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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. 8

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

dokoñczenie na str. 4

Stacja Dworzec Wileñski

by³a wy³¹czona z ruchu, w

hali torów odstawczych trwa-

³y intensywne przygotowa-

nia do po³¹czenia nowego

odcinka z ju¿ istniej¹cym.

Na niektórych odcinkach

II linii metro nie kursowa³o,

udostêpniono komunikacjê

zastêpcz¹.

Prawie 100 procent

Stan zaawansowania prac

na wszystkich stacjach na

Targówku osi¹gn¹³ ju¿ niemal

100 procent. A obawy o ter-

minowoœæ by³y w pewnym

momencie spore, jako ¿e

wykonawca, w³oska firma

Astaldi, nie ukrywa³a, ¿e ma

powa¿ne k³opoty finansowe.

Nie przeszkodzi³y one, na

szczêœcie, w dotrzymaniu

terminów. Od dawna gotowa

jest stacja Szwedzka (C16).

Na stacji Targówek Mieszka-

niowy (C17) wykonano 100%

robót wykoñczeniowych w

g³ównych pomieszczeniach

technicznych, w strefie ogól-

nomiejskiej, w hali odpraw i

peronowej. Gotowe s¹ insta-

lacje sanitarne, zakoñczy³y

siê ich odbiory przez Pañ-

stwow¹ Stra¿ Po¿arn¹. Do-

bieg³o koñca zasypywanie

stropów stacji i wyjœæ, trwaj¹

prace przy odtwarzaniu ulicy

Ossowskiego. Na stacji Troc-

ka (C18) zakoñczono prace

wykoñczeniowe w pomiesz-

czeniach stacji i w pomiesz-

czeniach torów odstawczych

– k³adzenie pod³óg, gresów,

malowanie, k³adzenie sufi-

tów. W hali odpraw i w strefie

Budowa II linii metra

Na finiszu
Ostatnie dni kwietnia i pierwsze dni maja by³y dla

u¿ytkowników metra trudne. Fina³owe testy pó³nocno-

wschodniego odcinka II linii metra na Targówku, trwaj¹ce

od 27 kwietnia do 5 maja, spowodowa³y perturbacje na

ca³ym centralnym odcinku II linii.

Co prawda najwiêcej klesz-

czy mo¿na spotkaæ w lasach,

a szczególnie tych, które s¹-

siaduj¹ z polanami; w okoli-

cach rzek i stawów, w zagaj-

nikach i zaroœlach; ale s¹ one

tak¿e w parkach, na skwe-

rach, dzia³kach i trawnikach.

Zatem równie¿ miasta nie s¹

od nich wolne. A tym samym

wszêdzie, gdzie jest zieleñ,

mo¿na siê zaraziæ groŸnymi

chorobami przenoszonymi

przez kleszcze: borelioz¹ i

kleszczowym zapaleniem

mózgu.

O zagro¿eniach, jakie

nios¹ kleszcze, przede

wszystkim o boreliozie, mówi³

prof. Tadeusz P³usa, autor

obszernej publikacji na temat

tej choroby; d³ugoletni kie-

rownik Kliniki Chorób We-

wnêtrznych, Pneumonologii i

Alergologii CSK MON Woj-

skowej Akademii Medycznej

w Warszawie, podczas spo-

tkania zorganizowanego

przez IMR advertising by PR.

Prof. P³usa przede wszystkim

podkreœla³ koniecznoœæ profi-

laktyki chorób przenoszonych

przez kleszcze, zachêca³,

by nie lekcewa¿yæ objawów,

które mog¹ wskazywaæ na

zaka¿enie; mówi³ o tym, jak

wa¿ne jest, jak najszybsze

usuniêcie kleszcza.

Dwie powa¿ne choroby

Kleszcze to niewielkie pa-

jêczaki, bardzo czu³e na za-

pach potu ludzkiego i wydy-

chany przez nas dwutlenek

wêgla. To przystosowanie

sprawia, ¿e ³atwo przygoto-

wuj¹ siê do ataku na przecho-

dz¹cego lub przebiegaj¹cego

obok cz³owieka. Najbardziej

nara¿one na uk³ucie kleszczy

s¹ osoby spêdzaj¹ce du¿o

czasu na powietrzu – leœnicy,

w³aœciciele psów, kotów i zwie-

rz¹t gospodarskich, biegacze,

dzia³kowicze, grzybiarze,

wêdkarze, przebywaj¹cy na

biwakach, obozach, wczasach.

Kleszcze s¹ groŸne
Co trzeba wiedzieæ i jak siê chroniæ?

dokoñczenie na str. 3

Port ¯erañski to wyj¹tko-

we miejsce. Jako element

opisywanej w jednym z po-

przednich numerów NGP

„Warszawskiej drogi wodnej”,

wpisuje siê w historiê polskiej

in¿ynierii wodnej i w historiê

Warszawy. Równoczeœnie,

jako ostatnia w okolicy

enklawa zieleni, stanowi

natleniaj¹c¹ os³onê, chroni¹c¹

mieszkañców powsta³ych

tu licznych osiedli przed

zanieczyszczeniami Trasy

Toruñskiej i ulicy Modliñskiej.

Teren portu upodobali sobie

wêdkarze i wodniacy. Trenu-

j¹cy na Kanale ¯erañskim

kajakarze trzymaj¹ w porcie

swój sprzêt. Nabrze¿e porto-

we bywa³o miejscem ró¿nych

imprez, miêdzy innymi jesz-

cze nie tak dawno odbywa³y

siê tu wyœcigi smoczych

³odzi.

Port ¯erañski:

wysypisko albo blok
Wielokrotnie na ³amach naszej gazety opisywaliœmy

trudn¹ sytuacjê mieszkañców ulicy Zarzecze, skar¿¹cych

siê na uci¹¿liwoœci zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ firm go-

spodaruj¹cych odpadami, ulokowanych nad Kana³em

¯erañskim na odcinku od ulicy Modliñskiej do wa³u

wiœlanego. Jak wynika z opinii BOŒ, problemy Zarzecza

to nic, w porównaniu z tym, co siê dzieje w Porcie

¯erañskim, po drugiej stronie ulicy Modliñskiej.

wprowadzenia Strefy P³atnego

Parkowania Niestrze¿onego

na obszarze Dzielnic Wola i

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

W przypadku Pragi to kolej-

ne w ostatnich 3 latach takie

badanie, dotycz¹ce tak na-

prawdê nie wprowadzenia,

jak b³êdnie okreœlono w na-

zwie przetargu, ale rozsze-

rzenia strefy (istnieje na

Pradze od 1999 r.). Wyniki

badañ maj¹ byæ gotowe pod

Co dalej z parkowaniem

na Pradze?
Pod koniec kwietnia br.

Zarz¹d Dróg Miejskich og³osi³

przetarg na przeprowadzenie

badañ parkingowych wraz z

kompleksowym opracowaniem

niezbêdnych zmian w orga-

nizacji ruchu, na potrzeby
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zosta³a podjêta inicjatywa przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami na temat uporz¹dkowania

parkowania na terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc w kontekœcie rozszerzenia strefy p³atnego

parkowania niestrze¿onego. Poni¿ej treœæ uchwa³y w tej sprawie.

Ireneusz Tondera - Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

UCHWA£A NR VI/49/2019 RADY DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC m.st. Warszawy

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami na temat uporz¹dkowania parkowania na

terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc w kontekœcie rozszerzenia strefy p³atnego parkowania niestrze¿onego

Na podstawie § 9 ust. 2, Statutu Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy stanowi¹cego

za³¹cznik nr 7 do uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

(Dz.Urz.Woj.Maz.z2018r.8814j.t.) oraz § 4 ust 2, lit. C, uchwa³y nr LXI/1691/2013 Rady

m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkañcami m.st. Warszawy uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wystêpuje siê z inicjatyw¹ przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych

rozszerzenia strefy p³atnego parkowania na terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadza siê w celu poznania opinii, uwag i

wniosków mieszkañców na temat rozszerzenia strefy p³atnego parkowania na terenie Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

3. Konsultacje powinny zostaæ poprzedzone wykonaniem i podaniem do publicznej

wiadomoœci badañ parkingowych na terenie Pragi-Pó³noc.

§ 2. Wnosi siê o przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w  § 1 ust. 1 w okresie od

1 lipca 2019 r. do 30 wrzeœnia 2019 r. w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania

uwag oraz zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz

og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UZASADNIENIE do UCHWA£Y NR VI/49/2019

Brak miejsc parkingowych to istotny problem dla mieszkañców Pragi-Pó³noc. Jedn¹ z przyczyn przepe-

³nionych parkingów i nieprzerzedzanych ulic jest wzrost liczby aut nale¿¹cych do mieszkañców dzielnicy.

Ponadto, na terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc znacz¹co zwiêkszy³a siê liczba samochodów

parkuj¹cych, które s¹ zarejestrowanych poza Warszaw¹. Kierowcy tych aut zajmujê bezp³atne miejsca

parkingowe na Pradze i z tej dzielnicy doje¿d¿aj¹ komunikacj¹ miejska do miejsc swojej pracy.

Przewiduje siê, ¿e deficyt miejsc parkingowych bêdzie wzrasta³ wraz z oddaniem do u¿ytkowania

kolejnych stacji metra.

Zgodnie z art. 7 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.

2018. 994 ze zm.) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty nale¿y do zadañ w³asnych

gminy. W szczególnoœci zadania w³asne obejmuj¹ sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów,

placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami m.st. Warszawy, w tym z mieszkañcami

dzielnic m.st. Warszawy, okreœla uchwa³a nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy dzia³aj¹c na podstawie § 15 uchwa³y nr LXI/1691/2013

Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. wystêpuje z inicjatyw¹ przeprowadzenia konsultacji

z mieszkañcami Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy w sprawie rozszerzenia strefy p³atnego

parkowania na terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy. Konsultacje odby³yby siê w formie

pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag oraz zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym.

Konsultacje z mieszkañcami Dzielnicy Praga-Pó³noc zostan¹ przeprowadzone przez Zarz¹d Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy, zgodnie z § 13 uchwa³y nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

W zwi¹zku z powy¿szym, zasadnym staje siê podjêcie niniejszej uchwa³y.Szanowni Pañstwo,

zosta³a podjêta inicjatywa przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami na temat tworzenia nowych

jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu – rad osiedli i kolonii. Poni¿ej treœæ uchwa³y w tej sprawie.

Ireneusz Tondera - Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

UCHWA£A NR VI/50/2019 RADY DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC m.st. Warszawy

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami na temat tworzenia nowych

jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu – rad osiedli i kolonii

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U.

2018. 994 ze zm.) oraz § 9 ust. 2, § 13 ust.1 pkt. 2 i  § 53 ust 1 Statutu Dzielnicy Praga-Pó³noc

m.st. Warszawy stanowi¹cego za³¹cznik nr 7 do uchwa³y Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy

z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. 8814 j.t.) w zwi¹zku z § 15 uchwa³y

nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami m.st. Warszawy uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wystêpuje siê z inicjatyw¹ przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych tworzenia

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

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadza siê w celu poznania opinii, uwag i

wniosków mieszkañców na temat tworzenia nowych jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu

w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, w tym okreœlenia ich nazw i granic.

§ 2. Wnosi siê o przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w  § 1 ust. 1 w okresie od 6 maja 2019 r.

do 27 maja 2019 r. w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag, zbierania

uwag w punkcie konsultacyjnym oraz warsztatów i otwartych spotkañ z mieszkañcami.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwa³a podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz

og³oszeniu poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UZASADNIENIE do UCHWA£Y NR VI/50/2019

Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy w dniu 5 marca 2019 r. podjê³a uchwa³ê Nr V/37/2019

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

Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. 2018.

994 ze zm.)  jednostkê pomocnicz¹ tworzy rada gminy, w drodze uchwa³y, po przeprowadze-

niu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami m.st. Warszawy, w tym z mieszkañcami

dzielnic m.st. Warszawy, okreœla uchwa³a nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca

2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy dzia³aj¹c na podstawie § 15 uchwa³y nr LXI/

1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. wystêpuje z inicjatyw¹ przeprowadze-

nia konsultacji z mieszkañcami Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy w sprawie tworzenia

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

Konsultacje odby³yby siê w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag, zbiera-

nia uwag w punkcie konsultacyjnym oraz warsztatów i otwartych spotkañ z mieszkañcami.

Konsultacje z mieszkañcami Dzielnicy Praga-Pó³noc zostan¹ przeprowadzone przez Zarz¹d Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy, zgodnie z § 13 uchwa³y nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

W zwi¹zku z powy¿szym, zasadnym staje siê podjêcie niniejszej uchwa³y.

W nastêpnym punkcie rad-

ni g³osowali nad zmianami w

bud¿ecie na ten rok. Wœród

nich znalaz³y siê m.in. dwa

nowe zadania inwestycyjne w

postaci ¿³obków przy ulicy

Zau³ek i Ostródzkiej. Na ka¿-

de z tych zadañ radni zapla-

nowali przeznaczenie w tym

roku po 500 tys. z³, zaœ w roku

2020 po 7 mln z³. Oba ¿³obki

bêd¹ 6-oddzia³owe i przyjm¹

po 150 dzieci.

Kolejne zadanie inwesty-

cyjne zmieni³o nazwê z „Dom

dziennego pobytu dla senio-

rów” na „Centrum Aktywnoœci

Miêdzypokoleniowej wraz z

Domem dziennego pobytu

dla seniorów oraz 6-oddzia-

³owym ¿³obkiem”. O kwotê

11,5 mln z³ zwiêkszy³y siê

te¿ œrodki niezbêdne na sfi-

nansowanie tego przedsiê-

wziêcia. Radni zaproponowali

przeznaczenie na ten cel na-

stêpuj¹cych kwot w kolejnych

latach: 2019 – 800 tys. z³,

2020 – blisko 10 mln z³ i

2021 – 4,2 mln z³.

Wys³uchano i przyjêto w

g³osowaniu sprawozdanie z

rocznej dzia³alnoœci Zak³adu

Gospodarowania Nierucho-

moœciami, po czym Anna

Myœliñska poprosi³a o 10 minut

przerwy, po której El¿bieta

Œwitalska wnioskowa³a o

ponowne wprowadzenie do

porz¹dku obrad stanowiska

w sprawie sytuacji w oœwiacie,

wywo³uj¹c krótk¹ dyskusjê

nad zasadnoœci¹ tego¿.

Radni PiS byli przeciwni,

uznaj¹c i¿ stanowisko jest

zbie¿ne z listem wiceprezy-

dent Renaty Kaznowskiej i

stanowi wyjœcie naprzeciw

intencji, by wszystkie dzielnice

g³osowa³y nad podobnymi

stanowiskami. Ostatecznie

wprowadzenie stanowiska

do porz¹dku obrad przesz³o

14 g³osami za. Przeciw by³o

czterech radnych, wstrzymali

siê dwaj.

Nastêpnie g³osowano

nad skarg¹ mieszkañca na

dyrektora szko³y podstawo-

wej 112. Skarga dotyczy³a

przekroczenia norm ha³asu

przy Ostródzkiej, generowa-

nego przez szko³ê i zosta³a

wczeœniej uznana za bezza-

sadn¹ przez komisjê skarg,

wniosków i petycji. Za za-

IX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Oœwiata i bud¿et
Próba wprowadzenia do porz¹dku obrad stanowiska

w sprawie sytuacji w oœwiacie w zwi¹zku ze strajkiem

nauczycieli, na wstêpnym etapie sesji nie powiod³a siê z

uwagi na brak quorum, niezbêdnego do uzyskania bez-

wzglêdnej wiêkszoœci g³osów. Uda³o siê natomiast wpro-

wadziæ do porz¹dku uchwa³ê w sprawie nazwy ulicy i dwie

skargi mieszkañców – na zarz¹d dzielnicy i na dyrektora

jednej ze szkó³ podstawowych.

sadn¹ uznano zaœ skargê

mieszkañca na zarz¹d

dzielnicy. Dotyczy³a ona

nieudzielenia odpowiedzi w

terminie przez zarz¹d po-

przedniej kadencji samorz¹du.

Pozytywnie zaopiniowano

nazwê Astrowa dla ulicy

prostopad³ej do Ostródzkiej

i Skarbka z Gór.

Na zakoñczenie sesji

dyskutowano nad wspo-

mnianym ju¿ stanowiskiem

w sprawie sytuacji w oœwia-

cie. Radni koalicji rz¹dz¹cej

akcentowali w dyskusji prze-

niesienie ciê¿aru utrzymania

oœwiaty na samorz¹dy,

zwracali uwagê na chaos

wywo³any wdra¿aniem

reformy, na niskie zarobki

nauczycieli, zaœ radni PiS

pytali, gdzie w g³osowanym

stanowisku znajduj¹ siê in-

teresy uczniów i przypomina-

li, ¿e praktyka przerzucania

kosztów oœwiaty na barki sa-

morz¹dów by³a powszechna

od lat i dotyczy³a wszystkich

rz¹dów. Radni PiS zapropo-

nowali, by tej treœci poprawka

znalaz³a siê w g³osowanym

stanowisku. Poprawka sfor-

mu³owana przez radnych

opozycyjnych zosta³a odrzu-

cona, podobnie jak sugestia

dalszej dyskusji nad stano-

wiskiem, które ostatecznie

zosta³o przyjête 14 g³osami

koalicji rz¹dz¹cej.

(egu)

Rozpoczê³y siê prace nad

sporz¹dzeniem miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego Choszczówki.

Tak zdecydowali radni

Warszawy, przyjmuj¹c od-

powiedni¹ uchwa³ê. Biuro

Architektury i Planowania

Przestrzennego m.st. War-

szawy og³osi³o konsultacje

spo³eczne w tej sprawie.

Potrwaj¹ do 29 maja 2019.

Udzia³ w konsultacjach mo¿na

wzi¹æ osobiœcie zg³aszaj¹c

siê 16 maja w godzinach

17:30 – 20:00 na spotkanie

w bia³o³êckim ratuszu. Mo¿na

te¿ z³o¿yæ wniosek do planu

na piœmie, kieruj¹c go do

Bia³o³êka w soczewce
prezydenta m.st. Warszawy,

za poœrednictwem Biura

Architektury i Planowania

Przestrzennego, pod adresem

Marsza³kowska 77/79, parter,

pokój 27, 00-683 Warszawa,

z dopiskiem „Wniosek do

miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego

Choszczówki”.

***

Dokumenty urzêdowe z

dzielnic i sto³ecznych biur od

11 kwietnia zamieszczane s¹

na elektronicznej tablicy og³o-

szeñ. Komunikaty pojawiaj¹

siê na dotykowych monito-

rach w 18 urzêdach dzielnic,

w warszawskim ratuszu przy

placu Bankowym 3/5 oraz w

Biurze Mienia Miasta i Skarbu

Pañstwa przy Cha³ubiñskiego 8.

Elektroniczn¹ tablicê og³oszeñ

mo¿na ponadto przegl¹daæ

za pomoc¹ komputerów osobi-

stych, tabletów i smartfonów na

stronie www.eto.um.warszawa.pl.

Spektrum pojawiaj¹cych

siê komunikatów jest bardzo

szerokie. Na tablicy mo¿na

siê zapoznaæ z informacjami

z ró¿nych dziedzin - archi-

tektura, konkursy, dotacje,

uchwa³y, zamówienia publicz-

ne, og³oszenia s¹dowe, œro-

dowisko. Mo¿na tu sprawdziæ

daty konsultacji spo³ecznych,

okrêgi wyborcze, informacje

o bud¿ecie obywatelskim,

a nawet og³oszenia o pracê

i plany miejskich inwestycji.

(egu)

Czarny, œliczny Orzeszek zosta³ znaleziony w stanie skrajnego

wycieñczenia. W tej chwili jest zdrowym, weso³ym kociakiem.

Ma oko³o 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 niewychodz¹cego z zabez-

pieczonymi oknami/balkonem. Jest odrobaczony, wykastrowany.   

Kontakt w sprawie adopcji: tel. 600 390 210

Kto przygarnie

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.
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  ON-LINE - 24h

tel. 530 530 330

Gabinet odnowy
poleca

skuteczn¹ w leczeniu zdiagnozowanych chorób

terapiê energetyczn¹ metod¹ Domancica,

naturaln¹, bezpieczn¹ i nieinwazyjn¹,

która aktywizuje procesy zdrowienia

i odbudowuje system odpornoœciowy.

Zapisy do dyplomowanych bioenergoterapeutek

- tel. 602 173 958, 515 828 267.

⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇐⇐⇐⇐

⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇐⇐⇐⇐

⇐⇐⇐⇐⇐

dokoñczenie ze str. 1

ogólnomiejskiej gotowa jest

kamienna posadzka, zaœ na

peronach i w wejœciach na

stacjê gotowe s¹ ok³adziny

œcienne. Peron ma ju¿ pod-

wieszany sufit i œcianê dzie-

l¹c¹ tory. Gotowe s¹ witryny

szklane w strefie ogólnomiej-

skiej, niedawno zakoñczy³ siê

monta¿ przeszkleñ wyjœæ i

szybów wind oraz prace

zwi¹zane z zagospodarowa-

niem terenu, a tak¿e monta¿

instalacji sanitarnych.

Startuje budowa ostat-

niego odcinka

Ostatni odcinek II linii me-

tra na Targówku sk³adaj¹cy

siê z trzech stacji – Zacisze

(C19), Kondratowicza (C20)

i Bródno (C21) bêdzie go-

towy w 2022. Prace na tym

odcinku ju¿ trwaj¹. Na stacji

Zacisze ogrodzony jest teren

przysz³ej budowy, zakoñczono

wycinkê drzew, trwaj¹ prace

nad wykonaniem tymczasowej

sieci kanalizacji deszczowej.

Ogrodzony jest tak¿e teren

przysz³ej stacji Kondratowi-

cza, usuniêto nawierzchniê

bitumiczn¹, wykonano ju¿ po

pó³nocnej stronie ulicy tym-

Na finiszu

Budowa II linii metra

czasow¹ sieæ ciep³ownicz¹,

trwa przebudowa sieci gazowej

i wodoci¹gowej. Najbardziej

zaawansowane s¹ prace na

stacji Bródno – ogrodzono

teren pod budowê, rozebrano

przedszkole przy Hieronima

i czêœæ pawilonów bazarku

przy Kondratowicza. Trwa

przebudowa sieci wodoci¹-

gowej wzd³u¿ Kondratowicza,

wybudowany zosta³ tymcza-

sowy wodoci¹g prowadz¹cy

do koœcio³a p. w. œw. W³odzi-

mierza, trwa przebudowa sieci

kanalizacyjnej po pó³nocnej

stronie Kondratowicza oraz

tymczasowej i docelowej sieci

gazowej po po³udniowej stronie

ulicy. Trwa ju¿ budowa murków

œcian szczelinowych komory

startowej tarczy TBM. To st¹d

rozpocznie ona dr¹¿enie tuneli.

Trochê historii

Kontrakt z Astaldi przewi-

duje zakoñczenie budowy

trzech stacji – Szwedzka,

Targówek Mieszkaniowy i

Trocka 11 maja. Wszystko

wskazuje na to, ¿e termin zo-

stanie dotrzymany. Nie oznacza

to oczywiœcie, ¿e warszawiacy

pojad¹ kolejk¹ podziemn¹ ju¿

w maju. Kilka miesiêcy potrwaj¹

procedury odbiorów i uzyski-

wania pozwoleñ.

Testy nowego odcinka

przejê³a ju¿ od dy¿urnego

ruchu na stacji Targówek

Centralna Dyspozytornia

metra na stacji Kabaty.

Wszystkie systemy central-

nego odcinka II linii metra s¹

ju¿ po³¹czone z nowym odcin-

kiem na Targówku, licz¹cym

sobie 3,2 km równoleg³ego

tunelu w obu kierunkach,

sk³adaj¹cym siê ponadto z

trzech stacji i trzech wentyla-

torni. Budowa metra na Tar-

gówku wystartowa³a w lutym

2016, zaœ koszt inwestycji to

nieco ponad miliard z³otych.

Po zakoñczeniu budowy

wszystkich odcinków na Tar-

gówku i na Woli II linia metra

bêdzie liczyæ sobie 23 km

trasy, zaœ iloœæ stacji wyniesie

21, tyle samo ile liczy sobie

I linia metra, której budowa

zakoñczy³a siê w 2008.

(egu)

Warto pamiêtaæ, ¿e wbrew

temu, co jeszcze powtarzano

kilka lat temu, kleszcze nie

spadaj¹ z drzew czy krze-

wów, lecz ¿yj¹ w trawie i ni-

skich zaroœlach. S¹ niebez-

pieczne dla ludzi i zwierz¹t

domowych jako nosiciele

groŸnych wirusów i patoge-

nów. Dla ludzi najgroŸniejsze

s¹ bakterie borrelia, które

wywo³uj¹ boreliozê, a tak¿e

wirus KZM powoduj¹cy klesz-

czowe zapalenie mózgu. W

Polsce, spoœród wystêpuj¹-

cych 19 gatunków kleszczy,

ludzi najczêœciej atakuj¹

kleszcz pospolity i ³¹kowy.

Borelioza, choroba bakte-

ryjna, mo¿e prowadziæ do

groŸnych powik³añ neurolo-

gicznych, zapalenia stawów

czy miêœnia sercowego. Mo¿-

na siê przed ni¹ ustrzec w

jeden sposób: szybko, przed

up³ywem 12 godzin od uk³u-

cia, usuwaj¹c kleszcza. Je¿eli

do choroby dojdzie, leczy siê

j¹ antybiotykami. Czêsto trwa

to nawet kilka miesiêcy, a

bywa, ¿e d³u¿ej. Z kolei klesz-

czowe zapalenie mózgu, to

choroba wirusowa, która

atakuje oœrodkowy uk³ad

nerwowy, i mo¿e prowadziæ

do zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych i mózgu, a nawet

do œmierci. Przed chorob¹

prawie w 100 proc. zabez-

piecza szczepionka, której

trzeba przyj¹æ dwie dawki.

Badania wskazuj¹, ¿e wiru-

sem kleszczowego zapalenia

mózgu mo¿e byæ zara¿ony

Kleszcze s¹ groŸne
Co trzeba wiedzieæ i jak siê chroniæ?

dokoñczenie ze str. 1 nawet co szósty kleszcz.

Zaka¿enie jest mo¿liwe nie-

mal natychmiast po uk³uciu.

Choroba jest podstêpna, po-

niewa¿ na pocz¹tku jej obja-

wy przypominaj¹ grypê, wiêc

mog¹ byæ zbagatelizowane.

Jednak niektóre osoby mog¹

od razu doœwiadczaæ pora¿enia

nerwów, zaburzeñ koordyna-

cji ruchowej, œwiadomoœci, a

nawet œpi¹czki.

Chorzy, którzy wyjd¹ z

choroby, czêsto cierpi¹ na

zaburzenia mowy, równowagi,

niedow³ady; miewaj¹ problemy

psychiczne.

Gdy robi siê cieplej

Kleszcze s¹ aktywne od

marca do listopada. Zaczy-

naj¹ ¿erowaæ, gdy robi siê

cieplej, a dok³adnie, gdy tem-

peratura osi¹ga 5-7 stopni C.

Najczêœciej pojawiaj¹ siê w

marcu, ale ostatnio, z powodu

lekkich zim, bywaj¹ aktywne

ju¿ w lutym.

W Polsce roœnie liczba

osób choruj¹cych na klesz-

czowe zapalenie mózgu,

g³ównie dlatego, ¿e wielu z nas

coraz czêœciej spêdza czas

poza domem, na œwie¿ym

powietrzu, wybieraj¹c ró¿ne

formy aktywnoœci. Wa¿ne, by

wiedzieæ, jak chroniæ siê

przed uk³uciem kleszczy i

byæ œwiadomym, co robiæ,

jeœli do tego dojdzie.

Ochrona przed uk³uciem

1. Odpowiednie ubranie:

podczas pobytów w lesie

szczelnie zakrywaæ ca³e cia³o.

2. Ubrania w jasnych barwach:

³atwiej dostrzec kleszcza.

3. Stosowanie œrodków

odstraszaj¹cych kleszcze.

4. Ostro¿noœæ i uwa¿noœæ

podczas spacerów czy poby-

tów w lasach i na ³¹kach.

5. Dok³adne sprawdzenie

(obejrzenie) ca³ego cia³a po

powrocie z wycieczki czy

spaceru. Kleszcze najchêtniej

wk³uwaj¹ siê w skórê g³owy,

za uszami, pod pachami i

kolanami.

6. Dok³adne wytrzepanie

ubrania po powrocie do

domu.

7. Szczepienie siê przeciw

kleszczowemu zapaleniu

mózgu.

8. Œledzenie przygotowanej

m.in. przez Instytut Praw

Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

kampanii „Nie igraj z klesz-

czem. Wygraj z kleszczowym

zapaleniem mózgu” - strona

www.kleszczeinfo.pl

Gdy kleszcz uk³uje

1. Natychmiast usuñ klesz-

cza – dobra jest do tego pê-

seta lub specjalne urz¹dzenie

np. mro¿¹ce, dostêpne w ap-

tekach. Kleszcza nie wykrêcaj,

tylko schwyæ jak najbli¿ej

skóry i wyci¹gnij delikatnym,

ale zdecydowanym ruchem.

2. Rankê po kleszczu zde-

zynfekuj spirytusem salicylo-

wym lub wod¹ utlenion¹.

3. Miejsce po uk³uciu ob-

serwuj przez kilka tygodni.

Pojawienie siê rumienia, wy-

sypki, obrzêku, albo objawów

grypowych wymaga konsul-

tacji z lekarzem.

Jolanta Zientek-Varga

Kontynuuj¹c temat œmieci,

chcia³am s³ów kilka poœwiêciæ

œwiadomemu ograniczaniu

iloœci w³asnych œmieci, bo

jak wiadomo, wszelkie

zmiany najlepiej zaczynaæ

od siebie. Jak œmieciæ

mniej? O ile wiedza o szko-

dliwoœci odpadów i ich

ogromnym wp³ywie na œro-

dowisko na ca³ym œwiecie

jest coraz bardziej po-

wszechna, to w³asne, moc-

no zakorzenione nawyki,

zmieniæ trudno. Okazuje siê,

¿e szansa na wiêcej wiedzy

na temat tego wyzwania

pojawi siê ju¿ wkrótce za

spraw¹ realizacji jednego

ze zwyciêskich projektów do

bud¿etu partycypacyjnego.

To projekt edukacyjny „Praga

bez œmieci - kampania na

rzecz bezodpadowej Pragi”.

Cykl dzia³añ edukacyjnych,

skierowanych do dzieci i ich

rodziców, osób doros³ych,

m³odzie¿y oraz seniorów,

zaplanowano na ca³y rok. W

sumie ma odbyæ siê a¿ 50

warsztatów. Co wa¿ne, wy³o-

niono ju¿ podmiot, który bê-

dzie te dzia³ania prowadzi³.

Jak pisze autorka projektu:

Iloœæ œmieci mo¿na zreduko-

waæ, niektórym produktom

mo¿na nadaæ nowe ¿ycie.

Mo¿na nauczyæ siê „braæ”

mniej i nie marnowaæ. Po

Po s¹siedzku

Jak œmieciæ mniej?
pewnym czasie zmienia siê

sposób myœlenia (…) Ograni-

czanie odpadów przetwarza-

nych przez nas to obowi¹zek

i œwiadome ¿ycie, ale równie¿

ciekawe wyzwanie i dobra

zabawa.”

Tego rodzaju projekt jest

szczególnie wa¿ny na Pra-

dze Pó³noc, gdzie problemy

ze wszechobecnymi œmie-

ciami s¹ bardzo dotkliwe.

Nawet na doœæ dobrze wy-

padaj¹cych pod tym wzglê-

dem Œliwicach, porzucona

na ulicy sofa zaczê³a ju¿ do-

s³ownie wrastaæ w krajo-

braz… Nie wystarczy jednak

samo usuwanie œmieci, na

co dzielnica przeznacza co

roku ogromne œrodki, które

mog³yby byæ inaczej wyko-

rzystane. Konieczna jest

wszechstronna, bezpoœred-

nia edukacja. I tu mam na-

dziejê na pewien prze³om.

Mo¿e w œlad za mieszkañ-

cami, wskazuj¹cymi ko-

nieczne kierunki dzia³ania

poprzez bud¿et obywatelski,

edukacjê w tym zakresie

rozpocz¹³by tak¿e sam

urz¹d dzielnicy?

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice
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14.04-8.05 Wystawa malarstwa El¿biety Sitarskiej w galerii

DK Zacisze.

9-12.05 (czwartek-niedziela) Podlasie Nadbu¿añskie -

wyjazd kulturalno-integracyjny studentów UTW i Przyjació³

DK Zacisze.

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

* Wehiku³ sztuki – temat: RzeŸba. Historia sztuki dla najm³od-

szych (7-12 lat). Prowadzi Anna Podniesiñska-Bartoszek.

Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: Eksperymenty z jajem. Doœwiadczenia

dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II grupa -

godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata: karnet 75 z³,

pojedyncze zajêcia 30 z³.

* Malowany prezent – warsztaty malarskie w technice akrylu.

Ostatni warsztat z cyklu.

11.05 (sobota) godz. 13.15 Wehiku³ sztuki – wystawa.

Prezentacja rysunków, prac malarskich i rzeŸbiarskich

inspirowanych twórczoœci¹ znanych artystów lub konkretnym

dzie³em sztuki. Prace dzieciêce powsta³y podczas cyklu

warsztatów sobotnich w sezonie 2018/19 – „Wehiku³ sztuki

– historia sztuki dla najm³odszych”. Wstêp wolny.

13.05 (poniedzia³ek) godz. 18.15 Twój pomys³ siê liczy!

Spotkanie dotycz¹ce bud¿etu obywatelskiego 2020 dla osób,

które maj¹ ciekawy pomys³ na projekt i poszukuj¹ informacji

i podpowiedzi, jak z³o¿yæ wniosek. Wstêp wolny.

14.05 (wtorek) godz. 9.00 ZnajdŸ czas dla siebie

bezp³atne warsztaty zarz¹dzania czasem dla mam.

Warsztaty w ramach cyklu wydarzeñ dla kobiet na Targówku

„Mamy Wolne”. Prowadzi Ewa Brzozowska, Life&Business

Coach. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy od 5.05.2019 przez

stronê internetow¹ www.zacisze.waw.pl.

15.05 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie Emerytów Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ko³a nr 5 - Zacisze.

17.05 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury – Syrenka

warszawska w dziejach i w ¿yciu codziennym Warszawy.

Leszek Bia³kowski, mieszkaniec Targówka, opowie o swojej

pasji i zaprezentuje czêœæ swojej niezwyk³ej kolekcji syrenek

herbowych. Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkania w ramach

Szklanej Góry MAL. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini – temat: Motyle i ich sekrety. 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.

18.05 (sobota) PrzedNOCka Muzeów z Wilkoniem –

Noc Muzeów na Zaciszu

* godz. 12.00-13.00 wystawa „Wilkoñ z rzeŸb¹ na Zaciszu”,

Wstêp wolny.

* godz. 13.00-16.00 warsztaty „Ksiêga D¿ungli”, podczas

których uczestnicy bêd¹ rzeŸbiæ wspólnie z Józefem Wilkoniem.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Dzieciaki nie

p³ac¹” Bud¿et Partycypacyjny 2019. Obowi¹zuj¹ zapisy.

18.05 (sobota) Szlakiem Heleny Mniszkówny. Wyjazd

kulturalno-integracyjny Klubu Podró¿nika. Zapisy w poniedzia³ki

po wyk³adzie UTW.

19.05 (niedziela) godz. 16.00 Koncert w wykonaniu uczniów

sekcji nauki gry na pianinie. Wstêp wolny.

20.05 (poniedzia³ek) godz. 12.45 Koncert Laury £¹cz

pt. „List do mamy”. Wstêp wolny.

22.05 (œroda) godz. 11.00 Dzieñ Matki Sybiraczki. Spotkanie

Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.

22.05 (œroda) godz. 17.00 Karate All Style i Kickboxing –

III Otwarte Mistrzostwa Domu Kultury Zacisze. Wstêp wolny.

24.05 (pi¹tek) godz. 11.00 Wakacyjne plany – spotkanie

Klubu Podró¿nika. Prowadzenie Teresa Delegacz - studentka

UTW DK Zacisze.

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

* Mali Einsteini – temat: Dzia³anie windy. 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.

26.05 (niedziela) 11.FESTIWAL DZIECI I M£ODZIE¯Y

„ARTYSTYCZNY TARGÓWEK” w Parku Bródnowskim.

Start godz. 12.00. W programie: pokazy i prezentacje

wokalne i taneczne na scenie, a w Miasteczku Festiwalowym

warsztaty artystyczne i plastyczne, animacje dla najm³odszych,

gry i zabawy prowadzone przez Stowarzyszenie Klanza,

ksi¹¿ka za grosik. Godz. 18.00 koncert Arki Noego.

27.05 (poniedzia³ek) godz. 18.15 Rodzice jako para.

Warsztaty rodzicielskie. W programie: co jest spoiwem

zwi¹zku? Co powoduje, ¿e czasem trudno siê dogadaæ?

Jak rodzicielstwo wp³ywa na parê i jak sobie z tym radziæ?

Czy rodzice powinni mieæ „wspólny front”? I co jeœli rodzice

maj¹ ró¿ne zdanie? Prowadzi Katarzyna Ga³¹zka. Op³ata

50 z³ (2h).

– Wprowadzamy rozwi¹zania

smart city, które usprawniaj¹

transport w mieœcie. W ubie-

g³ym roku rozpoczêliœmy

modernizacjê Zintegrowane-

go Systemu Zarz¹dzania

Ruchem, który zapewnia

p³ynnoœæ i bezpieczeñstwo

ruchu na stu newralgicznych

skrzy¿owaniach w ca³ym

mieœcie. Kolejn¹ innowacj¹

bêdzie e-parkowanie, które

realizujemy w ramach Wir-

tualnego Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego

– mówi Robert Soszyñski,

wiceprezydent stolicy.

E-parkowanie zmniejszy

korki i smog

W systemie znajdzie siê

mapa wolnych miejsc posto-

jowych w Strefie P³atnego

Parkowania Niestrze¿onego

(SPPN). Specjalne czujniki

lub kamery bêd¹ na ¿ywo

sprawdzaæ, czy w danym

punkcie stoi ju¿ auto. Kierowcy

za pomoc¹ mobilnej aplikacji

szybko sprawdz¹ najlepsz¹

trasê do celu oraz zap³ac¹

za parkowanie.

Dziêki dynamicznej informa-

cji parkingowej u¿ytkownicy

zaoszczêdz¹ czas i paliwo

(wed³ug szacunków nawet

1,5 tys. z³ rocznie). Spadnie

te¿ emisja dwutlenku wêgla i

innych szkodliwych substancji.

E-parkowanie ma równie¿

poprawiæ sytuacjê komunika-

cyjn¹ w centrum. Kierowcy,

zamiast jeŸdziæ wokó³ budynku

trac¹c minuty na poszukiwanie

miejsca postojowego, mog¹

skorzystaæ np. z s¹siedniej

ulicy. Pozwoli to na równo-

mierne wykorzystanie miejsc

w SPPN i ograniczenie liczby

samochodów. Dziœ auta kr¹-

¿¹ce stanowi¹ nawet 20-30%

ruchu w centrum stolicy.

Projekt bêdzie realizowany

dziêki dofinansowaniu z Unii

Europejskiej w ramach

Wirtualnego Warszawskiego

Obszaru Funkcjonalnego. Do

systemu do³¹czy te¿ Legio-

nowo, Marki, Pruszków, Ra-

dzymin, Z¹bki. Stolica dosta³a

17 mln z³ dotacji unijnej na

uruchomienie i obs³ugê sys-

temu w latach 2020-2026.

Choæ dofinansowanie zak³ada

ok. 10 tys. miejsc w systemie,

decyzj¹ Rady m.st. Warszawy

projekt ma obj¹æ ³¹cznie 30 tys.

punktów postojowych (pozo-

sta³e œrodki s¹ uwzglêdnione

w bud¿ecie miasta na kolej-

ne lata).

Pionierski projekt

Dla kierowcy ca³y projekt

mo¿e siê wydawaæ prosty –

aplikacja sprawdza dostêp-

noœæ miejsc i wskazuje które

z nich s¹ wolne. Nie jest to

jednak tak proste, jak w przy-

padku gara¿y kubaturowych,

gdzie zajêtoœæ miejsc mo¿e

weryfikowaæ szlaban na wjeŸ-

dzie. Aby system móg³ obj¹æ

np. strefê p³atnego parkowania,

konieczne jest zmapowanie

wszystkich ulic i wyposa¿enie

ich w urz¹dzenia monitoruj¹ce.

Wyzwaniem bêdzie zapew-

nienie bie¿¹cej aktualizacji

danych przekazywanych

mieszkañcom. W ci¹gu roku w

samym centrum organizacja

ruchu zmienia siê kilkaset

razy, czasowo b¹dŸ na sta³e,

dlatego wraz z systemem

powstanie cyfrowa baza da-

nych, aktualizowana w czasie

rzeczywistym. W aplikacji

uwzglêdnione zostan¹ re-

monty i czasowo zamkniête

ulice.

E-parkowanie zaoszczêdzi czas kierowców
Kierowcy bêd¹ mogli szybciej znaleŸæ miejsce do

zaparkowania w centrum Warszawy. Drogowcy og³osili

dialog konkurencyjny na wprowadzenie systemu infor-

macji parkingowej. Mobilna aplikacja obejmie a¿ 30 tys.

miejsc postojowych i bêdzie jednym z pierwszych takich

systemów na œwiecie.

Za³o¿enia projektu s¹

pionierskie – jak dot¹d tylko

kilka miast na œwiecie mo¿e

siê pochwaliæ podobn¹ inno-

wacj¹, wiêkszoœæ systemów

informacji parkingowej w

miastach skupia siê wy³¹cz-

nie na prowadzeniu ruchu do

publicznych gara¿y podziem-

nych. W Warszawie taka

opcja równie¿ bêdzie mo¿liwa,

jednak podstawê systemu

stanowi¹ miejsca przyuliczne.

Wdro¿enie tak du¿ego i pio-

nierskiego systemu wymaga

czasu i odpowiedniego przy-

gotowania. Testy czujników

w miejskich warunkach by³y

prowadzone w latach 2016-

2017 i potwierdzi³y skutecz-

noœæ urz¹dzeñ. Warszawscy

drogowcy przeprowadzili na-

stêpnie dialog techniczny z

potencjalnymi dostawcami

sprzêtu. Na tej podstawie

miasto wyst¹pi³o o przyznanie

dotacji unijnej na realizacjê

projektu.

– Mamy zapewnione fi-

nansowanie, dlatego rozpo-

czynamy kolejny etap prac.

Og³osiliœmy w³aœnie tzw.

dialog konkurencyjny, który

poprzedzi wybór dostawcy i

operatora systemu. Firmy

bêd¹ mog³y zg³osiæ swoje

uwagi do szczegó³ów za-

mówienia – mówi Robert

Soszyñski, wiceprezydent

stolicy.

Na podstawie sugestii

przedsiêbiorców zostanie

opracowany ostateczny za-

kres projektu. Nastêpnie wy-

konawcy zostan¹ zaproszeni

do sk³adania ofert. W planach

firma bêdzie wy³oniona pod

koniec tego roku. Realizacja

projektu, obejmuj¹ca zapro-

jektowanie i aplikacji, przygo-

towanie bazy danych oraz

zakup i monta¿ sprzêtu w

ca³ej strefie, mo¿e potrwaæ

oko³o dwa lata.

– Liczymy, ¿e taki innowa-

cyjny projekt zainteresuje

potencjalnych wykonawców,

którzy wraz z nami wprowa-

dziliby tê potrzebn¹, ale i

nowatorsk¹ us³ugê – mówi

£ukasz Puchalski, dyrektor

Zarz¹du Dróg Miejskich

m.st. Warszawy.

Zdalna kontrola

E-parkowanie to nie jedyny

nowatorski projekt uspraw-

niaj¹cy postój w centrum

miasta. Warszawscy drogo-

wcy w poniedzia³ek, 15

kwietnia, otworzyli oferty w

postêpowaniu na wykonawcê

systemu zdalnej kontroli

op³at za parkowanie. Zg³osi³y

siê 4 firmy. Wkrótce wybrany

wykonawca dostarczy dwa

samochody elektryczne, wy-

posa¿one w system kamer

sprawdzaj¹cych czy kierow-

ca zap³aci³ za parkowanie.

Dziêki temu spadnie liczba

kierowców unikaj¹cych op³at,

dziêki czemu ³atwiej bêdzie

znaleŸæ wolne miejsce par-

kingowe. Zakup systemu

bêdzie dofinansowany ze

œrodków Unii Europejskiej.

Co dalej z parkowaniem

na Pradze?
dokoñczenie ze str. 1

koniec roku, ale ju¿ teraz

mo¿na stwierdziæ, ¿e postu-

lowane zmiany s¹ niewystra-

czaj¹ce. Drogowcy poza

stref¹ chc¹ pozostawiæ prak-

tycznie ca³¹ Szmulowiznê i

Micha³ów (tereny miêdzy

„ma³¹” Radzymiñsk¹ i Tras¹

Œwiêtokrzysk¹) oraz obszar

Nowej Pragi, ograniczony

ulicami Jagielloñsk¹, Ratu-

szow¹ i 11 Listopada. To w

praktyce oznacza, ¿e „pro-

blem” z porzucaniem na co

dzieñ samochodów przez

osoby przesiadaj¹ce siê na

Pradze do metra zostanie

przesuniêty o kilkaset me-

trów. Na takie konsekwencje

proponowanych zmian zwra-

caj¹ uwagê cz³onkowie stowa-

rzyszenia „Porozumienie dla

Pragi”, którzy przed œwiêtami

z³o¿yli w ratuszu wniosek o

przeprowadzenie konsultacji

spo³ecznych (poprzedzonych

analizami parkingowymi),

które objê³yby obszar Pragi w

granicach wa³ów kolejowych,

z ewentualnym objêciem

stref¹ równie¿ Golêdzinowa i

Œliwic (za kilka lat te czêœci

Pragi równie¿ zmieni¹ siê nie

do poznania ze wzglêdu na

prowadzone tam inwestycje

deweloperskie). Pod wnio-

skiem o konsultacje podpisa³o

siê blisko 1400 mieszkañców,

co pokazuje te¿ du¿¹ skalê

poparcia dla zmian. Problem

porzucania samochodów

przez osoby spoza Pragi

szczególnie mocno nasili³

siê po otwarciu metra, ale

tak¿e zakoñczeniu wiêkszoœci

inwestycji na terenie „Kone-

sera”. Podziemny parking

pod centrum jest co do zasa-

dy p³atny, wiêc wiele osób,

nie mieszkaj¹cych na co

dzieñ na Pradze, pozostawia

swoje auta „za darmo” na

ulicach czy trawnikach stop-

niowo zamienianych w dzikie

parkingi.

Temat zmian w SPPN

zyska³ równie¿ poparcie

praskich samorz¹dowców. Z

pocz¹tkiem kwietnia br. rada

dzielnicy przyjê³a uchwa³ê o

przeprowadzeniu konsultacji

spo³ecznych, poprzedzonych

wykonaniem odpowiednich

analiz. Wydaje siê, ¿e dzia-

³ania podjête przez ZDM s¹

po³owicznym wyjœciem na-

przeciw potrzebom miesz-

kañców i lokalnego samorz¹-

du. Dyrekcja ZDM zaznacza

jednak, ¿e zakres analizy

mo¿e zostaæ rozszerzony

równie¿ o pozosta³¹ czêœæ

dzielnicy. Ostateczna decyzja

o rozszerzeniu strefy zo-

stanie podjêta przez Radê

Miasta.

M.
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W 2018 r. Izba Gospodar-

cza Sprzedawców Polskiego

Wêgla przeprowadzi³a ba-

dania, z których wynika,

¿e znaczna czêœæ ludzi

ogrzewaj¹cych swoje domo-

stwa wêglem kamiennym

ma coraz wiêkszy problem z

p³aceniem za to paliwo. Prze-

ciêtny mieszkaniec Pragi,

¯erania, Targówka, Bródna i

Bia³o³êki dziœ na ten cel wy-

daje czwart¹ czêœæ swoich

dochodów, niektórych na to

najzwyczajniej nie staæ i

wtedy pal¹ w swoich piecach

czym siê tylko da…

W tej „nowoczesnej” unijnej

Warszawie wêgiel kamienny

jest wci¹¿ nadal newralgicz-

nym surowcem energetycz-

nym dla wielu gospodarstw

rodzinnych - g³ównie tych

ubo¿szych, których nie staæ

na ogrzewanie gazowe lub

elektryczne.

Ubóstwo energetyczne

w stolicy

To dla nich w³aœnie szyb-

ko rosn¹ce ceny wêgla s¹

fataln¹ wiadomoœci¹, która

rujnuje i tak ju¿ skromny bu-

d¿et domowy. Dziœ co pi¹ty

mieszkaniec prawobrze¿nej

Warszawy wydaje na ten

surowiec oko³o 10-15 proc.

swoich dochodów. W 480

tysi¹cach gospodarstw domo-

wych w Polsce ten wskaŸnik

roœnie do 20 proc.

Przekroczenie tego pierw-

szego, 10-procentowego progu

oznacza ju¿ bowiem ubóstwo

energetyczne – polegaj¹ce

na niemo¿noœci zaspokojenia

swoich podstawowych potrzeb

w zakresie szeroko rozumianej

energii - ogrzewania, pr¹du i

ciep³ej wody.

Obecna sytuacja najpew-

niej pogorszy jeszcze w

znacznym stopniu ten nie-

korzystny stan rzeczy. Dziœ

kupuj¹cy wêgiel musz¹

znaleŸæ w swoich portfe-

lach dodatkowe 165 z³ na to

nieekologiczne paliwo.

Jednym z g³ównych pro-

blemów, który bezpoœrednio

odpowiada za warszawski

smog w mikroskali jest w³a-

œnie problem ubóstwa ener-

getycznego. Ubodzy miesz-

kañcy miasta nie maj¹ wy-

starczaj¹cej iloœci œrodków na

kupno dobrej jakoœci opa³u, nie

mówi¹c ju¿ nawet o kwestii

wymiany przestarza³ej insta-

lacji ciep³owniczej w swoich

mieszkaniach i domach. Dla-

tego tak czêsto te¿ pal¹ w

swoich piecach najró¿niej-

szymi odpadami.

Dlatego co roku na Mazowszu

z powodu smogu umiera od

4 do 6 tysiêcy osób, a mie-

siêczne koszty zwi¹zane z

leczeniem chorób spowodo-

wanych zanieczyszczeniami

powietrza wynosz¹ oko³o

1000 z³ w przeliczeniu na jedne-

go mieszkañca województwa.

Co prawda, od 1 lipca 2018 r.

obowi¹zuje na Mazowszu

uchwa³a antysmogowa, z

zgodnie z któr¹ w piecach,

kot³ach i kominkach nie wol-

no spalaæ tzw. mu³ów i floto-

koncentratów wêglowych oraz

innego rodzaju szkodliwych

mieszanek produkowanych z

wêgla brunatnego lub innych

paliw sta³ych, wytwarzanych

z wykorzystaniem tego wê-

gla, wêgla kamiennego w

postaci sypkiej i paliw za-

wieraj¹cych biomasê o wil-

gotnoœci w stanie roboczym

powy¿ej 20 procent - tj. np.

mokrego drewna, ale rzeczy-

wistoœæ w wielu wypadkach

odbiega od tych zapisów.

Taki stan rzeczy wp³ywa

niekorzystnie nie tylko na

Praski bieda wêgiel
Setki praskich rodzin ma k³opoty z rachunkami

za ogrzewanie swoich mieszkañ.

jakoœæ powietrza, którym

oddychamy w mieœcie, ale

równie¿ przyczynia siê do

postêpuj¹cej degradacji wielu

mieszkañ, domów, a nawet

ca³ych kamienic.

GruŸlica i grzyb

Niedogrzane, zawilgocone

i zimne mieszkania s¹ te¿

siedliskiem œmiertelnie nie-

bezpiecznych dla ludzkiego

organizmu grzybów, które

atakuj¹ organizmy ludzi tam

zamieszkuj¹cych i nierzadko

odpowiadaj¹ za potencjalnie

œmiertelne choroby, takie jak

m.in. gruŸlica, rak w¹troby,

schorzenia uk³adu nerwowego

i pokarmowego.

W tych statystykach nie-

chlubne miejsce zajmuje

w³aœnie Praga, któr¹ zainte-

resowa³o siê w tym aspekcie

Warszawskie Stowarzyszenie

Lokatorów.

GruŸlica, która jest uwa¿a-

na w dzisiejszym bogatym

europejskim spo³eczeñstwie

za chorobê biedy, zbiera

swoje ¿niwo w wielu praskich

lokalach komunalnych.

W Warszawie spoœród 16

tys. lokali pozbawionych

nowoczesnego ogrzewania

a¿ 15 tys. z nich jest za-

grzybionych przez osiem

ró¿nego rodzaju wyj¹tkowo

niebezpiecznych dla ludzi

grzybów.

Tekst i zdjêcia:

Przemys³aw Miller

Wszyscy siê o niej uczymy

w szkole, tak wiêc sam pro-

ces jej uchwalania jest doœæ

powszechnie znany. Warto

zaznaczyæ, ¿e mamy byæ z

czego dumni, bo jest to dru-

ga konstytucja na œwiecie i

pierwsza w Europie. Uwa¿ana

jest za nowoczesn¹ jak na

tamte czasy. Stanowi³a pod-

stawê ustroju Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów jedynie

przez trochê ponad 2 lata w

wyniku zaborów.

Konstytucja ta wprowadzi-

³a wiele istotnych zmian w

ustroju kraju. Likwidowa³a

woln¹ elekcjê, która le¿a³a u

pod³o¿a wielu problemów i

os³abienia pañstwa na prze-

strzeni ostatnich paruset lat,

ogranicza³a te¿ negatywne

aspekty demokracji szlachec-

kiej. Odbiera³a prawa g³osu i

decyzji go³ocie, tj. szlachcie,

nie posiadaj¹cej w³asnoœci

ziemskiej. Celem tego za-

mierzenia by³o wykluczenie

mo¿liwoœci kupowania g³osów

po to, by mieæ wp³yw na

decyzje sejmu. Wprowadza-

³a monarchiê dziedziczn¹,

zrównanie polityczne miesz-

czan i szlachty oraz umiesz-

cza³a ch³opów pod ochron¹

pañstwa, ograniczaj¹c w ten

sposób nadu¿ycia zwi¹zane

z pañszczyzn¹. Konstytucja

te¿ formalnie znosi³a g³ówne

narzêdzie parali¿u decyzyj-

nego sejmu tj. liberum veto.

Oto parê ciekawszych frag-

mentów i idei zawartych w

akcie, które s¹ z nami do dziœ:

Art. 5

„Wszelka w³adza spo³ecz-

noœci ludzkiej pocz¹tek swój

bierze z woli narodu. Aby

wiêc ca³oœæ pañstw, wolnoœæ

obywatelsk¹ i porz¹dek spo-

³ecznoœci w równej wadze na

zawsze zostawa³y, trzy w³a-

dze rz¹d narodu polskiego

sk³adaæ powinny i z woli pra-

wa niniejszego na zawsze

sk³adaæ bêd¹, to jest: w³adza

prawodawcza w Stanach

zgromadzonych, w³adza

najwy¿sza wykonawcza w

królu i Stra¿y, i w³adza s¹-

downicza w jurysdykcjach,

na ten koniec ustanowionych,

lub ustanowiæ siê maj¹cych.”

Widzimy tu jasny trójpo-

dzia³ w³adzy oraz tendencjê

ku demokratyzacji kraju.

Przez trójpodzia³ w³adzy ro-

zumiemy jasno okreœlone

granice miêdzy w³adz¹ usta-

wodawcz¹ - sejmem, w³adz¹

Prawnik na Wrotkach

Konstytucja 3 Maja
Z okazji œwiêta, które niedawno obchodziliœmy,

postanowi³am przerwaæ normalny cykl, by wspomnieæ

o prababce naszej obecnej ustawy zasadniczej.

wykonawcz¹ - król i Stra¿,

oraz w³adz¹ s¹downicz¹ -

s¹dy i trybuna³y.

Ka¿da z trzech w³adzy jest

dok³adnie opisana w tym ak-

cie ze zdefiniowanymi kom-

petencjami i uprawnieniami

oraz ograniczeniami, jakim

podlega.

Wart uwagi jest równie¿:

Art. 9

„Naród winien jest sobie

samemu obronê od napaœci i

dla przestrzegania ca³oœci

swojej. Wszyscy przeto oby-

watele s¹ obroñcami ca³oœci

i swobód narodowych. Woj-

sko nic innego nie jest, tylko

wyci¹gniêt¹ si³¹ obronn¹ i

porz¹dn¹ z ogólnej si³y narodu.

Naród winien wojsku swemu

nagrodê i powa¿anie za to,

i¿ siê poœwiêca jedynie dla

jego obrony. Wojsko winno

narodowi strze¿enie granic i

spokojnoœci powszechnej,

s³owem winno byæ jego

najsilniejsz¹ tarcz¹. Aby

przeznaczenia tego dope³nilo

nieomylnie, powinno zostawaæ

ci¹gle pod pos³uszeñstwem

w³adzy wykonawczej, sto-

sownie do opisów prawa, po-

winno wykonaæ przysiêgê na

wiernoœæ narodowi i królowi i

na obronê konstytucji narodo-

wej. U¿yte byæ wiêc wojsko

narodowe mo¿e na ogóln¹

kraju obrone, na strze¿enie

fortec i granic, lub na pomoc

prawu, gdyby kto egzekucyi

jego nie by³ pos³usznym.”

Ten artyku³ z kolei obrazuje

jak daleko odeszliœmy od idei

naszych przodków, obecnie

opieraj¹c siê o si³y Sojuszu

Pó³nocnoatlantyckiego i za-

pominaj¹c o nauce p³yn¹cej z

wieków tradycji. A sojusze, jak

pokazuje historia, s¹ nietrwa³e.

Ocenê historyczn¹ aktu i

jego wyp³ywu na dalsze losy

kraju pozostawiam historykom.

W kolejnym artykule z serii

powrócimy do rozwa¿añ idei

praw zawartych w obecnie

obowi¹zuj¹cej konstytucji.

Delfina Wilhelmina Gerbert

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na elektronicznej tablicy og³oszeñ www.eto.um.warszawa.pl

oraz na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 26.04.2019 r. zosta³y

wywieszone na 21 dni i podane do publicznej

wiadomoœci wykazy nr WGN/9/2019 i WGN/10/2019

dotycz¹ce przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych

na terenie dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia

na okres do 3 lat.
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Ch³odnym okiem

Bia³o³êcka karuzela

O tym, ¿e z zaparkowaniem

samochodu na Pradze jest

problem nie trzeba przekony-

waæ zmotoryzowanych miesz-

kañców dzielnicy. Jest to

tak¿e udrêka dla pieszych,

szczególne osób z wózkami,

które klucz¹ pomiêdzy byle jak

zaparkowanymi pojazdami.

Zatarasowane s¹ chodniki i

rozje¿d¿ane tereny zielone.

Kierowcy bardzo czêsto zapo-

minaj¹, ¿e nie s¹ jedynym

u¿ytkownikiem przestrzeni

miejskiej. Problem od lat

zauwa¿alny, nijak nie mo¿e

znaleŸæ rozwi¹zania. Wszyscy

najchêtniej parkowaliby za

darmo i najchêtniej pod

posesj¹ tak, ¿eby jeszcze

wzrokiem z okna chroniæ swoje

dobro. Pojawiaj¹ siê rozwi¹za-

nia po³owiczne, pozwalaj¹ce

na krótk¹ chwile poprawiæ

sytuacjê w danym obszarze, do

nich mo¿na zaliczyæ zmiany w

organizacji ruchu przekszta-

³caj¹ce ulice dwu - w jedno-

kierunkowe (Linneusza), co

znakomicie zwiêksza ich pojem-

noœæ i mo¿liwoœæ parkowania

aut, tworzenie zatok parkingo-

wych (Szanajcy) czy te¿ bu-

dowanie nowych parkingów

(Jagielloñska). Nieprêdko do-

czekamy siê parkingów pod-

ziemnych, o których mówi siê

w Warszawie od kilkunastu lat,

a nie powsta³ ¿aden. Od d³u¿-

szego czasu mówi siê tak¿e o

rozszerzeniu strefy p³atnego

parkowania na Pradze. Strefa

p³atnego parkowania w War-

szawie funkcjonuje od jesieni

1999 roku. Wtedy to w nieist-

niej¹cej ju¿ Gminie Centrum

stanê³y pierwsze parkometry.

Na Pradze parkometry stoj¹

z grubsza na zachód od

Targowej do Wis³y, pomiêdzy

al. Solidarnoœci a mostem

œrednicowym. Strefa w War-

szawie by³a ju¿ kilkakrotnie

poszerzana, pytanie czy

nie nadszed³ odpowiedni mo-

ment, by zrobiæ to na Pradze.

Dziœ Praga prze¿ywa dodat-

kowy najazd pojazdów parku-

j¹cych wzd³u¿ stacji metra.

Rejon Bia³ostockiej czy Za-

moyskiego to istna ró¿norod-

noœæ tablic rejestracyjnych,

ich w³aœciciele urz¹dzili sobie

tu P&R, którego brak tak¿e

doskwiera naszej dzielnicy.

W weekendy prze¿ywamy na-

jazd studentów parkuj¹cych

przy swoich uczelniach na

Jagielloñskiej i Kawêczyñskiej.

Nie wszyscy w³aœciciele po-

jazdów chc¹ parkowaæ na

wyznaczonych miejscach przy

marketach i galeriach, co powo-

duje dodatkowy chaos. SPPN

(Strefa P³atnego Parkowania

Niestrze¿onego) mog³aby

wp³yn¹æ na uporz¹dkowanie

sytuacji. Ju¿ raz wystêpowa³em

z tak¹ inicjatyw¹ w 2015 roku

http://www.ngp.westsidegro-

up.pl/str/tekst4482.html wtedy

nie znalaz³a zwolenników w

radzie. Dziœ jest inaczej. W tej

sprawie rozpoczêli zbieranie

podpisów przedstawiciele

organizacji pozarz¹dowych z

Porozumienia dla Pragi, wp³y-

wa³y do mnie tak¿e petycje

mieszkañców. Na ostatniej

sesji Rada zdecydowan¹

wiêkszoœci¹ g³osów podjê³a

uchwa³ê w sprawie przepro-

wadzenia konsultacji z miesz-

kañcami na temat uporz¹dko-

wania parkowania na terenie

dzielnicy Praga-Pó³noc, w

kontekœcie rozszerzenia strefy

p³atnego parkowania niestrze-

¿onego. Chcemy bowiem po-

znaæ Pañstwa opinie i uwagi,

a tak¿e zasiêgn¹æ opinii fa-

chowców i poprzedziæ decyzje

badaniami. Nie jest to prosta

operacja, wi¹¿e siê z pokaŸ-

nymi nak³adami finansowymi

miasta, a tak¿e w przysz³oœci

ze sta³ym op³atami rocznymi

w wysokoœci 30 z³ za karnet

abonamentowy dla miesz-

kañców Pragi, upowa¿niaj¹-

cy do parkowania w strefie.

Tekst uchwa³y na 2 stronie

NGP.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

P³atne parkowanie

Podró¿e kszta³c¹. Po raz

kolejny przekona³em siê, jak

wiele prawdy tkwi w tym po-

rzekadle przy okazji tegorocz-

nej majówki. Korzystaj¹c z

urlopowej kumulacji odwie-

dzi³em kilka polskich miast,

które z powodzeniem mog¹

stanowiæ wzór do naœladowa-

nia dla Warszawy, w tym Pra-

gi-Pó³noc. Dwa miasta szcze-

gólnie mocno zapad³y mi w

pamiêci i na ich przyk³adzie

w tym felietonie chcia³bym

przybli¿yæ kilka pomys³ów,

które warto wdro¿yæ w stolicy.

Te miasta to Gdynia i Olsztyn.

Mieszkañcy obu miast w ba-

daniach opinii wysoko oce-

niaj¹ jakoœæ ¿ycia, te wyniki

przek³adaj¹ siê równie¿ na

wyborcze sukcesy ich w³odarzy.

Prezydenci Gdyni i Olsztyna

ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹

wœród g³osuj¹cych i dzier¿¹

stery rz¹dów od kilku kadencji.

Oczywiœcie, ktoœ powie, ¿e

trudno porównywaæ zamiesz-

kiwany przez 170 tys. miesz-

kañców Olsztyn, czy 250-

tysiêczn¹ Gdyniê z prawie

2-milionow¹ metropoli¹, jak¹

jest Warszawa. To oczywiœcie

prawda, ale te¿ mo¿na powie-

dzieæ, ¿e oba miasta, dyspo-

nuj¹c znacznie mniejszymi

zasobami ni¿ Warszawa, wy-

korzystuj¹ je znacznie bardziej

racjonalnie i efektywnie.

Pierwszy z brzegu przyk³ad

to organizacja przestrzeni pu-

blicznej. W Gdyni du¿a strefa

p³atnego parkowania, systemy

informacji parkingowej, spójna

sieæ tras rowerowych obejmu-

j¹ca ca³e centrum i wylotówki,

zieleñ uzupe³niaj¹ca stare,

pielêgnowane nasadzenia,

ujednolicanie szyldów rekla-

mowych. Podobnie w Olszty-

nie, przy czym w tym mieœcie

impulsem do du¿ych zmian

by³o przywrócenie po 50 la-

tach zlikwidowanej w okresie

PRL komunikacji tramwajowej

(pierwsze miasto w Polsce,

któremu siê to uda³o).

Kolejny przyk³ad to w³¹czanie

mieszkañców w zmiany za-

chodz¹ce w mieœcie. Mode-

lowym przyk³adem jest gdyñ-

ski „Infobox”, czyli centrum

informacji o inwestycjach,

które zosta³o utworzone w

œcis³ym centrum miasta.

Sk³ada siê nañ punkt infor-

macyjny z interaktywn¹ ma-

kiet¹ zmian przestrzennych,

obejmuj¹cych inwestycje

miejskie oraz prywatne, wie¿a

widokowa, z której mo¿na

podziwiaæ zachodz¹ce w

Gdyni zmiany, a tak¿e punkt

informacji kulturalnej, kafejki i

piêkny, zielony skwer. Dziêki

„Infoboxowi” mieszkañcy do-

k³adnie wiedz¹ kto, co i w jakim

kszta³cie (najpewniej nawi¹-

zuj¹cym do modernizmu,

czego w³odarze Gdyni bardzo

pilnuj¹) buduje w ich okolicy.

Oba miasta wziê³y równie¿

sobie do serca has³o „Urz¹d

bli¿ej mieszkañców”. W przy-

padku Gdyni magistrat otwar-

ty jest równie¿ w soboty, tak

by zapracowani obywatele

mogli wnioskowaæ o dowód

osobisty czy prawo jazdy w

dniu zazwyczaj dla nich wol-

nym od pracy. Olsztyn po-

szed³ w innym kierunku,

otwieraj¹c punkt obs³ugi

mieszkañców w jednej z

galerii handlowych. Proszê

sobie wyobraziæ np. odbiór

tablic rejestracyjnych przy

okazji zakupów w supermar-

kecie, bez potrzeby udawania

siê w tym celu do urzêdu. W

Olsztynie da siê.

To oczywiœcie tylko kilka

przyk³adów, ale warto po nie siê-

gn¹æ i choæ czêœæ spróbowaæ

wdro¿yæ w naszym mieœcie.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Czo³em koalicyjni partyjniacy!

Prosto z mostu

Majówkowe

inspiracje
Dnia 16 kwietnia 2019 roku

odby³a siê IX sesja rady

dzielnicy Bia³o³êka. Zgodnie

z porz¹dkiem obrad jako radni

mieliœmy zaj¹æ siê zmianami

dotycz¹cymi tegorocznego

bud¿etu dzielnicy oraz spra-

wozdaniem z dzia³alnoœci

Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w dzielnicy

Bia³o³êka. Niestety, ju¿ na

pocz¹tku sesji okaza³o siê, ¿e

to co najbardziej ekscytuje

radnych koalicyjnych, czyli

PO, .Nowoczesn¹ i Kukiz’15

(Razem dla Bia³o³êki) to poli-

tyka. Radni koalicyjni przy

akompaniamencie zarz¹du

postanowili uzupe³niæ porz¹-

dek sesji o „stanowisko wy-

ra¿aj¹ce solidarnoœæ z war-

szawskimi nauczycielami w

ich staraniach o wy¿sze za-

robki” jak równie¿ o sprzeciw

wobec dzia³añ rz¹du polskiego.

Jaki wp³yw na to maj¹ radni

dzielnicy Bia³o³êka, nie wiem.

Ale bez cienia w¹tpliwoœci

wiem ju¿ kto w naszej radzie

dzielnicy woli politykowaæ za-

miast zajmowaæ siê rozwi¹-

zywaniem problemów miesz-

kañców. Abstrahuj¹c od faktu,

¿e wnioskodawcy nie policzyli

g³osów i na pocz¹tku musieli

czekaæ na dotarcie na sesjê

wszystkich swoich radnych,

to najbardziej zaskoczy³y

mnie niektóre intencje przy-

œwiecaj¹ce radnym koalicji

rz¹dz¹cej dzielnic¹, popiera-

j¹cych powy¿szy wniosek.

Zetkn¹³em siê na przyk³ad z

opini¹, ¿e radny ma w swojej

rodzinie mnóstwo nauczycieli,

wiêc jest za tym, ¿eby na-

uczyciele zarabiali wiêcej.

Postawa godna szanuj¹cego

siê prywaciarza, ale na pewno

nie radnego, który ma repre-

zentowaæ interesy wszystkich.

Takie podejœcie wœród rad-

nych dzielnicy Bia³o³êka nie

nale¿y do rzadkoœci. Wœród

radnych koalicyjnych interes

spo³eczny le¿y gdzieœ na

dalszym planie. Wystarczy³o

powiedzieæ „sprawdzam” i

szybko okaza³o siê, ¿e wœród

radnych koalicyjnych nie ma

¿adnego poparcia dla rzuco-

nego przeze mnie pomys³u,

by z³o¿yæ skargê na Mazo-

wieckiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków,

który to od lat blokuje jedn¹

ze sztandarowych inwestycji w

naszej dzielnicy. I to pomimo

ogromnych starañ dyrektorki

bia³o³êckiego ZGN – Pani

Moniki Ratajczak, której

nale¿¹ siê gratulacje za

ogrom wykonanej pracy,

w³aœnie na rzecz rewitalizacji

budynku przy ul. Modliñskiej 257.

Budynku maj¹cego na koncie

nieprawdopodobne wrêcz

nagromadzenie arcywa¿nych

wydarzeñ i znamienitych

postaci, które na przestrzeni

zaledwie 30 lat by³y zwi¹zane

z tym obiektem. To powoduje,

i¿ jest on jednym z wa¿niej-

szych historyczno-kulturowych

miejsc na wspó³czesnej mapie

Bia³o³êki, niezwykle istotnym

dla kszta³towania to¿samoœci

mieszkañców. Czy wœród

radnych koalicyjnych by³o

zainteresowanie tym tematem?

¯adnego. Ale ¿eby odnieœæ

siê krytycznie do tego, na

co radni w zasadzie wp³ywu

¿adnego nie maj¹, czyli polityki

rz¹du, zainteresowanie jest

ogromne. I to bez dyskusji, bo

o jej zamkniêcie zawnioskowali

i przeg³osowali pomimo sprze-

ciwu radnych opozycyjnych,

w³aœnie sprawuj¹cy obecnie

rz¹dy na Bia³o³êce - radni

koalicyjni (PO, .Nowoczesna,

Razem dla Bia³o³êki).

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

Dok³adnie trzy miesi¹ce

temu opublikowa³em w tym

miejscu felieton o kontrower-

sjach, a nawet zagro¿eniach,

jakie wywo³uj¹ elektryczne

hulajnogi, zw³aszcza wobec

osób niepe³nosprawnych. W

najœmielszych snach nie wy-

obra¿a³em sobie, ¿e mo¿e

wywo³aæ taki oddŸwiêk...

Oto stowarzyszenie nie-

pe³nosprawnych pozwa³o

kalifornijsk¹ metropoliê San

Diego pod zarzutem, ¿e

s³u¿bom miejskim nie uda³o

siê uchroniæ chodników

przez inwazj¹ porzucanych,

niezaparkowanych hulajnóg

elektrycznych, które stanowi¹

zagro¿enie dla osób niedowi-

dz¹cych oraz osób korzysta-

j¹cych z wózków inwalidzkich

i chodzików. Zarzut dotyczy

tak¿e samego dopuszczenia

elektrycznych hulajnóg do

jazdy po chodniku, zdarzy³o

siê bowiem, ¿e hulajnoga

uderzy³a z ca³¹ prêdkoœci¹

w przemieszczaj¹cego siê

inwalidê. Podobne pozwy

niepe³nosprawni z³o¿yli prze-

ciwko firmom wynajmuj¹cym

elektryczne hulajnogi, m.in.

znanej w Warszawie firmie

Lime.

W bli¿szym nam (geogra-

ficznie) Milwaukee to w³adze

lokalne pozwa³y firmê Bird

(równie¿ z Kalifornii) za

„porzucenie” 100 hulajnóg

w zabytkowym œródmieœciu.

Dodaæ nale¿y, ¿e w stanie

Wisconsin, którego stolic¹

jest Milwaukee, obowi¹zuje

prawo zabraniaj¹ce u¿ywania

elektrycznych hulajnóg pod

kar¹ 100-200 dolarów. Po-

dobnie dzieje siê w innych

miastach USA. W Santa

Monica (to znowu Kalifornia)

firma Bird zap³aci³a 300 000

dolarów kary za dostarczanie

niezgodnych z przepisami

pojazdów, czyli hulajnóg. W

Indianapolis firma Lime wyco-

fa³a hulajnogi z ulic miasta –

do czasu powstania stosow-

nych uregulowañ prawnych.

A w Europie? Zakaz

je¿d¿enia elektrycznymi hu-

lajnogami po chodnikach

wprowadza Francja. Jazda

nimi bêdzie dozwolona tylko

po specjalnych œcie¿kach

albo po jezdniach lokalnych

ulic. Mandat za z³amanie tych

przepisów wyniesie 135 euro.

Karê tak¹ za nielegaln¹ jaz-

dê elektryczn¹ hulajnog¹ w

Pary¿u mo¿na dostaæ ju¿

dzisiaj.

...¯artowa³em. Powy¿sze

historie to nie reakcja na

mój skromny felieton, lecz

przegl¹d niektórych dzia³añ w

ostatnim roku w odpowiedzi

na nowy sposób zarabiania

pieniêdzy, który wymyœlono

w Kalifornii. Niebezpieczne

hulajnogi atakuj¹ miasta nie

tylko w USA. Dlatego np. w

Peru wprowadzono ogólny

zakaz ich u¿ywania. A w

Polsce? Widzia³em prezy-

denta jednego z du¿ych

miast, jak dla promocji tego

sprzêtu radoœnie sam zasuwa

na elektrycznej hulajnodze

ulic¹, któr¹ mieszkañcy po-

wierzyli jego opiece.

Nie jestem zwolennikiem

rozwi¹zania peruwiañskiego.

Jak pisa³em poprzednio, hulaj-

nogi powinny znaleŸæ swoje

miejsc na œcie¿kach rowero-

wych (dziœ bowiem tak¿e na nich

s¹ nielegalne), zw³aszcza ¿e

na œcie¿kach rowerowych

dopuszczone do ruchu s¹ ro-

wery wspomagane silnikiem

o takiej samej jak hulajnoga

prêdkoœci maksymalnej, czyli

25 km/h. Wymaga to jednak

zmiany prawa.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Drugi felieton

o hulajnogach

Spo³eczny obserwator
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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

KUPIÊ ka¿dy samochód

519-353-990

SPRZEDAM

SPRZEDAM cztery butle

gazowe po 75z³/szt.

603-770-121, 510-192-741

NIERUCHOMOŒCI

KUPIÊ mieszkanie do

remontu, zad³u¿one za

gotówkê 508-510-850

mini og³oszenia

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Urodzi³ siê w plemieniu Igorod, w wiosce

Supanga na Filipinach. Wychowywa³a go

babcia – miejscowa szamanka zwana Hilot.

Od dzieciñstwa towarzyszy³ jej w pracy.

Przygl¹da³ siê w jaki sposób poprzez modlitwê,

duchowe i praniczne uzdrawianie, energetyzacjê

tkanek pomaga³a rodzinie i osobom z wioski.

Gdy dorós³ bardzo czêsto j¹ zastêpowa³. Wiedzia³,

¿e to dziêki wierze w Boga otrzyma³ dar uzdrawiania.

W Polsce goœci ju¿ po raz kolejny. Spektrum

jego dzia³ania jest du¿e. Pomaga w leczeniu

chorób zatok, oczu, uszu, tarczycy, depresji,

bezsennoœci, serca, organów wewnêtrznych,

guzów, torbieli, zaparæ, wrzodów, prostaty,

bólów krêgos³upa i pleców, zimnych i drêtwie-

j¹cych r¹k i nóg, a tak¿e podnosi odpornoœæ

organizmu.

Np. pani Janina – uniknê³a operacji tarczycy,

guzki wch³onê³y siê a tarczyca zmniejszy³a.

Pani Basi – zlikwidowa³ dimer w oku, który

powsta³ na skutek pêkniêcia têtniaka wewn¹trz oka.

Pani Joannie – guz w piersi z Bird 3 zmniejszy³

siê do Bird 2, kontrola lekarska za 6 miesiêcy.

Panu W³adys³awowi - po 4 wizytach PSA

spad³o o po³owê.

Pani Ewie - rwa kulszowa przesta³a dokuczaæ

po 3 wizytach.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 maja

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia

„NATURA”

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Wizyta filipiñskiego mistrza bioterapii

w Polsce - EFRENDO BALBO

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, Unia Europejska po-

wsta³a, aby nie by³o wojny.

I co? Nie ma. A wokó³? S¹.

Kolejne zasady dzia³ania UE

to trójpodzia³ w³adzy, wolne

s¹dy, demokratyczne wybo-

ry, niezale¿ne media i wolny

przep³yw ludzi, towarów i

us³ug. Unia opiera siê na

podwy¿szaniu komfortu

¿ycia obywateli. Europejczycy

s¹ narodowo wolni i równi,

religia dotyczy tylko sfery

sumienia. To s¹ podstawy.

Za równoœæ, wolnoœæ, bra-

terstwo umar³ Mickiewicz,

S³owacki, Norwid, Bem i

wielu innych wybitnych. Unia

Europejska jest dzieckiem

rewolucji francuskiej i jej

pok³osia w zapisach naszej

Konstytucji 3 Maja. Proszê

wykonaæ wysi³ek i zobaczyæ

dok¹d zaprowadzi³y idee

wolnoœci, równoœci, brater-

stwa Polskê, dok¹d Grecjê,

Czechos³owacjê, dok¹d

Ukrainê, Bia³oruœ, Jugos³a-

wiê, Wielk¹ Brytaniê i Koreê

Pó³nocn¹. Œlepe zau³ki to

populizm, nacjonalizm, kse-

nofobia, homofobia i kontrre-

formacja. Aliœci teraz ³atwo

wy³uskaæ szpionów i klêczo-

nów pluj¹cych na sêdziów,

wybitnych genera³ów, na-

uczycieli, dziennikarzy, nie-

pe³nosprawnych i wszystkich

tych, którzy przynale¿¹ do

elity intelektualnej Rzeczypo-

spolitej. Zobaczcie, jak bez

niej stajemy siê marginalnym

pañstewkiem bez inwestycji,

które bud¿et Szanownych

Pañstwa przehula na

ka¿d¹, byle swoj¹, kampa-

niê wyborcz¹.

Tak¿e w weterynarii czêsto

bywa, jak w ¿yciu: coœ, co

wydaje siê z³apaniem szczê-

œcia za nogi jest pospolitym

wpuszczeniem w maliny,

czyli oszustwem. Do tego za

pozwoleniem s³u¿b pañstwa.

W czym rzecz - zapytacie.

Zatem od pocz¹tku. Dawniej

z rodzicami odwiedza³em

bazary i hale targowe na

Banacha, Kopiñskiej, cudn¹

architektonicznie Halê Mi-

rowsk¹, ale te¿ bazar Ró¿yc-

kiego, Rembertów itd. Obec-

nie korzystam z oferty targu

legionowskiego, na którym

mo¿na zaopatrzyæ siê we

wszystko i nie zagl¹daæ do

supermarketów, za to móc

trochê siê potargowaæ, po-

rozmawiaæ ze sprzedawca-

mi i s¹siadami z kolejki. Na

targu tak jak w onkologicz-

nym supermarkecie mo¿na

byæ wystrychniêtym na dud-

ka. Najlepszym przyk³adem

oszustwa s¹ jajka. Dumni

sprzedawcy na pierwsze

miejsce wystawiaj¹ jaja dwu-

¿ó³tkowe jako jajcarsk¹ elitê.

Widzê na tym targu stoiska,

na których oprócz dwu¿ó³t-

kowych sprzedaje siê jaja

w - za przeproszeniem - obe-

sranych skorupkach. Prosi-

³bym Sanepid o przyjrzenie

siê temu procederowi, gdy¿

coraz mniej wykszta³ceni

obywatele nie bêd¹ wiedzieli

jak profesjonalnie umyæ i

zdezynfekowaæ jaja z ku-

rzych fekaliów, zawieraj¹cych

bakterie jelitowe w tym E.Coli

Elitarne jaja

i Salmonelle, a tak¿e durszlak

i zlew, a przede wszystkim

d³onie. Wróæmy jednakowo¿

do podwójnych ¿ó³tek. Je¿eli

przyjrzymy siê dok³adnie

skorupkom tych jajek, to

mo¿na zauwa¿yæ na nich

niekszta³tne pierœcienie w osi

poprzecznej.Tak przebiega

równik. Nawet gdy ich nie

ma, to s¹ dobrze znanym

objawem wirusowego zapa-

lenia oskrzeli u kur niosek.

Wtórnie do tej wiremii wystê-

puje zapalnie jajowodów,

które polega na tym, ¿e

zainfekowany organizm nie

zd¹¿a wyprodukowaæ dla

ka¿dego zarodka, czyli

¿ó³tka, oddzielnej skorupki.

Dlatego uœwiadamiam, ¿e

dwu¿ó³tkowe jaja pochodz¹

od chorych zwierz¹t. Jeszcze

nie udowodniono szkodliwe-

go wp³ywu kurzego wirusa

na zdrowie ludzi, ale patrz¹c

na rankingi poparcia mam

powa¿ne w¹tpliwoœci.

Poszukujê chêtnych do budowania

sieci sprzeda¿y artyku³ów zdrowotnych,

kosmetyków i suplementów diety.

Chcesz spróbowaæ, zadzwoñ

tel. 602 267 377

– Chcemy stale podnosiæ

jakoœæ warszawskiej komu-

nikacji miejskiej, dlatego

rozwój sieci tramwajowej to

jeden z naszych priorytetów.

Realizuj¹c plany, zaczynamy

budowê kolejnego odcinka

torowiska na Nowodworach.

W 2021 roku do tramwaju

bêd¹ mogli wsi¹œæ miesz-

kañcy pó³nocnej czêœci tego

osiedla – mówi Rafa³ Trza-

skowski, prezydent m.st.

Warszawy.

Nowe tory rozpoczn¹ siê

od miejsca, gdzie obecnie

tramwaje linii 2 koñcz¹ swoj¹

trasê – obok pêtli autobusowej

Nowodwory, na wysokoœci

ul. Strumykowej. Blisko

kilometrowy odcinek szyn

wybudowany zostanie obok

powstaj¹cej tak¿e w ramach

tej inwestycji nowej jezdni

ul. Œwiatowida. Na koñcu

trasy – u zbiegu ul. Dionizosa

i Winoroœli – zamontowany

zostanie rozjazd, dziêki któ-

remu tramwaje dwukierun-

kowe bêd¹ mog³y zmieniaæ

kierunek jazdy. Uzupe-

³nieniem uk³adu torowego

bêdzie pêtla umo¿lwiaj¹ca

zawracanie równie¿ tradycyj-

nym sk³adom.

Wraz z budow¹ szyn po-

wstanie nowy uk³ad drogowy

na odcinku od ul. Dzierzgoñ-

skiej do ul. Winnica. Przebu-

dowane zostan¹ skrzy¿owa-

nia z ul. Dzierzgoñsk¹, Leœnej

Polanki i Dionizosa. Wybudo-

wana zostanie równie¿ dro-

ga dla rowerów i chodniki.

Wykonawca, wybrany w

og³oszonym w³aœnie postê-

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

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a., art. 53

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

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

poz. 1945 ze zm.), Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy zawiadamia o wydaniu na wniosek Veolia

Energia S.A. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Pu³awskiej 2,

z³o¿ony w dniu 05.02.2019 r. przez pe³nomocnika Pana

Piotra Ziemniewicza, decyzji Nr 06/CP/T/2019 z dnia

17.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, polegaj¹cej na budowie osiedlowej sieci

ciep³owniczej 2xDN50 na trasie o d³ugoœci ok. 76m, na

dzia³kach ew. nr 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 45 z obrêbu

4-10-04 w rejonie ulic Ko³owej i Œw. Wincentego, w

dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

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 44-38-678 w godzinach pracy Urzêdu.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo do wniesienia

odwo³ania od decyzji, do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego, za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê. 

Odwo³anie mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiœcie (Wydzia³

Obs³ugi Mieszkañców parter) lub za poœrednictwem

operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia

dorêczenia niniejszego zawiadomienia.

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

dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym

nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

Tramwaj jedzie

na Winnicê

powaniu przetargowym, na

wykonanie prac bêdzie mia³

10 miesiêcy, z wy³¹czeniem

okresu zimowego.

Budowa tramwaju na Win-

nicê to jeden z elementów

rozwoju sieci tramwajowej w

Warszawie. Równolegle pro-

wadzone s¹ prace przygoto-

wawcze dotycz¹ce inwestycji

tramwajowej dla mieszkañ-

ców tzw. Zielonej Bia³o³êki.

Dla tego odcinka trwa przy-

gotowywanie dokumentacji

œrodowiskowej.

Budowa kolejnego odcinka trasy tramwajowej coraz

bli¿ej. Warszawscy tramwajarze og³osili przetarg na

wybór wykonawcy torowiska pomiêdzy Nowodworami

a Winnic¹.
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Pani

Karolinie Krajewskiej

Przewodnicz¹cej Rady Kolonii Œliwice

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

oraz s³owa otuchy z powodu œmierci

Mamy

sk³ada Pose³ na Sejm RP

Pawe³ Lisiecki

Ten sielski obraz w ostatnich

latach bardzo siê zmieni³. Na

pó³nocnym brzegu Kana³u

¯erañskiego powsta³y liczne

osiedla mieszkaniowe o

bardzo gêstej zabudowie.

Wycinka ponad 5000 drzew

pod budowê gazoci¹gu

doprowadzaj¹cego gaz do

elektrociep³owni „¯erañ”

dope³ni³a dewastacji zielo-

nych terenów rekreacyjnych.

Mieszkañcy nowych bloków

nie maj¹ te¿, wbrew pozo-

rom, przyjemnego widoku z

okien, wychodz¹cych na po-

³udnie. Na przeciwleg³ym

brzegu kana³u piêtrz¹ siê

bowiem ha³dy œmieci.

Nie widok jest tu jednak

najgorszy. Zaniepokojeni

unosz¹cym siê nad okolic¹

dymem, mieszkañcy kilka-

krotnie alarmowali stra¿

miejsk¹, ¿e po drugiej stronie

wody regularnie wieczorami

pal¹ siê œmieci. W nocy na-

tomiast budzi³o ich kruszenie

gruzu. Okaza³o siê, ¿e na

jednym z portowych pirsów

dzia³a z³omowisko i sk³ad

odpadów budowlanych.

Chodzi o adres Modliñska

48H, pod którym dzia³aj¹ fir-

my o wdziêcznych nazwach

Figon – skup i sprzeda¿ z³o-

mu, Zuza – wywóz œmieci i

odpadów oraz Robo-Kop. W

maju 2017 roku stra¿ miejska

skontrolowa³a firmy i stwier-

dzi³a liczne nieprawid³owoœci.

Jak siê okaza³o, skup z³omu

Figon prowadzi³ nielegalny

punkt sk³adowania pojazdów

wycofanych z eksploatacji, a

tak¿e sk³ad odpadów niebez-

piecznych. Dzia³aj¹ca obok

firma Zuza, specjalizuj¹ca siê

w wywozie gruzu i odpadów

budowlanych, sk³adowa³a je

nad kana³em, a nastêpnie

przysypywa³a ziemi¹, aby

zamaskowaæ nielegalne

wysypisko.

W trakcie kontroli ujawnio-

no te¿ nielegalny kana³ ser-

wisowy naprawy pojazdów.

Badanie próbek tamtejszego

gruntu wykaza³o 33-krotne

przekroczenie norm zawartoœci

substancji ropopochodnych

w glebie. Prawdopodobnie

zu¿yty olej wylewano tu

wprost do ziemi. Stwierdzono

tak¿e zanieczyszczenie

gruntu o³owiem, co jest o tyle

niebezpieczne, ¿e odciek ze

sk³adowiska sp³ywa bezpo-

œrednio do Kana³u ̄ erañskiego.

Po kilku latach takiej dzia³al-

noœci mo¿na mówiæ o kom-

pletnym, zagra¿aj¹cym ¿yciu

i zdrowiu ludzi, ska¿eniu œrodo-

wiska. Kontrole potwierdzi³y

te¿ przekroczenie nocnych

norm ha³asu.

Teoretycznie Figon, Zuza i

Robo-Kop dzia³aj¹ legalnie,

na podstawie decyzji po-

zwalaj¹cych na gospodarkê

odpadami, wydanych przez

Biuro Ochrony Œrodowiska.

Teoretycznie, bo w praktyce

tak palenie œmieci, jak i wy-

lewanie oleju do gruntu czy

maskowanie ziemi¹ sk³adowa-

nia odpadów niebezpiecznych

jest oczywiœcie nielegalne, a

odbywa siê tam regularnie,

co potwierdzi³a stra¿ miejska.

Jak to mo¿liwe, ¿e na tere-

nie, który jeszcze w ubieg³ym

roku miasto wybra³o na reali-

zacjê swojego flagowego (i

oprotestowanego w konsulta-

cjach spo³ecznych) projektu

„Osiedla Warszawy”, docho-

dzi do takich nadu¿yæ? W tym

momencie nale¿y wyjaœniæ,

¿e sytuacja w³asnoœciowa

Portu ̄ erañskiego jest dosyæ

skomplikowana - nie wszyst-

kie tereny nale¿¹ do miasta,

czêœæ z nich ma prywatnych

w³aœcicieli.

Figon, Zuza i Robo-Kop

wynajmuj¹ dzia³ki od GHE-

LAMCO GP1 Sp. z o.o. PORT

¯ERAÑSKI Sp. Komandyto-

wo-Akcyjna, spó³ki-córki

Ghelamco-Poland, znanego

dewelopera, który w Warszawie

wybudowa³ miêdzy innymi

Warsaw Spire przy Rondzie

Daszyñskiego, a na swoim

pirsie zamierza³ zbudowaæ

osiedle na 700 mieszkañ.

Wobec protestów spo³ecz-

nych oraz braku dostêpu do

drogi publicznej, na razie

teren wynaj¹³, co nie znaczy,

¿e zrezygnowa³ ze swoich

planów.

Mieszkañcy ̄ erania dziwi¹

siê, ¿e Biuro Ochrony Œrodo-

wiska, które przed kilku laty

wyda³o decyzjê œrodowi-

skow¹ spó³ce zale¿nej firmy

Ghelamco na zbudowanie

na jednym z pirsów portowych

osiedla mieszkaniowego, po-

mimo innego przeznaczenia

tych terenów w studium, a

tak¿e wyda³o decyzje firmom

obecnie tam gospodaruj¹cym,

toleruje ca³¹ tê sytuacjê i nie

cofnê³o jeszcze pozwoleñ na

wy¿ej opisan¹ dzia³alnoœæ.

- O ile Wydzia³ Konserwacji

i Œrodowiska z Bia³o³êki oraz

Oddzia³ Ochrony Œrodowiska

Stra¿y Miejskiej robi¹ co

mog¹, ¿eby kontrolowaæ i

karaæ nieprawid³owoœci na

Modliñskiej 48H, to Biuro

Ochrony Œrodowiska przez

d³u¿szy czas udawa³o, ¿e nie

ma sprawy, wydawa³o tylko

kolejne decyzje, i to bez oceny

oddzia³ywania na œrodowisko

i udzia³u spo³eczeñstwa, kon-

trole BOŒ nic nie wykazywa³y,

a œmieci p³onê³y regularnie.

Dopiero po zmasowanej akcji

i wys³aniu przez mieszkañców

licznych zg³oszeñ, zosta³a

przeprowadzona rzetelna

kontrola.

Pytanie brzmi, co Biuro

Ochrony Œrodowiska dalej

zamierza w sprawie Modliñ-

skiej 48H? Ten problem nie

zniknie i bêdzie rós³, tak jak

roœnie ha³da odpadów –

mówi Mateusz Senko ze

Stowarzyszenia Razem dla

Bia³o³êki.

O komentarz w tej sprawie

zwróciliœmy siê do Biura

Ochrony Œrodowiska m.st.

Warszawy.

W odpowiedzi, rzeczniczka

urzêdu, Dominika Wiœniew-

ska przyznaje, ¿e dopiero

po wielokrotnych proœbach

mieszkañców dokonano w

paŸdzierniku 2018 roku przy

ulicy Modliñskiej 48H kontroli,

w wyniku której odnotowano

szereg naruszeñ przepisów,

takich jak:

- magazynowanie odpadów

w sposób niezgodny z decyzj¹

(np. luzem na placu zamiast

w kontenerze/pojemniku,

niezabezpieczone by³y te¿

odpady niebezpieczne),

- magazynowanie poza

wyznaczonym miejscem

(tak¿e poza najmowanym

terenem),

- zanieczyszczenie pod³o¿a

olejem,

- uszkodzone ogrodzenia

(tak¿e przy kanale),

- ogólny nieporz¹dek,

- przetwarzanie na placu

odpadów w postaci zu¿ytego

sprzêtu elektrycznego i elek-

tronicznego przy braku decyzji

na tego rodzaju dzia³alnoœæ.

Dwie spoœród kontrolowa-

nych firm zosta³y wezwane

do zaniechania stwierdzo-

nych naruszeñ. Postêpowa-

nie w tych sprawach jest w

toku. Jeœli do wskazanego

terminu nic siê nie zmieni,

BOŒ zamierza cofn¹æ firmom

zezwolenie na gospodarowa-

nie odpadami.

W sprawie jednej z wymie-

nionych firm BOŒ wyst¹pi³o

do Mazowieckiego Wojewódz-

kiego Inspektora Ochrony

Œrodowiska o wszczêcie

postêpowania i wymierzenie

administracyjnej kary pie-

niê¿nej za przetwarzanie

odpadów bez posiadanego

zezwolenia.

W styczniu 2019 r., Biuro

Ochrony Œrodowiska wyst¹-

pi³o do GHELAMCO GP1

Sp. z o.o. PORT ¯ERAÑSKI

Sp. Komandytowo-Akcyjna,

która jest zarz¹dc¹ nierucho-

moœci przy ul. Modliñskiej 48H

(dz. ew. nr 29 z obrêbu 4-06-11)

o wskazanie celów dzier¿awy

i sposobów zagospodarowania

terenu czêœci u¿ytkowanych

przez poszczególnych na-

jemców, a tak¿e zwróci³o siê

do dewelopera z proœb¹ o

wziêcie pod uwagê problemów

mieszkañców, gdy spó³ka

bêdzie rozwa¿a³a przed³u-

¿enie z firmami umów na

dzier¿awê terenu – mówi

Dominika Wiœniewska.

Po ponownych kontrolach

w styczniu i w marcu 2019

roku, BOŒ wezwa³ do zanie-

chania naruszeñ: firmê Robo-

Kop do 30 kwietnia 2019 r.

a Zuzê – do 8 maja 2019 r.

Firmy dosta³y te¿ ultimatum,

¿e je¿eli nie usun¹ nieprawi-

d³owoœci, zostan¹ im cofniête

decyzje. Jedynie firma Figon

zastosowa³a siê do pouczeñ

BOŒ i usunê³a (podobno)

zanieczyszczenie pod³o¿a

olejem, uszkodzone ogrodze-

nia i ogólny nieporz¹dek. 20

marca 2019 r. przeprowadzo-

no tam kontrolê, w wyniku

której nie stwierdzono naru-

szeñ i nieprawid³owoœci.

Zastanawiaj¹ca jest w tym

wszystkim rola w³aœciciela

terenu czyli Ghelamco Port

¯erañski, który twierdzi, ¿e

nie ma wp³ywu na dzia³alnoœæ

najemców. Nie widzi te¿ prze-

Port ¯erañski: wysypisko albo blok
dokoñczenie ze str. 1

szkód, aby na zanieczysz-

czonym terenie zbudowaæ

osiedle, deklaruj¹c  gotowoœæ

rekultywacji terenu.

- Dlaczego Ghelamco -

europejski deweloper o raczej

dobrej renomie - umo¿liwia

prowadzenie na Modliñskiej 48H

dzia³alnoœci, co do której

wielokrotnie stwierdzono

³amanie warunków decyzji i

przepisów prawa? – pyta

Mateusz Senko. - Narracja

„wysypisko albo osiedle” jest

a¿ nadto widoczna, ale to

nie jest ¿aden argument. Port

¯erañski to nie miejsce na

osiedla, co jasno wynik³o z

konsultacji „Osiedli Warszawy”,

organizowanych przez Biuro

Architektury i Planowania

Przestrzennego. Mieszkañcy

oczekuj¹ utworzenia tam te-

renu zieleni, sportu i rekreacji.

Dzisiaj mija ostateczny

termin zaniechania naru-

szeñ, do którego BOŒ we-

zwa³o firmy gospodaruj¹ce

odpadami przy Modliñskiej

48H. Zobaczymy, czy pod-

mioty zastosuj¹ siê do po-

uczeñ Urzêdu i czy sytu-

acja w Porcie ¯erañskim

siê poprawi.

JK

Teren zielony u zbiegu

Z¹bkowskiej i Markowskiej

zosta³ wyznaczony w przyjê-

tym w 2010 r. miejscowym

planie zagospodarowania

przestrzennego dla Pragi

Centrum. Przestrzeñ zielona

widoczna by³a równie¿ na

wizualizacjach „Konesera”. W

ubieg³ym roku, wraz z odda-

niem wiêkszoœci komercyjnej

inwestycji, podjêta zosta³a

decyzja o dostosowaniu sta-

nu zastanego w³aœnie do

przepisów prawa miejscowe-

go. Gor¹cym orêdownikiem

zmian by³ zwolniony w tym

roku z pracy w warszawskim

ratuszu dyrektor i zarazem

twórca Zarz¹du Zieleni, Ma-

rek Piwowarski. Skwer na

Markowskiej mia³ byæ jed-

nym z kluczowych projektów

przestrzennych realizowa-

nych w ramach programu

rewitalizacji.

Niestety, do dziœ na Mar-

kowskiej nie rozpoczê³y siê

¿adne prace, a przechodniów

wita ja³owa „pustynia” dzia³ki

znajduj¹cej siê w gestii ZZW.

Z publicznych wypowiedzi

Justyny Glusman, pe³ni¹cej

od jesieni ub. r. obowi¹zki

dyrektorki-koordynatorki ds.

zrównowa¿onego rozwoju i

zieleni, wynika, ¿e miasto jest

sk³onne stworzyæ skwer, ale

wpierw chcia³oby siê porozu-

mieæ z s¹siedni¹ wspólnot¹

mieszkaniow¹, która w

swoich postulatach zwraca

Kiedy powstanie skwer

przy Markowskiej?
„Na rogu ulic Markowskiej i Z¹bkowskiej w 2019 roku

powstanie skwer – nowa przestrzeñ rekreacyjna dla

mieszkañców Pragi Pó³noc. Chcemy tam posadziæ now¹

roœlinnoœæ, wyznaczyæ œcie¿ki, postawiæ ³awki. Wymienimy

te¿ istniej¹cy plac zabaw na nowy.” - mo¿emy przeczytaæ

na stronie konsultacje.um.warszawa.pl, gdzie znajduje siê

raport z konsultacji z mieszkañcami Pragi dotycz¹cy

przedmiotowego skweru.

uwagê na kwestie bezpie-

czeñstwa i parkowania (na

czêœci dzia³ki przeznaczonej

w m.p.z.p. na zieleñ pu-

bliczn¹ dziœ parkowane s¹

samochody mieszkañców

budynku). Szczegó³y nego-

cjacji z mieszkañcami doœæ

skrupulatnie zosta³y opisane

w raporcie z jesiennych

konsultacji spo³ecznych. W

kontekœcie parkowania po-

wsta³o w ostatnim czasie kilka

pomys³ów, jak ten problem

rozwi¹zaæ, m.in. poprzez

mo¿liwoœæ wynajêcia miejsc

postojowych w „Koneserze”

po preferencyjnej cenie lub

w budynkach administro-

wanych przez ZGN przy

ul. Z¹bkowskiej.

Oby problem zosta³ szyb-

ko rozwi¹zany, bo zieleni

zwartej w centrum Pragi jest

jak na lekarstwo i skwer przy

Markowskiej mo¿e staæ siê

miejscem, które bêdzie s³u-

¿yæ wszystkim mieszkañcom.

M.
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