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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

Pomys³odawc¹ festiwalu jest

Maciej Szajkowski, muzyk,

dziennikarz, animator kultury,

propagator muzyki folkowej i

kultury etnicznej, od dwudzie-

stu lat organizuj¹cy imprezy

zwi¹zane z muzyk¹ folkow¹,

wspó³za³o¿yciel i cz³onek licz-

nych zespo³ów polskiej sceny

world music/folk m.in. Kapeli ze

Wsi Warszawa. Przed piêciu

laty zaproponowa³ w³adzom

Targówka organizowanie festi-

walu folkowego, wiedz¹c, ¿e

takie klimaty podobaj¹ siê w

dzielnicy, o czym œwiadczy

sukces zwi¹zanego z Bródnem

i Zaciszem zespo³u Werchowy-

na czy Kapeli Praskiej.

- Od pocz¹tku festiwalu wy-

stêpowali na nim znani artyœci

m.in. Kayah czy Trebunie Tutki

– mówi Maciej Szajkowski. –

Teraz to du¿e œwiêto w skali

miasta, a nawet Polski. Wiem,

¿e przyje¿d¿aj¹ na koncerty

ludzie z daleka.

Jak podkreœla, sam wybie-

ra wykonawców. Bierze pod

uwagê ich nowatorskie, awan-

gardowe podejœcie do etno.

Wystêpy maj¹ bowiem byæ

inspiracj¹ dla s³uchaczy do

otwierania siê na nowe po-

dejœcie do muzyki etnicznej.

To nie ma byæ skansen, ale

nowoczesnoœæ. Dlatego przy

wyborze wa¿ne s¹ te¿ dzia³a-

nia wykonawców w ostatnim

czasie, p³yty, programy. Wy-

konawców zagranicznych do-

biera w taki sposób, by Bródno

sta³o siê czêœci¹ ich aktualnej

trasy koncertowej.

V Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy

Na Bródnie zabawa w rytmie etno
W tym roku festiwal Korzenie Europy po raz pierwszy zagoœci

w parku przy Domu Kultury Œwit. Wczeœniej odbywa³ siê

w Parku Bródnowskim. Teraz, tak¿e w piêknym miejscu,

zagraj¹ 8 czerwca i gwiazda z Europy – zespó³ Paddy and the

Rats, i œwietni muzycy polscy, w tym formacja NowyTeren.

W tym roku, jeœli chodzi o

reprezentantów Polski, po-

stawi³ m.in. na ich zwi¹zek z

folklorem miejskim. St¹d zapro-

szenie dla Pavlopavo, barda

stolicy. Wyst¹pi on podczas

festiwalu jako Pablopavo i

Ludziki. Ich muzykê trudno

zaklasyfikowaæ. To blues, reg-

gae, rock, elektronika, poezja

œpiewana. Jeszcze trudniej

tê muzykê nazwaæ, gdy zespó³

prezentuje przekrojowy materia³

z ró¿nych etapów twórczoœci.

Lider formacji cieszy z tego, ¿e

nie mieœci siê w stylistycznych

szufladkach. Jak mówi, mu-

zyka jest jedna i wszyscy ci

najwiêksi, ci, którzy zmieniali

jej historiê, znajduj¹ siê poza

stylami. My oczywiœcie naj-

wiêksi nie jesteœmy, ale

chcielibyœmy byæ.

Warto dodaæ, ¿e ide¹ fe-

stiwalu jest promocja kultur

etnicznych Polski i Europy,

archeologii i antropologii,

W 2004 r. zosta³a podjêta

przez Radê Warszawy uchwa³a

w sprawie wykupu lokali

mieszkalnych, której pozytyw-

ne skutki mo¿emy ogl¹daæ do

dnia dzisiejszego. Dziêki tej

uchwale zaczê³y powstawaæ

wspólnoty mieszkaniowe,

których zarz¹dy przejmowa³y

od administracji komunalnych

(dzisiejszych ZGNów) zarz¹-

dzanie budynkami. Szybko

okaza³o siê, ¿e mo¿na admini-

strowaæ lepiej i taniej. Okaza³o

siê tak¿e, ¿e mo¿na szybko

wyremontowaæ budynek, który

czêsto nie by³ remontowany od

jego powstania.

Dzisiaj, id¹c ulic¹, ³atwo

mo¿na odró¿niæ budynki za-

rz¹dzane przez wspólnoty

mieszkaniowe od budynków

komunalnych. Te pierwsze

zazwyczaj maj¹ odnowione

elewacje i za³o¿one domofony.

Niestety, w 2011 r. Rada

Warszawy zmieni³a zasady

Wykup lokali
Wielu warszawiaków dopytuje siê o wykup lokali od

m.st. Warszawy, a zainteresowanie tym tematem nie

s³abnie od kliku lat.

dokoñczenie na str. 3

Zwiedzaj¹cym podoba³o siê,

¿e stacje s¹ jasne, niektórzy

narzekali, ¿e s¹ tak do siebie

podobne, i¿ trudno je odró¿niæ.

Schody znajduj¹ siê wewn¹trz

peronów, co powoduje, ¿e

stacje wydaj¹ siê mniejsze ni¿

s¹ w istocie. W halach pero-

nowych wszystkich stacji za-

montowano panele z blachy

perforowanej w kszta³cie ³uków,

lekko na siebie nachodz¹ce.

Du¿o szaroœci

Na posadzkach z chiñskiego

granitu od razu umieszczono

linie naprowadzaj¹ce i guzki

ostrzegawcze wykonane z

gumy lub kamienia, u³atwiaj¹ce

osobom niewidomym i niedo-

widz¹cym odnalezienie drogi.

Œciany antresol, schodów i

krañców peronów pokryte s¹

szarymi p³ytami ze œciskanego

betonu, wypalanego nastêpnie

Budowa II linii metra

Warszawiacy oceniaj¹
19 maja mieszkañcy Warszawy ruszyli gremialnie ogl¹daæ

nowo wybudowane stacje II linii metra na Targówku. Wygl¹-

da na to, ¿e wiêkszoœci spodoba³ siê jednolity dla wszystkich

stacji, stonowany, nowoczesny wystrój, utrzymany w

ró¿nych odcieniach szaroœci, bieli i czerni. To mi³a odmiana

w porównaniu z pstrokacizn¹ wczeœniej wybudowanych stacji

centralnego odcinka II linii.

Podczas nadzwyczajnej,

IX sesji rady dzielnicy Praga-

Pó³noc zwo³anej na 3 czerwca

br. uzupe³niony zosta³ sk³ad

zarz¹du dzielnicy. Po odwo-

³aniu Dariusza Wolke, w

zwi¹zku z zarzutami natury

obyczajowej i falstarcie, kie-

dy na zwo³ane posiedzenie

rady nie przyszli radni rz¹-

dz¹cej koalicji, na wakuj¹cy

fotel wiceburmistrza wybrana

zosta³a kandydatka „Kocham

Pragê”, Anna Wrochna.

Nie sprawdzi³y siê w tym

przypadku doniesienia, ¿e do

zarz¹du zostanie dokooptowa-

ny lider ugrupowania, Jacek

Wachowicz. Radni mniejszo-

œciowego koalicjanta wybrali

inny scenariusz. Za kandyda-

tur¹ Wrochny g³osowa³o 14

radnych, przeciw by³o 9. Mimo

Nowa

wiceburmistrz

Pragi

dokoñczenie na str. 2
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Na Bródnie zabawa w rytmie etno
dziedzin wa¿nych dla tradycji.

Dziêki tym cyklicznym spotka-

niom poznaj¹ siê i integruj¹

ró¿ne œrodowiska Europy

Œrodkowo-Wschodniej. Te, dla

których wa¿na jest tradycja,

wspólne korzenie, budowa

nowych wiêzi spo³ecznych,

promocja licz¹cej wiele, wiele

lat sztuki ludowej i – co bardzo

wa¿ne – wykorzystanie jej

Ÿróde³ we wspó³czesnej kultu-

rze. Warszawa odgrywa rolê

mostu miêdzy Wschodem i

Zachodem. Festiwal, jak pod-

kreœlaj¹ organizatorzy, to uk³on

w stronê folkloru, który stanowi

wa¿n¹ czêœæ dorobku po-

przednich pokoleñ i kszta³tuje

to¿samoœæ obecnych.

Zaczyna 101% improwizacji

Festiwal rozpocznie koncert

formacji NowyTeren, grupy

twórców znanych wczeœniej

jako kolektyw terenNowy. To

interesuj¹cy i nowatorski zespó³,

który od 2007 r. konsekwentnie

gra muzykê improwizowan¹,

nazywan¹ nawet miejskim

szamanizmem. Jest w niej

szczypta muzyki klasycznej

i du¿o energii punkowej. Obec-

nie to a¿ piêtnastoosobowy,

improwizuj¹cy zespó³, poru-

szaj¹cy siê miêdzy transem,

psychodeli¹ i etno.

Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa

podczas koncertów Nowego-

Terenu interakcja z publiczno-

œci¹, która jest dla muzyków

bodŸcem do spontanicznej

kreacji. Wykorzystuj¹ do tego

i najstarsze instrumenty, i

najnowsze technologie. Dziêki

temu powstaje wartoœæ unikalna.

NowyTeren to projekt wyj¹tkowy,

który reprezentuje tzw. impro-

wizacjê totaln¹. Nie ma prób

przed wystêpem, nie przygo-

towuje siê nut, nie ustala tego,

co zespó³ zagra. Jedna wielka

niespodzianka dla wszystkich:

graj¹cych i s³uchaj¹cych. Nowy-

Teren tworzy po prostu tu i

teraz, czyli 101% improwizacji.

Podobnie bêdzie podczas

festiwalu, co mocno podkreœla

lider zespo³u - Pawe³ Sky z

Bródna, znany na tym osiedlu

i w œrodowisku artystycznym

plakacista i muzyk, od wielu lat

zwi¹zany z alternatywn¹

scen¹ muzyczn¹.

Oberki, rytmy afrykañskie,

heavy reggae

Polskê reprezentuje tak¿e

Trio WoWaKin. Zespó³ powsta³

w 2016 r. Gra muzykê folkow¹,

³¹cz¹c ludowe brzmienie z no-

woczesn¹ aran¿acj¹. W reper-

tuarze wykorzystuje utwory z

¿ywego przekazu pozyskiwane

podczas wêdrówek od wsi do wsi.

Muzycy ucz¹ siê od starszego

pokolenia zaprzyjaŸnionych

muzykantów i œpiewaczek. Nie

rezygnuj¹ przy tym z osi¹gniêæ

wspó³czesnoœci. Podczas

wystêpów tworz¹ energetyczn¹

mieszankê muzyki tradycyjnej

z tym, co nowe. Ich podejœcie

do muzyki charakteryzuj¹ swo-

boda, improwizacja, brawura

wykonawcza. Artyœci prowadz¹

muzyczny dialog, œwietnie siê

przy tym bawi¹c i uwodz¹c

publicznoœæ naturalnoœci¹ i

szczeroœci¹ przekazu. P³yn¹ca

prosto z serca muzyka WoWaKin

ma niebywa³¹ energiê ta-

neczn¹. Koncerty tria to zapro-

szenie do tañca, do radosnego

wirowania w rytm oberków,

polek, mazurków i kujawiaków.

Z kolei Wadada Etno tworzy

muzykê inspirowan¹ tradycyjnymi

rytmami Afryki Zachodniej, Kuby,

Jamajki, Brazylii, Gruzji, Azji,

Australii, Bliskiego Wschodu. To

jeden z pierwszych zespo³ów

w Polsce uprawiaj¹cych tak¹

muzykê. Rytmy te Wadada

³¹czy z rodzimymi melodiami.

Zespó³ powsta³ w 1996 r. z

inicjatywy Dominika Muszyñ-

skiego, muzyka, mened¿era,

animatora kultury etnicznej,

piercera. Zajmuje siê on mu-

zyk¹ i promocj¹ kultury etno

od 1991 r. Gra na wielu instru-

mentach perkusyjnych, przede

wszystkim na bêbnach conga

i djembe. Wadada zagra³a

kilkaset koncertów w kraju i

za granic¹. Od 2013 r. rozwija

siê w nowych kierunkach,

³¹cz¹c akustyczne brzmienie

bêbnów z elektronicznymi

efektami, gitar¹ i instrumentami

klawiszowymi. W ubieg³ym roku

ukaza³a siê nowa p³yta zespo-

³u zatytu³owana „Wolna 7”.

Kolejny polski zespó³ to

graj¹ca heavy reggae Paprika

Korps. Pochodz¹ca z Opola

grupa istnieje od niemal 25

lat, a w tym roku mija 20 lat od

p³ytowego debiutu – kr¹¿ka

„Kolejny krok”. Paprika Korps

to „dziwny” zespó³, który dzia³a

zrywami – od sesji do sesji

nagraniowej, od trasy do trasy

koncertowej.

Ostatnia autorska produkcja

to „Homemade Babylon” z

2016 r.

Goœcie z Wêgier

Na tegorocznym festiwalu

wyst¹pi¹ dwaj wykonawcy z

Wêgier. Pierwszy to singer-

songwriter András Upor z Bu-

dapesztu. Choæ na scenie jest

tylko on i gitara, to energetyczna

gra i umiejêtne operowanie

g³osem sprawiaj¹, ¿e powstaje

wra¿enie, jakby gra³ zespó³.

Jako wykonawca w³asnych

utworów i interpretator trady-

cyjnych pieœni udowodnia pu-

blicznoœci, ¿e stary blues i folk

mog¹ brzmieæ wspó³czeœnie.

Jego debiutancka p³ytê „Let

The Song Work on You” wyda³a

Lone Waltz Records w 2016 r.

Drugi wêgierski goœæ to le-

gendarny w œrodowisku celtic

rockowym zespó³ Paddy and

the Rats, po³¹czenie The Du-

bliners z The Clash. Formacja,

za³o¿ona w 2008 r. z inicjatywy

muzyków pos³uguj¹cych siê

pseudonimami Paddy (gitara

akustyczna, œpiew), Joey (gita-

ra elektryczna) i Vince (gitara

basowa), pochodzi z miejsco-

woœci Miszkolc. Trochê póŸniej

do³¹czyli do nich kolejni muzy-

cy: perkusista Seamus oraz

Sam i Sonny, zajmuj¹cy siê

brzmieniem instrumentów lu-

dowych, m.in. akordeonu,

skrzypiec czy dud szkockich.

Zespó³ czêsto koncertowa³ na

Wêgrzech, szybko zdobywa-

j¹c popularnoœæ. W 2009 r.

wyda³ debiutanck¹ p³ytê „Rats

On Board” z przeróbkami ir-

landzkich i szkockich przyœpie-

wek ludowych, a tak¿e kilka

utworów autorskich. Obecnie

Paddy And The Rats nale¿¹

do czo³ówki sceny celtic punk

rocka i koncertuj¹ w wielu

krajach Europy.

Korzenie Europy i dzieci

Ciekawostk¹ bêdzie Dzie-

ciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca

„Vistula”, który zaprezentuje

siê w przerwie miêdzy wystê-

pami doros³ych grup. Zespó³

powsta³ w 1997 r. Znany jest z

udzia³u w wielu koncertach,

na festiwalach, w programach

radiowych i telewizyjnych; z

wystêpów w Filharmonii Na-

rodowej w Warszawie, Studiu

S-1, na Zamku Królewskim, w

Wilanowie. „Vistula” uczy nie

tylko tradycyjnych, ludowych

piosenek czy tañców: krako-

wiaka i mazura, lecz tak¿e

umo¿liwia poznanie niezwy-

k³ych instrumentów: basetli,

cymba³ów, liry korbowej czy

„diabelskich skrzypiec”.

I jeszcze niespodzianka!

Podczas festiwalu, od godz.

12.00, czekaæ bêdzie na naj-

m³odszych Paula Kinaszewska

z Tria WoWaKin, która po-

prowadzi dla nich warsztaty

muzyczne. Zapisy w Domu

Kultury Œwit.

V Festiwal Muzyki Etnicz-

nej Korzenie Europy, 8

czerwca 2019, godz. 15.00-

21.00, park przy Domu Kultury

Œwit, ul. Wysockiego 11,

Warszawa. Organizatorzy –

Urz¹d Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy i Dom Kul-

tury Œwit

Jolanta Zientek-Varga

dokoñczenie ze str. 1

W najbli¿sz¹ sobotê, 8 czerwca, Dom S¹siedzki „Moje

Szmulki” przy ul. £ochowskiej 39, zaprasza na „Dzieñ S¹-

siada”. W programie mnóstwo atrakcji dla ma³ych i du¿ych:

rodzinne warsztaty, przedstawienie teatralne, wyszywanie

mapy Pragi-Pó³noc, s¹siedzkie smako³yki i oczywiœcie pysz-

ny tort. Start o godz. 11. Szczegó³y na plakacie i facebooku:

facebook.com/mojeszmulki/

Mat. organizatora

Dzieñ S¹siada przy £ochowskiej

V Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy

Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

3.06-11.06 Wakacyjne zajêcia teatralno-wokalne. Projekt

„Teatralna Karuzela” – nabór uczestników na bezp³atne

warsztaty dla m³odzie¿y 11+. Projekt realizowany w partner-

stwie z Teatrem Rampa. Termin zajêæ: 26-30.08.2019 (5h

dziennie), pokaz fina³owy projektu 31.08.2019. Finasowanie:

Fundusz Animacji Kultury WPEK (zadanie III - projekty rewi-

talizacyjne). Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy przez stronê

internetow¹ www.zacisze.waw.pl/pl/nabor-teatralna-karuzela.

7.06 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury. W programie:

o Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie opowie prof.

Wojciech Zab³ocki - przewodnicz¹cy Rady Muzeum, prezentacja

zdjêæ dzie³ polskiego rzeŸbiarza Igora Mitoraja, piosenki wa-

kacyjne w wykonaniu Beaty Agaty Wiêcek oraz prezentacja

wakacyjnych lektur „Obrazy pomalowane s³owami”, „Operacja

War War”. Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkanie w ramach

Szklanej Góry MAL. Wstêp wolny.

8.06 (sobota) godz. 10.00-14.00 Pchli Targ i s¹siedzkie

spotkania. Kup, sprzedaj, zamieñ! Dla tych, co lubi¹ korzystaæ

z okazji, kupowaæ rzeczy z „drugiej rêki”, nosiæ siê eko, bliska

jest im idea zero waste. Animacje w plenerze, planszówki i

ping-pong. Rezerwacja stanowisk w dniu imprezy.

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

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

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

Godz. 11.00-13.00. Zajêcia w plenerze. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: ¯elki nie tylko do jedzenia. 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.

8.06 (sobota) godz. 17.00 Letnia prezentacja uczniów sekcji

nauki gry na gitarze. Wstêp wolny.

10.06 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Uroczyste zakoñczenie

roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Domu Kultury Zacisze. Wystêp zespo³u wokalno-estradowego

„Zaciszañska Nuta” i pokaz tañca integracyjnego.

12.06 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie Ko³a nr 5 - Zacisze

Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

12.06 (œroda) godz. 19.30 Kolonie - zebranie rodziców

dotycz¹ce kolonii letnich w Beskidzie ¯ywieckim.

13.06 (czwartek) godz.17.30 Koncert muzyki filmowej „Sound-

track” – prezentacja w wykonaniu zespo³u Voice of Zacisze oraz

solistów Studia Piosenki Rozrywkowej DK Zacisze. Wstêp wolny.

13.06 (czwartek) Góra Kalwaria i okolice - wyjazd kulturalno-

integracyjny Klubu Podró¿nika. Zapisy w poniedzia³ki po wyk³adzie.

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

* Mali Einsteini - temat: Jak dzia³a napêd elektryczny. Doœwiad-

czenia 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.

15.06 (sobota) godz. 13.00 „Mój pierwszy koncert” prezentacja

uczniów Ma³ego i Du¿ego Studia Wokalnego. Wstêp wolny.

15.06 (sobota) godz. 17.00 „Czy doroœli potrafi¹ fantazjowaæ?”

- premiera spektaklu w wykonaniu Teatru Pinokio. Wstêp wolny.

15-19.06 Plener malarski w Radziejowicach – wspólny wyjazd

uczestników sekcji akwareli i pracowni malarstwa DK Zacisze.

17.06 (poniedzia³ek) godz.18.00 Letnia prezentacja uczniów

sekcji nauki gry na keyboardzie. Wstêp wolny.

17.06 (poniedzia³ek) godz. 18.30 i 20.00 „Galeria pytañ” –

premierowy pokaz etiud M³odzie¿owego Studia Teatralnego.

Iloœæ miejsc na ka¿dy pokaz ograniczona (30). Wejœciówki

do odbioru w kasie DK Zacisze.

24-28.06 Lato w mieœcie – tydzieñ w krainie Lego. Budowanie

Lego City – miasta bogate w s³u¿by ratownicze i udogodnienia

cywilizacji. Dodatkowo elementy Lego Robotyki – WeDo oraz

Lego gry planszowe i zajêcia ruchowe. Godz. 7.30-16.30.

Oferta dla dzieci w wieku 6-10 lat. Op³ata 275 z³. Zajêcia

prowadzi Akademia Iwony Kalaman.

24-28.06 Lato w mieœcie – gry strategiczne i mikromodelarstwo.

Gry strategiczne codziennie w godz. 9.00-16.00. Op³ata 30 z³/dzieñ.

Oferta dla uczestników sekcji mikromodelarstwa DK Zacisze.

Mikromodelarstwo – wtorek i œroda w godz. 10.00-13.00. Op³ata 25 z³

+ model (w³asny lub od instruktora). Oferta dla dzieci w wieku 10+.

30.06 (niedziela) godz. 21.30 Letnie Kino Plenerowe – pierwszy

pokaz z serii „Oskary na Zaciszu”. Realizacja w ramach

Bud¿etu Partycypacyjnego 2019.

Nowa wiceburmistrz Pragi
tajnoœci g³osowania mo¿na

przypuszczaæ, ¿e przeciw

g³osowa³ ca³y klub PiS. Nowa

wiceburmistrz bêdzie najpew-

niej odpowiadaæ za promocjê,

kulturê i sport. Wrochna po-

chodzi z Katowic, od kilku lat

jest zwi¹zana z samorz¹dem

warszawskim na Pradze-Pó³noc

i Bia³o³êce, m.in. zajmowa³a

siê wspó³prac¹ urzêdów z

organizacjami pozarz¹dowymi

(DKDS) oraz sprawami sportu

i promocji. Umiejêtnie odpo-

wiada³a na pytania radnych,

poprzedzaj¹ce g³osowanie. W

kwestiach komunikacyjnych

da³a siê poznaæ jako zwolen-

niczka transportu publicznego

(sprzeda³a samochód), chce,

by mieszkañcy wypowiedzieli

siê odnoœnie strefy p³atnego

parkowania. W przypadku

pytañ o budz¹c¹ kontrowersje

budowê domu kultury w Parku

Praskim twierdzi, ¿e sprawa nie

jest do koñca przes¹dzona.

Jest zwolenniczk¹ dop³at do

wejœciówek do instytucji kultu-

ry dla mieszkañców. Nowej

wiceburmistrz ¿yczymy powo-

dzenia w pracy na Pradze.

K.

dokoñczenie ze str. 1
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Gabinet bioenergoterapii
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.

⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇐⇐⇐⇐

⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇐⇐⇐⇐

⇐⇐⇐⇐⇐

Wykup lokali
wykupu lokali komunalnych w

ten sposób, ¿e zmniejszy³a

bonifikaty dla d³ugoletnich

najemców. Po takiej zmianie

niezbyt bogatych najemców

nie by³o ju¿ staæ na wykup.

Co prawda Wojewódzki S¹d

Administracyjny i Naczelny

S¹d Administracyjny uzna³y

wiêkszoœæ przepisów uchwa³y

z 2011 r. za niezgodne z prawem

i nakaza³y poprawê przepisów,

ale do dnia dzisiejszego Rada

Warszawy nie poprawi³a tej

uchwa³y.

Z propozycj¹ przywrócenia

wykupu lokali na rzecz najem-

ców wystêpowali zarówno

radni opozycyjni, jak i ró¿ni

kandydaci na urz¹d prezydenta

Warszawy. Jednak dzia³ania te

okaza³y siê bezskuteczne.

W maju 2019 r. Klub Rad-

nych Prawa i Sprawiedliwoœci

wraz ze Stowarzyszeniem

Warszawiak na Swoim wyst¹pi³

z propozycj¹ uchwa³y, która

wznawia³aby wykup lokali na

rzecz najemców, dziêki czemu

mog³oby nast¹piæ uw³aszczenie

znacznej czêœci d³ugoletnich

mieszkañców Warszawy. Bo-

nifikaty zale¿ne by³yby od

dokoñczenie ze str. 1 okresu, w którym budynek

zosta³ wybudowany. Najemca

lokalu komunalnego w budynku

wybudowanym przed 1945 r.

otrzyma³by 90% bonifikaty, a

najemca lokalu w budynku

wybudowanym miêdzy 1945 r.

a 1989 r. otrzyma³by 80% bo-

nifikaty. Takie podejœcie zak³a-

da, ¿e wartoœæ nieruchomoœci

budynkowej zmniejsza³a siê

z biegiem czasu, a przyznane

bonifikaty s¹ rekompensat¹

dla ludzi, którzy brali udzia³

w odbudowie Warszawy po

wojnie.

Niestety Rada Warszawy

g³osami radnych Platformy

Obywatelskiej i Nowoczesnej

odrzuci³a ten projekt, twier-

dz¹c, ¿e jest on szkodliwy dla

miejskiego zasobu mieszka-

niowego.

Myœlê,  ¿e do tego tematu

bêdziemy wracali wielokrotnie,

poniewa¿ jak mo¿na by³o za-

uwa¿yæ podczas sesji Rady

Warszawy mieszkañcy chc¹

uw³aszczenia s³usznie uzna-

j¹c, ¿e lepiej poradz¹ sobie z

zarz¹dzaniem tymi budynkami

ni¿ robi to m.st.Warszawa.

Pawe³ Lisiecki

Pose³ na Sejm RP

Warszawiacy oceniaj¹

Budowa II linii metra

z popio³em. Co bardziej docie-

kliwi zwiedzaj¹cy dostrzegli

ró¿nice w kolorze p³yt i niezbyt

staranne ich spasowanie, ale

przedstawiciele wykonawcy

zapewniaj¹, ¿e efekt jest za-

mierzony – ma to wskazywaæ na

naturalnoœæ oraz industrialny

charakter wystroju, dopusz-

czaj¹cy pewien nie³ad w upo-

rz¹dkowanej granitowo-beto-

nowo-metalowej przestrzeni.

Tym, co odró¿nia od siebie

stacje, s¹ reliefy w p³ytach,

którymi wy³o¿one s¹ schody i

antresole. Tym, co odró¿nia od

pozosta³ych stacji stacjê

Szwedzka, jest zastosowanie

cegie³ do elementów jej wy-

stroju. Fragmenty z cegie³ na-

wi¹zuj¹ do starej zabudowy

ulicy, której stacja zawdziêcza

swoj¹ nazwê.

Przetargi na III liniê metra

W³adze m.st. Warszawy

og³osi³y w³aœnie przetarg na

wykonanie studium techniczne-

go III linii metra z terminem

sk³adania ofert up³ywaj¹cym 25

czerwca tego roku. Czasu jest

niewiele, a w ramach przetar-

gu ma powstaæ plan przebiegu

dokoñczenie ze str. 1 nowej trasy bêd¹cej w istocie

przed³u¿eniem II linii, a tak¿e

plan rozmieszczenia stacji na

odcinku od Stadionu Narodo-

wego do Goc³awia wraz ze

stacj¹ techniczno-postojow¹

Kozia Górka. Bardziej szczegó-

³owo studium powinno zawieraæ

za³o¿enia lokalizacyjne, infor-

macje dotycz¹ce stosunków

w³asnoœciowych na trasie prze-

biegu linii, a tak¿e przewidywane

koszty inwestycji, co bêdzie

stanowi³o wstêp do badañ

geologicznych, przygotowania

studium wykonalnoœci oraz

projektów koncepcyjnych i

budowlanych z analiz¹ prze-

strzenn¹, œrodowiskow¹ i eko-

nomiczn¹. W ocenie ofert, jak

zwykle, najwa¿niejsza bêdzie

cena. Na realizacjê zadania

zwyciêzca przetargu bêdzie

mia³ 12 miesiêcy. Trudno dziœ

przewidzieæ, ile czasu zajmie

pe³en proces inwestycyjny, nie

wiadomo te¿ ile stacji powsta-

nie. Zak³ada siê, ¿e bêdzie to

od czterech do szeœciu stacji.

Plombowanie I linii metra

Kiedy powstawa³a I linia

metra, ³¹cz¹ca Kabaty z M³o-

cinami, finansowa ko³dra by³a

bardzo krótka. Zabrak³o œrod-

ków na planowane dwie stacje

miêdzy Ratuszem Arsena³ i

Dworcem Gdañskim oraz miê-

dzy stacjami Centrum i Poli-

technika. Odcinki miêdzy tymi

stacjami s¹ dziœ mniej wiêcej

trzy razy d³u¿sze ni¿ odcinki

miêdzy pozosta³ymi stacjami tej

linii metra. Powstanie nowych

stacji usprawni³oby komunikacjê,

poprawiaj¹c jej dostêpnoœæ i

zwiêkszy³o komfort pasa¿erów,

bez uszczerbku dla kursowania

taboru. Planuje siê, ¿e miêdzy

stacjami Centrum i Politechnika

powstanie stacja przy Placu

Konstytucji, zaœ miêdzy stacja-

mi Ratusz Arsena³ i Dworzec

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

Wiœniewa (rejon ulicy Fleminga) zostanie wy³o¿ony do wgl¹du

7 czerwca. Mo¿na bêdzie siê z nim zapoznaæ przez internet pod

adresem architektura.um.warszawa.pl lub osobiœcie w Biurze

Architektury i Planowania Przestrzennego przy Marsza³kowskiej 77/79,

od poniedzia³ku do pi¹tku, miêdzy 8:00, a 16:00.

O planie mo¿na tak¿e podyskutowaæ 18 czerwca o 17:00 w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, przy Modliñskiej 197, a tak¿e na

dy¿urach projektanta planu w Biurze Architektury we wtorki 11

czerwca i 2 lipca miêdzy 9:00 a 12:00 oraz w czwartki 13 i 27

czerwca i 4 lipca miêdzy 14:00 a 16:00. Z tym samym projektantem

mo¿na siê bêdzie tak¿e spotkaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

w sali obs³ugi mieszkañców 12 i 25 czerwca miêdzy 16:00 a 19:00.

27 maja zamkniêto dla ruchu ulicê Orneck¹ na odcinku od

Wa³uszewskiej do Porêby. Zak³ad Remontów i Konserwacji Dróg

bêdzie utwardza³ ten odcinek do 30 czerwca. Nie doczeka siê

utwardzenia 100-metrowy fragment przed ulic¹ Porêby, bowiem

miasto nie dysponuje tytu³em prawnym do niego. Na czas remontu

zapewniony bêdzie dojazd do posesji po³o¿onych przy Orneckiej.

Ruszy³o utwardzanie kolejnego odcinka Wojdyñskiej.

Zamkniêty dla ruchu bêdzie jej fragment od ulicy Olesin do

ulicy Stumilowy Las. Droga zostanie wyposa¿ona w asfalt na

120-metrowym odcinku w kierunku ulicy Stumilowy Las. I w tym

przypadku drogowcy zapewni¹ dojazd do posesji.            (egu)

Gdañski – stacja na Murano-

wie. Stacja plac Konstytucji

(A12) z systemem wejœæ i wyjœæ

ma siê znajdowaæ wzd³u¿ Mar-

sza³kowskiej, miêdzy placem a

Wilcz¹, zaœ stacja Muranów

(A16) ma siê znajdowaæ wzd³u¿

Andersa, miêdzy Anielewicza

a Stawki. Metro Warszawskie

w³aœnie og³osi³o przetarg na

zrealizowanie tej inwestycji z

terminem sk³adania ofert do

24 czerwca tego roku. Przetarg

zosta³ podzielony na dwa nie-

zale¿ne zadania. W ich ramach

nale¿y wykonaæ prace przed-

projektowe i przygotowaæ

projekt budowlany dla wymie-

nionych dwóch stacji wraz z

zaprojektowaniem – w zale¿-

noœci od potrzeb - rozbudowy

lub przebudowy infrastruktury

towarzysz¹cej. Wykonawca

jest zobowi¹zany do zapropo-

nowania takich rozwi¹zañ pro-

jektowych, które bêd¹ minima-

lizowa³y niekorzystny wp³yw

budowy nowych stacji na ju¿

funkcjonuj¹c¹ liniê oraz na jej

otoczenie. Oznacza to m.in., ¿e

prace podczas budowy dwóch

nowych stacji nie mog¹ kolido-

waæ z funkcjonowaniem linii i

realizowaniem przez ni¹ prze-

wozów pasa¿erów. Nie mog¹

tak¿e kolidowaæ z komunikacji

zbiorow¹ i indywidualn¹ odby-

waj¹c¹ siê na powierzchni.

Dokumentacja projektowa

powinna byæ skonstruowana

w taki sposób, by zakoñczenie

budowy nowych stacji nast¹pi³o

do roku 2026.

Zapowiedzi przedwyborcze

Rafa³a Trzaskowskiego zak³a-

daj¹ powstanie nowych linii

metra. IV linia ma dotrzeæ do

Ursusa i do stacji PKP Toruñ-

ska na Targówku, ta sama

linia mia³aby tak¿e biec na

Mokotów. V linia ma obs³u¿yæ

Bia³o³êkê. Wydaje siê jednak,

¿e powstanie tych linii to pieœñ

odleg³ej przysz³oœci.

(egu)

Bia³o³êka w soczewce

Warszawscy ogrodnicy szykuj¹

zamówienie na nowe drzewa. Tym

razem priorytetem s¹ mniej znane

uliczki, miejskie podwórka i osiedlo-

we skwery zieleni. Mieszkañcy mog¹

pomóc dzielnicom wskazuj¹c miejsca

nasadzeñ w aplikacji Warszawa

19115 w zak³adce PosadŸ drzewo.

- Trwaj¹ przygotowania do du¿ego prze-

targu na jesienne nasadzenia. Sporz¹dzamy

m.in. listê gatunków nowych drzew oraz

mapê zieleñców, w których mog¹ pojawiæ

siê dodatkowe szpalery. Warszawianki i war-

szawiacy doceniaj¹ miejsk¹ zieleñ, dlatego,

oprócz konsultowania siê z dzielnicami, zbieramy

sugestie od mieszkañców za pomoc¹ miejskiej

platformy kontaktu Warszawa 19115 - mówi

Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka

ds. zrównowa¿onego rozwoju i zieleni.

W maju burmistrzowie dzielnic zostali

poproszeni o wskazanie punktów, w których

mog¹ stan¹æ kolejne drzewa oraz prefero-

wane rodzaje roœlin. Nowe klony, dêby czy

kasztanowce ozdobi¹ mniejsze parki, osie-

dlowe podwórka administrowane przez

ZGN-y oraz wê¿sze uliczki. Pierwsze nasa-

dzenia rozpoczn¹ siê ju¿ jesieni¹. Mieszkañcy

maj¹ szansê zaproponowaæ miejsca, w których

wed³ug nich powinno byæ wiêcej wysokiej

roœlinnoœci. Zg³oszenia warszawianek i warsza-

wiaków przyjmowane s¹ w mobilnej aplikacji

Warszawa 19115, w zak³adce „PosadŸ drzewo”

dostêpnej w Google Play (na systemy An-

droid), a tak¿e App Store (iOS). Propozycje

mo¿na te¿ oznaczyæ na internetowej Miej-

skiego Centrum Kontaktu oraz telefonicznie.

Wiêcej przyulicznych drzew

Wiosn¹ stolica wzbogaci³a siê o ponad

tysi¹c nowych przyulicznych drzew - najwiê-

cej pojawi³o siê na Bia³o³êce, Mokotowie i w

Œródmieœciu. Ka¿da sadzonka jest objêta

trzyletni¹ gwarancj¹ pielêgnacyjn¹. Jesieni¹

miasto planuje zainwestowaæ w nastêpne

kilka tysiêcy drzew.

Standardy warszawskich ogrodników

Od kwietnia do paŸdziernika przyuliczne

drzewa podlewane s¹ dwa razy w tygodniu,

rano lub wieczorem. W gor¹cych i bezdesz-

czowych porach roœliny podlegaj¹ szczególnej

obserwacji, a w razie potrzeby s¹ opiekuno-

wie nawadniaj¹ je czêœciej. Przy niektórych

pniach ogrodnicy zamontowali treegatory,

czyli gumowe worki o pojemnoœci 50 litrów,

z których powoli s¹czy siê woda chroni¹ca

roœliny przed susz¹. Przyuliczne szpalery w

misach pielone s¹ z chwastów dwa razy w

miesi¹cu. Dodatkowo specjaliœci cyklicznie

sprawdzaj¹, czy roœlina stabilnie trzyma siê

w ziemi oraz usuwaj¹ po³amane lub obumar³e

ga³êzie, zniszczone m.in. przez silny wiatr.

Nowe drzewa
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OBWIESZCZENIE
dot. decyzji administracyjnej 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 podstawie art. 11f ust. 3 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, w zwi¹zku z art. 8 i 9 , 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 2019 r.

poz. 511 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.) zawiadamia siê

o wydaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu

16 maja 2019 r. decyzji nr 52/T/19, 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.

Zainteresowane strony, zgodnie z treœci¹ art. 11f ust. 4

ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych, mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹ nr 52/T/19 z

16 maja 2019 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek,

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w godzinach pracy

urzêdu. Stronami postêpowania w sprawie s¹: inwestor,

w³aœciciele i u¿ytkownicy wieczyœci nieruchomoœci

znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od dnia publicznego og³oszenia.

Od decyzji przys³uguje odwo³anie do Wojewody Mazowiec-

kiego za poœrednictwem organu, który wyda³ decyzjê,

w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia, wywieszenia

obwieszczenia o jej wydaniu w Urzêdzie Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy, ukazania siê obwieszczenia

w prasie lokalnej, na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej.

Odwo³ania od decyzji mo¿na sk³adaæ w Wydziale

Obs³ugi Mieszkañców w Dzielnicy Targówek Urzêdu

m.st. Warszawy, Urz¹d Dzielnicy Targówek, ul. Kondra-

towicza 20, 00-983 Warszawa.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 - ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

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

„K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia

15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwa³y

Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego Warszawy

z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom

m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadañ i

kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z

2016 r. poz. 6725)

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie

administracyjne na wniosek innogy Stoen Operator

Sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie, ul. Piêkna 46, z³o¿ony

w dniu 21.05.2019 r. przez pe³nomocnika Pana Roberta

Giez, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na budowie

elektroenergetycznej sieci kablowej nN (0,4kV), na

terenie dzia³ek nr ew. 55/36, 55/15, 55/24, 55/25, 55/19,

55/26, 71/2 z obrêbu 4-08-15 oraz nr ew. 6/3, 1/6, 9

z obrêbu 4-09-29 w rejonie ul. Œw. Wincentego, w

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

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

przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym

stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji do

wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i materia³ów

oraz zg³oszonych ¿¹dañ.

Ze wzglêdu na terminy postêpowania ewentualne wnioski

i zastrze¿enia nale¿y zg³osiæ w terminie 14 dni od daty

podania informacji do publicznej wiadomoœci w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d

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

00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-679 w godzinach

pracy Urzêdu.

Granice osiedli w wariancie I:

1. Osiedle Œliwice/Pelcowizna

– obszar ograniczony Tras¹

Toruñsk¹, lini¹ prost¹ pokrywa-

j¹c¹ siê z ulic¹ wewnêtrzn¹

pomiêdzy zabudowaniami PIMOT

i firmy SANTE oraz torami kolejo-

wymi linii gdañskiej i rzek¹ Wis³¹

2. Osiedle Golêdzinów – ob-

szar ograniczony lini¹ prost¹

pokrywaj¹c¹ siê z ulic¹ we-

wnêtrzn¹ pomiêdzy zabudowa-

niami PIMOT i firmy SANTE,

rzek¹ Wis³¹, ul. Stefana Starzyñ-

skiego oraz torami kolejowymi

3. Osiedle Praga I, II, III –

obszar ograniczony ul. Stefana

Starzyñskiego, ul. 11 Listopada

(nieparzysta strona), Targow¹

(parzysta strona), Al. Solidar-

noœci (strona parzysta) i rzek¹

Wis³¹

4. Osiedle Nowa Praga –

obszar ograniczony ul. 11 Li-

stopada (parzysta strona), lini¹

kolejow¹ gdañsk¹, Al. Solidar-

noœci (strona parzysta) oraz ul.

Targow¹ (nieparzysta strona)

5. Osiedle Stara Praga/Port

Praski – obszar ograniczony

Al. Solidarnoœci (nieparzysta

strona), ul. Targow¹ (nieparzy-

sta strona) oraz lini¹ kolejow¹

œrednicow¹

6. Osiedle Stara Praga/Z¹b-

kowska – obszar ograniczony

Al. Solidarnoœci (strona parzysta),

ul. Targow¹ (strona parzysta),

lini¹ kolejow¹ œrednicow¹, ul.

Radzymiñsk¹ (strona niepa-

rzysta), ul. Kawêczyñsk¹

(strona parzysta) do wysokoœci

Al. Tysi¹clecia, Alej¹ Tysi¹cle-

cia a¿ do linii œrednicowej

(w³¹cznie z budynkiem Al.

Tysi¹clecia 151)

7. Osiedle Szmulowizna/

Micha³ów – obszar ograniczony

Alej¹ Tysi¹clecia a¿ do linii

œrednicowej (bez budynku

Al. Tysi¹clecia 151), ul. Kawê-

czyñsk¹ (strona nieparzysta

do wysokoœci Al. Tysi¹clecia,

strona parzysta od Al. Ty-

si¹clecia), ul. Radzymiñsk¹

(strona parzysta), lini¹ kole-

jow¹ gdañsk¹, lini¹ kolejow¹

œrednicow¹

Nowe osiedla, nowe kolonie
Przez ca³y maj odbywa³y siê na Pradze-Pó³noc spotkania

konsultacyjne dotycz¹ce nowych osiedli i kolonii. Do tej

pory w dzielnicy funkcjonowa³y dwie tego typu jednostki

pomocnicze – na Œliwicach i w obrêbie kilku budynków przy

ulicy Z¹bkowskiej. Z pocz¹tkiem marca br. Rada Dzielnicy

Praga-Pó³noc podjê³a jednak uchwa³ê nr V/37/2019 w sprawie

intencji tworzenia jednostek pomocniczych ni¿szego rzêdu

– rad osiedli i kolonii. W jej nastêpstwie odby³y siê wspominane

konsultacje spo³eczne. W kilku spotkaniach, które odby³y siê

w ró¿nych czêœciach dzielnicy, m.in. na Pl. Hallera, Golê-

dzinowie, Nowej Pradze, przy Targowej i na Micha³owie,

uczestniczyli mieszkañcy zainteresowani t¹ problematyk¹.

W oczekiwaniu na raport konsultacyjny publikujemy poni¿ej

propozycje nowych osiedli, które przygotowa³o w ramach

konsultacji stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”. Ciekawi

jesteœmy, co o tym pomyœle s¹dz¹ nasi czytelnicy?

Propozycja I

Po s¹siedzku

Miasto przyst¹pi³o do spo-

rz¹dzania kolejnych planów

miejscowych w dzielnicy. Cie-

szy to w dwójnasób, poniewa¿

decyzje o rozpoczêciu proce-

dury dla Golêdzinowa zapad³y

jeszcze w 2014, a dla Œliwic w

2016. Po czym zaleg³a kilku-

letnia cisza. Obecnie prowadzo-

ne s¹ konsultacje spo³eczne.

Jest to zupe³nie wstêpny etap

sk³adania wniosków i dopiero

na ich podstawie powstan¹

wariantowe propozycje planu.

Tym bardziej warto wiêc sk³a-

daæ swoje uwagi i wnioski.

Na spotkaniu konsultacyj-

nym w Domu Kultury Praga,

projektanci obu planów przed-

stawili charakterystykê terenu

oraz wstêpne za³o¿enia projek-

towe. Oba plany bêd¹ chroniæ

tereny nadwiœlañskie oraz ko-

lejowe jako wa¿ne dla dzielnicy

i miasta korytarze wymiany

powietrza. Tereny po obu stro-

nach ul. Jagielloñskiej bêd¹ siê

mocno zmieniaæ w kierunku

mieszkalno-us³ugowym. Plany

powinny za tym nad¹¿yæ.

Projektanci podkreœlali, ¿e

powinny powstaæ przejœcia

przez sam¹ Jagielloñsk¹, a

tak¿e dojœcia do Wis³y, co by³o

Propozycja II

Granice osiedli w wariancie II:

1. Osiedle Œliwice/Pelcowizna

– obszar ograniczony Tras¹

Toruñsk¹, lini¹ prost¹ pokrywa-

j¹c¹ siê z ulic¹ wewnêtrzn¹

pomiêdzy zabudowaniami

PIMOT i firmy SANTE oraz to-

rami kolejowymi linii gdañskiej

i rzek¹ Wis³¹

2. Osiedle Golêdzinów –

obszar ograniczony lini¹

prost¹ pokrywaj¹c¹ siê z ulic¹

wewnêtrzn¹ pomiêdzy zabu-

dowaniami PIMOT i firmy

SANTE, rzek¹ Wis³¹, ul. Stefa-

na Starzyñskiego oraz torami

kolejowymi

3. Osiedle Plac Hallera –

obszar ograniczony ul. Stefana

Starzyñskiego, ul. 11 Listopada

(nieparzysta strona), ulic¹ Ra-

tuszow¹ (nieparzysta strona)

i rzek¹ Wis³¹

4. Osiedle Nowa Praga –

obszar ograniczony ul. 11 Li-

stopada (parzysta strona), lini¹

kolejow¹ gdañsk¹, Al. Solidar-

noœci (strona parzysta) oraz ul.

Targow¹ (nieparzysta strona)

5. Osiedle Praga I – obszar

ograniczony ul. Ratuszow¹

(strona parzysta), ul. Targow¹

(storna nieparzysta), Al. Soli-

darnoœci (strona parzysta) i

rzek¹ Wis³¹

6. Osiedle Stara Praga/Port

Praski – obszar ograniczony

Al. Solidarnoœci (nieparzysta

strona), ul. Targow¹ (nieparzy-

sta strona) oraz lini¹ kolejow¹

œrednicow¹

7. Osiedle Bia³ostocka -

obszar ograniczony Al. Soli-

darnoœci (strona parzysta),

ul. Targow¹ (strona parzysta),

ul. Bia³ostock¹ (strona niepa-

rzysta), ul. Markowsk¹ (stro-

na parzysta), ul. Z¹bkowsk¹

(strona nieparzysta) i ul.

Radzymiñsk¹ (strona niepa-

rzysta)

8. Osiedle Kijowska –

obszar ograniczony ul. Bia-

³ostock¹ (strona parzysta),

ul. Targow¹ (strona parzysta),

ul. Markowsk¹ (strona niepa-

rzysta), ul. Z¹bkowsk¹ (strona

parzysta), lini¹ kolejow¹ œredni-

cow¹, ul. Kawêczyñsk¹ (strona

parzysta) do wysokoœci Al.

Tysi¹clecia, Alej¹ Tysi¹clecia

a¿ do linii œrednicowej

(w³¹cznie z budynkiem Al.

Tysi¹clecia 151)

9. Osiedle Szmulowizna/

Micha³ów – obszar ograni-

czony Alej¹ Tysi¹clecia a¿ do

linii œrednicowej (bez budynku

Al. Tysi¹clecia 151), ul. Kawê-

czyñsk¹ (strona nieparzysta

do wysokoœci Al. Tysi¹clecia,

strona parzysta od Al. Ty-

si¹clecia), ul. Radzymiñsk¹

(strona parzysta), lini¹ kole-

jow¹ gdañsk¹, lini¹ kolejow¹

œrednicow¹

          M.

Plany zagospodarowania

Golêdzinowa i Œliwic z Pelcowizn¹
zgodne z ustaleniami warsztatów

„Osiedla Warszawy” dla terenów

po FSO. Fort na Golêdzinowie

móg³by zostaæ przeznaczony

na us³ugi kultury i otoczony zie-

leni¹. Generalnie, poza samym

Golêdzinowem i niewielkimi

Œliwicami na terenach objêtych

przez oba plany, wystêpuje de-

ficyt zieleni. Brakuje równie¿

dobrego skomunikowania we-

wnêtrznego, na co zwracano

uwagê podczas dyskusji.

Oba plany: Golêdzinowa i

Œliwic przygotowuje miejska

pracownia -  oddzielnie, ale ze

wzglêdu na zbli¿on¹ specyfi-

kê i trwaj¹ce przeobra¿enia

nowych terenów - w porozu-

mieniu. Równolegle i w znacz-

nym stopniu niezale¿nie, tocz¹

siê równie¿ prace nad zmian¹

Studium zagospodarowania

przestrzennego. Plany miej-

scowe musz¹ byæ z nim zgod-

ne. Dalsze scenariusze mog¹

byæ ró¿ne. Obawiam siê trochê

przed³u¿aj¹cej siê procedury i

budowania na WZ-tkach. Wtedy

plany nie nad¹¿¹ za dewelo-

perami. Wa¿ne, ¿eby nie cze-

kaæ do koñca procedury plani-

stycznej, tylko zapadaj¹ce

ustalenia na bie¿¹co wpisywaæ

jako wytyczne dla inwestorów

wystêpuj¹cych o warunki za-

budowy. Czy tak siê stanie?

Zobaczymy.

Wnioski do planu musz¹ byæ

z³o¿one na piœmie do 17 czerw-

ca - w Biurze Architektury na

Marsza³kowskiej 77/79 lub wy-

s³ane listownie. W wersji elek-

tronicznej - tylko z podpisem

elektronicznym lub za poœred-

nictwem profilu zaufanego.

Powinny zawieraæ wskazówki,

pozwalaj¹ce na dok³adne usta-

lenie miejsca, o które chodzi,

np., numer nieruchomoœci czy

numer dzia³ki i obrêb. Zachêcam

do ich sk³adania.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice
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Warto przy tym przypomnieæ

¿e Mieczys³aw Wojdyga nie by³

„przeszczepionym” pra¿aninem.

Od urodzenia zwi¹zany by³ z

Prag¹, a 43 lata, czyli ca³e ¿ycie

zawodowe, przepracowa³ w

Fabryce Samochodów Osobo-

wych, w uznaniu otrzymuj¹c tytu³

„Zas³u¿onego Pracownika FSO”

Warto podkreœliæ, ¿e trzy ka-

dencje przepracowa³ dodatko-

wo jako radny dzielnicy Praga

Pó³noc. To prze³o¿y³o siê tak¿e

na wiêksze mo¿liwoœci jego

dzia³ania jako prezesa Towa-

rzystwa Przyjació³ Pragi. Nic

wiêc dziwnego, ¿e obecnie ma

Mieczys³aw Wojdyga

odznaczony!
Z radoœci¹ informujemy, ¿e niezwykle zas³u¿ony dla Pragi

dzia³acz spo³eczny, by³y radny, wieloletni prezes Towarzystwa

Przyjació³ Pragi (a nale¿y dodaæ, ¿e tak¿e przyjaciel naszej

redakcji), 12 maja w Bazylice Œwiêtego Krzy¿a na Krakowskim

Przedmieœciu 3 uroczyœcie zosta³ odznaczony przez Wielk¹

Narodow¹ Kapitu³ê Orderów Œwiêtego Stanis³awa w Polsce.

tytu³ „Honorowego Prezesa To-

warzystwa Przyjació³ Warszawy

– Oddzia³ Praga”. Nie zapomina

o swoich korzeniach – jako ab-

solwent jest tak¿e honorowym

cz³onkiem Ko³a Wychowanków

VIII Gimnazjum i Liceum im.

Króla W³adys³awa IV.

Jakby nie by³o doœæ pracy

spo³ecznej, Mieczys³aw Woj-

dyga przez wiele lat pracowa³

na rzecz spó³dzielczoœci

mieszkaniowej w strukturach

RSM „Praga”, jako cz³onek

rady nadzorczej i rady osiedla.

Gratulujemy! Sto lat dla dobra

Pragi, Panie Mieczys³awie!

W sobotê 25 maja od godzi-

ny 18.00, do godziny 7 rano

dnia nastêpnego mieszkañcy

kilku dzielnic, s³yszeli g³oœn¹

muzykê, zak³ócaj¹c¹ nocny

wypoczynek. Zg³aszaj¹c to do

s³u¿b porz¹dkowych, dowia-

dywali siê, ¿e ha³as dobiega

z terenu by³ej Fabryki Samo-

chodów Osobowych. Zorgani-

zowano tam ca³onocny koncert

muzyki techno. Scenê ustawio-

no w miejscu po rozebranej hali

nieopodal ul. Jagielloñskiej.

Chc¹c podnieœæ dyskusjê o

tym problemie na nieco wy¿szy

poziom ni¿ sympatie czy anty-

patie wzglêdem muzyki, warto

zawczasu przypomnieæ pod-

stawowe informacje na temat

oddzia³ywania ha³asu. Wiemy,

¿e dzia³a on tak samo destruk-

cyjnie na ludzki organizm, jak

zanieczyszczenia chemiczne.

Ha³as kumuluje siê w organi-

zmie ludzkim, jak promieniowa-

nie czy pestycydy i powoduje

nieodwracalne uszkodzenia:

m.in. wp³ywa destabilizuj¹co na

psychikê ludzi; podnosi ciœnie-

nie krwi; zaburza rytm serca i

rytm oddechu; zak³óca pracê

narz¹dów wewnêtrznych; za-

burza sen; obni¿a sprawnoœæ

pracy mózgu; jest przyczyn¹

zwiêkszonej liczby zawa³ów

serca i chorób wieñcowych;

powoduje postêpuj¹c¹ utratê

s³uchu. (za: lwzh.org.pl) O

smogu wiemy ju¿ du¿o, lecz

œwiadomoœæ wp³ywu ha³asu na

nasze zdrowie jest wci¹¿ niska.

Jaki by³ poziom ha³asu w nocy

z 25 na 26 maja, skoro s³yszeli

go dobrze mieszkañcy kilku

dzielnic? Nie wiadomo. Policja

go nie mia³a czym zmierzyæ, a

organizator odmówi³ stró¿om

prawa informacji nawet o mocy

zainstalowanego nag³oœnienia…

„Za sposób organizacji im-

prezy oraz wybór miejsca od-

powiada firma przeprowadza-

j¹ca koncert – Follow The Step

Sp. z o.o. oraz zarz¹dca terenu,

na którym by³ organizowany –

Fabryka Samochodów Osobo-

wych. Kwestia organizacji im-

prezy, czasu jej trwania oraz

doboru wykonawców by³a i jest

wy³¹czn¹ wol¹ organizatora

oraz podmiotu zarz¹dzaj¹cego

terenem.”- czytamy w odpowie-

dzi na zg³oszenie, wys³ane na

infoliniê 19115.

Tym samym widaæ, ¿e na te-

renach miejskich i prywatnych

funkcjonuj¹ odmienne standardy.

Na Pradze Pó³noc obecnie nawet

organizowana przez dzielnicê

Noc Pragi, dla unikniêcia tak¿e

problemów ha³asu i naruszania

przepisów, to impreza koñcz¹ca

siê przed godz. 22.00.

Miasto t³umaczy siê dalej:

„Prezydent m.st. Warszawy nie

ma prawnej mo¿liwoœci zaka-

zania imprezy, ograniczenia

czasu jej trwania lub wydania

decyzji odmawiaj¹cej wydania

zezwolenia w przypadku, gdy

organizator pomyœlnie prze-

szed³ ca³¹ procedurê i dostar-

czy³ wymagane przepisami

dokumenty, w tym pozytywne

opinie Policji, Pañstwowej

Stra¿y Po¿arnej, Wojewódzkiej

Stacji Pogotowia Ratunkowego

oraz Inspektora Sanitarnego.

Ha³as dobrem wspólnym
Czy mamy prawo do ciszy? Na tak postawione pytanie

trudno odpowiedzieæ - w mieœcie takie prawo by³oby bardzo

trudne do wyegzekwowania. Niestety, wiêkszoœæ mieszkañców

Warszawy jest na co dzieñ nara¿ona na ponadnormatywny

ha³as, przekraczaj¹cy 65-70 dB. Ale pomiêdzy cisz¹, a

ponadnormatywnym ha³asem jest jeszcze kilkadziesi¹t

nie rujnuj¹cych zdrowia decybeli. I cich¹ noc do regeneracji.

Ale nie zawsze.

Dostarczenie wszystkich doku-

mentów skutkuje wydaniem

zezwolenia na przeprowadzenie

imprezy masowej.”

Czyli mo¿na wszystko, o ka¿dej

porze? Nie mo¿na, ale tu ju¿ mia-

sto umywa rêce, winê zrzucaj¹c

na… Sejm RP za brak unormowañ

prawnych, a ciê¿ar dochodzenia

swoich praw - wy³¹cznie na

mieszkañców i Policjê.

„Urz¹d m.st. Warszawy ma

pe³n¹ œwiadomoœæ dolegliwoœci

powodowanych przez ró¿nego

rodzaju imprezy odbywaj¹ce siê

na terenach zurbanizowanych

w godzinach wieczornych i

nocnych. Dzia³aj¹c w interesie

mieszkañców stolicy wniosko-

waliœmy o wprowadzenie w

ustawie o bezpieczeñstwie

imprez masowych ograniczenia

czasu trwania wydarzeñ orga-

nizowanych w okolicach osiedli,

bowiem dopiero taki zapis po-

zwala³by na skuteczn¹ walkê z

tym problemem. Niestety, pro-

ponowana zmiana nie zosta³a

przyjêta przez Sejm RP. […] i

dalej „ uzyskanie przez organi-

zatora zezwolenia na przepro-

wadzenie imprezy masowej nie

zwalnia go z obowi¹zku prze-

strzegania obowi¹zuj¹cych

przepisów prawnych, w tym

dotycz¹cych ochrony przed ha-

³asem, o czym informowany jest

on w treœci wydawanej decyzji

administracyjnej, przekazywa-

nej do wiadomoœci w³aœciwej

Komendy Rejonowej Policji. W

przypadku stwierdzenia uci¹¿-

liwego ha³asu, mieszkañcom

zawsze przys³uguje prawo do

z³o¿enia zawiadomienia do

Komendy Rejonowej Policji,

która jest w³aœciwa do podjêcia

dzia³añ maj¹cych na celu za-

pewnienie przestrzegania prze-

pisów dotycz¹cych ochrony

przed ha³asem, tj. art. 51 ustawy

z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks

Wykroczeñ (Dz. U. z 2019 r.

poz. 821) oraz wyci¹gniêcie

ewentualnych konsekwencji

wobec organizatora koncertu. Z

zapewnieñ Zastêpcy Komendan-

ta Sto³ecznego Policji wynika, ¿e

wszystkie zg³oszenia miesz-

kañców jakie otrzyma Policja,

kierowane bêd¹ do s¹du.”

Policja mia³a informacjê o

imprezie, tymczasem s³u¿by

miejskie przez noc z soboty na

niedzielê podawa³y sprzeczne

informacje, powo³uj¹c siê czê-

sto na wpis zamieszczony na

stronie bezpieczna.um z adno-

tacj¹ o odmowie wydania de-

cyzji na imprezê (nr ZK/5310/

M/70/2019 z 15 maja). Wpis

znikn¹³ najprawdopodobniej w

niedzielê. Tymczasem, jak siê

dowiadujemy, 21 maja zosta-

³a wydana zgoda na imprezê

(nr ZK/5310/M/76/2019). Na

co liczy³a pani Ewa Gawor z

Biura Zarz¹dzania Kryzysowe-

go, podpisuj¹c tak¹ zgodê na

plenerow¹ imprezê masow¹

dla 3 tysiêcy osób, w godzi-

nach 18.00-7.00, i to na 4 dni

przed imprez¹? Nie wiemy, co

sta³o siê przez ten niespe³na

tydzieñ pomiêdzy 15 a 21

maja. Wiadomo jednak, ¿e o

imprezie wiedzieli jedynie fani

techno. Pozostali mieszkañcy

Warszawy zostali wziêci ca³ko-

wicie z zaskoczenia. I trudno

by³o siê spodziewaæ, ¿e wielu

z nich ten ha³as bêdzie prze-

szkadza³. Dla bezpoœredniego

s¹siedztwa na Pradze Pó³noc

wi¹za³o siê to z dodatkowymi

uci¹¿liwoœciami ze strony setek

osób ha³asuj¹cych, pij¹cych,

œmiec¹cych i za³atwiaj¹cych

potrzeby fizjologiczne.

Organizatorzy pisz¹ na swojej

stronie, ¿e chc¹ kontynuowaæ

dzia³alnoœæ w tym miejscu.

Mo¿na przewidzieæ, ¿e bêdzie

to generowaæ kolejne konflik-

ty. Trudno siê tak¿e oprzeæ

wra¿eniu, ¿e miasto nie chce

braæ odpowiedzialnoœci za

swoje decyzje, nie ma te¿ sen-

sownych pomys³ów na unikanie

tego rodzaju problemów.

Kr

Sokó³ wêdrowny (Falco pe-

regrinus) to gatunek œredniego

ptaka drapie¿nego z rodziny

soko³owatych (Falconidae).

Kiedyœ w Europie pospolity,  w

po³owie XX wieku prawie zu-

pe³nie wygin¹³. W latach 60.

by³ Polsce na skraju wymarcia.

G³ównym powodem takiego

stanu by³o powszechne stoso-

wanie œrodków ochrony roœlin,

a zw³aszcza DDT. Toksyczne

substancje gromadzi³y siê w

organizmie tego drapie¿nika i

powodowa³y jego bezp³odnoœæ.

W latach 90. rozpoczêto rein-

trodukcjê gatunku i w 1998 roku

pierwsza para osiedli³a siê na

szczycie Pa³acu Kultury i Nauki

Soko³y na ¯eraniu i Kawêczynie
Soko³y wêdrowne polubi³y elektrociep³ownie. Od kilku

lat zasiedlaj¹ specjalnie przygotowane dla nich gniazda

na kominie Elektrociep³owni ¯erañ i Ciep³owni Kawêczyn.

w Warszawie. Dlaczego tam?

Przez lata soko³y wêdrowne

gniazdowa³y na œcianach skalnych,

urwiskach, wysokich skarpach i

drzewach. Kiedy ludzie zbudo-

wali miasta, wysokie budynki

(wie¿owce, kominy, koœcio³y)

zast¹pi³y im urwiska. Soko³y

mog¹ gnieŸdziæ siê na takich bu-

dowlach i polowaæ na ptaki, pod

warunkiem, ¿e stworzy im siê

odpowiednie warunki.

Takie w³aœnie dogodne

warunki soko³y znalaz³y w

zak³adach nale¿¹cych do

PGNiG TERMIKI. Wysokie

kominy Elektrociep³owni ̄ erañ

i Ciep³owni Kawêczyn  okaza³y

siê idealnym miejscem do

za³o¿enia sokolich gniazd.

Zbudowano na kominach

specjalne platformy gniazdowe

i od paru lat mamy na ¯eraniu

i Kawêczynie soko³y, które s¹

obr¹czkowane kolorowymi

obr¹czkami ornitologicznymi,

zgodnie z miêdzynarodowym

systemem pozwalaj¹cym na

ich póŸniejsz¹ identyfikacjê.

W zesz³ym roku kawêczyñ-

ska para soko³ów wychowa³a

dwójkê piskl¹t. W tym roku, w

po³owie maja w gnieŸdzie zlokali-

zowanym w Ciep³owni Kawêczyn

wyklu³y siê cztery pisklêta. W

gnieŸdzie ¿erañskim z kolei w

tym roku by³o tylko jedno jajo.

29 maja w obecnoœci so-

kolników ze Stowarzyszenia

na Rzecz Dzikich Zwierz¹t

„Sokó³” m³odych soko³ów z

Ciep³owni Kawêczyn. Sokolêta

zachowywa³y siê bardzo dzielnie.

Teraz bêd¹ ros³y pod opiek¹

rodziców, aby pod koniec

czerwca wyfrun¹æ z rodzinnego

gniazda i zasiliæ odradzaj¹c¹

siê w Polsce populacjê soko³a

wêdrownego.                       JK

Organizacja obchodów kolejnej rocznicy Powstania

Warszawskiego nie mo¿e siê obyæ bez pomocy i zaanga-

¿owania wolontariuszy. Informuj¹, pomagaj¹, wspieraj¹.

S¹ wszêdzie tam, gdzie potrzebuj¹ ich powstañcy.

Na zaproszenie Rafa³a Trzaskowskiego, prezydenta m.st.

Warszawy na obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

do stolicy przybêdzie oko³o 200 ¿o³nierzy z rodzinami, miesz-

kaj¹cych na co dzieñ poza Polsk¹ i stolic¹. Szczególnie wa¿ne

jest zaanga¿owanie wolontariuszy podczas ich powitania i

towarzyszenie kombatantom w trakcie uroczystoœci.

Wolontariusze na prze³omie lipca i sierpnia bêd¹ wspieraæ

organizacjê oficjalnych uroczystoœci, licznych wydarzeñ kultural-

nych, edukacyjnych i akcji spo³ecznych. Co roku w wolontariat

rocznicowy anga¿uje siê kilkaset osób, ich udzia³ jest nieodzownym

elementem sztafety pokoleñ i wa¿nym œwiadectwem pamiêci. 

Do organizacji i obs³ugi wydarzeñ rocznicowych zostanie zaanga¿o-

wanych oko³o 400 osób. Zadaniem wolontariuszy bêdzie m.in. pomoc

i opieka nad powstañcami w trakcie uroczystoœci, s³u¿ba 1 sierpnia w

jednym z 365 miejsc pamiêci Powstania Warszawskiego podczas akcji

„Wolnoœæ ³¹czy” oraz udzielanie informacji o obchodach. Szczegó³owe

informacje na temat projektu oraz formularz rekrutacyjny znajduj¹ siê na

stronie www.1944.pl. Zg³oszenia nale¿y wys³aæ do 19 czerwca 2019 r.

Do udzia³u w wolontariacie zapraszamy wszystkich chêtnych.

Z ka¿dym z kandydatów na wolontariusza zostanie przepro-

wadzona rozmowa rekrutacyjna, a wybrane osoby przejd¹

szkolenie. Mo¿liwe s¹ trzy rodzaje wspó³pracy:

- wolontariat obchodowy m.in. pomoc i opieka nad powstañ-

cami podczas uroczystoœci od 27 lipca do 3 sierpnia 2019 r.

Minimalny wiek: ukoñczone 16 lat;

- wolontariat podczas akcji „Wolnoœæ ³¹czy” - s³u¿ba 1 sierpnia

2019 r. w jednym z 365 miejsc pamiêci Powstania Warszaw-

skiego. Minimalny wiek: ukoñczone 14 lat;

- wolontariat d³ugoterminowy (wakacyjno-obchodowy) –

wspó³praca z Muzeum Powstania Warszawskiego w wybranych

dzia³ach. Minimalny wiek: ukoñczone 14 lat.

Projekt wolontariatu podczas obchodów 75. rocznicy Po-

wstania Warszawskiego realizowany jest we wspó³pracy m.st.

Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zostañ wolontariuszem
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Ch³odnym okiem

Bia³o³êcka karuzela

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Czasami idzie pod górkê czy

tego chcemy, czy nie. Tak bywa

w ¿yciu prywatnym, tak bywa w

polityce. Ma pod górkê koalicja

na Pradze Pó³noc, ma pod

górkê Koalicja Europejska, co

widaæ po wynikach wyborów.

Zacznijmy od Pragi. Na dwa

dni przed wyborami na wniosek

zarz¹du zwo³a³em sesjê rady.

Niestety, nawet nie mia³em

szansy jej otworzyæ z powodu

braku kworum. Na liœcie obec-

noœci podpisa³o siê tylko 10

radnych, ³¹cznie ze mn¹, na 23

uprawnionych, co nie dawa³o

podstaw do procedowania. Na-

dal wiêc zarz¹d dzia³a w okro-

jonym sk³adzie. Mam nadziejê,

¿e siê to zmieni wkrótce. W dniu

27 maja wp³yn¹³ do mnie kolejny

wniosek zarz¹du o uzupe³nie-

nie jego sk³adu. Sesjê zwo³ujê

na 3 czerwca, w poniedzia³ek i

mam nadziejê, ¿e wszyscy

bêd¹ zdrowi i dysponowani. Tak

czy inaczej to górka, ale ma³a.

Du¿o wiêksz¹ maj¹ liderzy Ko-

alicji Europejskiej. Wa¿ne bêd¹

wewnêtrzne oceny czy wspól-

ny projekt do PE siê obroni³.

Zaczynam s³yszeæ krytyczne

oceny ze strony PSL i to jest

niebezpieczne. W mojej ocenie

projekt siê obroni³. Pójœcie

osobno, co pokaza³ przyk³ad

takich ugrupowañ, jak Konfede-

racja, która w pewnej chwili

œwiêtowa³a sukces, spowodo-

wa³by, ¿e wiêksza iloœæ g³osów

wyborców zosta³aby zmarno-

wana. W tych wyborach, z 14

milionów oddanych g³osów,

prawie dwa znalaz³o siê za

burt¹, a PiS wygra³ z Koalicj¹ o

1,1 miliona g³osów. Jesienne

wybory bêd¹ jeszcze bardziej

spolaryzowane. Propaganda,

bo inaczej tego nazwaæ nie

mo¿na, „publicznej” telewizji

jeszcze bardziej bêdzie roz-

grzewa³a atmosferê. Tylko oso-

biste kontakty kandydatów z

wyborcami, szczególnie na

wsiach, w ma³ych miastach i

miasteczkach, mog¹ odwróciæ

negatywne trendy. Du¿e mia-

sta, gdzie Koalicja otrzyma³a

dobre wyniki, nie przynios¹

zwyciêstwa. Ciekawe jest po-

równanie wyborów do PE i

ostatnich samorz¹dowych na

Pradze. Frekwencja na wybory

do Europarlamentu by³a zbli¿o-

na do wyborów samorz¹do-

wych ok. 55%. G³osy sygnata-

riuszy KE praktycznie pokry³y

siê z g³osami PO i SLD z wybo-

rów samorz¹dowych - 10346

PE do 9795 g³osów PO i SLD

w samorz¹dowych. PiS popra-

wi³ swój wynik - 7970 w samo-

rz¹dowych do 8966 w PE, ale

przegra³ z KE na Pradze, tak

jak w ca³ej Warszawie. W ¿ad-

nej z dzielnic nie uda³o mu siê

osi¹gn¹æ przewagi. Powtórzy³

swoje poparcie Kukiz 949

g³osów w 2018 do 773 w 2019.

Pozosta³e ugrupowania, jak

Biedroñ - 2872 g³osy czerpa³

zapewne z elektoratu SLD i

organizacji pozarz¹dowych z

wyborów do samorz¹du. War-

szawa ponownie obroni³a siê

przed PiS. Z szeœciu mandatów KE

objê³a trzy. Awanse niektórych

pos³ów do PE spowodowa³y

m.in., ¿e mandat do Sejmu RP

po raz kolejny obejmie Alicja

D¹browska pos³anka z po-

przednich kadencji. Na jesieni

ponownie mo¿e byæ pod górkê.

Tak jak pisa³em wy¿ej, tylko

du¿e miasta nie dadz¹ zwyciê-

stwa, trzeba jechaæ w teren.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Pod górkê

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

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

Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej zwanej k.p.a.,

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.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia

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

2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 marca

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

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

Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego Warszawy

z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom

m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadañ i

kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r.

poz. 6725)

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnieñ w postêpowaniu

administracyjnym prowadzonym na wniosek Burmistrza

Dzielnicy Targówek, z³o¿ony w dniu 01.04.2019 r., w

sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego, polegaj¹cej na budowie Oœrodka

Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Spo³ecznej

dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na

terenie dzia³ek nr ew. 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 20 z obrêbu

4-08-21 przy ul. Wysockiego 7, w Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo wypowiedzenia siê

co do zebranych dowodów i materia³ów oraz z³o¿enia

ostatecznych oœwiadczeñ w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983

Warszawa, tel.: +22 44-38-679 w godzinach pracy

Urzêdu.

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

dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym

nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 29.05.2019 r.

Nie minê³y dwa tygodnie od

mojego ostatniego felietonu

dotycz¹cego aktów „malarskie-

go” wandalizmu w przestrzeni

Pragi, a dzielnica jakby nieco

wypiêknia³a. Serce siê raduje

widz¹c, jak podwykonawcy ZGN

zamalowuj¹ krzy¿e celtyckie i

inne symbole rasistowskie na

kamienicy przy K³opotowskiego

(wspomina³em o niej w felie-

tonie), specjalna firma usuwa

bazgro³y z elewacji siedziby

Domu Kultury Praga, a przed-

stawiciele jednej ze wspólnot

mieszkaniowych przy ul.

Stalowej zamalowuj¹ bazgro³y

istniej¹ce niemal „od zawsze”

na elewacji ich budynku. Apele

naszego stowarzyszenia po-

wtarzane jak mantra od wielu

miesiêcy zaczynaj¹ tym sa-

mym przynosiæ efekty. Temat

¿ywo podj¹³ ZGN, co widaæ

zarówno w dzia³aniach (prócz

elewacji na K³opotowskiego

na pierwszy ogieñ posz³y znisz-

czone przez wandali mury przy

Mackiewicza), jak i deklara-

cjach sk³adanych w mediach

spo³ecznoœciowych. O walce z

bazgro³ami zaczyna równie¿

mówiæ urz¹d dzielnicy, na ra-

zie ostro¿nie, udostêpniaj¹c

posty ZGN, ale wierzê, ¿e ju¿

wkrótce te dzia³ania zostan¹

wzmocnione. Temat podchwy-

cili te¿ co aktywniejsi radni.

Te drobne sukcesy ciesz¹, ale

batalia dopiero siê rozpoczyna.

Nielegalnych malunków na Pra-

dze jest naprawdê du¿o – widaæ

je niemal na ka¿dym kroku, gdy

spacerujemy Targow¹, K³opo-

towskiego, In¿yniersk¹, Stalow¹

czy Kawêczyñsk¹, by wymieniæ

tylko wa¿niejsze ulice. Nie lepiej

jest od strony podwórek czy w

bramach.

Chc¹c uœwiadomiæ miesz-

kañcom Pragi skalê problemu

idziemy krok dalej. W sobotê,15

czerwca, wspólnie z przedsta-

wicielami innych dzia³aj¹cych

na Pradze stowarzyszeñ i in-

stytucji kultury, którym nieobca

jest troska o przestrzeñ

publiczn¹ ruszamy z akcj¹

„Malarze Podwórkowi - Stop

Bazgro³om”. To akcja wzoro-

S8 nie przebiega bezpoœrednio

przez nasz¹ dzielnicê, ale dla

mieszkañców Bia³o³êki stanowi

wa¿ny element warszawskiej

infrastruktury. Jest to jedna z kilku

g³ównych arterii umo¿liwiaj¹-

cych zwolennikom transportu

indywidualnego dotarcie do pracy.

Niestety, zwykle trasa stoi zakor-

kowana z powodu wypadków,

które maj¹ na niej miejsce niemal

ka¿dego dnia. To najbardziej

eksploatowana droga nie tylko

w Warszawie, ale i w Polsce.

Je¿d¿¹ ni¹ warszawiacy, inni

kierowcy jad¹cy ze wschodu

Polski na zachód i odwrotnie

oraz tiry z kraju i zagranicy.

Œrednio dochodzi tam do oko³o

900 kolizji i wypadków rocznie,

a korki tworz¹ siê na d³ugoœci

kilkunastu kilometrów. Wed³ug

policji najczêstsze przyczyny

zderzeñ na S8 to nieprawid³owa

zmiana pasa ruchu, niedostoso-

wanie prêdkoœci do warunków

ruchu i zbyt ma³a odleg³oœæ miê-

dzy pojazdami. Najczêœciej sa-

mochody zderzaj¹ siê w rejonie

¯oliborza i Bródna. Dla porówna-

nia na po³udniowej obwodnicy

Warszawy dochodzi do oko³o

100 kolizji rocznie, a do wypad-

ków nie dochodzi tam prawie

wcale. Ta drastyczna ró¿nica

powinna dawaæ do myœlenia. Tu

i tam je¿d¿¹ przecie¿ kierowcy

o podobnych umiejêtnoœciach,

podobnymi samochodami. Sk¹d

wiêc tak ró¿ny stan bezpieczeñ-

stwa obu tras? G³ówny problem

le¿y w z³ym zaprojektowaniu od-

cinka trasy w pó³tunelowych

ekranach wyg³uszaj¹cych, które

powsta³y w latach 2011-2015 i

okaza³y siê... najdro¿sze w ca³ej

Europie. Zgodnie z zasadami

dobrego projektowania ruchu

drogowego, w terenie zabu-

dowanym wêz³y powinny byæ

oddalone od siebie o 3 km, a mi-

nimalnie o 1,5 km. Tymczasem

na najbardziej kolizyjnym odcinku

S8 te odleg³oœci nie wynosz¹

nawet 0,5 km. Oznacza to, ¿e

kierowcy musz¹ podejmowaæ

szybkie decyzje. Niestety, z

powodu pó³tuneli, którymi obu-

dowane s¹ kolizyjne pasy ruchu,

jakiekolwiek zmiany na tym

odcinku nie s¹ mo¿liwe. Bo kto

podejmie decyzjê o rozbiórce

najdro¿szych w Europie tuneli?

Wprawny obserwator dostrze¿e te¿

wiele przyk³adów idiotycznych

oszczêdnoœci, które trudno uza-

sadniæ przy tak horrendalnym

bud¿ecie. Absurdem by³ te¿

sam zamys³ wyg³uszenia trasy

od szumu samochodów na

odcinku, na którym zaraz po

oddaniu do u¿ytku stan¹³ perma-

nentny korek. Brak wyobraŸni?

A mo¿e przysz³oœciowego

myœlenia? Mo¿na by³o zrobiæ

trasê w wykopie z mo¿liwoœci¹

rozbudowy. Ale dla ówczesnej

w³adzy wa¿niejsze by³o skonsu-

mowanie 900 mln z³ ze œrodków

unijnych. Na co? Na projekt, któ-

rego realizacja przynosi wiêcej

strat ni¿ korzyœci.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

wana na podobnej inicjatywie

odbywaj¹cej siê na Murano-

wie. Na tzw. legalu, za zgod¹

w³aœcicieli danych obiektów,

chcemy usun¹æ najbardziej

widoczne w przestrzeni ba-

zgro³y. Uzbrojeni w wa³ki,

pêdzle, farbê i dobry humor

przeprowadzimy akcjê w rejo-

nie Osiedla Praga I i Placu

Hallera. Nie oznacza to jed-

nak, ¿e bêdzie to inicjatywa

jednorazowa. Wrêcz przeciwnie.

Nastêpnym razem wybierzemy

siê na Szmulki z Micha³owem,

Star¹ Pragê, czy historyczn¹

Now¹ Pragê. Nasz¹ akcj¹

chcemy zwróciæ uwagê miesz-

kañców, w³aœcicieli i administra-

torów budynków na problem

aktów wandalizmu w przestrze-

ni publicznej. Bardzo liczymy,

¿e przynajmniej czêœæ z nich

weŸmie sprawy w swoje rêce i

zainspirowana nasz¹ akcj¹,

podejmie walkê z bazgro³ami

na swoim podwórku. Liczymy

równie¿ na realizacjê deklaro-

wanych przez w³adze dzielnicy

i ZGN dzia³añ w zakresie za-

bezpieczania elewacji przed

kolejnymi aktami wandalizmu.

Razem mo¿emy zmieniæ oblicze

Pragi. Zachêcam szanownych

czytelników do wsparcia naszej akcji.

W sprawie szczegó³ów proszê

o kontakt mailowy. Szczegó³y

organizacyjne opublikujemy

na Facebooku stowarzyszenia:

facebook.com/Porozumienie-

dlaPragi.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Wszyscy komentuj¹ wyniki

majowych wyborów do Parla-

mentu Europejskiego, napiszê

wiêc parê s³ów i ja. G³ównie o

liczbach, których przytoczenie

we w³aœciwym kontekœcie za-

pobiega tzw. biciu piany. Zwy-

ciêskie Prawo i Sprawiedliwoœæ

w stosunku do wyniku wyborów

do Parlamentu Europejskiego

z 2014 r. zwiêkszy³o liczbê

mandatów niemal pó³torakrot-

nie: z 19 do 27. Komentarz

mo¿e byæ jeden: to wielki suk-

ces, zw³aszcza w przypadku

partii w miêdzyczasie rz¹dz¹-

cej. W przypadku g³ównego

konkurenta PiS, czyli Koalicji

Europejskiej, opis jest jednak

bardziej skomplikowany.

Partie wchodz¹ce w sk³ad

Koalicji Europejskiej zdoby³y w

2014 r. ³¹cznie 27 mandatów.

W tym roku uzyska³y 22 man-

daty, czyli o 18 procent mniej.

Nie jest to klêska, ale na pew-

no pora¿ka. Natomiast w przy-

padku poszczególnych partii

sytuacja wygl¹da bardzo roz-

maicie. Wielki sukces – w

istocie wiêkszy ni¿ PiS, gdy¿

wielu komentatorów od kilku

lat spisywa³o ju¿ tê partiê na

straty – odniós³ Sojusz Lewicy

Demokratycznej. W 2014 r.

SLD uzyska³ 4 mandaty (pi¹ty

europose³ z 2014 r., Adam Gierek,

by³ cz³onkiem Unii Pracy, z

któr¹ SLD wówczas zawar³ ko-

alicjê), a teraz a¿ 5 mandatów.

Platforma Obywatelska -

zwyciêska w wyborach w 2014 r.

– wówczas uzyska³a 19 man-

datów, obecnie tylko 14 (a i to

pod warunkiem, ¿e mo¿na do

PO zaliczyæ kompletnie bez-

partyjn¹, a zas³u¿enie popu-

larn¹ Janinê Ochojsk¹ startu-

j¹c¹ z listy KE). To spadek o

26 procent - klêska. Niewiele

mniejsz¹ klêskê ponios³o Pol-

skie Stronnictwo Ludowe – z

wyniku 4 mandatów zesz³o na

3 (spadek o 25 procent). W

Koalicji Europejskiej by³y jesz-

cze dwie partie, Nowoczesna

i Zieloni, które przez koalicyj-

nych liderów nie by³y traktowa-

ne zbyt powa¿nie: w ¿adnym

okrêgu nie dosta³y na liœcie

wy¿szej pozycji ni¿ czwarta.

Wyborcy to widzieli i potrakto-

wali je podobnie.

No w³aœnie: wyborcy. Ma-

jowe wybory udowodni³y, ¿e

wyborcy g³osuj¹ bardziej

œwiadomie, ni¿ s¹dz¹ partyjni

liderzy. Aby nie pisaæ Ÿle o

osobach, które przegra³y, za-

uwa¿ê ogólnie, i¿ analiza wy-

ników personalnych w bardzo

wielu przypadkach wskazuje,

¿e - ludzie pamiêtaj¹.

Wbrew obowi¹zuj¹cym w

mediach stereotypom, wybor-

cy docenili te¿ indywidualne

kampanie wyborcze. El¿bieta

£ukacijewska zdoby³a jedyny

dla KE mandat na Podkarpaciu

z ostatniego miejsca na liœcie

(co oznacza, ¿e „przeskoczy³a”

tak¿e pewniaka - kandydata

z pierwszego miejsca listy),

a wszystko to dziêki bardzo

aktywnej kampanii wyborczej.

Podobnie by³o w Warszawie.

Jedynymi kandydatami, z któ-

rych kampani¹ wyborcz¹ w

ogóle siê tu zetkn¹³em, byli

Ryszard Czarnecki, Andrzej

Halicki i Danuta Hübner. I w³a-

œnie oni – i tylko oni, obok pew-

niaków z pierwszych miejsc –

wziêli w Warszawie mandaty.

To najwa¿niejsze dobre

wiadomoœci o wyborcach po

26 maja. A to, ¿e maj¹ oni takie,

a nie inne pogl¹dy polityczne i

¿e pogodzili siê z „zabetono-

waniem” sceny politycznej, to

zupe³nie inna historia.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Uderz w stó³, bazgro³y znikaj¹

O mandatach i wyborcach

Trasa S8 przyk³adem

braku wyobraŸni
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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

D

R
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W
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N

A

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

mini og³oszenia
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

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:

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 czerwca

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

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r.,

poz. 2096, z póŸn.zm., dalej jako k.p.a.) oraz art. 11d

ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z póŸn. zm.)

w zwi¹zku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.

o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (tj. Dz. U. 2018 r.,

poz. 1817), oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r.,

poz. 511),

zawiadamiam,

¿e na wniosek Inwestora – Miasto Sto³eczne Warszawa,

reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Targówek

- Pana S³awomira Antonika, z³o¿ony dnia 12 kwietnia

2019 r. (uzupe³niony nastêpnie w trybie art. 64 § 2 k.p.a.

dnia 8 maja 2019 r.) w sprawie wydania decyzji o

zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej

na budowie ul. Pszczyñskiej na odcinku od ul. £odygowej

do ul. Lewinowskiej w Warszawie, wszczêto postêpowanie

administracyjne.

Planowana budowa ul. Pszczyñskiej na odcinku od

ul. £odygowej do ul. Lewinowskiej w Warszawie

obejmuje poni¿sze dzia³ki: (uwaga: numery ewidencyjne

dzia³ek w nawiasie oznaczaj¹ numery dzia³ek jakie

powstan¹ po wydaniu decyzji zatwierdzaj¹cej projekty

podzia³ów nieruchomoœci. Pogrubionym drukiem zaznaczono

dzia³ki po podziale przeznaczone pod projektowany pas

drogowy)

w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne numer: 46 (46/3,

46/4), 47 (47/3, 47/4), 65 (65/3, 65/4), 67/1 (67/5, 67/6),

118/1 (118/3, 118/4), 118/2 (118/5, 118/6), 125/2 (125/3,

125/4), 156/32, 156/34,  156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7,

156/8, 156/25, 156/10, 156/11, 156/12, 156/13, 158/5,

158/6, 159/3, 159/4, 156/14, 156/15, 156/16, 156/17, 156/18,

156/19, 156/20, 156/21, 156/22, 156/23, 156/24, 153.

Dzia³ki, na których nastêpuje obowi¹zek budowy

lub przebudowy innych dróg publicznych:

w obrêbie: 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne numer: 158/3,

158/4, 159/3, 159/4.

W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ przewidywane

s¹ ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoœci

lub ich czêœci:

* budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu:

w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne numer: 156/33,

158/5, 158/6, 159/3,159/4,

* budowa lub przebudowa urz¹dzeñ wodnych lub

melioracyjnych szczegó³owych:

w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne numer: 156/2, 156/6,

156/8, 156/10, 156/11, 156/12, 156/13, 156/14, 156/15,

156/17, 156/19, 156/20, 156/21, 156/22, 156/24 – budowa

urz¹dzenia wodnego,

* budowa lub przebudowa zjazdów:

w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne numer: 118/1

(118/3, 118/4), 118/2 (118/5, 118/6), 125/2 (125/3, 125/4),

156/32, 156/34,  156/2, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7 156/8,

156/25, 156/10, 156/11, 156/12, 158/5, 158/6, 159/3, 156/14,

156/15, 156/16, 156/17, 156/18, 156/19, 156/20, 156/21,

156/22, 156/23, 156/24, 153, 159/4.

Dzia³ki, które stan¹ siê w³asnoœci¹ w³aœciwej jednostki

samorz¹du terytorialnego z dniem, w którym decyzja

o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej stanie

siê ostateczna:

w obrêbie: 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne numer: 67/1

(67/5), 65 (65/3), 46 (46/3), 47 (47/3), 118/2 (118/5), 118/1

(118/3), 125/2 (125/3).

W zwi¹zku z powy¿szym zawiadamiam, ¿e zgodnie z

treœci¹ art. 10 § 1 k.p.a. strony mog¹ zapoznaæ siê

z aktami w powy¿szej sprawie w Wydziale Architektury

i Budownictwa, Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,

przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pokój 327,

tel. 22-44-386-80.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w myœl art. 41 § 1 wy¿ej

cytowanej ustawy, w toku postêpowania, strony oraz

ich przedstawiciele i pe³nomocnicy maj¹ obowi¹zek

zawiadomiæ organ administracji publicznej, o ka¿dej

zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego,

a w razie zaniedbania obowi¹zku okreœlonego w § 1

dorêczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma

skutek prawny.

Strona mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika. Pe³nomocnikiem

strony mo¿e byæ osoba fizyczna posiadaj¹ca zdolnoœæ

do czynnoœci prawnych. Pe³nomocnictwo powinno byæ

udzielone na piœmie, a orygina³ lub urzêdowo poœwiadczony

odpis pe³nomocnictwa do³¹czony do akt. Pe³nomocnic-

two mo¿e byæ równie¿ udzielone w formie dokumentu

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym albo podpisem zaufanym. Adwokat lub

radca prawny mog¹ sami uwierzytelniæ odpis udzielonego

im pe³nomocnictwa (art. 33 k.p.a.).

Jesteœmy po wyborach, za-

tem warto sobie uœwiadomiæ,

¿e t³umy mniemaj¹cych, ¿e

przy fortunie prezesa wyrosn¹

ich fortunki s¹ mylne, poniewa¿

prezes ¿yje z pieniêdzy mnie-

maj¹cych. Fakt, ¿e prezes ma

wp³yw na rz¹d i media, które

te¿ nie maj¹ swoich pieniêdzy

i pobieraj¹ je od mniemaj¹cych.

To wszystko, co powinniœmy

wiedzieæ przed nastêpnymi wy-

borami. Ka¿da obiecanka kosz-

tuje dobro wspólne, czyli nas.

We the people. Obyœmy nie

musieli s³uchaæ tego drugi raz.

Karmy bezzbo¿owe.

To nowy segment rynku

maj¹cy pobudziæ obieg pieni¹-

dza pomiêdzy trucicielami a

nieœwiadomymi mordercami.

Zacznijmy od norm ¿ywie-

niowych.

Ka¿dy gatunek stworzony

jest - w pewnych granicach

swojego zapotrzebowania - na

sk³adniki od¿ywcze.

Sztaby ¿ywieniowców w kon-

cernach produkuj¹cych ¿yw-

noœæ wiedz¹ to doskonale, ale

… w³aœnie aby ich produkt by³

chêtniej spo¿ywany to musi byæ

smaczniejszy od innych koncer-

nów. Nie jestem zwolennikiem

teorii, ¿e w karmach dla zwie-

rz¹t s¹ jakieœ tajemnicze uzale¿-

niacze czy narkotyki. To mit i

bzdura. To, co czyni karmê bar-

dziej atrakcyjn¹, to zawartoœæ

bia³ka. Wiêkszoœæ z nas woli ja-

jecznicê z szynk¹ czy boczkiem

od jajecznicy na maœle czy z

sol¹ i pieprzem. Zwierzaki te¿

tak maj¹. Jesteœmy stworzeni

do  czasów skromnoœci, wrêcz

niedoborów i najlepiej funkcjo-

nujemy, gdy po jedzenie trzeba

pójœæ lub pobiec. £asi jesteœmy

na to, co wiêcej ni¿ nam siê  na-

le¿y. To  nas ³¹czy i dlatego tak

przyjemnie tyjemy i chorujemy

razem na to samo.

Cdn.

Pieni¹dze prezesa

„Zostañ opiekunk¹ w ¿³obku”

W ramach akcji „Zostañ

opiekunk¹ w ¿³obku” Warszawa

rozpoczyna dzia³ania, by pozy-

skaæ wiêcej wykwalifikowanych

pracowników ¿³obków. Opie-

kunk¹ lub opiekunem mog¹

Bezp³atne szkolenia dla opiekunek w ¿³obkach
Tworzenie przez m.st. Warszawê nowych miejsc w

¿³obkach wi¹¿e siê z zatrudnianiem wykwalifikowanej

kadry. Miasto bezp³atnie szkoli osoby chêtne do pracy

w ¿³obkach, klubach dzieciêcych i jako dzienny opiekun.

Rusza w³aœnie kolejny cykl specjalistycznych szkoleñ.

zostaæ zarówno studenci, jak i

osoby, które nie s¹ ju¿ aktywne

zawodowo. Warunkiem jest

ukoñczenie szkolenia zawodo-

wego lub kierunkowych studiów

(np. pedagogika wczesnosz-

kolna lub przedszkolna). 

Miasto oferuje bezp³atnie

280-godzinne szkolenie na

opiekunkê lub opiekuna dzieci

do lat 3. Szkolenia odbywaj¹

siê w systemie dziennym lub

weekendowym, obejmuj¹ za-

równo zajêcia teoretyczne, jak

i warsztatowe. Do prowadzenia

szkoleñ anga¿owani s¹ do-

œwiadczeni trenerzy, specjaliœci

w dziedzinie rozwoju dziecka

w pierwszych 3 lat ¿ycia.

Osoby, które ukoñcz¹ kurs i

zdadz¹ egzamin, zostan¹ za-

trudnione w Zespole ¯³obków

m.st. Warszawy na umowê o

pracê lub bêd¹ mog³y za³o¿yæ

w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹

i otworzyæ punkt dziennego opie-

kuna, klub dzieciêcy czy ¿³obek.

Kolejne kursy

Pierwsze szkolenia ruszy³y

25 maja. Nastêpne bêdê uru-

chamiane sukcesywnie w ko-

lejnych miesi¹cach. Warszawa,

w ramach umowy z firm¹ szko-

leniow¹ Widnokr¹g i porozu-

mieniem z Krajowym Centrum

Pracy, jeszcze w tym roku bez-

p³atnie przeszkoli ok. 130 osób,

które bêd¹ mog³y zaopiekowaæ

siê blisko 1000 dzieci.

Rekrutacja do szkolenia

sk³ada siê z kilku etapów.

Osoby, które przeœl¹ formu-

larz zg³oszeniowy i przejd¹

wstêpn¹ weryfikacjê, bêd¹

zaproszone na spotkanie infor-

macyjne, a nastêpnie na indywi-

dualne spotkanie rekrutacyjne,

po którym podjêta zostanie

ostateczna decyzja o przyjê-

ciu na szkolenie. Warunkiem

koniecznym jest posiadanie

œredniego wykszta³cenia.

Osoby chêtne do udzia³u

w szkoleniu mog¹ zg³aszaæ

siê mailowo: 

centrum@cpwidnokrag.pl

lub telefonicznie: 789 249 162.

Dodatkowe szkolenia

Jak inforuje miasto, urucho-

mimy kolejn¹ œcie¿kê wsparcia

– w³asne centrum szkoleñ w

Centrum Wspierania Rodzin

- Rodzinna Warszawa. Bê-

dziemy prowadziæ tam Aka-

demiê Opiekuna Ma³ego

Dziecka, w ramach której

kwalifikacje do pracy na

stanowisku opiekuna w ¿³obku

uzyska blisko 200 osób (2020 r.).

Urz¹d Pracy m.st. Warszawy

tak¿e oferuje szkolenia dla

kandydatów na opiekunów

najm³odszych warszawiaków.
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¯erañ to obecnie najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹ca siê
czêœæ Bia³o³êki. Wci¹¿ powstaj¹
tu nowe osiedla, a brakuje in-
frastruktury, przede wszystkim
placówek oœwiatowych. We
wrzeœniu zostanie co prawda
oddana do u¿ytku szko³a przy
ulicy Myœliborskiej, ale to wci¹¿
kropla w morzu potrzeb.

Mieszkañcy okolic Morelowej
i Kowalczyka nie maj¹ blisko
¿adnej placówki oœwiatowej i
jak podkreœlaj¹, otwarcie pla-
cówki przy Myœliborskiej nie
zmieni ich sytuacji. Postanowi-
li wzi¹æ sprawy w swoje rêce i
znaleŸli teren dla nowego ze-
spo³u szkolno-przedszkolnego,
u zbiegu ulic Krzy¿ówki i £opia-
nowej. Skierowali w tej sprawie
petycjê do w³adz miasta.

- Czêœæ dzia³ek jest w³a-
snoœci¹ miasta, dlatego te¿ nie
bêdzie konieczny ich wykup
– twierdzi Krzysztof Toczek,
autor petycji. - W porównaniu
z rozpatrywan¹ przez ratusz
lokalizacj¹ szko³y przy ul.
Spedycyjnej, wskazana w ni-

niejszym wniosku lokalizacja w
rejonie ul. Krzy¿ówki i £opiano-
wej jest lepsza, bo po³o¿ona
zdecydowanie bli¿ej du¿ego
skupiska zabudowy, co ograniczy
ruch samochodowy zwi¹zany
z dojazdem do szko³y.

Niestety, s¹ przeszkody w ulo-
kowaniu szko³y we wskazanym
przez mieszkañców miejscu.

- Teren w rejonie ulic Krzy-
¿ówki i £opianowej ma nieure-
gulowany stan prawny – mówi
Marzena Gawkowska, rzecz-
niczka prasowa urzêdu dziel-
nicy. – Nawet jeœli uda siê
wymienione w petycji dzia³ki
skomunalizowaæ, czyli dopro-
wadziæ do tego, ¿e  nierucho-
moœci stan¹ siê w³asnoœci¹
warszawskiego samorz¹du,
bêdziemy musieli w pierwszej
kolejnoœci rozpatrzeæ wnioski
z³o¿one wiele lat temu przez
dwie firmy: SPEC, poprzed-
niczkê obecnej Veolii oraz
Miejskie Zak³ady Oczyszczania,
obecnie MPO, o oddanie tym
podmiotom nieruchomoœci w
u¿ytkowanie wieczyste.

O now¹ szko³ê na ¯eraniu
Na wrzesieñ planowane jest otwarcie szko³y podstawowej

przy ul. Myœliborskiej. Nie rozwi¹¿e to jednak problemów

oœwiatowych ¯erania. Mieszkañcy osiedli zlokalizowanych

po wschodniej stronie ul. Modliñskiej znaleŸli teren pod

now¹ szko³ê. S¹ jednak przeszkody.

Jak wyjaœnia rzeczniczka,
s¹ to procedury œciœle okreœlo-
ne przez przepisy prawa i nie
jest to decyzja uznaniowa. Je-
¿eli bêd¹ podstawy do rozpa-
trzenia wniosków pozytywnie,
Veolia i MPO dostan¹ teren w
u¿ytkowanie wieczyste.

Drug¹ przeszkod¹ s¹ zapisy
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego,
wcale zreszt¹ nie starego, bo
z 2014 roku, które dla tego
terenu zak³adaj¹ budownictwo
wielorodzinne, a lokalizacjê
us³ug przewiduj¹ wy³¹cznie w
parterach budynków. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cym planem nie
ma wiêc mo¿liwoœci budowy
wolno stoj¹cej placówki oœwia-
towej. Oczywiœcie, mo¿na by
spróbowaæ ten plan zmieniæ,
ale to mo¿e trwaæ kilka lat.

A wiêc, nawet, gdyby uda³o
siê przezwyciê¿yæ wszystkie
wymienione przeszkody, najwiêk-
szym problemem okazuje siê
czas. Najpierw komunalizacja
terenu, nastêpnie rozpatrywa-
nie wniosków o u¿ytkowanie
wieczyste i wreszcie zmiana
zapisów planu miejscowego –
to wszystko bêdzie bardzo
d³ugo trwa³o, a ¯eraniowi szko³a
potrzebna jest ju¿ teraz.     JK

„Kulturo” w jêzyku esperanto
oznacza kulturê. Fundacja
Kulturo to fundacja rodzinna,
za³o¿ona przez polsko-argen-
tyñskie ma³¿eñstwo, Sylwiê
Rubin-Krukowsk¹ i Cristiana
Rubina, pasjonatów i propaga-
torów kultury po³udniowoame-
rykañskiej. Tak naprawdê jednak,
fundacja powsta³a z mi³oœci do
tanga, a jej za³o¿enie w 2013
roku wi¹za³o siê z obchodami
100-lecia tanga w Polsce.

To w³aœnie w 1913 roku Józef
Redo i Lucyna Messal oczaro-
wali warszawsk¹ publicznoœæ
brawurowym wykonaniem tego
egzotycznego, zmys³owego
tañca na scenie sto³ecznego
Teatru Nowoœci. Od tej pory
datuje siê zwyciêski pochód
tanga przez polskie sceny re-
wiowe, teatralne i kabaretowe.
Tanga komponowali tacy artyœci,
jak Henryk Wars i Jerzy Peters-
burski, teksty pisali Julian Tuwim
i Marian Hemar, œpiewali je
Hanka Ordonówna i Mieczy-
s³aw Fogg. Do tych tradycji
nawi¹zali Sylwia i Cristian.

- Uznaliœmy, ¿e setna rocz-
nica pierwszego wykonania
tanga w Polsce to wa¿na data
i chcieliœmy zorganizowaæ fe-
stiwal dla jej uczczenia – mówi
Sylwia Rubin-Krukowska. –
Dlatego za³o¿yliœmy fundacjê.

Tak powsta³ festiwal „Polskie
tango”, cykliczne wydarzenie,
upowszechniaj¹ce tradycje i
fenomen tanga w Polsce. To-
warzyszy³a mu wystawa w
Muzeum Teatralnym w Teatrze
Wielkim Operze Narodowej.
Nastêpnie by³y takie projekty, jak
„Festiwal Latino”, „Tangomania”
czy „Niezapomniana Melodia”,
miêdzypokoleniowe warsztaty
tanga z retro dancingiem prowa-
dzonym przez Micha³a Fogga,
prawnuka legendarnego pie-

œniarza Warszawy, Mieczys³awa
Fogga.

Du¿o jest szkó³, gdzie mo¿na
nauczyæ siê tañczyæ tango.
Warsztaty Sylwii i Cristiana
Rubinów s¹ inne. Tu obok na-
uki kroków tanecznych mo¿na
poznaæ historiê tanga, poczuæ
klimat i magiê tego niezwyk³e-
go tañca. To zas³uga Cristiana,

który urodzi³ siê w Patagonii w
Argentynie, jest pasjonatem
tanga i uwielbia o nim opowiadaæ.
W bardzo naturalny sposób
przekazuje swoj¹ wiedzê o
tangu, wrêcz  filozofiê, jaka siê
wokó³ tego tañca wytwarza.

- Tango ma w sobie melan-
choliê i czary – mówi Sylwia
Rubin-Krukowska. – Inne tañce
po prostu tañczymy, bawi¹c
siê przy tym, a w tangu, tak
naprawdê tañczy dusza. Pro-
wadziliœmy ciesz¹ce siê du¿ym
powodzeniem warsztaty dla
niewidomych i nies³ysz¹cych,
co dowodzi, ¿e tango to coœ
wiêcej ni¿ taniec.

Teraz jest okazja, aby po-
czuæ magiê tanga w ró¿nych
miejscach na Bia³o³êce. W tym
momencie warto zaznaczyæ,
¿e Sylwia Rubin-Krukowska,
od czwartego roku ¿ycia
mieszkanka Bia³o³êki, chcia³a
zrobiæ wreszcie coœ dla swojej
dzielnicy. Uda³o siê namówiæ
do wspó³pracy Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury i inne instytucje,
które udostêpni³y pomieszczenia
do tañca.

Zatañczmy tango na Bia³o³êce
Tañcz¹c walca, sambê czy jive’a dobrze siê bawimy.

Tango jest inne, w tangu tañczy dusza – mówi Sylwia

Rubin-Krukowska z Fundacji Kulturo. Na Bia³o³êce ruszy³y

warsztaty taneczne w ramach projektu „Zatañczmy tango”.

Podczas prac rozbiórkowych runê³a œciana kamienicy

przy ulicy  £om¿yñskiej. Zgin¹³ jeden z robotników. Dwóch

innych zosta³o rannych.

Do wypadku dosz³o w poniedzia³ek, 27 maja w trakcie
rozbiórki wykwaterowanej ze wzglêdu na z³y stan techniczny
kamienicy przy ulicy £om¿yñskiej 26. Nie by³a to jednak ca³kowita
rozbiórka pustostanu, bowiem, jak g³osi tablica umieszczona
na ogrodzeniu, budynek zosta³ objêty rewitalizacj¹.

„W tym miejscu powstanie 14 nowych mieszkañ oraz placówka
opiekuñczo-wychowawcza” – czytamy dalej. Z tablicy dowiadujemy
siê te¿, ¿e inwestycjê prowadzi Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego Warszawa Po³udnie wraz z miastem sto³ecznym
Warszawa. Fasada kamienicy zosta³a nietkniêta, zawali³a siê
jedna z wewnêtrznych œcian.

Poszkodowanych zosta³o trzech pracowników prowadz¹cych
rozbiórkê. Wszyscy to obywatele Ukrainy.

- Po przebadaniu, 25- i 35- latek wyszli ze szpitala. Trzeci,
31-letni pracownik zmar³ po kilku godzinach – poinformowa³a
podkomisarz Paulina Onyszko z pó³nocnopraskiej komendy
rejonowej policji.

Prace rozbiórkowe zosta³y wstrzymane, a budynek zabezpie-
czony. Nie wiadomo, co by³o powodem zawalenia siê œciany. Po
wstêpnych oglêdzinach z udzia³em inspektora nadzoru budowla-
nego, dokumenty zosta³y przekazane do prokuratury. Od 28 maja
prowadzone jest œledztwo z art. 220 w kierunku niedope³nienia
obowi¹zku w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz nara-
¿enia trzech osób na bezpoœredni¹ utratê zdrowia i ¿ycia.

- Zbyt wczeœnie jest, aby stwierdziæ, jakie by³y przyczyny
wypadku - powiedzia³ rzecznik prasowy Prokuratury Okrêgowej
Warszawa-Praga, prokurator Marcin Saduœ. – Zgin¹³ cz³owiek,
œledztwo mo¿e wiêc trwaæ nawet kilka miesiêcy.                   JK

Katastrofa

przy £om¿yñskiej

I tak w ramach wspó³finanso-
wanego przez m. st. Warszawa
projektu „Zatañczmy tango” Syl-
wia i Cristian Rubin zaplanowali
6 bezp³atnych warsztatów oraz
koncert fina³owy. Pierwszy
warsztat odby³ siê 28 maja w
sali tanecznej BOK-u. W tym
samym miejscu odbêd¹ siê
jeszcze warsztaty 11 i 18
czerwca. 5 czerwca tango za-
goœci w Centrum Aktywnoœci
Lokalnej na Porajów, a 8 czerw-
ca - w kawiarni „Hrabina chce
jeœæ” przy ul. Kowalczyka 11.
Ponadto tango zatañczyæ
bêdzie mo¿na w plenerze, 16
czerwca, w ramach Dni Bia³o-
³êki. Projekt zakoñczy koncert
tang argentyñskich, urugwaj-
skich i polskich w wykonaniu
Magdaleny Lechowskiej.

Na wszystkie wydarzenia
wstêp jest wolny, ale na
warsztaty obowi¹zuj¹ zapisy
(kontakt@polskietango.pl lub
telefonicznie: 503 152 129).
Istnieje mo¿liwoœæ zapisu na
wybran¹ datê, do wyczerpania
miejsc. Po odbiór wejœciówek
na koncert nale¿y zg³aszaæ siê
do BOK-u od 1 czerwca.

Joanna Kiwilszo

fot. Ola Drutkowska

i Szymon Aksienionek

Jak podaje policja, pod ko-
niec kwietnia na ulicy Œwider-
skiej dosz³o do potr¹cenia
pieszej. Œwiderska, podobnie
jak jej przed³u¿enie, Nowo-
dworska i Odkryta, stanowi
czêœæ ruchliwej w godzinach
szczytu trasy prowadz¹cej z
pó³nocnej Bia³o³êki do mostu i
dalej do centrum miasta. Je¿eli
nie ma korków, kierowcy
je¿d¿¹ tutaj z du¿¹ prêdkoœci¹,
nawet 90 – 100 km/h.

Zaniepokojeni t¹ sytuacj¹
mieszkañcy rozpoczêli akcjê
zbierania podpisów pod pe-
tycj¹ do bia³o³êckiego ratusza
o zainstalowanie na ulicy
Odkrytej progów zwalniaj¹-
cych. W sprawê zaanga¿owa³
siê równie¿ radny Marcin Ko-
rowaj, który uwa¿a, ¿e progi
na tej ulicy s¹ niezbêdne,
aby zapewniæ mieszkañcom
bezpieczeñstwo.

Szczególnie chodzi o od-
cinek Odkrytej przy osiedlu
Rybacka, na którym znajduj¹

siê dwa przedszkola, przejœcie
dla pieszych i sklepik osiedlo-
wy, odwiedzany czêsto przez
matki z dzieæmi. Kolejne new-
ralgiczne punkty stanowi¹
fragmenty ulicy przy placu za-
baw i przy ¿³obku.

Problem w tym, ¿e ulic¹
Odkryt¹ kursuj¹ autobusy linii
518, 516 oraz 211. Progi mo-
g³yby im zaszkodziæ, a tak¿e
wyd³u¿yæ korzystaj¹cym z ko-
munikacji miejskiej dojazd do
pracy i do domu. Mieszkañcy
podkreœlaj¹ jednak, ¿e walcz¹
o progi, które nie ogranicz¹ w
¿aden sposób autobusów. To
progi wyspowe, inaczej zwane
poduszkami. Maj¹ szerokoœæ
dostosowan¹ do rozstawu kó³
autobusu, który nie podskoczy
na takiej „poduszce”, i nie
uszkodzi podwozia. Za to sa-
mochód osobowy musi po nim
przejechaæ, a wiêc wczeœniej
jego kierowca musi oczywiœcie
zwolniæ. Takie spowalniacze,
nie wymagaj¹ce tak du¿ych
nak³adów finansowych, jak np.
sygnalizacja œwietlna, pojawi³y
siê ju¿ w innych czêœciach
miasta i zda³y egzamin.

Zdania s¹ jednak podzielone
nawet wœród mieszkañców
Odkrytej. Nowe progi w wielu
miejscach bezpieczeñstwa nie
poprawi¹, a w niektórych mog¹
nawet powodowaæ wiêksze
zagro¿enie, twierdzi jeden z
nich. Chodzi o to, ¿e co spryt-
niejsi kierowcy nauczyli siê
progi omijaæ, np. przez zatokê
autobusow¹. St¹d krok tylko
do wjechania w ludzi stoj¹cych
na przystanku. Progi s¹ te¿
nieekologiczne: powoduj¹
zwiêkszenie ha³asu i emisji
zanieczyszczeñ (samochód
uwalnia wiêcej spalin przy
zwalnianiu i przyspieszaniu).

Co na to wszystko ratusz?

- Do tej pory nie wp³ynê³o
do urzêdu ¿adne formalne

Wypadek, do którego dosz³o miesi¹c temu na ulicy

Œwiderskiej, zmobilizowa³ mieszkañców do rozpoczêcia

starañ o zainstalowanie progów zwalniaj¹cych na ulicy

Odkrytej. Do Urzêdu dzielnicy Bia³o³êka nie wp³ynê³o jesz-

cze formalne pismo w tej sprawie, wiêc problem progów

pozostaje w sferze dyskusji.

Progi zwalniaj¹ce na Odkrytej
pismo – mówi rzeczniczka
prasowa Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka, Marzena Gawkowska.
– Nawet nie wiemy, o który
odcinek Odkrytej chodzi.
Regu³¹ jest, ¿e progi zwal-
niaj¹ce montujemy przy pla-
cówkach oœwiatowych, aby
spowolniæ ruch w tych okoli-
cach i przez to zwiêkszyæ
bezpieczeñstwo dzieci. Do-
piero kiedy wp³ynie wniosek
formalny w sprawie progów
na Odkrytej, bêdziemy mogli
siê z nim zapoznaæ i podj¹æ
stosowne decyzje.

JK
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