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SM „Bródno” po wyborach do rad osiedli

Czas na zmiany

Manifestacja w obronie
kultury na Targówku
Nie s³abnie napiêcie wywo³ane przez radnych PO
na Targówku pomys³em po³¹czenia domów kultury „Œwit”
i „Zacisze”. 29 lutego 2020 r. pod DK „Zacisze” protestowali
mieszkañcy.
Niejasne okolicznoœci mieszkañcami grupa radnych
powstania pomys³u na koalicji PO – SM Bródno
po³¹czenie domów kultury og³osi³a pomys³ na po³¹czena Targówku opisane zosta³y nie obu domów kultury. Kilka
w poprzednim numerze. Dla dni potem na sesji przyjêto
przypomnienie - nagle, bez takie stanowisko. Do dziœ nie
¿adnej konsultacji z pracow- wiadomo, kto osobiœcie stoi
dokoñczenie na str. 2
nikami domów kultury i

Po sukcesie zaanga¿owanych mieszkañców w grudniowych wyborach do rad osiedli w SM „Bródno”, jest
kolejna informacja o zmianach, jakie nastêpuj¹ w
jednej z najwiêkszych spó³dzielni mieszkaniowych w
Polsce. Rezygnacjê z pe³nienia funkcji z³o¿y³o dwóch
cz³onków zarz¹du spó³dzielni - prezes i jego zastêpca
do spraw technicznych.
Taka sytuacja nie mia³a uzasadniony protest mieszmiejsca w spó³dzielni „Bródno” kañców. Ca³a historia zaczyod 25 lat. Wydawa³o siê, ¿e na siê od wprowadzonych
niepodzielne rz¹dy dotych- zmian do statutu spó³dzielni,
czasowych w³adz bêd¹ które w czerwcu 2018 roku
trwa³y bez koñca. Co zatem przeg³osowa³o walne zgrojest powodem tej niespodzie- madzenie. Jedna z nich dotywanej decyzji? Czy móg³ byæ czy³a wprowadzenia zapisu
to opisywany w „Nowej Ga- wyd³u¿aj¹cego o rok trwaj¹c¹
zecie Praskiej” trwaj¹cy od kadencjê rad osiedli. Ju¿ wtedy
grudnia 2018 roku konflikt z uchwalone zmiany w statucie
mieszkañcami, dotycz¹cy zosta³y zaskar¿one do s¹du,
uniewa¿nienia przez zarz¹d jako niezgodne z prawem.
spó³dzielni „Bródno” wyborów Przed³u¿aj¹ca siê rejestracja
do rad osiedli?
nowego statutu przez KrajoUniewa¿nione wybory
wy Rejestr S¹dowy sprawi³a,
Jak pisaliœmy wczeœniej, ¿e zebrania kolonii, jesieni¹
decyzja zarz¹du wzbudzi³a 2018 roku, musia³y byæ przeprowadzone wed³ug starych
STOMATOLOGIA zasad. I tak, od 26 listopada
odbywa³y siê zebrania kolonii,
PROMOCJA
na których wybierano nowych
cz³onków rad osiedli. Tym
- protezy elastyczne
razem mieszkañcy zmobili- protezy szkieletowe
zowali siê wyj¹tkowo i… w
- korony porcelanowe
wyborach wygrywa³y kandy- wype³nienia
datki i kandydaci spoza krêgu
- wybielanie zêbów
przyjació³ prezesa i zarz¹du.

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

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 2
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Cz³onkowie spó³dzielni maj¹
swoje prawa, pamiêtaj o nich!
Prawa cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej zosta³y
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Przepis ten stanowi, ¿e i protoko³ów obrad organów
cz³onkowie maj¹ prawo spó³dzielni, protoko³ów luotrzymania odpisu statutu stracji, rocznych sprawozdañ
i regulaminów oraz kopii finansowych oraz faktur i
uchwa³ organów spó³dzielni umów zawieranych przez

Szko³a wtopiona w nadrzeczne ³êgi
Z wyciszonymi wnêtrzami, „zielonymi klasami” do
prowadzenia lekcji na zewn¹trz, miejscem na grz¹dki
warzywne, kompostownikiem a nawet szklarni¹ – nowa
szko³a, która powstanie w Bia³o³êce ma byæ szko³¹
zapraszaj¹c¹ i pobudzaj¹c¹ wyobraŸniê.
Planowana szko³a podsta- bowym ³êgiem. 24 lutego
wowa dla 900 uczniów ma zosta³ og³oszony konkurs
powstaæ na licz¹cej ponad na koncepcjê architekto3,2 ha dzia³ce przy ul. Œwi- niczn¹ budynku licz¹cego
derskiej 93, mniej wiêcej na 36 oddzia³ów: 32 klasy I-VIII
wysokoœci ulicy Æmielow- i cztery „zerówki”, w tym
skiej, w bezpoœrednim s¹- oddzia³ integracyjny, wraz
siedztwie wa³ów wiœlanych. z zespo³em boisk, placem
Obiekt ma byæ zaaran¿owa- zabaw, parkingiem oraz teny tak, by wpisywa³ siê w renem zieleni.
Warunki, które postawi³a
charakter okolicy, czyli teren
poroœniêty topolowo-wierz- dzielnica, to niew¹tpliwie

wyzwanie dla architektów.
Szko³a bowiem wed³ug nich
powinna byæ zapraszaj¹ca i
zaprojektowana tak, by pobudzaæ wyobraŸniê dzieci, ma
te¿ uwzglêdniaæ rozwi¹zania
proekologiczne. Wnêtrza
maj¹ byæ wyciszone, w
centralnym punkcie szko³y
powinien byæ zlokalizowany
wewnêtrzny plac rekreacyjny.
Urzêdnicy proponuj¹ te¿
„zielone klasy”, które pozwol¹
na przeprowadzanie lekcji na
dworze, „strefê ró¿norodnoœci
biologicznej” o funkcji edudokoñczenie na str. 4

okreœlone m.in. w art. 81
spó³dzielniê z osobami trzecimi. Koszty sporz¹dzania
odpisów i kopii tych dokumentów, z wyj¹tkiem statutu
dokoñczenie na str. 2
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Czas na zmiany
dokoñczenie ze str. 1

Nagle, 6 grudnia, okaza³o siê,
¿e nie bêdzie zmian w radach
osiedli, a przed „starymi” jeszcze rok rz¹dzenia. Dlaczego?
Powód jest taki: SM „Bródno”
6 grudnia poinformowa³a, ¿e
od ostatniego dnia listopada
zaczê³y obowi¹zywaæ zmiany
wprowadzone do statutu –
w³aœnie wpisany zosta³ poprawiony statut do Krajowego
Rejestru S¹dowego. Zarz¹d
natychmiast anulowa³ wyniki
ju¿ przeprowadzonych wyborów i zawiesi³ te spotkania
wyborcze, które jeszcze
mia³y siê odbyæ w trzech
ostatnich koloniach. Na klatkach schodowych pojawi³o
siê zawiadomienie Zarz¹du
SM „Bródno” przerywaj¹ce
procedurê wyborcz¹ do rad
osiedli na now¹ kadencjê i
uniewa¿niaj¹ce wybory
dokonane przez mieszkañców na zebraniach kolonii
od 26 listopada do 5 grudnia
2018 r.
Mieszkañcy spó³dzielni
rozczarowani i zbulwersowani
sytuacj¹, zaprotestowali pod
siedzib¹ zarz¹du. Spraw¹
zainteresowali siê radni
dzielnicy Targówek i media,
które relacjonowa³y sprawê
uniewa¿nienia wyborów. Na
to wszystko prezes zarz¹du
odpowiedzia³, w jednym z
wywiadów dla stacji telewizyjnej, ¿e „zdrowa logika”
nakazuje uznaæ wybory do

rad osiedli za niewa¿ne, a
protestuj¹cych odes³a³ do
s¹du.
Szukanie sprawiedliwoœci
w s¹dzie
Jeden z wybranych wówczas, Tomasz Szynkiewicz,
mówi³: Nie ma podstaw, by
w radach osiedli nie znaleŸli
siê wybrani przez spó³dzielców
kandydaci. SM „Bródno”
dzia³a wbrew prawu, a my
nie zamierzamy siê poddaæ.
Po opadniêciu emocji i zakoñczeniu protestów przez
mieszkañców pozosta³o
czekanie na rozstrzygniêcie
na drodze s¹dowej zaskar¿onego zapisu w statucie o
wyd³u¿eniu kadencji rad
osiedli.
S¹d Okrêgowy WarszawaPraga w Warszawie 26 lipca
2019 roku og³osi³ wyrok, w
którym przyzna³ racjê protestuj¹cym spó³dzielcom (sygn.
akt III C 1281/18).
– Nie mo¿na zmieniaæ
regu³ w trakcie gry, to jest
oczywiste – podkreœli³ sêdzia
B³a¿ej Domaga³a w uzasadnieniu wyroku.
Wskaza³, ¿e paragraf
uchwa³y wyd³u¿aj¹cy kadencjê
rad osiedli trzeba uchyliæ,
jako sprzeczny z dobrymi
obyczajami. – Dzia³anie polegaj¹ce na dodaniu takiego
paragrafu oraz wskutek tego
anulowaniu wyborów godzi³o
w prawa spó³dzielców – tych

chc¹cych kandydowaæ do
rad osiedli i tych, którzy chcieli
po prostu zag³osowaæ – wyjaœni³ sêdzia. I doda³, ¿e to
tak, jakby w trakcie kadencji
Sejmu parlament podj¹³ decyzjê o jej wyd³u¿eniu.
Wydawa³o siê, ¿e og³oszony
wyrok s¹du zakoñczy sprawê,
jednak w³adze spó³dzielni
odwo³a³y siê od tego orzeczenia.
Szans¹ w³adz spó³dzielni na
odwrócenie niekorzystnego
dla nich wyniku uniewa¿nionych wczeœniej wyborów do
rad osiedli by³o przeprowadzenie ich ponownie w grudniu 2019 roku. Pomóc mia³
nowy zapis w statucie o
koniecznoœci potwierdzania
pe³nomocnictwa do udzia³u
w wyborach w obecnoœci
pracownika spó³dzielni.
Tym razem s¹d rejestrowy,
badaj¹c zgodnoœæ wprowadzonego do statutu wymogu
z ustaw¹ uzna³, ¿e ogranicza
on prawa spó³dzielców.
Zmiana nie zosta³a zatwierdzona.
Zarz¹d ustêpuje
Na prze³omie listopada i
grudnia odby³y siê ponownie
wybory do rad osiedli. Tym
razem nie by³o podstaw do
ich uniewa¿nienia. Mobilizacja
mieszkañców spowodowa³a,
¿e wynik przerós³ najœmielsze
oczekiwania. W nowych
sk³adach rad osiedli wymieniona zosta³a wiêkszoœæ
dotychczasowych dzia³aczy
spó³dzielczych na nowe osoby
nie zwi¹zane z w³adzami. Co
prawda, rada nadzorcza
spó³dzielni „Bródno” dalej
obsadzona jest przez „star¹”

Cz³onkowie spó³dzielni maj¹
swoje prawa, pamiêtaj o nich!
dokoñczenie ze str. 1

i regulaminów uchwalonych
na podstawie statutu, pokrywa cz³onek spó³dzielni
wnioskuj¹cy o ich otrzymanie. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e na
spó³dzielni mieszkaniowej
ci¹¿y obowi¹zek udostêpnienia na stronie internetowej
spó³dzielni: statutu spó³dzielni
mieszkaniowej, regulaminów,
uchwa³ i protoko³ów obrad
organów spó³dzielni, a tak¿e
protoko³ów lustracji i rocznych
sprawozdañ finansowych.
Regulacja ta daje cz³onkom
spó³dzielni mieszkaniowej
bardzo wa¿ny instrument do
sprawowania indywidualnej
kontroli jej w³adz, zw³aszcza
w zakresie gospodarowania
mieniem spó³dzielni mieszkaniowej, co z punktu widzenia
cz³onków spó³dzielni wydaje
siê byæ najbardziej istotne –
sposób gospodarowania
mieniem spó³dzielni czêsto jest
bowiem zal¹¿kiem w¹tpliwoœci
i zarzewiem konfliktów pomiêdzy organami spó³dzielni
a jej cz³onkami.
Cz³onkowie spó³dzielni
mog¹, a wrêcz powinni zadawaæ pytania o to, w jaki

sposób w³adze spó³dzielni
gospodaruj¹ mieniem
spó³dzielni. Na ¿¹danie
cz³onka spó³dzielni udostêpnione powinny zostaæ tak¿e
dokumenty dotycz¹ce umów
zawieranych przez spó³dzielniê z jej pracownikami,
nawet jeœli pracownicy
spó³dzielni s¹ jednoczeœnie
cz³onkami tej spó³dzielni.
Zakres uprawnieñ cz³onka
spó³dzielni mieszkaniowej
podlega jednak ograniczeniom
przewidzianym w art. 18 § 3
ustawy prawo spó³dzielcze,
który stanowi, ¿e spó³dzielnia
mo¿e odmówiæ cz³onkowi
wgl¹du do umów zawieranych z osobami trzecimi,
je¿eli narusza³oby to prawa
tych osób lub je¿eli istnieje
uzasadniona obawa, ¿e cz³onek wykorzysta pozyskane
informacje w celach sprzecznych z interesem spó³dzielni
i przez to wyrz¹dzi jej szkodê.
W tej sytuacji spó³dzielnia
zobowi¹zana jest jednak
udzieliæ odpowiedzi na piœmie.
W praktyce zdarza siê, ¿e
w³adze spó³dzielni nadu¿ywaj¹ prawa do odmowy udostêpnienia ¿¹danych umów,

tudzie¿ w sposób niczym
nie uzasadniony ¿¹daj¹ od
wnioskodawcy zap³aty za
sporz¹dzenie kopii dokumentów w wysokoœci zupe³nie
niewspó³miernej do rzeczywistych kosztów ich przygotowania. Cz³onek spó³dzielni,
który nie zgadza siê z odmow¹ spó³dzielni, nie powinien siê poddawaæ, mo¿e
bowiem skorzystaæ z przys³uguj¹cej mu ochrony prawnej
i z³o¿yæ wniosek do s¹du
rejestrowego o zobowi¹zanie
spó³dzielni do udostêpnienia
¿¹danych umów (wniosek do
s¹du nale¿y z³o¿yæ w terminie
siedmiu dni od dnia dorêczenia cz³onkowi pisemnej
odmowy).
Cz³onkowie spó³dzielni
winni byæ œwiadomi, ¿e
niewykonanie rzeczonych
obowi¹zków stanowi wykroczenie, za które grozi kara
grzywny, która mo¿e zostaæ
na³o¿ona na cz³onka zarz¹du spó³dzielni mieszkaniowej, jej pe³nomocnika
albo likwidatora.
adwokat Marek Chudzicki
www.adwokatchudzicki.pl
tel. 692 237 777

ekipê, ale rewolucja, jaka dokona³a siê w radach osiedli,
nie mog³a przejœæ bez echa.
Prawdopodobnie to w³aœnie
wyniki powtórzonych wyborów s¹ powodem rezygnacji
dwóch cz³onków zarz¹du.
Oficjalnie jest to samodzielna
decyzja prezesa i jego zastêpcy. Bior¹c jednak pod
uwagê okolicznoœci i czas,
w którym ma miejsce ust¹pienie z zasiadaj¹cego na
tym stanowisku przez 25 lat
prezesa, nie sposób uznaæ,

¿e jest to konsekwencja
wydarzeñ zwi¹zanych z odwo³aniem wyborów do rad
osiedli. Mieszkañcy rozpoczêli
zmiany dziêki skorzystaniu
ze swojego prawa g³osu.
Kolejn¹ okazj¹ dla cz³onków
spó³dzielni „Bródno” do decydowania o ich sprawach
bêdzie walne zgromadzenie,
które w tym roku bêdzie
odbywa³o siê w podziale na
8 czêœci. To równie¿ nowa
sytuacja. Do tej pory by³y 4
czêœci walnego zgromadze-

nia, po jednej dla ka¿dego
osiedla. Aktywnoœæ mieszkañców spowodowa³a koniecznoœæ zorganizowania
wiêkszej iloœci zebrañ tak,
aby zapewniæ dostateczn¹
iloœæ miejsc na sali. Mo¿e
kolejn¹ zmian¹ bêdzie
postulowana od wielu lat
propozycja przeprowadzania
walnego zgromadzenia na
terenie Bródna, a nie jak dotychczas na Kawêczyñskiej?
Krystian Makowski

Manifestacja w obronie
kultury na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

za tym pomys³em, ani jakie
kierowa³y nim wzglêdy merytoryczne. Na razie wiemy
tylko, ¿e stanowiska dyrektorskie w obu domach kultury objêli ludzie zwi¹zani z
Platform¹ Obywatelsk¹.
Na 29 lutego zosta³a zaplanowana pod DK „Zacisze”
manifestacja mieszkañców
przeciw pomys³owi po³¹czenia. W zesz³ym tygodniu do
mediów przeniknê³a informacja, i¿ w urzêdzie dzielnicy
Targówek powo³ano zespó³,
który ma zaj¹æ siê wspomnianym tematem. ¯adne
szczegó³y nie by³y jednak
znane. Poznaliœmy je na
skutek interwencji jednej z
mieszkanek, która napisa³a
w tej sprawie pismo w trybie
dostêpu do informacji publicznej. I oto, 28 lutego,
dowiedzieliœmy siê, ¿e powsta³ Zespó³ ds. Diagnozy
Kultury na Targówku, a w
jego sk³ad weszli urzêdnicy i
radni rz¹dz¹cej koalicji. O
powstaniu zespo³u nie wiedzia³a nic Komisja Kultury i
Promocji Dzielnicy Targówek,
ani Dzielnicowa Komisja
Dialogu Spo³ecznego. Sk³ad
zespo³u i niejasny dobór
jej cz³onków nie daje wiele
nadziei na jej obiektywne
dzia³anie.
Nagle, 28 lutego, po wyp³yniêciu tej informacji, o
godzinie 15.49 pojawi³ siê
komunikat urzêdu dzielnicy
Targówek, który wyjaœnia³, i¿
powstanie tzw. bilans kultury
i „jako opracowanie kompleksowe, bêdzie uwzglêdnia³
oczekiwania mieszkañców
oraz zdiagnozuje ewentualne
potrzeby utworzenia nowych
podmiotów kultury”. Co cieszy,
uznano, i¿ dla utrzymania

przejrzystoœci procesu opracowanie dokumentu powinna
zrobiæ firma zewnêtrzna,
wy³oniona przez stronê
spo³eczn¹ - czyli DKDS.
Czas poka¿e, czy nie by³y
to tylko s³owa i deklaracje.
Dopóki w sposób realny
mieszkañcy oraz niezale¿ni
eksperci nie bêd¹ obecni przy
powstawaniu takiego bilansu,
dopóty mamy do czynienia z
deklaracjami. Sk³ad zespo³u,
zale¿ny ca³kowicie od burmistrza, rokuje ma³e szanse na
niezale¿noœæ opinii.
Tymczasem 29 lutego
2020 r., o godz. 12.00 pod
DK „Zacisze” rozpoczê³a siê
manifestacja mieszkañców
przeciwnych planom po³¹czenia domów kultury na
Targówku. Wniosek o manifestacjê z³o¿y³ Zbigniew
Sagañski ze stowarzyszenia
„Razem dla Targówka”. To
by³a liczna (prawie sto
osób) jak na warunki lokalne
manifestacja, pierwsza od
bardzo wielu lat na Zaciszu,
co pokazuje determinacjê
mieszkañców, którzy przyszli
na ni¹ wyposa¿eni w transparenty, broni¹ce niezale¿noœci ich domu kultury. Marcin
Ga³¹zka z Zacisza, jeden i
inicjatorów protestu, podkreœli³, ¿e dla zaciszan jest to
symboliczne miejsce, dom
kultury wzniesiony dziêki
pracy spo³ecznej ich rodziców
i dziadków i nie wyobra¿aj¹
sobie jego likwidacji. (Po³¹czenie obu domów kultury
oznacza ich likwidacjê, gdy¿
powstanie nowa instytucja).
Z kolei muzyk, Tomasz
Wincenciak podkreœla³ brak
przejrzystoœci przy dzia³aniu
w³adz, które unikaj¹ jak mog¹
dopuszczenia do g³osu czynnika spo³ecznego. Ubolewa³
te¿ nad brakiem aktywnoœci
radnych, którzy jego zdaniem
powinni broniæ interesów
mieszkañców, a nie swoich
partii. Pawe³ Sky, performer i
twórca plakatów, podkreœla³,
i¿ kultura jest sfer¹ wolnoœci
szczególnie od polityki i powinna kierowaæ siê w³asnymi
prawami, a nie wol¹ urzêdników. Równie¿ Micha³ Mioduszewski, artysta, dzia³acz
kultury, znany z inicjatyw
przy Domku Herbacianym w
Parku Bródnowskim podkre-

œli³, ¿e po³¹czenie instytucji
wi¹¿e siê zawsze z redukcj¹
etatów, zmianami programowymi, latami docierania siê
dzia³ów i niepewnoœci
wœród pracowników, co
bardzo szkodzi dzia³alnoœci
kulturalnej.
Na manifestacji pojawi³ siê
te¿ Jacek Bia³ek, d³ugoletni
dyrektor DK „Œwit”, który odszed³ z pracy w niewyjaœnionych dot¹d okolicznoœciach i
krytycznie odniós³ siê do
sytuacji, w której najpierw
og³asza siê pomys³ na
po³¹czenie domów kultury, a
dopiero potem powo³uje siê
zespó³, który ma dokonaæ
bilansu kultury. Przyzna³ te¿,
¿e niereprezentatywny sk³ad
zespo³u nie wró¿y dobrze
planowanej diagnozie kultury,
gdy¿ brak jest w zespole niezale¿nych ekspertów i strony
spo³ecznej. Odniós³ siê te¿
merytorycznie do argumentu,
i¿ po³¹czenie domów kultury
zwiêkszy ich efektywnoœæ i
wp³ynie na polepszenie oferty.
Stwierdzi³, ¿e za swojej kadencji mia³ ci¹gle za ma³y o
10-15 procent bud¿et, co by³o
g³ówn¹ przyczyn¹ problemów, gdy¿ nale¿a³o zarobiæ
brakuj¹c¹ sumê. Z wypowiedzi dyrektora Jacka Bia³ka
wynika³o, i¿ wystarczy³oby
wiêksze dofinansowanie
domów kultury, bo wtedy
mog³yby siê pojawiæ zajêcia
bardziej ró¿norodne, tañsze,
czy nawet pula zajêæ bezp³atnych.
W czasie trwania manifestacji zbierane by³y podpisy
pod wnioskiem o konsultacje spo³eczne. Mieszkañcy
chc¹ w ci¹gu kilku dni zebraæ
wymagane 200 podpisów i
z³o¿yæ wniosek do urzêdu
dzielnicy Targówek o przeprowadzenie konsultacji
spo³ecznych w sprawie
po³¹czenia domów kultury,
a tak¿e potrzeb kulturalnych
w dzielnicy.
Na manifestacji nie pojawi³
siê nikt z grona radnych,
którzy wnieœli na sesji
pomys³ po³¹czenia domów
kultury. W tym czasie trwa³a
konwencja wyborcza z kandydatk¹ PO w wyborach
prezydenckich…
Bartosz Wieczorek
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Prosument - czyli z fotowoltaik¹ na Ty
Rozmawiam o fotowoltaice z Adamem Kalinowskim, dyrektorem
warszawskiego oddzia³u firmy instalacji fotowoltaicznych.
Kto to jest prosument?
Jêzykowo to z³o¿enie wyrazów „producent” i „konsument”.
Chodzi tu o konsumenta
zaanga¿owanego równolegle
w produkcjê i komsumpcjê
dóbr lub uslug. W tym przypadku produkujemy energiê
elektryczn¹ na w³asny u¿ytek
a jednoczeœnie moglibyœmy
j¹ odsprzedawaæ, o ile mielibyœmy nadwy¿ki.
A co siê op³aca?
Przy obecnych cenach za
odsprzedawan¹ energiê najbardziej op³aca siê produkowanie na w³asny u¿ytek.
Ustawowo zak³ady energetyczne maj¹ obowi¹zek
„przechowywania” prosumentom wyprodukowan¹
przez nas energiê. Zak³ad
energetyczny instaluje nam
licznik dwukierunkowy i „przechowuje” energiê do wykorzystania przez nas przez

UBEZPIECZENIA
agent specjalista
- ¿ycie
- prywatne leczenie
- maj¹tek
- dla dzieci
- powa¿ne choroby
- turystyczne
- oszczêdzanie

tel. 601-996-432

ca³y rok. Za to „pobiera” od
nas w barterze 20% wyprodukowanej przez nas energii
w instalacjach do 10 KWp.
Po co przechowywaæ
energiê?
Instalacja jest tak obliczona,
aby pokrywaæ nasze zapotrzebowanie na ca³y rok.
Generalnie produkujemy
ponad nasze potrzeby w
okresie letnim, a poni¿ej
naszych potrzeb w okresie
zimowym. Na okres, który nam
brakuje, „przechowujemy” j¹
w zak³adzie energetycznym.
A jak dzia³a instalacja
fotowoltaiczna?
Panele fotowoltaiczne z³o¿one z modu³ów zmieniaj¹
bezpoœrednio energiê promieniowania s³onecznego na
energiê pr¹du sta³ego. G³ównymi elementami instalacji
fotowoltaicznej s¹ panele i
przetwornik (falownik) zamieniaj¹cy pr¹d sta³y wytwarzany przez panele na pr¹d
zmienny, który dociera do
gniazdek elektrycznych poprzez przewody - instalacjê.
Zatem instalacja fotowoltaiczna w praktyce, pomiêdzy
falownikiem a licznikiem
energii, pracuje jak instalacja
elektryczna, któr¹ posiadamy
w domu. Przy zastosowaniu
zabezpieczeñ jest ona po

prostu bezpieczna dla domowników. Nie zwiêksza
wiêc to promieniowania, nie
emituje dodatkowego pola
magnetycznego i nie zak³óca
dzia³ania elektroniki w domu.
Od czego zale¿y koszt
instalacji fotowoltaicznej
i ile on wynosi?
Koszt instalacji zale¿y
przede wszystkim od iloœci
rocznie zu¿ywanej energii (kWh)
oraz po³o¿enia budynku,
struktury i pokrycia dachu,
zacienieñ powstaj¹cych tak
od infrastruktury na dachu,
np. kominy jak i poza nim, np.
drzewa. Dla domku jednorodzinnego to œrednio oko³o od
16 do 29 tys. z³. Jednak przy
niesprzyjaj¹cych warunkach,
tj. niejednorodnej strukturze
dachu, zacienieniach, mo¿e
byæ od 5 do 15 tys. wy¿szy
przez dodanie optymalizatorów
dla efektywnoœci jej dzia³ania.

W wiêkszoœci dla domków
jednorodzinnych to instalacje
o mocy do 10 KWp.
Kiedy zwróci siê koszt
tej inwestycji?
Z dotacjami œrednio zwrot
inwestycji to obecnie oko³o
5 do 7 lat, co w kontekœcie
innych inwestycji jest bardzo przyzwoitym wynikiem.
W tym okresie zmniejszaj¹
siê koszty energii o oko³o
80%. Po tym ju¿ siê tylko
zarabia.
A jak d³ugo bêdzie dzia³a³a
instalacja fotowoltaiczna?
Modu³y fotowoltaiczne
produkowane przez wiêkszoœæ
firm maj¹ 25-letni¹ gwarancjê
liniow¹. Wiêkszoœæ producentów daje gwarancje na
panele i falowniki od 10 do 12
lat. 25 lat to granica umowna.
Nie stanie siê tak, ¿e panele
po tym czasie nagle przestan¹ dzia³aæ. Ich efektywnoœæ jednak nieco spadnie
ze wzglêdu na zu¿ycie.
Jakie dotacje mo¿na
otrzymaæ na fotowoltaikê?
Samorz¹d miasta st. Warszawy oferuje dotacje w wysokoœci 1500 z³ za 1 KWp
mocy instalacji. Jest ona skierowana do osób fizycznych,
przedsiêbiorców, spó³dzielni
mieszkaniowych i wspólnot
mieszkaniowych do 15 000 z³.
Wnioski nale¿y sk³adac tylko
do 31 marca. Rz¹d oferuje
5 000 z³ za instalacje powy¿ej

3 KWp niezale¿nie od jej
mocy, ale skierowane tylko
na cele mieszkaniowe. Wnioski
mo¿na sk³adaæ przez ca³y rok.
Na dotacjê samorz¹dow¹
trzeba z³o¿yæ wniosek, poczekaæ na decyzjê i dopiero po niej
realizowaæ inwestycjê w fotowoltaikê. Nastêpnie przed³o¿yæ
dokumenty po realizacji, aby j¹
otrzymaæ. Rz¹dow¹ dotacjê
otrzymuje siê w prostszym
trybie, jednak mniej op³acaln¹
dla wiêkszych instalacji. Najpierw realizuje siê inwestycjê,
przy³¹cza do sieci zak³adu
energetycznego i wtedy
sk³ada siê umotywowany
wniosek o dotacjê. Niezale¿nie od dotacji ka¿dy mo¿e
sobie odpisaæ tê inwestycjê
od podstawy opodatkowania.
Na co zwróciæ uwagê
zamawiaj¹c instalacjê
fotowoltaiczn¹?
Firmy w wiêkszoœci oferuj¹
panele i falowniki ró¿nych

producentów o podobnych
parametrach. Warto sprawdziæ, czy w ich ofercie s¹ opisane szczegó³owo parametry
i gwarancje produktowe.
Przed podpisaniem umowy
trzeba wymagaæ projektu
instalacji na budynku z tzw.
uzyskami dla ka¿dego miesi¹ca. Szczególn¹ uwagê
nale¿y zwróciæ na zabezpieczenia, jakie oferuj¹ firmy od
strony pr¹du zmiennego (AC)
i pr¹du sta³ego (DC). Niektóre, niestety, oszczêdzaj¹ na
kosztownych zabezpieczeniach. Trzeba wystrzegaæ siê
u¿ywanych, tanich paneli i
falowników.
Wiêcej szczegó³ów
pod tel. 720 703 240 lub
na Facebooku: „Panele
Fotowoltaiczne Warszawa”,
jak równie¿ w lokalu
ul. Miñska 16/1.
Rozmawia³a
Bogumi³a Szyd³owska
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Mroczne piwnice Strzeleckiej 8
1 marca, symbolicznie, w Narodowy Dzieñ Pamiêci
¯o³nierzy Wyklêtych, otwarta zosta³a dla publicznoœci
Izba Pamiêci IPN przy Strzeleckiej 8. Dwa dni wczeœniej
now¹ placówkê edukacyjn¹ na Pradze mieli okazjê zwiedzaæ dziennikarze, a tak¿e osoby, które by³y wiêzione
przy Strzeleckiej. W ten sposób zakoñczy³ siê trwaj¹cy
prawie 10 lat bój o uratowanie tego niezwyk³ego miejsca,
symbolu powojennych represji wobec cz³onków podziemia
niepodleg³oœciowego. Budynek, w którym mieœci siê Izba
Pamiêci, zosta³ wybudowany przed wojn¹ dla Zygmunta
Jórskiego. Niewykoñczon¹ kamienicê w czasie wojny
zasiedlili tzw. dzicy lokatorzy. Po zajêciu Pragi we
wrzeœniu 1944 r. do budynku na rogu Strzeleckiej i
Œrodkowej wprowadzili siê Rosjanie, a konkretnie NKWD,
kierowane przez s³ynnego Iwana Sierowa. Przy Œrodkowej 8
mieœci³a siê g³ówna kwatera NKWD na obszar Polski
Lubelskiej.
Do kamienicy zwo¿ono zasiedlono lokatorami, m.in.
cz³onków polskiego podziemia, dawnym funkcjonariuszami
których wiêziono w zacho- aparatu represji. Dawne cele
wanych do dziœ piwnicach. w piwnicach przeznaczono
Strzelecka 8 stanowi³a punkt na komórki lokatorskie. Co
przerzutowy do innych placówek ciekawe, przez te wszystkie
„bezpieki”, m.in. wiêzienia lata „resortowi” w wiêkszoœci
„Toledo” przy 11 Listopada lokatorzy nie zatarli œladów
oraz obozu w Rembertowie. przesz³oœci, dziêki czemu
Jesieni¹ 1945 r. budynek piwnice przetrwa³y niemal
przejê³a polska „bezpieka” w niezmienionej od 1944 r.
(Wojewódzki Urz¹d Bezpie- formie, stanowi¹c namacalne
czeñstwa Publicznego) z œwiadectwo komunistycznych
przeznaczeniem na podrêczny represji. W 2012 r. czêœæ
areszt. W 1948 r. budynek piwnic zosta³a wpisana do

za cele, karcery, ubikacjê
czy kuchniê. Drzwi do poszczególnych pomieszczeñ
nadal wyposa¿one s¹ w judasze, œwiat³o wpada przez
niewielkie, wci¹¿ okratowane okna znajduj¹ce siê pod
sufitem. Wstrz¹saj¹cym
œwiadectwem s¹ setki inskrypcji wyrytych na œcianach. Najprostsze, to imiona

rejestru zabytków. Trzy lata
póŸniej na wniosek stowarzyszenia „Kolekcjonerzy
Czasu” konserwator zabytków wpisa³ do rejestru
wszystkie piwnice, na których œcianach znajduj¹ siê
m.in. setki inskrypcji wydr¹¿onych przez wiêŸniów
Strzeleckiej 8. Na œcianie
budynku pojawi³a siê równie¿ tablica pami¹tkowa.
Zreprywatyzowana kamienica znalaz³a siê w rêkach
spó³ki deweloperskiej, która

przeznaczy³a budynek na
nowe mieszkania. Niejasne
plany by³y wobec piwnic,
które ucierpia³y w trakcie
prowadzonych w budynku
prac budowlanych. W tej
sprawie liczne interwencje
podejmowali wspomniani
„Kolekcjonerzy Czasu”. W
2017 r. piwnice wraz z lokalem na parterze zosta³y
zakupione za kwotê 2 mln z³
przez Instytut Pamiêci Narodowej, z przeznaczeniem
na placówkê edukacyjn¹.
Po prawie trzech latach
placówka zosta³a otwarta.
Na odwiedzaj¹cych czeka
syntetyczna wystawa dotycz¹ca innych obiektów z Pragi
(m.in. Toledo, 11 Listopada
66 i 68, Cyryla i Metodego,
Sierakowskiego), Warszawy,
ale równie¿ innych miast,
w których funkcjonowa³y
jednostki bezpieki, zwalczaj¹ce podziemie niepodleg³oœciowe. Prócz kilku modu³ów
tekstowych projekt bêdzie
rozwijany w formie cyfrowej,
jako tzw. czerwona mapa
Warszawy.
Najwiêksze wra¿enie robi¹
jednak piwnice zachowane w
niemal niezmienionej formie.
To prawie 30 pomieszczeñ
ró¿nej wielkoœci, s³u¿¹cych

Szko³a wtopiona w nadrzeczne ³êgi
dokoñczenie ze str. 1

kacyjnej i strefê ciszy. W
planach jest te¿ ogród z
roœlinami jadalnymi, z kompostownikiem i miejscem na
sk³adzik narzêdzi ogrodniczych, a nawet szklarniê.
- W ramach procedury konkursowej do po³owy marca
2020 r. czekamy na wnioski

o dopuszczenie do udzia³u w
konkursie. Wówczas dowiemy
siê, ile pracowni architektonicznych jest zainteresowanych
opracowaniem koncepcji
szko³y. Po weryfikacji uczestników w kwestii spe³nienia
wymagañ okreœlonych w regulaminie konkursu zaprosimy pracownie do sk³adania

prac konkursowych. Zweryfikowane pracownie bêd¹
mia³y czas na opracowanie
koncepcji do 19 czerwca
2020 roku. Wszystkie prace,
które wp³yn¹ do urzêdu,
zostan¹ zanonimizowane, a
nastêpnie s¹d konkursowy
dokona wyboru najlepszej
pracy - wyjaœniaj¹ urzêdnicy.
Jej autorzy otrzymaj¹ 40
tys. z³ nagrody i zaproszenie do negocjacji w trybie z
wolnej rêki na opracowanie
dokumentacji projektowokosztorysowej i uzyskanie
pozwolenia na budowê.
Potem dzielnica wybierze
wykonawcê.
- Zapraszamy pracownie
architektoniczne do udzia³u w
konkursie. Mam nadziejê, ¿e
prace bêd¹ wysokiej jakoœci,
a zwyciêska koncepcja spe³ni
oczekiwania mieszkañców mówi burmistrz Bia³o³êki
Grzegorz Kuca.

Szko³a powstanie w cennym
przyrodniczo otoczeniu. Dlatego
rekomenduje siê wprowadzenie do koncepcji elementów
edukacyjnych z ró¿nych
dziedzin wiedzy, np. modele
obrazuj¹ce ró¿ne zjawiska
naturalne, tabliczki z nazwami
roœlin, lapidarium i sylwetki
dziko ¿yj¹cych zwierz¹t.
- Dziêki takim konkursom
mamy szansê na ciekaw¹
architekturê wkomponowan¹
w istniej¹cy krajobraz. Liczymy
na oryginalne, ale tak¿e funkcjonalne pomys³y architektów – dodaje Jan Mackiewicz, zastêpca
burmistrza Bia³o³êki, odpowiedzialny m.in. za inwestycje.
Projekt szko³y oceniany
bêdzie równie¿ pod k¹tem
mo¿liwoœci wykorzystania
czêœci budynku oraz terenów
zewnêtrznych po godzinach
pracy na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej.
Joanna Kiwilszo

czy pseudonimy wiêzionych.
S¹ te¿ inskrypcje o symbolice religijnej, a tak¿e w formie
kalendarzy. Ca³oœci obrazu
dope³niaj¹ s³owa przewodnika o tym, jak lokatorzy
budynku trzymali w piwnicach weki.
Placówka przy Strzeleckiej
dostêpna jest od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 10-18.
Lokal dostosowany jest do
potrzeb osób poruszaj¹cych
siê na wózkach.
Krzysztof Michalski

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
6.03 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury – spotkanie
z Januszem Gajosem. W programie: prezentacja ksi¹¿ki
Jacka Wakara „Przyczajony geniusz. Opowieœci o Januszu
Gajosie”. Goœcie: Janusz Gajos – wybitny aktor, mieszkaniec
Zacisza, Olga Lipiñska, Jacek Wakar. Wokalnie Alicja
Miesza³o i Leszek Ko³odziejczyk – piosenki dedykowane
Januszowi Gajosowi. Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkanie
w ramach „Szklanej Góry” MAL. Wstêp wolny.
7.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Piasek. Doœwiadczenia i eksperymenty
dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa –
godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata: karnet 100 z³,
pojedyncze zajêcia 30 z³.
* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Architektura w akwareli cd.
Godz. 11.00-12.30. Op³ata 25 z³.
7.03 (sobota) godz. 16.00 Og³oszenie wyników Festiwalu
Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora. Wstêp wolny.
9.03 (poniedzia³ek) godz. 9.00-16.00 Mammografia bezp³atne badania w mobilnym mammobusie dla pañ
w wieku 50-69 lat.
14.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Kratery. 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.
14.03 (sobota) Przegl¹d Teatrów Amatorskich SPOT.
Wstêp wolny na spektakle. Program prezentacji na stronie
www.zacisze.waw.pl/pl/SPOT2020
18.03 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie Ko³a Terenowego
Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. Spotkanie w ramach
„Szklanej Góry” MAL.
20.03 (pi¹tek) godz. 11.00 „Obudzi³am siê w Rumunii”
spotkanie z Claudi¹ Lesk¹ z Bukaresztu, która od 20 lat
mieszka w Warszawie. Klub Podró¿nika – „Szklana Góra”
MAL. Wstêp wolny.
21.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Wehiku³ sztuki – temat: Wspó³czesny artysta Rafa³
Olbiñski. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat).
Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.
* Mali Einsteini – temat: Skamieliny. 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.
* Akryl dla doros³ych – warsztaty malarskie. Godz. 10.00-13.00.
Op³ata 40 z³ (materia³y w³asne).
21.03 (sobota) godz. 18.00 Edyta Geppert – recital.
Realizacja w ramach projektu „Koncerty Gwiazd” – Bud¿et
Obywatelski 2020. Wejœciówki do odbioru od 10.03.2020
godz. 18.00.
25.03 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Ko³o nr 5 - Zacisze. Spotkanie w
ramach „Szklanej Góry” MAL.
27.03-3.05 Wystawa gobelinów pracowni tkactwa
artystycznego DK Zacisze w Galerii Miejskiego Centrum
Kultury w P³oñsku. Miejsce: MCK ul. P³ocka 50, P³oñsk.
28.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych
* Bezp³atne warsztaty dla wokalistów z Adamem Czapl¹ trenerem The Voice Kids. Zapisy od 20 marca. Grupa I
(10-13 lat) godz. 10.00-13.00, grupa II (14-18 lat) godz.
13.45-16.45. Realizacja w ramach projektu „Dzieciaki nie
p³ac¹ - warsztaty z artystami” – Bud¿et Obywatelski 2020.
* Mali Einsteini – temat: Stan gazowy. 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.
29.03 (niedziela) godz. 17.00 „Œpi¹ca Królewna” przedstawienie
teatralne dla dzieci w wieku 3+. Bilet w cenie 12 z³.
XLIII Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
– eliminacje dzielnicowe odbêd¹ siê w terminie 2 i 3.04.2020.
Zg³oszenia do 27.03.2020.

Co dalej z uchwa³¹ krajobrazow¹?
Wojewoda mazowiecki wbrew orzecznictwu s¹dów
administracyjnych uchyli³ warszawsk¹ uchwa³ê
krajobrazow¹. Mia³a ona ukróciæ chaos reklamowy na
sto³ecznych ulicach i placach. Prezydent m.st. Warszawy
zapowiada odwo³anie do s¹du.
- Szeœæ tygodni temu, 16 szawy na pocz¹tku 2020 r. W
stycznia, Rada m.st. Warszawy 42-stronicowym rozstrzygniêciu
przyjê³a uchwa³ê krajobra- wojewoda podaje jako zasadzow¹. Wreszcie, po czterech niczy powód uchylenia brak
latach pracy, uzyskaliœmy dokonania przez prezydenta
narzêdzie, które pozwoli nam m.st. Warszawy ponownych
wprowadziæ estetyczny ³ad w uzgodnieñ i ponownego wynaszym mieœcie. Przygotowanie ³o¿enia projektu uchwa³y do
uchwa³y wymaga³o wielu sta- publicznego wgl¹du wskutek
rañ, dyskusji z mieszkañcami, uwzglêdnienia niektórych
organizacjami spo³ecznymi i uwag zg³oszonych przez
przedstawicielami bran¿y mieszkañców w ramach ju¿
reklamowej. Rozmowy bywa³y odbytego wy³o¿enia. Sta³o siê
momentami trudne, ale ich tak, mimo i¿ temat ponownych
efekt jest satysfakcjonuj¹cy. konsultacji by³ przedmiotem
Uda³o siê wypracowaæ rozwi¹- nie tylko szczegó³owych
zania wymagaj¹ce dla wielu, analiz prowadzonych przed
ale spe³niaj¹ce najwa¿niejszy przedstawieniem projektu
cel uchwa³y, tj. przywrócenie pod g³osowanie Rady m.st.
³adu przestrzennego w mie- Warszawy, ale i tematem
œcie. W³aœnie dlatego decyzja wyjaœnieñ przekazanych
wojewody jest dla mnie wojewodzie mazowieckiemu.
przykrym zaskoczeniem i
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zapisy
ubolewam, ¿e zosta³a pod- ustawy o planowaniu i zagojêta. Oddala nas ona o kilka- spodarowaniu przestrzennym
naœcie miesiêcy, a mo¿e dotycz¹ce procedury przyjwrêcz kilka lat od osi¹gniêcia mowania uchwa³ krajobrazotak wa¿nego celu, jakim jest wych w ¿adnym miejscu nie
przywrócenie stolicy wygl¹du wspominaj¹ o obowi¹zku
godnego jej rangi i ambicji. W ponownego uzgadniania i
konsekwencji pozostajemy wyk³adania dokumentów w
nadal zak³adnikami rywalizacji przypadku uwzglêdniania
kilkunastu przedsiêbiorstw uwag pozyskanych w trakcie
reklamowych. Wierzê jednak, procedury. Brak jest te¿ pod¿e prawo stoi po naszej stronie, staw do stosowania automadlatego odwo³amy siê od tej tycznych analogii do procedecyzji do s¹du administracyj- dur ustalonych w wypadku
nego – mówi Rafa³ Trzaskowski, uchwalania planów miejscoprezydent Warszawy.
wych i studium, na które w
24 lutego br. wojewoda swoim uzasadnieniu powo³uje
mazowiecki uchyli³ w ca³oœci siê wojewoda. Potwierdza to
uchwa³ê krajobrazow¹, przy- szereg wyroków WSA (w
jêt¹ przez Radê m.st. War- Gdañsku, £odzi czy Opolu),

które mówi¹ jasno: „ustawodawca nie przewidzia³ w
takich wypadkach obowi¹zku
ponowienia procedury w
szczególnoœci uzgodnieñ,
opiniowania lub wy³o¿enia
do publicznego wgl¹du”.
Warto wskazaæ, ¿e jest to
jedyne dostêpne w tej chwili
orzecznictwo dotycz¹ce tego
zagadnienia.
- Procedura nie przewidywa³a ponownego wy³o¿enia
projektu uchwa³y do konsultacji. Oznacza to zatem, ¿e
wojewoda uchyli³ uchwa³ê,
bo uwa¿a, ¿e nale¿a³o domyœliæ siê, ¿e trzeba j¹ wy³o¿yæ
ponownie. Wydaje siê, ¿e wojewoda nie wzi¹³ pod uwagê
faktu, ¿e to w³aœnie ponowienie
wy³o¿enia bez odpowiedniej

podstawy prawnej tworzy³oby
twardy argument do uchylenia
uchwa³y – mówi Rafa³ Trzaskowski, prezydent stolicy i
dodaje - Z pisma wojewody
wynika zreszt¹, ¿e ka¿da
zmiana uchwa³y wymaga
ponownego uzgodnienia i
wy³o¿enia projektu do publicznego wgl¹du. Oczywiste
jest, ¿e generowa³oby to
kolejne uwagi i zmiany, w
konsekwencji oznaczaj¹c
sprowadzenie procedury do
absurdalnego, zamkniêtego ko³a,
w ramach którego miasto bez
koñca przeprowadza³oby
ca³y proces od nowa. Nie rozumiemy równie¿, dlaczego
wojewoda w szczególny
sposób zarzuca miastu brak
ponownego uzgodnienia

Upgrowth 2018/2019
Komputer, program graficzny, to narzêdzia wspó³czesnego artysty. To ich opanowanie, obok talentu i koncepcji
twórczej, decyduje o efekcie jego pracy. Mo¿na siê o
tym przekonaæ ogl¹daj¹c wystawê Upgrowth - Najlepsze
Dyplomy kierunku Grafika WIT 2018/2019 prezentowan¹
obecnie w Pragalerii.

O œmieciach raz jeszcze

Tymczasem minê³y dwa miesi¹ce – bez rezultatu. Miasto
da³o ju¿ chyba za wygran¹ i
nie chce poœredniczyæ w sporze, a firma Lekaro, na razie
skutecznie, opêdza siê od
namolnej petentki. Czy œmieci s¹ odbierane terminowo?
Nie wiem – i mo¿e w³aœnie o
to chodzi...
Od 1 marca do 10 kwietnia
nale¿y wype³niaæ nowe deklaracje na odbiór odpadów.
Jestem gotowa to zrobiæ jeszcze raz, nawet w maju, byle
zmiany sz³y wreszcie we w³aœciwym kierunku. Szanowni
w³odarze miejscy, choæby we
w³asnym interesie, zmieñcie
podejœcie do odpadów i nas,
mieszkañców je generuj¹cych.
Zas³ugujemy na powa¿ne
traktowanie.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Kolonii Œliwice

projekt kalendarza z ilustracjami inspirowanymi mitologi¹
japoñsk¹ Izabeli Szymanowskiej, czy te¿ seria ilustracji
wybranych mitów i rytua³ów
fiñskich Anny Szuka³y. Stanis³aw Ksi¹¿ak pokusi³ siê o
ciekaw¹ interpretacjê malarstwa polskich symbolistów
w przestrzeni miejskiej.
Nie sposób wymieniæ
wszystkich zaprezentowanych
w Pragalerii prac. Mo¿na
tylko zapewniæ, ¿e wszystkie
s¹ niezwykle interesuj¹ce i
dowodz¹ nie tylko olbrzymiego talentu twórców, ale te¿
œwiadcz¹ o œwietnej pracy ich
opiekunów i pedagogów.

Trudno siê dziwiæ, ¿e kierunek
Grafika na WIT cieszy siê
ogromn¹ popularnoœci¹.
Jak mówi dziekan Wydzia³u Informatyki warszawskiej
uczelni, dr in¿. Jaros³aw Sikorski, stanowi on obecnie
najliczniejszy (120 studentów
na roku) tego typu kierunek
w Polsce. O los jego absolwentów nie trzeba siê martwiæ - maj¹c tak znakomite
przygotowanie warsztatowe,
na pewno szybko znajd¹
pracê, a kariera stoi przed
nimi otworem.
Wystawê Upgrowth - Najlepsze Dyplomy WIT 2018/
2019 mo¿na ogl¹daæ w Pragalerii przy ul. Stalowej 3, do
6 marca 2020 r. a od 11 do 31
marca 2020 r. – w Galerii WIT.
Joanna Kiwilszo

Powrót muralu „Foton”

Po s¹siedzku

Oburzenie na podwy¿ki
cen wywozu odpadów jest
powszechne. Powiedzia³abym, ¿e jeszcze wiêksze u
osób œwiadomie ograniczaj¹cych ich iloœæ, dbaj¹cych o
œrodowisko. Wszyscy zap³acimy tyle samo, bez wzglêdu
na iloœæ wygenerowanych odpadów. Urzek³ mnie zawarty
w deklaracji bonus w wysokoœci 4 z³ za kompostownik.
Ta symboliczna kwota nie
podlega jednak zwiêkszeniu,
np. przy dwóch kompostownikach, jakie posiadam. Wyrzucaj¹c jedno ma³e wiaderko
œmieci na miesi¹c, zap³acê
tyle co wieloosobowa rodzina
kupuj¹ca wszystko w nadmiarze i w plastikowych opakowaniach. Minus 4 z³ote...
Generalnie ograniczanie iloœci
œmieci w tym systemie siê nie
op³aca. Dzia³a on demotywuj¹co i to jest wobec niego
najmocniejszy zarzut, zaraz
po niesprawiedliwoœci takich
rozwi¹zañ. Przy problemach
z firmami wywo¿¹cymi odpady, obraz ca³oœci wygl¹da
ma³o ró¿owo. Od stycznia nie
mogê siê doprosiæ o tak prozaiczn¹ rzecz, jak harmonogram
dla mojej posesji, którego
nie zawieszono z powodu
mitycznego b³êdu systemu.

projektu uchwa³ynowa
przez Wo-gazeta
Wygl¹d naszego
otoczenia
praska
5
jewódzkiego Mazowieckiego i sposób jego ukszta³towania
Konserwatora Zabytków, maj¹ kluczowy wp³yw na jamimo, i¿ uwzglêdnione koœæ ¿ycia i decyduj¹ o tym, jak
wskutek wy³o¿enia uwagi czujemy siê w danej przestrzeni.
nie pogarszaj¹ w ¿aden Warszawska uchwa³a krajosposób ochrony obiektów o brazowa mia³a regulowaæ
ró¿ne kwestie dotycz¹ce reklam,
charakterze zabytkowym.
Oprócz wskazanego powy- szyldów, ma³ej architektury
¿ej zasadniczego zarzutu, oraz ogrodzeñ, usystematyzowaæ
wojewoda podniós³ kilka za- wielkoœci szyldów i reklam,
rzutów o charakterze szcze- okreœliæ ich dopuszczalne typy
gó³owym. Podwa¿aj¹ one oraz miejsca, w których mog¹
kompetencje uchwa³y do byæ sytuowane.
regulacji szeregu zagadnieñ
Miasto sto³eczne Warszawa
dotycz¹cych reklam, szyldów chce zatrzymaæ degradacjê
i obiektów ma³ej architektury, przestrzeni i realizowaæ ambicje
czyni¹c istotny wy³om w mieszkañców stolicy, którzy
spójnoœci i racjonalnoœci pragn¹ mieszkaæ w atrakcyjca³ego dokumentu. Zarzuty nym otoczeniu – dlatego bêdzie
te opieraj¹ siê na bardzo walczyæ o obronê uchwa³y
niekorzystnej i zawê¿aj¹cej krajobrazowej i uprawnieñ
interpretacji ustawy o planowa- samorz¹du do ustanawiania
niu przestrzennym i równie¿ standardów jakoœciowych
odbiegaj¹ od dotychczaso- przestrzeni publicznej.
wego orzecznictwa.
Czytaj tak¿e na str. 6

Ju¿ po raz po raz czwarty
w Pragalerii przy ulicy Stalowej
na Nowej Pradze zaprezentowano najlepsze dyplomy
absolwentów kierunku Grafika
Wy¿szej Szko³y Informatyki
Stosowanej i Zarz¹dzania WIT
dzia³aj¹cej pod auspicjami
Polskiej Akademii Nauk.
Kierunek Grafika otworzono
jesieni¹ 2009 roku. W ci¹gu
dziesiêciu lat ukoñczy³o go
wielu znakomitych artystów,
a poziom prac dyplomowych
jest coraz wy¿szy.
W tym roku, jak mówi
kurator wystawy, prof. Rafa³
Strent, œwietnych projektów
by³o tak du¿o, ¿e trudno by³o
dokonaæ wyboru. Rzeczywiœcie,
w niewielkiej przestrzeni Pragalerii ka¿de miejsce zosta³o
wykorzystane, aby zaprezentowaæ niezwykle bogaty dorobek absolwentów uczelni.
To zbiór ró¿norodnych przyk³adów grafiki na najwy¿szym
poziomie.
Jak na uczelniê informatyczn¹ przysta³o, na wystawie
dominuj¹ techniki cyfrowe.
Ogl¹damy projekty ilustracji
ksi¹¿kowych, plakatów,
kalendarzy czy kart do gry.
S¹ te¿ cyfrowe rzeŸby 3D,

projekty murali, identyfikacje
wizualne firm i festiwali, ciekawe magazyny artystyczne,
wirtualne scenografie, projekty
postaci do gier komputerowych
oraz animacje. Oddzielnie
prezentowane s¹ prace
stanowi¹ce aneksy do prac
magisterskich – te w wiêkszoœci wykonane s¹ technikami
tradycyjnymi.
Przyk³adem œwietnego
opanowania technologii
mog¹ byæ tak ró¿ne prace,
jak seria sugestywnych ilustracji do tragedii Juliusza
S³owackiego „Lilla Weneda”
Mateusza Ferenca - to dobre,
nieco mroczne malarstwo w
duchu romantycznym, tyle ¿e
wykonane innymi narzêdziami,
ni¿ tradycyjny pêdzel – czy,
w zupe³nie innym rodzaju,
projekt graficzny miesiêcznika o sztuce „Artma” Yulii
Manher.
Poza warsztatem technicznym, zadziwia szeroki kr¹g
zainteresowañ m³odych artystów. Do Warszawy lat 50.
nawi¹zuje projekt Laury Sutkowskiej „Z³y przewodnik”,
czyli przewodnik oraz mapy
do ksi¹¿ki Leopolda Tyrmanda
„Z³y”. Na uwagê zas³uguje te¿

Przez blisko 50 lat by³y obecne w przestrzeni Pragi.
Murale „Foton” i „Jubiler” zosta³y namalowane w latach 70.
ubieg³ego wieku na œcianie szczytowej kamienicy Juliusza
Nagórskiego przy Targowej 15. Dla wielu mieszkañców i
przyjezdnych murale stanowi³y symbol tej czêœci Pragi,
ogl¹dany ka¿dego dnia z okien przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów,
autobusów czy tramwajów.
Murale przetrwa³y podmioty, których dzia³alnoœæ reklamowa³y –
Warszawskie Zak³ady Fotochemiczne „Foton”, które dzia³a³y na
Woli oraz pañstwowe Przedsiêbiorstwo Handlu Detalicznego. Przetrwa³y te¿ drapie¿ne pocz¹tki kapitalizmu w Polsce, gdy dawna,
malowana reklama uliczna by³a wypierana przez bilbordy i p³achty
reklamowe. W maju ubieg³ego roku spo³ecznicy z „Porozumienia
dla Pragi” upomnieli siê o ratunek dla murali, sk³adaj¹c do
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek
o objêcie malowide³ z Targowej ochron¹ poprzez ich wpis do rejestru
zabytków. Z publicznych deklaracji konserwatora, prof. Jakuba
Lewickiego wynika³o, ¿e murale tak¹ ochron¹ zostan¹ objête.
Niestety, w lipcu ubieg³ego roku, jedna z agencji reklamowych, która wydzier¿awi³a œciany od wspólnoty mieszkaniowej
funkcjonuj¹cej w budynku, zamalowa³a oba murale. Zamalowa³a, bo mia³a na to zgodê… konserwatora zabytków. I to mimo
oporu dzielnicowego wydzia³u architektury. Ten czyn spotka³
siê z wyraŸnym sprzeciwem mieszkañców i spo³eczników. W
rezultacie konserwator zabytków cofn¹³ zgodê na zamalowanie
murali. Przedstawiciele agencji zobowi¹zali siê do ich odtworzenia.
W miêdzyczasie konserwator zabytków zleci³ wykonanie ekspertyz stanu zachowania, których dokonali pracownicy warszawskiej
ASP. Okaza³o siê, ¿e w wyniku u¿ytych œrodków chemicznych
(zagruntowano œcianê) „Foton” zosta³ bezpowrotnie utracony,
natomiast jest szansa na ods³oniêcie „Jubilera”.
W wyniku dzia³añ spo³eczników oraz konserwatora zabytków
agencja odpowiedzialna za zamalowanie obu murali w lutym
br. doprowadzi³a do odmalowania „Fotonu”. Odtworzony mural
wygl¹da niemal jak orygina³, tyle ¿e po liftingu. Spo³eczni
obroñcy zabytków zapowiadaj¹, ¿e ca³y czas bêd¹ walczyæ o
ods³oniêcie „Jubilera”. Ponadto z³o¿yli wniosek do bud¿etu
obywatelskiego o odrestaurowanie znajduj¹cego siê po s¹siedzku, przy Targowej 22, innego kultowego muralu z okresu
PRL, reklamuj¹cego m.in. s³ynny „Muchozol”.
MIC

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Nielegalne reklamy
pozostan¹?

Zaorana idea

Przydro¿ne bilbordy kontrastuj¹ce z zieleni¹, banery
na p³otach, szczególnie na
wylotówkach, wielkoformatowe
p³achty zas³aniaj¹ce nieraz
wszystkie otwory okienne w
danym budynku, to czêsty
widok w polskich miastach i
miasteczkach. Remedium na
ten problem mia³a stanowiæ
tzw. ustawa krajobrazowa z
2015 r., tyle tylko, ¿e by³ to
akt bardzo ogólny, do którego
przepisy szczegó³owe w
formie odpowiednich uchwa³
mia³y wydawaæ lokalne samorz¹dy. Warszawie zajê³o
to niemal 5 lat. W styczniu
tego roku, po wielu latach
bojów z bran¿¹ reklamow¹,
d³ugich konsultacjach spo³ecznych i prowadzonych
przez ca³y czas dzia³aniach
edukacyjnych miejscy radni
przyjêli stosown¹ uchwa³ê.
Jej przepisy mia³y wejœæ
w ¿ycie w kwietniu. Prócz
rodzajów i sposobu ekspozycji noœników reklamowych
uchwa³a regulowa³a m.in.
kwestie ujednolicenia „ma³ej”
architektury, czy ograniczenia
grodzeñ. Dokument dawa³
te¿ jasne wytyczne przedsiêbiorcom, w jaki sposób mog¹
reklamowaæ swoje us³ugi.
Gdy wszyscy, którym zale¿y
na mieœcie oczyszczonym
z reklamowego chaosu, na
czele z miejskim estetykiem,
Wojciechem Wagnerem, który
mo¿e uchodziæ za akuszera
uchwa³y, oczekiwali na
kwiecieñ, niespodziewany
cios przyszed³ ze strony

wojewody mazowieckiego.
Wojewoda w ca³oœci uniewa¿ni³ podjêt¹ przez radnych
Warszawy uchwa³ê, zarzucaj¹c m.in. istotne naruszenie
trybu jej sporz¹dzenia, w
tym m.in. brak ponownych
uzgodnieñ z Mazowieckim
Konserwatorem Zabytków i
ponownego wy³o¿enia projektu do publicznego wgl¹du
po wprowadzeniu zmian w
treœci uchwa³y (na skutek
uwag sk³adanych we wczeœniejszych konsultacjach).
Nieoficjalnie mówi siê równie¿
o naciskach ze strony czêœci
przedstawicieli bran¿y reklamowej, którzy posi³kuj¹c siê
sloganami o wolnej konkurencji, tak naprawdê obawiali
siê zapisów uchwa³y mocno
ograniczaj¹cych przestrzeñ
do dzia³ania, a tak¿e nak³adaj¹cych naprawdê wysokie
kary za monta¿ nielegalnych
noœników reklamowych.
Miasto ma 30 dni na zaskar¿enie decyzji wojewody
do wojewódzkiego s¹du administracyjnego i wszystko
wskazuje na to, ¿e z tej
mo¿liwoœci skorzysta. Zak³adaj¹c, ¿e WSA przychyli
siê do skargi miasta, nale¿y
przypuszczaæ, ¿e takie rozstrzygniêcie zaskar¿¹ z kolei
prawnicy wojewody do Naczelnego S¹du Administracyjnego. Oznacza to ni
mniej nie wiêcej, trwaj¹c¹
kilka lat bataliê na s¹dowych
salach. Bataliê, w trakcie
której chaos reklamowy na
ulicach naszego miasta bêdzie

trwa³. A mo¿e jednak wojewoda
odpuœci, choæby pod wp³ywem
protestów liderów opinii od
wielu lat nawo³uj¹cych do
walki z reklamoz¹?
Do czasu wyposa¿enia
samorz¹du w skuteczne
narzêdzie, trzeba korzystaæ
z dostêpnego orê¿a, jakim
s¹ choæby plany miejscowe.
Nie jest ich dla Warszawy
zbyt wiele (ok. 1/3 powierzchni stolicy pokrywaj¹
plany miejscowe), niemniej
ich zapisy, odpowiednio
stosowane, daj¹ szansê
na likwidacjê co bardziej
inwazyjnych reklam. Tylko
urzêdnikom, szczególnie z
wydzia³ów architektury, musi
siê chcieæ.
Na koniec smutna dygresja.
Na Wybrze¿u Helskim trwa
wycinka drzew w zwi¹zku z
miejsk¹ inwestycj¹ przeciwpowodziow¹ (pocz¹tkowo
mia³o zostaæ wyciêtych 500,
ale w wyniku protestów uda³o siê nam ocaliæ ok. 200). O
ile drwale sprawnie wycinaj¹
drzewa, o tyle nikt nie zadaje sobie na razie trudu, by
likwidowaæ reklamy, czêsto
nielegalne, koliduj¹ce z
inwestycj¹. Czy¿by mia³y
staæ a¿ do jej zakoñczenia?
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Ch³odnym okiem

Bud¿et 2019:
wykonanie
10 marca na sesji rady bêdzie o tym mowa, a ja pozwolê
sobie ju¿ dziœ s³ów kilka o
wykonaniu bud¿etu Pragi.
Jak¿e ró¿ne jest wykonanie
bud¿etu za 2019 rok w porównaniu z rokiem 2018, gdy
Prag¹ Pó³noc rz¹dzi³ PiS z
burmistrzem Zab³ockim na
czele. Równo rok temu pisa³em
„zarz¹d pod kierownictwem
by³ego burmistrza Zab³ockiego
wyraŸnie siê nie przemêcza³,
skupiaj¹c siê raczej na zapewnieniu sobie przetrwania
ni¿ realizacj¹ za³o¿onych
zadañ”. W roku 2018 uda³o
siê zrealizowaæ dochody w
wysokoœci 82,6% planu,
obecnie notujemy 96,6% i
wiêksz¹ kwotê o 5 mln w
liczbach bezwzglêdnych.
Lepsza jest tak¿e realizacja
wydatków maj¹tkowych,
które wp³ywaj¹ na rozwój
dzielnicy. Wystarczy porównaæ kwoty z 2018 - 34,5 mln
i 2019 - 56,9 mln. Mia³o to
niebagatelny wp³yw na realizacjê ca³ego bud¿etu. W

2018 przy planie 404 miliony
wydatkowano 368 milionów,
w 2019 przy planie 422 miliony
wydatkowano 418 milionów.
Najwiêcej œrodków wydatkowano na gospodarkê komunaln¹ i mieszkaniow¹ 131
milionów w tym na inwestycje
34 miliony i remonty ponad
33 miliony (z czego gros na
remonty zasobu mieszkaniowego). Na oœwiatê i edukacjê
wydatkowano 140 milionów
z³otych, z czego 11 milionów
na inwestycje i 3,7 miliona
na remonty bie¿¹ce placówek
oœwiatowych. Pozosta³e 10
milionów na wydatki maj¹tkowe z zakresu gospodarki
komunalnej - zieleñ, oœwietlenie, place zabaw i wydatki
na kulturê (tak, bowiem zapisany jest remont kamienicy
przy Markowskiej 16) oraz
na modernizacjê obiektów
sportowych. Kolejne du¿e
wydatki w bud¿ecie Pragi to
dzia³ Rodzina z kwot¹ 60
milionów (500+, œwiadczenia
alimentacyjne), administracja

poch³onê³a 31 milionów, pomoc spo³eczna 19 milionów,
kultura 14 milionów, sport
prawie 10 milionów. W
uchwale, któr¹ poddam
g³osowaniu ze spokojnym
sumieniem wprowadzam zapis
„Przyjmuje siê sprawozdanie
z wykonania za³¹cznika
Dzielnicy Praga-Pó³noc miasta
sto³ecznego Warszawy do
Uchwa³y nr VI/62/2019 Rady
Miasta Sto³ecznego Warszawy
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie bud¿etu Miasta
Sto³ecznego Warszawy na
2019 rok”
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Zaczê³o siê od szczytnej
idei, skoñczy³o na zawiadomieniu do prokuratury. Sprawa
dotyczy niebywa³ej wrêcz
niegospodarnoœci, do której
dosz³o w dzielnicy Bia³o³êka.
We wszystko zostali wmieszani
mieszkañcy, którzy zaufali
liderom ugrupowania Razem
dla Bia³o³êki i w dobrej wierze
oddawali g³osy na projekt w
bud¿ecie partycypacyjnym.
Wspania³a bia³o³êcka pla¿a,
a przynajmniej taka mia³a byæ
wed³ug obecnego zastêpcy
burmistrza Jana Mackiewicza
i radnego Piotra Cieszkowskiego, skoñczy³a siê skandalem na niebywa³¹ skalê i
niegospodarnoœci¹ na kwotê
co najmniej 150 tys. z³. Piszê
co najmniej, bo próbuje siê
przed nami ukryæ prawdziwy
koszt demonta¿u ca³ej instalacji sugeruj¹c, ¿e rozbiórka
odby³a siê bezkosztowo.
K³amano tak¿e w sprawie
powodów, dla których do tej
rozbiórki dosz³o. W³adze
Warszawy i ich koalicjant
na Bia³o³êce – ugrupowanie
Razem dla Bia³o³êki d³ugo
utrzymywali, ¿e rozbiórka
spowodowana jest koniecznoœci¹ konserwacji urz¹dzeñ
ze wzglêdu na... zimow¹
aurê. Dziwi to jednak bardzo
zwa¿ywszy na fakt, ¿e pla¿a
zosta³a zainstalowana w³aœnie

zim¹. Utrzymywano tak¿e, ¿e
czas instalacji podyktowany
by³ ostatecznym terminem
realizacji, dlaczego zatem
czekano z tym do ostatniego
mo¿liwego momentu? Pytañ
wci¹¿ jest wiêcej ni¿ odpowiedzi, a inicjatorzy projektu
(RdB) oraz wykonawcy
(Warszawski Zarz¹d Zieleni
Miejskiej) nabrali wody w
usta. Jedno jest pewne, pla¿a
zosta³a utworzona nielegalnie i od pocz¹tku nie mia³a
prawa bytu. Pomimo tego
instalacjê zachwala³ w najlepsze bud¿et obywatelski
Bia³o³êki oraz lokalna gazeta
Echo Bia³o³êki. Publikowano
zdjêcia drewnianych ³ódek i
³awek. Po dwóch miesi¹cach
po atrakcjach nie ma ju¿
œladu. Po 150 tysi¹cach z³otych te¿. Wszystko zosta³o
zrównane z ziemi¹. Pieni¹dze
posz³y dos³ownie w b³oto,
bo okaza³o siê, ¿e pla¿a
jest fuszerk¹ budowlan¹.
Nie zadbano o stosowne
uzgodnienia i zgody. Rzecznik warszawskiego ratusza
Kamil D¹browa szed³ jednak w
zaparte i k³ama³, ¿e urz¹dzenia zosta³y zdemontowane
ze wzglêdu na... bezpieczeñstwo mieszkañców Bia³o³êki.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Œrodowiska w Warszawie
twierdzi jednak, ¿e warszawski

ratusz nie mia³ pozwolenia na
stworzenie pla¿y na Bia³o³êce.
Na jej realizacjê potrzebne
jest uzyskanie decyzji zezwalaj¹cej na odstêpstwa
od zakazów obowi¹zuj¹cych
w rezerwacie oraz wydanie
zarz¹dzenia w sprawie udostêpnienia rezerwatu. Ponadto, kontrola Pañstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego wykaza³a, ¿e
zainstalowane obiekty by³y
niedopracowane. Dnia 25
lutego 2020 roku pose³ PiS
Pawe³ Lisiecki i radny Warszawy z ramienia PiS Wiktor
Klimiuk z³o¿yli zawiadomienie do prokuratury. Pla¿a
funkcjonowa³a od grudnia
2019 do lutego 2020 roku.
Sprawa niegospodarnoœci
musi zostaæ wyjaœniona, choæ
jak twierdz¹ radni z innych
dzielnic, takich przyk³adów
niegospodarnoœci w Warszawie
s¹ dziesi¹tki.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS
na Bia³o³êce

Prosto z mostu

Pomnik Bitwy zaprojektowany
Jeszcze o pomniku Bitwy
Warszawskiej. Pomnik co
prawda stanie na placu Na
Rozdro¿u, ale sama bitwa
toczy³a siê wszak na przedpolach Pragi. Jako bodaj
pierwsi napisaliœmy, ¿e
sprawa jest ju¿ przes¹dzona
i dyskusje o ³uku czy moœcie
triumfalnym na Wiœle s¹
tylko szumem medialnym, a
pomnik zostanie ulokowany
Na Rozdro¿u. W kilka dni po
publikacji mojego tekstu
„Pomnik na osi” („Nowa Gazeta Praska” nr 19 z 4 grudnia
2019 r.) Urz¹d m.st. Warszawy
wspólnie z Ministerstwem
Kultury wspólnie (tak!)
og³osi³y konkurs na projekt
pomnika, który w³aœnie zosta³
rozstrzygniêty.
Przezabawne – choæ w
istocie przygnêbiaj¹ce – by³y
komentarze harcowników
POPiS-owych w mediach
spo³ecznoœciowych po og³oszeniu wyników konkursu.
Zwolennicy PiS us³yszawszy,
¿e konkurs zorganizowa³
urz¹d miejski kierowany
przez Rafa³a Trzaskowskiego,
zaczynali rwaæ g³osy z g³owy.
„Ni pies, ni wydra, coœ na
kszta³t œwidra” – to jedno z
naj³agodniejszych okreœleñ
projektu pomnika. Zwolennicy
PO, a raczej anty-PiS-u, dostrzeg³szy na pokonkursowej
konferencji wicepremiera
Piotra Gliñskiego zaczynali
rozwodziæ siê nad jego kiepskim

gustem, od inwektyw pod
adresem ministra nie stroni¹c.
Element zabawny polega³ na tym,
¿e gdy w dyskusji na forum
zwolennika PiS napisa³o siê,
¿e w wyborze projektu brali
udzia³ przedstawiciele PiS,
m.in. minister Jaros³aw Sellin,
albo gdy w dyskusji na forum
zwolennika PO napisa³o siê,
¿e organizatorem konkursu
by³ prezydent Trzaskowski –
internetowi harcownicy milkli,
jak no¿em uci¹³.
W rzeczywistoœci o wyborze zwyciêskiego projektu
zdecydowa³ 20-osobowy
s¹d konkursowy, w którym
znalaz³o siê 6 urzêdników
prezydenta Trzaskowskiego,
2 urzêdników ministra Gliñskiego, 2 radnych z PO,
jeden z PiS, a pozosta³e
osoby to eksperci: architekci
i historycy. Ten sk³ad by³ w
stanie siê porozumieæ i
niemal jednomyœlnie wybraæ
najlepszy projekt.
Mnie on siê te¿ bardzo
podoba. Wykpiwany przez
harcowników skrêcony prostopad³oœcian z ogromnym
napisem „1920” jest widoczny
z daleka, niejako zwabia w
miejsce, w którym w krêgu
umieszczone bêd¹ informacje
o Bitwie Warszawskiej.
Obelisk podkreœla osiemnastowieczn¹ urbanistyczn¹
oœ Stanis³awowsk¹, a jego
kszta³t jest jednoczeœnie
nawi¹zaniem do warszawskich

drapaczy chmur o sylwetkach
z XXI wieku.
Pod wzglêdem edukacyjnym
zwyciêski projekt bije na
g³owê wszelkie pomys³y
rzeŸb figuratywnych – nie
by³o ich zreszt¹ du¿o, gdy¿
oddaæ w rzeŸbie sukces – w
odró¿nieniu od klêski, tragedii
– nie jest ³atwo. Z kolei pomys³ ³uku triumfalnego nad
Wis³¹ to by³ jakiœ horror, z
ca³ym szacunkiem dla zacnych
postaci zaanga¿owanych w
ów projekt. Rozwa¿ano
jeszcze umieszczenie ³uku
na placu Na Rozdro¿u –
niestety, musia³by wygl¹daæ
jak parodia g³ównej osi urbanistycznej Pary¿a, opartej
na ³ukach w³aœnie.
No, dawno nie by³em tak
zadowolony z miejskiego wydarzenia w sferze publicznej.
Mam nadziejê, ¿e zd¹¿¹
przed 15 sierpnia.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

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

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, egzaminy,
609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
A U TO C H O L O WA N I E
513-606-666
CYKLINOWANIE, lakierowanie
692-920-192
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿dy samochód
519-353-990
SKUP czêœci i aut PRL-u
513-606-666
• Drzwi antyw³amaniowe

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

Brudy i buta ju¿ nie mieszcz¹ siê
pod dywanem. Koronawirus te¿ nie.
WyobraŸcie sobie ekskluzywny, szowinistyczny klub.
Sauna. Panowie ok³adaj¹ siê
brzozowymi witkami... dzwoni
telefon. Jeden z nich odbiera
i s³yszy: „kochanie jestem w
salonie samochodowym.
Spodoba³ mi siê suw z piêknym
kolorem lakieru. Czy mogê go
sobie kupiæ, korzystaj¹c z
twojej ekskluzywnej, szowinistycznej karty? Koleœ odpowiada: oczywiœcie, bierz co
ci siê spodoba. Po chwili
podnosi telefon do góry i
pyta: ch³opaki, czyj to telefon?
Proszê Szanownych Pañstwa,
ta opowieœæ ¿ywcem przypomina mi obecnie rz¹dz¹c¹
partiê i dyspozycyjnego
notariusza. Dlaczego staliœmy
siê Bia³orusi¹, dlaczego
straciliœmy demokracjê, wolne
s¹dy, Trybuna³ Konstytucyjny,
Konstytucjê? Ano przez podpisy
Andrzeja Dudy. Namawiam
do refleksji i stawienia siê na

www.drzwiokna.waw.pl

Stop wycince 500 drzew - co dalej?
Prezydent Trzaskowski nie zgodzi³ siê na wariant wnio- nadaj¹ siê tereny miêdzywala
skowany przez stronê spo³eczn¹, zak³adaj¹cy przesuniêcie na Golêdzinowie, co zasugeos³ony przeciwpowodziowej w kierunku jezdni, co pozwoli- rowa³o miasto. A mo¿e uda
³oby ocaliæ praktycznie wszystkie drzewa. Wymaga³oby to siê to na terenie „Rusa³ki”, jak
zmian w projekcie, co jednak zdaniem miejskich urzêdników postuluje strona spo³eczna?
trwa³oby zbyt d³ugo. Efektem takiej postawy jest rzeŸ
W marcu maj¹ ruszyæ konblisko 300 drzew w pasie 5-8 m od obecnej ulicy.
sultacje dotycz¹ce przebiegu
Podczas rozmów eksper- w³aœciwej oceny siedlisk wy- tej inwestycji po wschodniej
stronie Wybrze¿a Helskiego.
tów strony spo³ecznej, sku- stêpuj¹cych tam zwierz¹t.
pionej wokó³ wydarzenia
Rozmowy ze stron¹ Miasto zadeklarowa³o, ¿e tu
„Stop wycince 500 drzew na spo³eczn¹, zaproponowane wycinki mo¿na ograniczyæ do
Pradze” z miejskimi urzêdni- przez prezydenta Trzaskowskie- minimum. W wyniku rozmów z
kami i projektantami uda³o go po pierwszych blokadach ekspertami strony spo³ecznej
siê pierwotn¹ wycinkê nieco wycinki nie doprowadzi³y do przystano tak¿e na nowatorograniczyæ, indywidualnie podpisania porozumienia. skie w Warszawie, choæ storozpatruj¹c niemal ka¿de Miasto zadeklarowa³o jednak sowane w innych miastach
drzewo. Z pierwotnych 522 gotowoœæ przeprowadzenia Polski rozwi¹zania, pozwalaj¹drzew przeznaczonych do audytu miejskich inwestycji, ce na prowadzenie chodników
wycinki prawdopodobnie uda wymagaj¹cych wycinki drzew. i dróg rowerowych ponad
siê ocaliæ blisko 200. Czy to Uda³o siê te¿ zwiêkszyæ liczbê korzeniami drzew, zamiast
du¿o? Obroñcy drzew uwa¿aj¹, nasadzeñ kompensacyjnych ich usuwania.
¿e nie. Inwestycjê przygoto- na terenie Pragi Pó³noc z
W marcu powinny zostaæ
wywano po cichu, a projektu pierwotnie planowanych 74 ustalone tak¿e lokalizacje
nie poddano konsultacjom do 500. Strona spo³eczna kompensacji przyrodniczych
spo³ecznym, mimo ¿e jest to zabiega przy tym zarówno o i nasadzeñ zastêpczych.
teren, z którego warszawiacy wprowadzenie zasady sa- Wskazywane w rozmowach
czêsto korzystaj¹, wa¿ne dzenia dwóch, a nawet trzech przez stronê spo³eczn¹ lokalimiejsce wypoczynku i rekre- nowych drzew za jedno wy- zacje to zw³aszcza te miejsca,
acji. Zignorowano mo¿liwoœæ ciête. Chce siê tak¿e przyj- które na zwiêkszenie iloœci
zaistnienia konfliktów spo- rzeæ miejskim standardom zieleni nie mog¹ siê od
³ecznych, a co wiêcej, nie pielêgnacji zieleni. Jednym z dawna doczekaæ, jak ulica
sporz¹dzono te¿ oceny od- postulatów jest zwiêkszenie Targowa, odcinek staropraski
dzia³ywania inwestycji na minimalnego obwodu drzewa ul. Jagielloñskiej, Z¹bkowska
œrodowisko, mimo przepro- z 16 cm na co najmniej czy Wileñska. Te rozmowy
wadzania prac bezpoœrednio w 20 cm. Kolejnym postulatem, poka¿¹ tak¿e czy deklarowana
obszarze chronionym Natura bêd¹cym odpowiedzi¹ na przez miasto gotowoœæ do
2000. Teraz miasto próbuje
uszczuplenie za spraw¹ tej zmian systemowych w
za¿egnaæ powsta³y z jego
inwestycji obszaru Natura kwestii drzew w mieœcie
winy konflikt.
2000, jest renaturyzacja pra- jest wystarczaj¹co silna, aby
Zgodnie z planami Zarz¹du skiego brzegu Wis³y tam, je przeprowadziæ. Jeœli nie,
Miejskich Inwestycji Drogo- gdzie to mo¿liwe. Wizje w kolejne tego rodzaju kryzysy
wych, wycinka po zachodniej terenie poka¿¹, czy np. do s¹ tylko kwesti¹ czasu.
stronie Wybrze¿a Helskiego
czêœciowej renaturyzacji nie
Kr.
i Szczeciñskiego do koñca
lutego praktycznie zosta³a
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
zakoñczona. Na teren budowy
umo¿liwiono wstêp przedstaul. Poborzañska 8
wicielom strony spo³ecznej, w NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
celu monitorowania wycinki i

wyborach w maju. Za Wasze
pieni¹dze wyznawcy PiS
wespó³ z o³tarzem rozdaj¹
piêknego koloru kie³basê i
piêkne samochody w ten
sposób, ¿e kie³basê i p¹czki
Wam, a samochody sobie.
A teraz kilka zdañ o zwierzêtach. Stoimy tu¿, tu¿ przed
epidemi¹ koronawirozy. Media
szalej¹, maseczki, mycie r¹k,
kwarantanny, w sklepach
wykupywanie wszystkiego
jak leci. A co ze zwierzêtami?
Wczeœniej czy póŸniej zaraza
rozniesie siê po ca³ym kraju,
a po ca³ym kraju s¹ te¿ miliony
zwierz¹t. Licz¹c te, które zabijamy by je zjeœæ i te które
g³aszczemy. Jest ich chyba
wiêcej ni¿ nas. Najbli¿sze
nam s¹ psy i koty, rzadziej
króliki i inne gryzonie. Aliœci
jest to bliskoœæ emocjonalna
i uczuciowa. Przepraszam najczêœciej jest bliskoœæ
emocjonalna i uczuciowa.
Aliœci czytaj¹c, co potraficie
z³ego zrobiæ zwierzêtom i
s¹siadom, to po³owê spo³eczeñstwa powinno siê zamkn¹æ w kryminale, a jedn¹
trzeci¹ w psychiatryku.
W tym felietonie skreœlê
kilka s³ów o najbli¿szym nam
koronawirusie œwini, które
ewolucyjnie lub lepiej genetycznie s¹ nam du¿o bli¿si
ni¿ psy i koty. Otó¿ od lat siedemdziesi¹tych one w³aœnie,
œwinki, borykaj¹ siê z koronawirusami. Podobnie jak u
innych gatunków zwierz¹t
koronawirusy upatrzy³y sobie w
chowie wielkoprzemys³owym
g³ównie przewód pokarmowy
/TGE/. Wirus roznosi siê
b³yskawicznie. Na doros³ych
osobnikach nie robi wiêkszego wra¿enia. Widoczny jest
spadek apetytu, rozwolnienia,
posmutnienia, rozkojarzenia
jak to w Sejmie, Senacie czy
po innych kancelariach.
Upadki s¹ sporadyczne.
Dramatem koronawirozy jest
target, czyli przedzia³ wiekowy. Targetem s¹ prosiêta i
warchlaki. U nich dramatycznie gwa³towna biegunka i
wymioty potrafi¹ zabiæ prawie
100% populacji. Dawno temu
walczy³em z dyzynteri¹ u
trzody, ale biegunkowa bakteria reagowa³a na antybiotyki.
Obecna koronawiroza ju¿ nie.
W tej grupie pojawiaj¹ siê
postacie koronawirozy, którê
mog¹ martwiæ nas, bo mo¿e
koronawiroza szerzy siê od
lat. Nietypow¹ postaci¹ tej
wiremii jest koronawirusowe
zapalenie mózgu i rdzenia
krêgowego prosi¹t czyli
(PHEV). To pierwszy atak jelitowego wirusa na tkankê
nerwow¹. Obliczono, ¿e w
œwiecie wirusów ludzkich nastêpuje 15 tysiêcy mutacji w
ci¹gu jednego roku. Jak to siê
sta³o, ¿e wirus od nietoperzy
z chiñskiego targu spowodowa³ pandemiê? No w³aœnie
dlatego. Pasa¿e czyli mutacje

istniej¹. Latamy i zjadamy
wszystko co siê da na surowo.
Karmimy zwierzêta resztkami
pochodz¹cymi z tego samego
gatunku. Mutacje wirusowe

s¹ jak nasze poznawanie
piêknych pla¿ i wycieczki
poza kraj. Cztery godziny samolotem ... i ju¿ Sardynia i ju¿
Egipt i ju¿ Portugalia czy
Hiszpania, etc. Dawno temu
pisa³em, ¿e wirus nosówki
mo¿e pasa¿owaæ siê do
postaci immunogennej dla
cz³owieka w obecnoœci koni.
Ten trend bêdzie siê nasila³.
Jestem lekarzem i przyjmujê
nawet ksiê¿y po kolêdzie.
Wiem, ¿e nied³ugo ktoœ nasmarcze mi w gabinecie i
zarazi mnie i wiem, ¿e bêdê
chorowa³ i prze¿yjê lub nie.
Mam nadziejê, ¿e Szanowni
Pañstwo te¿.

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.

Zadzwoñ i umów siê na rozmowê
tel. 602 267 377

Filipiñski uzdrowiciel
TARAKA GAYO
Rozwija³ swoje umiejêtnoœci w Palmera Therapy and Healing
Center w Baguio City na Filipinach. Pochodzi z górskiego rejonu
filipin Cordillera Province, w którym jego klan s³ynie z daru
uzdrawiania praktykowanego i przechodz¹cego z pokolenia na
pokolenie. Jego mama by³¹ uzdrowicielk¹ duchow¹ a ojciec
uzdrowicielem rytualnym i przekazali mu swoj¹ najlepsz¹
wiedzê i moc uzdrawiania. Taraka jest uznawany za jednego
z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele
cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y
obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. 30 minut, ale
zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki.
Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje filipiñski uzdrowiciel dokonuje na ciele
eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie, ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
TARAKA skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwieniu r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Taraka?
- wizyta trwa ok. 30 minut, przez które Taraka zajmuje siê
ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, je¿eli sam nie jesteœ
w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz siê z nami
skontaktowaæ w godzinach 9.00-19.00.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu.
Zapisy i informacje w godz. od 9.00 do 19.00
pod numerami tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Batalia o krzy¿

wiêkszoœæ wierz¹cych powoduje,
i¿ czuje siê ona wykluczona.
Wed³ug niej urzêdy powinny byæ
wolne od wszelkich symboli
religijnych. Ich przeznaczeniem
s¹ wy³¹cznie miejsca kultu.
Krzy¿e ponadto nie mog¹ byæ
kart¹ przetargow¹ w politycznych rozgrywkach.
Odpowiadaj¹c Wojciech
Tumasz zapewnia³, ¿e obecnoœæ krzy¿a w ¿aden sposób
nie wyklucza, nie uniemo¿liwia
wykonywania czynnoœci w
urzêdzie, nie dyskryminuje.
Jedna z mieszkanek stwierdzi³a, i¿ jest tajemnic¹ poliszynela, kto zdj¹³ krzy¿ ze œciany
USC. Zapyta³a, gdzie krzy¿
znajduje siê obecnie. Piotr
Jaworski odpowiedzia³, ¿e
krzy¿ znajduje siê w gabinecie
burmistrza. Przewodnicz¹cy
rady stwierdzi³ ponadto, ¿e
dyskutowane stanowisko zawiera wady prawne. Pierwsz¹
z nich dotkniêty jest ju¿ sam
jego tytu³, bowiem ca³y budynek bia³o³êckiego ratusza jest
w³asnoœci¹ m.st. Warszawy,
w³¹czaj¹c w to USC. Zapewni³,
¿e rada dzielnicy nie ma nic
wspólnego ze zdjêciem krzy¿a. Zadeklarowa³, ¿e choæ
jest osob¹ wierz¹c¹, nie zag³osuje za przyjêciem stanowiska w sprawie krzy¿a.
Ostatni g³os nale¿a³ do kolejnej
mieszkanki, która skonstatowa³a,
¿e w³adze dzielnicy i samorz¹d
umywaj¹ rêce, a przecie¿ krzy¿
zdjêto nigdzie indziej, jak w
bia³o³êckim ratuszu.
Stanowisko ostatecznie
przepad³o w g³osowaniu. Za
jego odrzuceniem by³o jedenastu radnych, za przyjêciem
- oœmiu, wstrzyma³o siê dwóch
radnych.
(egu)

Pla¿a pojawia siê i znika
Kosztowa³a ponad 100 tys. z³otych. I tak nagle jak w
grudniu siê pojawi³a, tak równie szybko w lutym zniknê³a.
Podobno z powodu koniecznoœci konserwacji urz¹dzeñ.

Ostatnia sesja rady dzielnicy w ca³oœci poœwiêcona
by³a sprawie krzy¿a zdjêtego jakiœ czas temu ze œciany
bia³o³êckiego urzêdu stanu cywilnego. Tym razem sesja zosta³a
zwo³ana na wniosek radych ugrupowania Razem dla Bia³o³êki.
Wojciech Tumasz odczyta³ celu i dla dobra sprawy, a wiêc
stanowisko klubu radnych powrotu krzy¿a.
RdB „w sprawie: okolicznoœci,
Waldemar Kamiñski, radny
w wyniku których w sali œlubów Koalicji Obywatelskiej, a œciœlej
Urzêdu Stanu Cywilnego ko- Partii Zielonych, na pocz¹tek
rzystaj¹cego z pomieszczeñ zastrzeg³ siê, ¿e zosta³ sprobudynku Urzêdu Dzielnicy wokowany do wyra¿enia swoBia³o³êka dosz³o do zdjêcia jej opinie w kwestii obecnoœci
krzy¿a”. W stanowisku powo- krzy¿a w przestrzeni publicz³ano siê na artyku³ 25, ustêp 2 nej, nies³uszn¹ jego zdaniem
Konstytucji RP, na orzeczenie tez¹ stanowiska RdB, ¿e
Trybuna³u Konstytucyjnego z obecnoœæ krzy¿a nie stoi w
W typowym dla pla¿owania
13 lutego 1991 roku i na sprzecznoœci ze œwieckoœci¹,
okresie,
to znaczy pod koniec
uchwa³ê S¹du Najwy¿szego z zaœ jego zdjêcie jest zamagrudnia, nad Wis³¹ na wyso20 wrzeœnia 2013 roku, a tak¿e chem na wolnoœæ sumienia i
koœci ulicy Aluzyjnej powsta³a
na zwyczajow¹ obecnoœæ krzy¿a wyznania, a tak¿e zamachem
druga pla¿a w Bia³o³êce. Jej
w przestrzeni bia³o³êckiego na religiê. Œwieckoœæ pañstwa
projekt w zesz³orocznym buratusza. Krzy¿, wedle autorów polega wedle radnego m.in.
d¿ecie obywatelskim zg³osili
stanowiska, znajdowa³ siê tam na tym, by jego urzêdy by³y
Patryk Król i Piotr Cieszkowod pocz¹tku istnienia samo- wolne od jakichkolwiek
ski. Inwestycja obejmowa³a
dzielnej gminy, przetrwa³ do symboli religijnych, dzia³a³y
wiklinow¹
altanê i coœ w roczasu, kiedy Bia³o³êka sta³a w najlepiej pojêtym interesie
dzaju sza³asu, boisko do
siê dzielnic¹ i trwa³ do czasu, obywateli, nie zaœ s³u¿y³y
siatkówki oraz miejsce na
kiedy ktoœ zdecydowa³ o jego aktywnoœci religijnej i rozpêgrilla. Stan¹³ te¿ drewniany
usuniêciu. Stanowisko mia³o tywaniu wojny o krzy¿.
stolik z ³awkami i piaskownica
byæ przekazane prezydentowi
Ripostuj¹c Wojciech Tuw kszta³cie kad³uba ³odzi.
Warszawy, przewodnicz¹cemu masz stwierdzi³, i¿ z faktu, ¿e
Po kilku tygodniach oczerady Warszawy i warszawskim krzy¿ wisi w urzêdzie nie wykiwania na pla¿owiczów, a
radnym wybranym z okrêgu nika, ¿e prowadzona jest w
dok³adnie 19 lutego, wszystkie
Bia³o³êka – Praga Pó³noc.
nim jakakolwiek aktywnoœæ
urz¹dzenia, poza wiklinow¹
W stanowisku mo¿na m.in. religijna i przypomnia³, ¿e jak
altan¹, zosta³y zdemontowaprzeczytaæ: „Rada Dzielnicy dot¹d nikt nie kwestionowa³
ne. Oficjalnie, jak wyjaœni³ to
Bia³o³êka m.st. Warszawy uwa¿a, obecnoœci krzy¿a w bia³o³êcZarz¹d Zieleni w mediach
¿e sytuacja, w wyniku której kim ratuszu. Odpowiadaj¹c,
spo³ecznoœciowych, z powodu
dosz³o do zdjêcia krzy¿a z sali radny Kamiñski stwierdzi³, ¿e
konserwacji i lepszego usadoUSC nie s³u¿y budowaniu tole- zosta³ wybrany g³osami obywienia w gruncie.
rancyjnego spo³eczeñstwa i wateli, którzy w przewa¿aj¹cej
- Urz¹dzenia znajduj¹ce siê
stanowczo domaga siê powrotu wiêkszoœci s¹ wierz¹cymi i
na terenie zalewowym nie s¹
krzy¿a do sali USC, na nale¿ne praktykuj¹cymi katolikami, i
trwale zwi¹zane z pod³o¿em,
mu miejsce. Rada Dzielnicy sygnalizuj¹ mu, ¿e w ich mnieco umo¿liwia sprawne przeBia³o³êka m.st. Warszawy maniu obecnoœæ krzy¿y w
uwa¿a te¿, ¿e w sytuacji wyraŸ- urzêdach jest zbêdna.
nego zawnioskowania przez
Nawi¹zuj¹c do kwestii
mieszkañca woli zdjêcia krzy¿a wtargniêcia do USC £ukasz
podczas jego osobistej uroczy- Oprawski przypomnia³, ¿e
stoœci w USC, krzy¿ na czas jedno wtargniêcie mia³o ju¿
tej uroczystoœci mo¿na zdj¹æ i miejsce. Ktoœ bezprawnie
zaraz po zakoñczeniu uroczy- zdj¹³ krzy¿ ze œciany i z pewNowe stawki op³at za gospodarowanie odpadami
stoœci krzy¿ nale¿y ponownie noœci¹ nie by³ to ani prezydent obowi¹zuj¹ od 1 marca 2020 r. Mieszkañcy budynków
zawiesiæ w sali USC na jego Warszawy, ani ¿aden z war- wielorodzinnych bêd¹ p³aciæ 65 z³ miesiêcznie, a domów
miejsce, w sposób godny i z szawskich samorz¹dowców jednorodzinnych - 94 z³ za gospodarstwo. Warszawa przyszacunkiem dla tego wa¿nego czy urzêdników.
gotowa³a te¿ pomoc os³onow¹. W³aœciciele nieruchomoœci
dla wszystkich chrzeœcijan
Jedna z obecnych na sali do 10 kwietnia maj¹ z³o¿yæ now¹ deklaracjê.
symbolu religijnego.”
Selektywna zbiórka odpadów
* rekreacyjno-wypoczynkowej
mieszkanek Bia³o³êki zwróci³a
Jako pierwszy w dyskusji uwagê, ¿e obecnoœæ krzy¿a w na piêæ frakcji obowi¹zuje, - 169,30 z³/rok,
g³os zabra³ £ukasz Oprawski, przestrzeni publicznej nie uw³a- zgodnie z ustaw¹, na terenie
* dla lokali u¿ytkowych w
radny PiS, stwierdzaj¹c, ¿e cza niczyjej godnoœci, nikogo ca³ego kraju od 2020 r. zabudowie mieszanej (np.
moc prawna stanowiska jest ponadto nie dyskryminuje. Nowe zasady w Warszawie salon fryzjerski w kamienicy)
na tyle s³aba, ¿e wedle niego Zapyta³a te¿, kto zdj¹³ krzy¿ i wchodz¹ od 1 marca 2020 r.
- 1,35 z³/m2 powierzchni u¿ytnie odniesie ¿adnego skutku i na jakiej podstawie prawnej siê Stawki op³at dla nieruchomoœci: kowej lokalu/miesi¹c,
nale¿a³oby sformu³owaæ treœæ to odby³o. Inna z mieszkanek
* wielorodzinnej - 65 z³/miesi¹c/
* z us³ugami hotelarskimi w postaci uchwa³y, uzupe³nia- oœwiadczy³a, ¿e obecnoœæ gospodarstwo domowe,
11,85 z³/m3 zu¿ytej wody/miesi¹c,
j¹c tê treœæ o podanie terminu krzy¿y w miejscach publicz* jednorodzinnej - 94 z³/miesi¹c/
* niezamieszka³ej, gdzie poprzywrócenia krzy¿a do sali nych i szafowanie nimi przez gospodarstwo domowe,
wstaj¹
odpady komunalne, zale¿ne
USC. W odpowiedzi Piotr Jaod pojemnoœci pojemników:
worski, przewodnicz¹cy rady
120 litrów - 5,90 z³,
dzielnicy zauwa¿y³, ¿e jako
240 litrów - 11,81 z³,
radni nie mog¹ narzucaæ prezydentowi Warszawy terminu
660 litrów - 32,50 z³,
Nastêpna gazeta - 25 marca
przywrócenia poprzedniego Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
770 litrów - 37,91 z³,
stanu, jako ¿e nie sprawuj¹ nad elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
1100 litrów - 54,17 z³,
nim kontroli. Piotr Jaworski Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy
2500 litrów – 123,11 z³,
doda³, ¿e w³adze dzielnicy nie sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
3500 litrów – 172,35 z³,
mog¹ wtargn¹æ do USC i sa- w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
4000 litrów – 196,98 z³,
mowolnie powiesiæ krzy¿a,
Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ
5000 litrów – 246,22 z³,
decyzjê o jego zdjêciu podj¹³
reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
bowiem prezydent Warszawy.
7000 litrów – 344,71 z³,
Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A
I wy³¹cznie prezydent, jeœli
10000 litrów – 492,45 z³,
tel./faks 22 618-00-80
uzna swój b³¹d, mo¿e podj¹æ
12000 litrów – 590,94 z³,
wi¹¿¹c¹ decyzjê w tej kwestii. poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
14000 litrów – 689,43 z³,
Przypomnia³ te¿, ¿e zmiana Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
16000 litrów – 787,92 z³,
stanowiska na uchwa³ê skuthttps://www.facebook.com/nowapraska
20000 litrów – 984,90 z³,
kowaæ bêdzie zamkniêciem
strona internetowa - www.ngp.pl
36000 litrów – 1 772,83 z³.
sesji i wdro¿eniem procedury
przygotowania uchwa³y.
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
Mieszkañcy zamieszkuj¹cy
domy jednorodzinne i dekla£ukasz Oprawski w imieniu
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
ruj¹cy kompostowanie bioodklubu radnych PiS ostatecznie
redakcja: redakcja@ngp.pl
padów p³ac¹ o 4 z³ mniejsz¹
przysta³ na formê stanowiska, Nasi przedstawiciele:
jak siê wyrazi³, dla wspólnego Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949 stawkê za miesi¹c, czyli 90 z³.

prowadzenie tego typu prac
– zaznacza Zarz¹d Zieleni.
Deklaruje te¿, ¿e po ich zakoñczeniu, wyposa¿enie wróci na
miejsce i teren pla¿y zostanie
uporz¹dkowany.
Tak naprawdê pla¿a okaza³a
siê samowol¹ budowlan¹.
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Œrodowiska stwierdzi³a, ¿e ratusz nie mia³ pozwolenia na jej
stworzenie. Inwestycja dotyczy
bowiem obszaru rezerwatu
przyrody £awice Kie³piñskie.

Obowi¹zkowa segregacja odpadów

nowa gazeta praska

Rz¹dowa ustawa nakazuje
samorz¹dom stosowanie karnych op³at za niesegregowanie.
Warszawscy radni zadecydowali, ¿e karna op³ata bêdzie
najni¿sza z mo¿liwych, czyli
wyniesie dwukrotnoœæ stawki
podstawowej op³aty.
Wszystko o odpadach
Formularze deklaracji,
harmonogramy odbioru odpadów, informacje zwi¹zane z
nowym systemem op³at mo¿na
zaleŸæ na nowej ods³onie
strony czysta.um.warszawa.pl.
Znajduje siê za tam równie¿
wyszukiwarka z blisko 600
przyk³adami poprawnej segregacji na piêæ frakcji.
Deklaracje
W zwi¹zku ze zmianami w
systemie op³at, nowe deklaracje
sk³adaj¹ wszyscy w³aœciciele
nieruchomoœci b¹dŸ ich zarz¹dcy (np. wspólnoty i spó³dzielnie
mieszkaniowe). Nale¿y je z³o¿yæ do 10 kwietnia 2020 r. w
Wydzia³ach Obs³ugi Mieszkañców urzêdów dzielnic lub
przes³aæ listem poleconym do
urzêdu dzielnicy b¹dŸ wys³aæ
w formie elektronicznej w ramach
platformy (ePUAP). Mieszkañcy
bloków nie sk³adaj¹ deklaracji.
Wiêcej informacji w zak³adce
„Z³ó¿ deklaracjê”.
Wa¿ne terminy
Pierwsz¹ op³atê, zgodn¹ z
nowo obowi¹zuj¹cymi stawkami
nale¿y wnieœæ do 28 marca
2020 r. Potem do 28. dnia

- Na jej realizacjê potrzebne
jest uzyskanie decyzji zezwalaj¹cej na odstêpstwa od
zakazów obowi¹zuj¹cych w
tym rezerwacie oraz wydanie
zarz¹dzenia w sprawie udostêpnienia rezerwatu. Takiej
zgody nie by³o – powiedzia³a
Agata Antonowicz z RDOŒ.
Inwestor, czyli Zarz¹d Zieleni miasta Warszawy najpierw inwestycjê zrealizowa³,
a dopiero potem wyst¹pi³ z
wnioskiem o uzgodnienie warunków. Prawdopodobnie
zreszt¹ zezwolenie dostanie
i urz¹dzenia pla¿owe rzeczywiœcie nad Wis³ê powróc¹.
Do sprawy odniós³ siê te¿
rzecznik sto³ecznego ratusza,
Kamil D¹browa, uspokajaj¹c, ¿e
pla¿a na Bia³o³êce nie zniknie
definitywnie, a jej wyposa¿enie
po konserwacji zostanie na
nowo zainstalowane.
I wszystko by³oby dobrze,
gdyby nie obawy mieszkañców,
¿e ich pieni¹dze zosta³y wyrzucone w b³oto. Przecie¿ demonta¿ urz¹dzeñ te¿ kosztuje. Mo¿e
siê okazaæ, ¿e nie starczy œrodków na ponown¹ instalacjê.
Grunt to dobra kolejnoœæ i organizacja pracy.
JK

ka¿dego miesi¹ca – przelewem (na indywidualny numer
rachunku bankowego), gotówk¹ (w kasach urzêdów
dzielnic) lub w wybranych
placówkach pocztowych
(adresy dostêpne tutaj).
Wszelkie nieprawid³owoœci
i pytania mieszkañcy mog¹
zg³aszaæ do Miejskiego
Centrum Kontaktu Warszawa
19115. O przypadkach oszustw
i próbach wy³udzania pieniêdzy „na odpady” nale¿y
powiadomiæ policjê.
Warszawska pomoc os³onowa
W trosce o mieszkañców w
trudnej sytuacji materialnej,
samotnie gospodaruj¹cych
Warszawa przygotowa³a
os³onowe wsparcie w zwi¹zku
z nowymi stawkami op³at za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Finansowa pomoc pokryje
minimum 50% bie¿¹cych
kosztów utrzymania budynku/
lokalu mieszkalnego. Mog¹
na ni¹ liczyæ warszawiacy
prowadz¹cy gospodarstwo
jednoosobowe z miesiêcznym
dochodem nieprzekraczaj¹cym 1 752,50 z³ netto, a
w szczególnoœci, ci którzy
ukoñczyli 65. rok ¿ycia i
osoby z niepe³nosprawnoœci¹.
Wsparcie otrzymaj¹ te¿ samotnie
gospodaruj¹cy mieszkañcy
utrzymuj¹cy siê wy³¹cznie z
renty lub emerytury w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
kwoty 1 752,50 z³ netto i niekwalifikuj¹cy siê do uzyskania
dodatku mieszkaniowego.
Wnioski bêd¹ przyjmowane
od marca 2020 r.

