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UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.

Bunt w twierdzy PO
- klincz
Spór o gazoci¹g
„Nie marnujcie energii na protesty, gazoci¹g i tak powstanie” –
t¹ cyniczn¹ uwag¹, skierowan¹ przez Leszka Drogosza z Biura
Infrastruktury Urzêdu m.st. Warszawy do mieszkañców Bia³o³êki,
sprzeciwiaj¹cych siê przebiegowi gazoci¹gu po zachodniej stronie
Kana³u ¯erañskiego, mo¿na podsumowaæ spotkanie przedstawicieli
firmy PGNiG Termika oraz w³adz miasta i dzielnicy z mieszkañcami,
jakie odby³o siê 24 listopada w bia³o³êckim ratuszu.
O planowanej inwestycji ciêcie 1400 drzew, a przez to
PGNiG Termika pisaliœmy ju¿ zniszczenie terenów rekreacyjkilkakrotnie. Chodzi o 10-kilome- nych na Kana³em ¯erañskim. Na
trowy gazoci¹g wysokiego ci- wniosek mieszkañców uda³o siê
œnienia, który biegn¹c wzd³u¿ wreszcie, we wtorek 24 listopada,
Kana³u ¯erañskiego, doprowa- zorganizowaæ spotkanie z udziadzi gaz z Rembelszczyzny do ³em przedstawicieli inwestora,
Elektrociep³owni ¯erañ. Wi¹¿e PGNiG Termiki, wykonawcy,
siê to z konieczn¹ modernizacj¹ firmy Gaz-System, projektantów,
60-letniego zak³adu i zast¹pieniem a tak¿e przedstawiciela Biura
przestarza³ego bloku wêglowego Infrastruktury m.st. Warszawy
oraz w³adz Bia³o³êki, w osobach
nowym, gazowo-parowym.
Nikt, oczywiœcie, nie kwestionuje burmistrza Piotra Jaworskiego i
zasadnoœci modernizacji Elektro- Piotra Smoczyñskiego.
Spotkanie mia³o rozwiaæ
ciep³owni ¯erañ. Kontrowersje
wzbudza przede wszystkim trasa wszystkie w¹tpliwoœci i obawy
dokoñczenie na str. 2
gazoci¹gu oraz planowane wy-
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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)

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

Sytuacja w Bia³o³êce nabra³a przyspieszenia. Mamy za
sob¹ dwie sesje – jedn¹ zwo³an¹ z inicjatywy zarz¹du,
bêd¹c¹ dokoñczeniem sesji przerwanej we wrzeœniu, z
której – poza zamieszaniem i emocjami kompletnie nic nie
wynik³o i drug¹, zwo³an¹ z inicjatywy Klubu Radnych
Niezale¿nych i Klubu PiS, na której ponownie odwo³ano
przewodnicz¹c¹ rady Annê Majchrzak. Uchwa³y tej sesji
zapewne nie zostan¹ uznane przez prezydent Warszawy i
znajdziemy siê w punkcie wyjœcia. Raz zdobytej w³adzy nie
oddamy nigdy – wydaje siê byæ zasad¹ bia³o³êckiej PO, która
trwa w okopach, choæ straci³a ju¿ wiêkszoœæ w radzie.
Wiktor Klimiuk z Klubu Prawa rz¹dz¹cej odchodzi grupa poi Sprawiedliwoœci uwa¿a, ¿e s³ów, co sprawia, ¿e dotychczas
demokracja w Bia³o³êce jest rz¹dz¹ca koalicja traci w³adzê.
zagro¿ona i zdaje relacjê z Ca³a opozycja dochodzi do
sesji 18 listopada, której to- porozumienia i chce zmieniæ
warzyszy³y ogromne emocje marsza³ka Sejmu oraz rz¹d. Marradnych i okrzyki publicznoœci sza³ek przerywa jednak obrady
zgromadzonej na sali.
dokoñczenie na str. 3
Relacja Wiktora Klimiuka
STOMATOLOGIA
„Na œrodowej sesji Rady Dzielnicy Bia³o³êka rozwiane zosta³y
PROMOCJA
nadzieje na to, ¿e wznowione
zostan¹ jej prace. Okaza³o siê,
- wype³nienia 90-100 z³
¿e przewodnicz¹ca Anna Maj- korony porcelanowe 450 z³
chrzak, a raczej p.o. przewodnicz¹cej, bo kwestia wa¿noœci jej
- protezy elastyczne
odwo³ania od prawie dwóch mie- protezy szkieletowe
siêcy jest wstrzymywana przez
ul. Jagielloñska 3
Hannê Gronkiewicz-Waltz, nie
jest zainteresowana merytorycztel. 22 619-99-99
nymi pracami rady, o ile wi¹¿e siê
22 818-44-77
z ryzykiem utraty w³adzy przez
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
obecnie rz¹dz¹c¹ ekipê.
www.dentysta-praga.pl
Proszê sobie wyobraziæ sytuacjê, w której w Sejmie od partii

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993

BOK - ustawiony konkurs
na dyrektora?
Karolina Adelt-Paprocka, dotychczasowa szefowa Kina na Boku,
zosta³a nowym dyrektorem Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.
Ostatnie szybkie zmiany na tym stanowisku budz¹ w¹tpliwoœci.
Czy burmistrz powo³uje dyrektora niezgodnie z przepisami?
To ju¿ trzeci dyrektor Bia³o³êc- gazeta poœwiêci³a temu wydarzekiego Oœrodka Kultury w ci¹gu niu zaledwie kilka zdañ.
trzech lat. Pod koniec 2013 roku
Okazuje siê, ¿e Krzysztof
burmistrz Piotr Jaworski odwo³a³ Miko³ajewski obj¹³ kierownicz tego stanowiska Annê Ba- two Centrum Komunikacji
rañsk¹-Wróblewsk¹. Na wiosnê Spo³ecznej sto³ecznego ratusza.
2014 roku zast¹pi³ j¹ Krzysztof Wygl¹da na to, ¿e stanowisko
Miko³ajewski, równie¿ nie na d³u- dyrektora BOK-u by³o mu pogo. O ile jednak o odwo³aniu Anny trzebne tylko na przeczekanie.
Barañskiej-Wróblewskiej by³o Zrezygnowa³, kiedy by³ pewien
bardzo g³oœno - poprzedzone ono nowej intratnej posady. Niezosta³o seri¹ napastliwych arty- dawno zosta³ rozstrzygniêty
ku³ów w lokalnej prasie, o tyle o kolejny konkurs. Pojawi³y siê
odejœciu Miko³ajewskiego ma³o jednak pewne w¹tpliwoœci.
dokoñczenie na str. 3
kto wiedzia³, ta sama lokalna
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Spór o gazoci¹g
dokoñczenie ze str. 1

mieszkañców Bia³o³êki. Niestety,
mimo wyczerpuj¹cej prezentacji
inwestycji przez Kamila Kobyliñskiego z PGNiG Termika oraz
wielogodzinnej dyskusji (spotkanie
skoñczy³o siê tu¿ przed pó³noc¹),
mieszkañcy nie otrzymali satysfakcjonuj¹cych odpowiedzi na
nurtuj¹ce ich pytania, za to przekonali siê, ¿e PGNiG Termika nie
ma zamiaru pójœæ na ¿adne
ustêpstwa i nie zamierza zmieniaæ przebiegu trasy gazoci¹gu.
A rzecz jest bardzo istotna,
gdy¿ gazoci¹g, w przewa¿aj¹cej
czêœci, ma biec po zachodniej
stronie Kana³u, blisko osiedli przy
ul. Kowalczyka i Krzy¿ówki,
przedszkola przy Morelowej, boiska „Orlik” oraz planowanego
¿³obka. Tymczasem po wschodniej stronie kana³u nie ma osiedli
mieszkaniowych, jest za to ogólny ba³agan, sk³ady materia³ów
budowlanych i palenie opon.
Mieszkañcy, obawiaj¹c siê o swoje bezpieczeñstwo i dewastacjê
terenów zielonych, dziwili siê,
dlaczego gazoci¹gu nie mo¿na
poprowadziæ po prawej stronie, z
dala od budynków mieszkalnych.
Okaza³o siê, ¿e w³aœnie ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo.
Przedstawiciel PGNiG Termiki,
Kamil Kobyliñski odmienia³ to
s³owo przez wszystkie przypadki,
jak mantrê, t³umacz¹c, ¿e gazoci¹gów nie mo¿na lokalizowaæ na
terenie naszpikowanym infrastruktur¹ kolejow¹ oraz obiektami gospodarki budowlanej i materia³owej. Przekonywa³ te¿
mieszkañców, ¿e gazoci¹g bêdzie
dla nich absolutnie bezpieczny, bo
zamiast przewidzianych prawnie
4 metrów odleg³oœci, PGNiG, zakopuj¹c rurê w odleg³oœci 30 m od
obiektów mieszkalnych, daje ludziom a¿ 26 metrów bezpiecznej
strefy wiêcej! Pierwotny projekt
przewidywa³ zreszt¹ lokalizacjê
gazoci¹gu na ca³ej d³ugoœci po
zachodniej stronie, dopiero po
rozmowach z dzielnic¹ inwestor
postanowi³ zrewidowaæ projekt i
czêœæ gazoci¹gu poprowadziæ po
wschodniej stronie.
Zapewnienia o bezpieczeñstwie, g³ównie zreszt¹ samej rury,
a nie ludzi i zwierz¹t, nie przekona³y mieszkañców i zaczêli dr¹¿yæ, pytaj¹c, kto jest w³aœcicielem
po³o¿onych po prawej stronie
Kana³u terenów, które tak usilnie
PGNiG stara siê chroniæ i na
których bardziej mu zale¿y ni¿ na
przedszkolu i ¿³obku. Okazuje
siê, ¿e w³aœcicielami terenów s¹
PKP, Przedsiêbiorstwo Budownictwa Wodnego S.A., kilka
mniejszych firm prywatnych oraz
Skarb Pañstwa. Prawdopodobnie
trudno siê z nimi dogadaæ, du¿o
³atwiej i taniej jest wyci¹æ kawa³
„niczyjego”, czyli miejskiego lasu.
Ta ogromna rzeŸ drzew to kolejna sporna sprawa. PGNiG nie
ukrywa, ze w zwi¹zku z budow¹
trzeba bêdzie oczyœciæ z zieleni
pas o szerokoœci 20-30 metrów.
Pod topór pójdzie ponad 1400 drzew,
g³ównie topól amerykañskich, ale
te¿ i du¿o dêbów szypu³kowych.
Spó³ka zapewnia jednak, ze po
zakoñczeniu inwestycji ca³y teren
zostanie zrekultywowany, a œro-

dowisko przyrodnicze odtworzone
w poprzednim stanie.
- Jak to zrobicie, ze wróci
chroniony dziêcio³ zielony,
gnie¿d¿¹cy siê w tych drzewach? – pada pytanie z sali i
pozostaje bez odpowiedzi, jak
wiele innych tego wieczoru.
Kolejnym zarzutem mieszkañców
by³ brak konsultacji spo³ecznych
w zwi¹zku z budow¹ gazoci¹gu.
W odpowiedzi na to burmistrz
Piotr Jaworski zas³ania³ siê
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który dla zachodniej
strony Kana³u ¯erañskiego by³
uchwalony w 2012 roku. W czasie wy³o¿enia planu istnia³a mo¿liwoœæ zg³aszania uwag. Wed³ug
burmistrza, mieszkañcy sami sobie s¹ winni, bo nikt siê wtedy nie
interesowa³ spraw¹ – wp³ynê³a
tylko jedna uwaga od Zielonego
Mazowsza. Informacje dostêpne
by³y na stronach urzêdu miasta.
Ktoœ zauwa¿y³, ¿e to nie by³y
konsultacje, a informacja nie
by³a wystarczaj¹ca. O tak wa¿nej dla ludzi sprawie powinny
informowaæ og³oszenia na ka¿dym s³upie na terenie dzielnicy,
chyba ¿e w³adzom zale¿a³o na
jak najd³u¿szym ukryciu pewnych aspektów. Po ich ujawnieniu, od razu spad³oby przecie¿
zainteresowanie mieszkaniami
w tym rejonie. Widaæ to po obecnym spadku cen mieszkañ.
Burmistrz Jaworski odpiera³
ataki, t³umacz¹c, ¿e Bia³o³êka
nie jest inwestorem, on sam tu
niewiele mo¿e, a w ogóle jest
tu po to, ¿eby inwestycja by³a
jak najmniej uci¹¿liwa.
- Panie burmistrzu, pan powinien
byæ z nami, a nie przeciwko nam
– pad³ na to g³os z sali.
To by³ g³os wyra¿aj¹cy wielkie rozczarowanie. Mieszkañcy
czuj¹ siê oszukani, g³ównie z
powodu ca³kowitego pominiêcia
ich opinii w momencie decydowania o kszta³cie ich najbli¿szego
otoczenia. Jak mo¿na robiæ coœ
wbrew ludziom? Przedstawicielka Stowarzyszenia „Baobab”
zapyta³a przedstawicieli PGNiG
Termiki wprost:
- Czy pañstwo chcecie coœ
zmieniæ, czy tylko dajecie siê ludziom wykrzyczeæ, a i tak wszystko
zosta³o ju¿ postanowione?
Sprawa nie jest jednak do koñca
przes¹dzona. Je¿eli rzeczywiœcie
zosta³ zmieniony przebieg ruroci¹gu, powinna byæ wydana now¹
decyzja œrodowiskowa. Burmistrz
poinformowa³, ¿e wniosek o wydanie nowej decyzji œrodowiskowej
jeszcze nie wp³yn¹³.
Na dalsze pytania, czy zarz¹d
dzielnicy rozwa¿a odrzucenie
wniosku o pozwolenie na wycinkê
drzew i zablokowanie inwestycji,
odpowiedzia³ przedstawiciel Biura
Infrastruktury miasta, Leszek
Drogosz. Poradzi³ on, aby nie
marnowaæ energii na protesty,
bo inwestycja i tak nie zostanie
zablokowana, gdy¿ jest to inwestycja strategiczna dla ca³ej
Warszawy. Zdaniem burmistrza
Jaworskiego mieszkañcy Bia³o³êki s¹ szczêœciarzami, ¿e taka
inwestycja bêdzie realizowana
w³aœnie w naszej dzielnicy.

RSM „Praga” œwiêtuje
27 listopada w Teatrze „Rampa” uroczyœcie obchodzony by³
jubileusz 45-lecia Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Praga”. Przypomniano historiê i dzia³ania spó³dzielni
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyzna³ RSM ‘Praga” Odznakê Honorow¹
„Zas³u¿ony dla Mazowsza”. Odznaczenia i dyplomy
otrzyma³o wielu dzia³aczy. Relacja z uroczystoœci – w
nastêpnym wydaniu NGP.

W tym momencie nasuwa siê
pewna refleksja. ¯oliborzanie mog¹
protestowaæ i prawdopodobnie zablokuj¹ budowê Mostu Krasiñskiego,
bo jest im niepotrzebny i nie chc¹
przyj¹æ ruchu z prawobrze¿nych
dzielnic. Natomiast mieszkañcy
Bia³o³êki musz¹ przyj¹æ na siebie
nastêpn¹ po oczyszczalni œcieków
„Czajce”, wa¿n¹ dla ca³ego miasta
inwestycjê, choæ zniszczeniu ulegnie ³adny fragment dzielnicy i
jeszcze maj¹ siê z tego cieszyæ.
Czuj¹c siê wiêc niezwykle szczêœliwa i zaszczycona usytuowaniem
w Bia³o³êce kolejnej strategicznej
inwestycji, dochodzê do smutnych
wniosków, ¿e dzielnice Warszawy
bynajmniej nie s¹ sobie równe,
a demokracja widnieje jedynie na
papierze i w³aœciwie na nic my,
mieszkañcy, nie mamy wp³ywu.
Joanna Kiwilszo

Zieleñ wci¹¿ przegrywa z inwestycjami
Otrzymaliœmy telefoniczn¹ informacjê od naszej czytelniczki, zasmuconej wycink¹ du¿ego drzewa spod jej okna
przy ul. Nieporêckiej. Jak siê dowiedzieliœmy w Wydziale
Ochrony Œrodowiska Dzielnicy Praga Pó³noc, deweloper,
bêd¹cy w³aœcicielem terenu, otrzyma³ zgodê na wycinkê pod
warunkiem dokonania nasadzeñ zastêpczych. Mo¿na siê ich
spodziewaæ na wiosnê. Czy jest to jednak wystarczaj¹ca
pociecha dla kogoœ, kogo widok du¿ego drzewa za oknem
zwyczajnie cieszy, kto lubi na nie patrzeæ przy zmieniaj¹cych siê porach roku, kto docenia cieñ i ch³ód jaki daje
zieleñ latem, komu przyjaŸnie w uchu brzmi ptasi harmider
wœród ga³êzi? Miasto musi siê rozwijaæ! – powiedz¹ jak
zwykle urzêdnicy od inwestycji, dumni z zabetonowania
kolejnego placu, a inwestor na koniec posadzi kilka
rachitycznych drzewek, które nigdy nie bêd¹ mia³y szans
dorosn¹æ do rozmiarów tego wyciêtego, nie dadz¹ ani tyle
cienia, ani tyle tlenu.
W Europie Zachodniej jest spo³eczeñstwa o wnioskach na
inaczej: mieszkañcy nie s¹ wycinkê drzew i krzewów za
zaskakiwani nag³¹ wycink¹, a poœrednictwem Biuletynu Intaki wniosek jest komunikowany formacji Publicznej. Informacje
z wyprzedzeniem s¹siadom takie nadal s¹ zamieszczane co
inwestycji – skar¿y³a siê nasza najwy¿ej na Ekoportalu, ogólnoczytelniczka. Tu docieramy, polskiej platformie, gdzie wybyæ mo¿e, do sedna problemu. szukanie odpowiednich danych
Miasto Sto³eczne Warszawa jest skomplikowane i czasonie respektuje nawet przepisów ch³onne. Warszawscy urzêdnicy
ustawy o dostêpie do informacji i tak nie zawsze z niej korzyo œrodowisku, nak³adaj¹cych na staj¹, aby poinformowaæ o progminy obowi¹zek informowania cedowanym w³aœnie wniosku

na wycinkê. Ogranicza to dostêp do informacji tak¿e organizacjom ekologicznym, które przystêpuj¹c do postêpowania
- mog¹ siê przyjrzeæ, czy na
pewno proponowana wycinka
jest jedynym rozwi¹zaniem,
albo czy jej skala jest uzasadniona. W Warszawie problem
dotyczy tak¿e inwestycji miejskich – remontów ulic, przebudowy instalacji podziemnych
itd., gdzie zieleñ jest jednak z
regu³y na ostatnim miejscu. Dlatego pe³nowartoœciowej zieleni
w Warszawie ubywa. Tymczasem
wiadomo, ¿e jej s¹siedztwo nie
tylko wp³ywa zbawiennie na
mieszkañców, ale podnosi te¿
wartoœæ s¹siaduj¹cych z ni¹
nieruchomoœci. Bez stosownego pozwolenia mo¿na wycinaæ
tylko drzewa owocowe; inaczej

PARKING
STRZE¯ONY-CA£ODOBOWY
Mo¿liwoœæ parkowania na sta³e i czasowo.

P

502-439-152, 504-274-475
ul. Szwedzka 2/4 (wjazd od Stalowej)
tel.

Triumfalny „powrót”
koszy na odpady tekstylne
Wyrastaj¹ce jak grzyby po deszczu w polskim krajobrazie
kosze na odpady tekstylne nale¿¹ce do powi¹zanej z pewn¹
firm¹ ze Skar¿yska Kamiennej fundacji ekologicznej, czerpi¹cej
spore zyski ze sprzeda¿y zebranych ubrañ, w ostatnich
latach sta³y siê nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. Tysi¹ce takich koszy stanê³o na ulicach polskich miast,
miasteczek i wsi. Z regu³y nielegalnie, o czym donosi³y
media. Bez zgody w³aœcicieli terenu, bez op³at, degraduj¹c
przestrzeñ publiczn¹. Kilkadziesi¹t takich koszy stanê³o te¿
na praskich ulicach, trawnikach i skwerach. Wokó³ ka¿dego
zniszczona przestrzeñ, podeptane trawniki, walaj¹ce siê
œmieci, bezdomni wygrzebuj¹cy tekstylia.
Z plag¹ koszy walczyli Krzy¿ pojemników na tekstylia
prascy radni, m.in. Pawe³ w 23 lokalizacjach na Pradze
Lisiecki, walczyli spo³ecznicy, wskazanych przez ZGN. Mimo
walczyli mieszkañcy. Po latach ¿e na koszach pojawi³a siê
walki i stosowania ró¿nych informacja, ¿e stanowi¹ w³aadministracyjnych procedur snoœæ PCK, ich forma oraz
latem tego roku zniecierpliwiony informacje na stronie interneburmistrz Lisiecki nakaza³ ZPTP towej PCK nie pozostawiaj¹
usuniêcie ok. 20 najbardziej w¹tpliwoœci, wskazuj¹c na pozniszczonych kontenerów. W wi¹zania z firm¹ ze Skar¿yska
praskim krajobrazie jakby Kamiennej. Kosze ustawiono m.in.
przejaœnia³o.
na zadbanych trawnikach,
Wydawa³o siê, ¿e bêdzie misach na zieleñ przyuliczn¹,
tylko lepiej i kolejne niepo- wyremontowanym podwórku.
trzebne kosze wkrótce trafi¹ O ca³ej akcji nie wiedzia³ burna z³om. Wydawa³o, bo przed mistrz, urzêdnicy Delegatury
kilkoma tygodniami zarz¹d Biura Gospodarki Nierucho(pod nieobecnoœæ burmistrza) moœciami, Wydzia³u Infrapodj¹³ uchwa³ê nr 1991/2015, struktury i ZPTP. Zgoda czêœci
w której wyda³ zgodê na usta- zarz¹du na nowe kosze, przy
wienie przez Polski Czerwony jednoczesnej walce burmistrza

traktowane s¹ tak¿e przypadki
zagra¿aj¹ce mieniu oraz zdrowiu
i ¿yciu ludzi. Ten ostatni powód
jest czêsto mocno nadu¿ywany
we wnioskach przedstawianych
nawet przez miejskich urzêdników. Wiêkszoœæ ze 101 drzew
wnioskowanych pierwotnie
przez Zarz¹d Oczyszczania
Miasta do wyciêcia w Parku
Praskim mia³o zagra¿aæ ¿yciu
ludzi. Miasto deklaruje zmianê
podejœcia w tym zakresie, ale
na razie w ¿aden sposób nie
przek³ada siê to na praktykê,
dlatego wci¹¿ mo¿emy zostaæ
zaskoczeni nag³¹ wycink¹, a
zapewnienia o szansach
Warszawy w rywalizacji o tytu³
Europejskiej Zielonej Stolicy
mo¿emy na razie miêdzy bajki
w³o¿yæ.
Kr.

Pragi i mieszañców o lepsz¹
przestrzeñ publiczn¹ ka¿e
postawiæ pytanie o w³aœciwy
przep³yw informacji miêdzy
poszczególnymi komórkami
praskiego samorz¹du. Staropolskie przys³owie „nie wie
g³owa, co czyni rêka” samo
ciœnie siê na usta.

Abstrahuj¹c od potrzeby
wyrzucania gdzieœ odpadów
tekstylnych, warto, by prascy
samorz¹dowcy, wydaj¹c tego
typu zgody brali przyk³ad z
innych dzielnic – przyk³adowo
wg danych PCK na Ochocie
stan¹³ 1 kosz, na ¯oliborzu 2,
a na Targówku 9. Tymczasem
na Pradze a¿ 19! Mo¿e
warto na przysz³oœæ ustawiæ
jeden kosz np. przy Urzêdzie
Dzielnicy i po 1 przy punktach
Caritas? Bêdzie czyœciej w
przestrzeni publicznej, a i
odbiór tekstyliów bêdzie
³atwiejszy.
KMI

„Zostañ naszym Miko³ajem”
- zbiórka dla bezdomnych zwierz¹t
Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t „Na Paluchu”
(ul. Paluch 2) po raz kolejny organizuje zbiórkê pod has³em
„Zostañ naszym Miko³ajem”. Kwesta odbêdzie siê w sobotê,
5 grudnia, w godz. 12.00-16.00. Dla podopiecznych gromadzona
bêdzie m.in. specjalistyczna karma, koce i przysmaki.
Tak jak w ubieg³ym roku, podczas tegorocznej zbiórki
schronisko szczególnie prosi o specjalistyczn¹ karmê. Chodzi
przede wszystkim o jedzenie weterynaryjne, przeznaczone
m.in. dla psów i kotów w podesz³ym wieku czy te¿ z chorobami
narz¹dów wewnêtrznych np. nerek, trzustki czy w¹troby.
Podobnie jak w latach minionych, zbierane bêd¹ równie¿ koce,
maskotki oraz przysmaki, czyli wszystko co mo¿e zwierzêtom
uprzyjemniæ pobyt w schronisku. Podczas zbiórki prowadzona
bêdzie równie¿ adopcja. Pracownicy schroniska pomog¹
przy wyborze czworono¿nego przyjaciela, a tak¿e zaprosz¹ na
wspólny spacer. Start godz. 12.00.
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Bunt w twierdzy PO - klincz
dokoñczenie ze str. 1

parlamentu i wznawia je po
dwóch miesi¹cach, po czym
oznajmia, ¿e nie zgadza siê na
wprowadzenie do porz¹dku obrad
wniosku o odwo³anie marsza³ka
ani rz¹du i przechodzi do dyskusji
nad innymi ustawami. Nie pozwala równie¿ dojœæ opozycji
do g³osu, twierdz¹c, ¿e tylko on
decyduje o tym, kto kiedy mo¿e
mówiæ, po czym zamyka posiedzenie Sejmu. Trudno sobie to
wyobraziæ, prawda? A jednak,
dok³adnie taka sytuacja mia³a
miejsce na Bia³o³êce. Zamiast
rz¹du trzeba tylko podstawiæ
burmistrza, a zamiast marsza³ka
Sejmu - przewodnicz¹c¹ rady.
Na Bia³o³êce, po dwóch
miesi¹cach przerwy, przewodnicz¹ca wznowi³a przerwan¹
sesjê, po czym opozycja
zg³osi³a wniosek o zmianê
porz¹dku obrad poprzez dodanie
punktu o odwo³anie burmistrza. Przewodnicz¹ca, nie
podaj¹c ¿adnej podstawy
prawnej, nie pozwoli³a na
g³osowanie w sprawie wniosku.
Pracuj¹cy w urzêdzie radca
prawny przedstawi³ wprawdzie
opiniê na poparcie tej tezy, ale
po pierwsze dotyczy³a ona jedynie mo¿liwoœci stwierdzenia
niewa¿noœci uchwa³ przez
Radê Warszawy, nie zaœ zablokowania przez przewodnicz¹c¹ g³osowania nad wnioskiem, a po drugie odnosi³a siê
ona do samorz¹du gminy, a
nie dzielnicy, która jest jednostk¹ pomocnicz¹. Zgodnie z
ustaw¹ warszawsk¹ przepisy
ustawy o samorz¹dzie gminnym stosuje siê odpowiednio
tylko w zakresie statusu i
uprawnieñ radnych, a nie sposobu procedowania Rady
Dzielnicy, która jest przecie¿
osobnym organem. Oznacza
to, ¿e przedstawiona opinia
nie mia³a ¿adnego zwi¹zku z
zaistnia³¹ sytuacj¹.
Po przedstawieniu opinii
przewodnicz¹ca autorytarnie
nie pozwoli³a dojœæ do g³osu
¿adnemu z radnych i zamknê³a
sesjê. Wobec tak jawnego
z³amania standardów demokratycznych, radni opozycji,
stanowi¹cy zdecydowan¹
wiêkszoœæ, nie widzieli mo¿liwoœci procedowania spraw
merytorycznych przy tym
przewodnictwie. Dzielnicê reprezentuj¹ obecnie przewodnicz¹ca Anna Majchrzak oraz
zarz¹d, którzy utracili spo³eczny mandat do sprawowania
w³adzy. W zwi¹zku z tym, ¿e
wszystkie sesje s¹ obecnie
zamkniête - do tej pory przerwa w obradach by³a dla
przewodnicz¹cej pretekstem
dla parali¿owania prac rady nie by³o ju¿ ¿adnych powodów,
aby nie przeprowadziæ sesji
nadzwyczajnej w sprawie odwo³ania przewodnicz¹cej.”
Wniosek o sesjê nadzwyczajn¹
Taki wniosek zosta³ z³o¿ony
przez KRN i PiS ju¿ 19 listopada. Radni zaplanowali XIV
nadzwyczajn¹ sesjê na dzieñ
25 listopada na godz. 17 i w
programie zawarli punkt dotycz¹cy odwo³ania Anny Majchrzak, przewodnicz¹cej rady.
24 listopada w zwyczajowym
mailu skierowanym do redakcji Anna Majchrzak og³osi³a
obrady XIV sesji na dzieñ 26
listopada, na godz. 18. Jedoczeœnie w programie sesji
zabrak³o punktu mówi¹cego
o odwo³aniu przewodnicz¹cej.
Wobec tego Wiktor Klimiuk
skierowa³ do przewodnicz¹cej
rady zapytanie na piœmie o

powód i podstawê prawn¹ usuniêcia punktu dotycz¹cego
odwo³ania Anny Majchrzak,
jako ¿e wedle obowi¹zuj¹cego prawa zmiana porz¹dku
obrad jest mo¿liwa jedynie po
porozumieniu siê z wnioskodawc¹, zaœ Anna Majchrzak
nie zwraca³a siê z tak¹ proœb¹
do inicjatorów zwo³ania sesji.
Pismo owo zosta³o równie¿
przekazane do wiadomoœci
prezydent Warszawy i wojewody mazowieckiego.
Najkrótsza sesja w dziejach?
XIV sesja zosta³a otwarta i
przerwana po … dwóch, trzech
minutach. Decyzja Anny Majchrzak by³a b³yskawiczna.
Otworzy³a sesjê i natychmiast
j¹ zamknê³a na wniosek radnego Zbigniewa Madziara z
PO, który ewidentnie wykorzysta³ pretekst niewyjaœnionej
rzekomo kwestii mandatu Joanny Rabiczko (pisaliœmy o tej
sprawie szczegó³owo w ostatnim wydaniu NGP). Na sali
rozleg³y siê okrzyki opozycji –
gangsterka, mobbing, terror,
bia³oruskie standardy! Wiceprzewodnicz¹cy rady Dariusz
Ostrowski z PiS próbowa³ negocjowaæ. Wyjaœnia³, ¿e Anna
Majchrzak nie mia³a prawa
zmieniaæ porz¹dku obrad.
Napotka³ mur milczenia. Przewodnicz¹ca i zarz¹d opuœcili
salê obrad.
Bez upowa¿nienia, aczkolwiek w zgodzie ze statutem
dzielnicy, Dariusz Ostrowski
podj¹³ decyzjê o wznowieniu
sesji. W zamieszaniu pracownicy biura rady na polecenie
zarz¹du zgarniali w poœpiechu
mikrofony ze sto³ów, wy³¹czono nag³oœnienie i nagrywanie
obrad. Burmistrz Piotr Jaworski
wróci³ na salê, by osobiœcie
wy³¹czaæ œwiat³o. Radni PiS i
Klubu Radnych Niezale¿nych
nie poddali siê i pozostali na
swoich miejscach. Œwiat³o zosta³o w³¹czone, a protoko³owanie obrad odbywa³o siê
rêcznie. Stwierdzono kworum
i przeg³osowano odwo³anie
przewodnicz¹cej Anny Majchrzak. Nowym przewodnicz¹cym rady zosta³ jednog³oœnie
wybrany Wiktor Klimiuk z PiS.
Karuzela decyzji
Radni zdaj¹ sobie sprawê,
¿e prezydent Warszawy ponownie uchyli tê decyzjê, ale
nie zamierzaj¹ siê poddaæ.
Bêd¹ zwo³ywaæ tyle sesji, ile
bêdzie trzeba i zamierzaj¹ odwo³aæ ca³y zarz¹d. Licz¹, ¿e
nowy wojewoda mazowiecki,
którego mianowanie jest oczekiwane w najbli¿szym czasie,
podda w w¹tpliwoœæ decyzje
prezydent Warszawy i podtrzyma uchwa³y podjête przez
wiêkszoœæ bia³o³êckich radnych. Radni niezale¿ni, wœród
których s¹ byli cz³onkowie
Platformy Obywatelskiej, a
tak¿e radni Prawa i Sprawiedliwoœci, jak sami mówi¹, maj¹
doœæ arogancji w³adzy, autorytarnych i makiawelicznych
dzia³añ – gróŸb, zastraszania,
prób politycznego korumpowania,
dzia³ania na granicy prawa lub
jawnego bezprawia.
- Od trzech miesiêcy stanowimy demokratycznie wybran¹
wiêkszoœæ bia³o³êckiej rady, a
nie mo¿emy pracowaæ. Przerywa siê sesje, zastrasza pracowników urzêdu, stosuje siê
obstrukcjê, by parali¿owaæ
dzia³ania nowej wiêkszoœci
rady, opozycyjnej wobec rz¹dz¹cego uk³adu. Zarz¹d w ogóle
nie ogl¹da siê na dobro dzielnicy
i jej mieszkañców – mówi¹.

Najnowsza dolegliwoœæ przygotowana przez zarz¹d to
nieplanowany remont pomieszczeñ biura rady – Myœl¹, ¿e
nie zwo³amy kolejnej sesji,
jeœli te pomieszczenia bêd¹
nieczynne kilka dni. Niech na
to nie licz¹, damy sobie radê.
Najbli¿sze dni poka¿¹, czy
zmagaj¹cy siê z obstrukcj¹
w³adz opozycyjni radni, stanowi¹cy dziœ wiêkszoœæ w radzie
bêd¹ w stanie wyjœæ z klinczu.
Do tematu bêdziemy powracaæ.
El¿bieta Gutowska

2

506 289 039

BOK - ustawiony konkurs na dyrektora?
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- Karolina Adelt-Paprocka
zosta³a uznana przez komisjê
konkursow¹ za w³aœciw¹ osobê
na pe³nienie funkcji dyrektora
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.
Nie by³oby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, ¿e komisja konkursowa zosta³a wybrana wy³¹cznie z klucza partyjnego PO,
a niejasnoœci zwi¹zane z przeprowadzeniem konkursu mog¹
wskazywaæ na to, ¿e odby³ siê
on niezgodnie z przepisami –
mówi Marcin Adamkiewicz.
W pierwszej po³owie paŸdziernika (13.10.2015 r.) zosta³a powo³ana komisja konkursowa, która mia³a za zadanie
wy³oniæ osobê obejmuj¹c¹ stanowisko dyrektora w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury. W sk³ad komisji
wesz³y tylko trzy osoby, a nie
tak, jak jest zapisane w ustawie,
¿e musi byæ ich dziewiêæ.
- W komisji zasiedli jedynie
reprezentanci organizatora i
wszyscy byli z ramienia Platfor-

my Obywatelskiej – wskazuje w
interpelacji Marcin Adamkiewicz
– zabrak³o dwóch przedstawicieli
ministra w³aœciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zak³adowych organizacji
zwi¹zkowych, a tak¿e dwóch
przedstawicieli stowarzyszeñ
zawodowych lub twórczych.
W powo³anej komisji konkursowej zasiedli: Jaros³aw JóŸwiak
(wiceprezydent m.st. Warszawy),
Joanna Szwajcowska (wicedyrektor biura Kultury m.st. Warszawy)
oraz Piotr Jaworski (burmistrz
dzielnicy Bia³o³êka). Co wiêcej,
sekretarz komisji konkursowej po
zakoñczeniu konkursu wystosowa³ list do przewodnicz¹cego
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego o zorganizowanie
spotkania. Jego celem mia³o
byæ zaopiniowanie kandydatki i
wystawienie jej rekomendacji, co
nie zosta³o ujête w regulaminie
konkursu na dyrektora BOK, jako
trzeci etap konkursu.

Jak czytamy w interpelacji,
sam przewodnicz¹cy, Bart³omiej
W³odkowski, w mailu do cz³onków napisa³ „(…) odbêdzie siê
nadzwyczajne spotkanie zainteresowanych cz³onków DKDS
z kandydatem (…), podczas
którego kandydat wstêpnie
rekomendowany przez miejsk¹
komisjê zaprezentuje naszym
NGO swój program i pomys³ i
bêdzie musia³ uzyskaæ nasz¹
pozytywn¹ opiniê. Innymi s³owy
– w pewnym sensie ciê¿ar wyboru przesun¹³ na… DKDS”.
- Takie dzia³anie komisji
konkursowej jest niezgodne
z ustaw¹ o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, a tak¿e z okreœlonym
zarz¹dzeniem Prezydenta
m.st. Warszawy – wskazuj¹
radni w interpelacji – DKDS nie
jest ¿adnym zwi¹zkiem zawodowym ani stowarzyszeniem
twórczym, wiêc nie mo¿e rekomendowaæ kandydatów na
dyrektorów instytucji kultury.

Na spotkaniu DKDS by³ równie¿ obecny burmistrz Jaworski,
co przez niektórych cz³onków
zosta³o odebrane jako wywieranie presji na obecnych.
- Z ubolewaniem patrzê na
obecny sk³ad zarz¹du dzielnicy, który ca³y czas funduje
mieszkañcom pozorny wybór.
Mimo i¿ zaskar¿enie wyników
konkursu nast¹pi³o w przewidzianym terminie, pani Karolina
Adelt-Paprocka i tak zosta³a
dyrektorem Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury. Niestety,
obecne w³adze Warszawy
nadal nie odpowiedzia³y na
zastrze¿enia, jakie zosta³y
zawarte w interpelacji – mówi
Marcin Adamkiewicz.
Je¿eli uwagi bêd¹ zasadne,
autorzy interpelacji wnosz¹ o
uniewa¿nienie konkursu. Czy
tak siê stanie - dowiemy siê na
pocz¹tku grudnia, bowiem
miasto ma 21 dni, aby ustosunkowaæ siê do zapytañ radnych.
GT

Znamy gwiazdê
„Sylwestra Narodowego”
31 grudnia zapraszamy warszawiaków i
goœci stolicy na b³onia stadionu PGE Narodowy,
gdzie wspólnie powitamy Nowy Rok na najwiêkszej otwartej imprezie roku. Zanim jeszcze
wybije pó³noc, ogromn¹ dawkê energii dostarczy
nam gwiazda wieczoru - brytyjski zespó³
The Kooks.
Artyœci, tworz¹cy tê niezwykle popularn¹
równie¿ w Polsce grupê pochodz¹ z Brighton, s¹
zaliczani s¹ do czo³ówki brytyjskiej sceny na
równi z Oasis czy Coldplay. W swojej muzyce
nie ograniczaj¹ siê do jednego kierunku, wci¹¿
poszukuj¹ i zaskakuj¹. Ich twórczoœæ to mieszanka
rocka, punku, ska, reggae, funku i bluesa. Maj¹
na swoim koncie cztery albumy studyjne, które
rozchodz¹ siê b³yskawicznie w milionowych nak³adach. „She moves in her own way”, „Naive”
czy „See me now” to tylko niektóre z hitów
zespo³u, dziêki którym zyskali s³awê i wiernych
fanów na ca³ym œwiecie.
Swoim ostatnim albumem „Listen”, który
okreœlany jest przez krytykê jako ich najlepszy
materia³, udowadniaj¹, ¿e nie spoczêli na laurach.
Znajdziemy tam efekty muzycznych podró¿y i
nowych inspiracji soulem, r’n’b czy hip hopem.
„- Nigdy nie gramy dwa razy w ten sam sposób”
– mówi leader kapeli Luke Pritchard.- Publicznoœæ
w Warszawie mo¿e spodziewaæ siê wyj¹tkowego
show, które bêdzie znakomitym zwieñczeniem
mijaj¹cego roku.
Poza The Kooks na scenie zobaczymy tego
wieczoru zespo³y: Lemon, GrubSon i Perfect. Tu¿
po pó³nocy, po osza³amiaj¹cym pokazie œwietlnopirotechniczym publicznoœci¹ zaw³adnie król
elektronicznych brzmieñ – DJ Paul van Dyk.
Informacje dotycz¹ce imprezy sylwestrowej
w Warszawie dostêpne s¹ na stronach:
www.estrada.com.pl oraz www.um.warszawa.pl.

do wyst¹pienia mieszkañców
osiedla Fantazyjna i wyst¹pienia
radnego Andrzeja Bittela, burmistrz przypomnia³, ¿e sprawa
rozpoczê³a siê przed decyzj¹ o
przebiegu II linii metra; w marcu
Rada Warszawy przyzna³a 3 mln
z³ na tê inwestycjê; og³oszono
przetarg na prace projektowe;
po rozstrzygniêciu przetargu
podpisano umowê z firm¹ ELPRO Ró¿ycki; w maju i czerwcu
odby³y siê spotkania z przedstawicielami kupców, w czerwcu i
lipcu – z przedstawicielami
mieszkañców osiedla Fantazyjna.
Zg³oszone uwagi wprowadzono
do wersji, aktualizuj¹cej wydanie
decyzji. Od decyzji, wydanej 26
paŸdziernika, strony mog¹ siê
odwo³aæ do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego. Zarz¹d dzielnicy podj¹³ dzia³ania o
przeniesienie zarezerwowanych
na ten cel œrodków na rok 2016,
a ZGN podpisa³ aneks do umowy na kontynuacjê prac projektowych. Burmistrz odpowiedzia³
tak¿e na pytanie Jêdrzeja Kunowskiego, jak zorganizowana
bêdzie komunikacja w okolicy
bazaru oraz Andrzeja Bittela
na temat miejsc parkingowych
wewn¹trz i poza bazarem - po
obu stronach ulicy Fantazyjnej
na terenie niezabudowanym.
Wszystkie dzia³ania „spina”
dyrektor ZGN Stefan £akomy,
który na bie¿¹co informuje
zarz¹d dzielnicy.
Andrzej Gapys poprosi³, by do
7 grudnia zarz¹d przygotowa³
ostateczn¹ koncepcjê.

Maria Ryczywolska, przedstawicielka mieszkañców
osiedla Fantazyjna, wyrazi³a
wiele zastrze¿eñ, m.in., ¿e ta
koncepcja jest chybiona, teren
nie jest przygotowany na tak
du¿y ruch. Mieszkañcy odwo³ali siê do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego;
bêd¹ siê odwo³ywaæ do s¹du,
by nie dosz³o do tej inwestycji,
Wiceburmistrz Grzegorz
Gadecki udzieli³ szczegó³owych
informacji, dotycz¹cych wniosku
o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy inwestycji, polegaj¹cej na budowie zespo³u pawilonów handlowo-us³ugowych
„Targowiska Trocka” wraz z
dwoma zjazdami z ul. Fantazyjnej, parkingiem oraz niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹ na
dzia³kach nr ew. 24, 25, 26 w
obrêbie 4-10-03 oraz budowie
parkingu dla klientów wraz z
jednym zjazdem na dzia³ce nr
ew. 278/1 oraz z Obr. 4-09-23
przy ul. Fantazyjnej.
Czwart¹ godzinê obrad rozpocz¹³ temat „Sprawozdanie z
dzia³alnoœci zarz¹du dzielnicy
Targówek”. Radni zg³osili
wiele szczegó³owych pytañ,
na które odpowiedzia³ burmistrz
S³awomir Antonik.
W „Informacjach i pytaniach”
poruszono m.in. temat 40-lecia
Teatru „Rampa” przedstawienia
poœwiêconego Sybirakom, przemieszczenia przystanku tramwajowego przy ul. Julianowskiej.
Odczytana zosta³a informacja, ¿e wszyscy radni z³o¿yli
oœwiadczenia maj¹tkowe.
Na wniosek wiceprzewodnicz¹cego Rady Witolda Harasima
radni, minut¹ ciszy, uczcili ofiary
zamachu w Pary¿u.
K.

nie wykorzystanych œrodków na
rok 2016. W ten sposób zabezpieczamy siê przed ewentualnoœci¹ nieprzywrócenia zadania w
kolejnym roku bud¿etowym. Na
ten temat dyskutowaliœmy na
sesji. Zarz¹d bardzo wyraŸnie
podkreœla³, ¿e posiada zgodê
biur merytorycznych w³aœnie na
przeniesienie œrodków. Prawd¹
jest, ¿e zarz¹d odpowiada za realizacjê wszystkich zadañ, lecz
nale¿y przypomnieæ, ¿e zadanie
realizacji przeniesienia bazarku
na Trockiej by³o delegowane z
miasta wraz ze œrodkami do
ZGN, a zadanie modernizacji
willi przy ul. Siarczanej zosta³o
zaplanowane ze œrodków Funduszu Rewitalizacji. I te dwa
zadania tak naprawdê stanowi¹
zasadnicz¹ czêœæ kwoty, któr¹
zarz¹d zamierza przenieœæ na

rok przysz³y. Kwota ta to blisko
6 milionów z³otych. Pozosta³a
kwota - ok. 1,8 milionów z³otych
– dotyczy 3 rozpoczêtych i
realizowanych zadañ: budowa
przedszkola przy ul. Kunieckiej
(ok.1 mln z³), budowa domu
komunalnego przy ul. Odrow¹¿a
z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologicznopedagogicznej (ok. 600 tys. z³)
i budowa sali gimnastycznej z
zagospodarowaniem terenu
oraz modernizacj¹ istniej¹cego
obiektu LO przy ul. Oszmiañskiej (ok. 200 tys. z³). Poniewa¿
wszystkie inwestycje objête s¹
procedurami przetargowymi, a
œrodki finansowe na te zadania
s¹ planowane, nie istnieje nigdy
mo¿liwoœæ wykorzystania
œrodków w 100 procentach.”
K.

XVI
sesja Rady
Dzielnicy
Targówek
4 nowa
gazeta
praska

11 - za, 13 - przeciw
18 listopada obrady otworzy³a i czêœæ sesji prowadzi³a
wiceprzewodnicz¹ca Rady Joanna Mroczek. Na sekretarza
wyznaczy³a Zbigniewa Poczesnego.
Tradycyjnie zaczê³o siê od
Do g³osowania „przeciw”
przyjêcia protoko³u z poprzedniej zachêca³ Micha³ Jamiñski,
sesji, który po wprowadzeniu zwracaj¹c uwagê na to, ¿e
uwagi, zg³oszonej przez Andrze- Krzysztof Miszewski zrealizoja Bittela, przyjêto 20 g³osami, wa³ wiele postulatów. Jacek
Rybak oceni³ wniosek o odwoprzy 2 wstrzymuj¹cych siê.
Na sesjê przyby³o ok. ³anie przewodnicz¹cego jako
50 osób, zainteresowanych czysto polityczny.
spraw¹ bazaru „Trocka”.
„Funkcja przewodnicz¹cego to
Projekt pierwszej uchwa³y dla mnie zaszczyt i przyjemdotyczy³ odwo³ania przewodni- noœæ – powiedzia³ Krzysztof
cz¹cego Rady Dzielnicy Targó- Miszewski. – Macie na jednej szali
wek Krzysztofa Miszewskiego. argumenty z wniosku, na drugiej
Obszerne uzasadnienie przed- – swoje opinie i spostrze¿enia
stawi³ Maciej Jankiewicz, który o moich dzia³aniach. Pozostajê
wymieni³ m.in. takie sprawy: do Waszej dyspozycji niezale¿nie
uniemo¿liwienie odpowiedzi na od wyniku g³osowania”.
Powo³ano komisjê skrutapytania radnego Cichockiego
(sesja IV), nieprzekazanie Stu- cyjn¹ w sk³adzie: Jacek
dium uwarunkowañ i kierunków Duczman, Katarzyna Górskazagospodarowania przestrzen- Manczenko, Marek Waszczak
nego m.st. Warszawy – od razu oraz Jêdrzej Kunowski, który
do konsultacji (sesja VIII), unie- zosta³ przewodnicz¹cym komo¿liwienie odpowiedzi zarz¹- misji i udzieli³ instrukcji, jak
dowi na czêœæ pytañ Mi³osza wype³niæ kartê do g³osowania.
Stanis³awskiego (sesja XII), nie- Po przeliczeniu przewodnicz¹cy
przekazanie radnym zaproszeñ og³osi³ wynik: za odwo³aniem
na uroczystoœci organizowane przewodnicz¹cego Rady odprzez zarz¹d dzielnicy (sesja dano 11 g³osów, przeciw – 13.
XIII), uniemo¿liwienie z³o¿enia
Krzysztof Miszewski nie zopoprawki do za³¹cznika bud¿etu sta³ odwo³any i poprowadzi³
Targówka na rok 2016 (sesja nastêpny punkt obrad, dotycz¹XV). Wymieni³ te¿ brak planu cy bazaru „Trocka”. Informacji na
pracy Rady Dzielnicy, a jest to temat przeniesienia bazaru na
jeden z obowi¹zków przewod- ul. Fantazyjn¹ udzieli³ burmistrz
S³awomir Antonik. Nawi¹zuj¹c
nicz¹cego Rady.

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

XVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Na dwa g³osy
G³ównym punktem sesji, zwo³anej 25 listopada na wniosek
zarz¹du dzielnicy, by³a uchwa³a w sprawie zmiany za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na 2015 rok. Na
pocz¹tku obrad wprowadzono dodatkowo 2 projekty
uchwa³: zaopiniowanie projektu uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie zmiany stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej
dla Oœrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek na rok 2016.
Obrady prowadzi³ Krzysztof powiedzia³ nam: „Zarz¹d
Miszewski, który liczenie Dzielnicy Targówek od pocz¹tku
g³osów powierzy³ Jêdrzejowi swej kadencji zapowiada³, ¿e
Kunowskiemu.
pozyskanie œrodków inwestycyjPo informacji o pozytywnym nych bêdzie jego priorytetem.
zaopiniowaniu projektów do- Rzeczywiœcie, kilka inwestycji
datkowych uchwa³ przez komi- zosta³o wprowadzonych do
sje: sportu i rekreacji oraz bu- bud¿etu Targówka. Koniec
d¿etu i finansów – jednomyœl- roku jest zawsze okresem,
nie, 18 g³osami radni podjêli sprawdzaj¹cym wykonanie
uchwa³ê, ustalaj¹c¹ wysokoœæ zadañ inwestycyjnych. Okaza³o
dotacji na rok 2016. Za udo- siê, ¿e zarz¹d nie by³ w stanie
stêpnienie: p³ywalni krytej zrealizowaæ 7,5 miliona z³o- 126,91 z³, hal sportowych tych wydatków inwestycyjnych
- 248,13 z³, boisk sportowych na zadania, które sam wpro- 28,03 z³, lodowiska - 45,94 z³. wadzi³ do bud¿etu. Taka
Proponowane zmiany w za- sytuacja œwiadczy albo o z³ym
³¹czniku Targówka do bud¿etu zaplanowaniu inwestycji, albo
m.st. Warszawy na rok 2015 o totalnym braku nadzoru nad
omówi³a skarbnik dzielnicy El¿- ich realizacj¹. Strategia zdjêcia
bieta Marecka. Pozytywn¹ opi- pieniêdzy z tegorocznego
niê wyda³o 6 komisji. W dysku- bud¿etu bez gwarancji, ¿e
sji na sesji niezadowolenie zostan¹ one przywrócone w
wzbudzi³o zmniejszenie bud¿etu roku przysz³ym, jest niezwykle
na inwestycje, przeniesienie na ryzykowna. Za jej fiasko w pe³ni
rok 2016 kilku inwestycji, np. odpowiadaæ bêdzie zarz¹d
budowa tymczasowego targowi- dzielnicy oraz radni PO i Kluska „Trocka”, budowa budynku bu Mieszkañców Targówka
komunalnego przy ul. Odrow¹¿a, Bródna i Zacisza, którzy poparli
adaptacja willi przy ul. Siarczanej taki sposób dzia³ania”.
na Centrum Kultury i Aktywnoœci
Opiniê tê burmistrz S³awomir
Lokalnej, budowa sali gimna- Antonik skomentowa³ nastêpustycznej z zagospodarowaniem j¹co: „Panu radnemu pomyli³y
terenu oraz modernizacja obiektu siê interpretacje: zarz¹dowi
LO przy ul. Oszmiañskiej. W dzielnicy nie chodzi o to, by
g³osowaniu za przyjêciem zdejmowaæ zadania i póŸniej je
uchwa³y opowiedzia³o siê 9 przywracaæ, ale jedynie, by
radnych, 7 by³o przeciw.
zmieniæ zapis w Wieloletniej
Poproszony o syntezê za- Prognozie Finansowej,
strze¿eñ radny Andrzej Bittel uwzglêdniaj¹cy przeniesienie

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
1-11.12 - Wystawa fotografii w Urzêdzie Dzielnicy Targówek podsumowuj¹ca projekt „Szlakiem Hymnu” realizowany w latach 2012-2015.
4.12 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
5.12 (sobota) - „Zapach Œwi¹t” – warsztaty artystyczne zwi¹zane
z tradycjami Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. W godzinach 10.00-15.00
w pracowniach mo¿na wykonaæ: wianki (25 z³), s³odki kalendarz
adwentowy (20 z³), bombkê malowan¹ (10 z³) lub pluszow¹ (15 z³),
skarpetê na prezenty (25 z³), œwiecznik w technice decoupage (20
lub 30 z³), malowane akwarel¹ ¿yczenia (10 z³). Obowi¹zuj¹ zapisy.
5.12 (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
* Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).
Temat: ¯ó³ty, czerwony, niebieski – akwarele Kandinskiego.
Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
* Mali Einsteini – temat: W podwodnej g³uszy – co ryby robi¹
pod tafl¹ lodu? 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 lub karnet 75 z³.
6.12 (niedziela) godz. 17.00 - „Wróbelek” przedstawienie
teatralne dla dzieci w wykonaniu Dzieciêcego Teatru Raj
Parafii œw. Marka Ewangelisty. Wstêp wolny.
9.12 (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski czyli ciekawe tematy
dla aktywnych mê¿czyzn i kobiet wszystkich pokoleñ. Koncert
„Wspomnienie dawnych lat” poœwiêcony Mieczys³awowi
Foggowi w 25. rocznicê œmierci pieœniarza. Wstêp wolny.
11-13.12 - Boogie Rock na mistrzostwach tanecznych World Dance Week.
Projekt finansowany z warszawskiego Funduszu Animacji Kultury.
12.12 (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
* „L¹dowanie amerykañskich si³ na wyspach Pacyfiku” oraz „Bitwa o
Midway” – gra lotnicza w skali 1:700. Godz. 10.00-15.00. Op³ata 20 z³.
* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
* Mali Einsteini – temat: Ziuum! O sile odrzutu. 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 lub karnet 75 z³.
12.12 (sobota) godz. 18.00 - „Struktury” wystawa malarstwa, form
przestrzennych i mebli - Inez Krupiñska, artysta plastyk, scenograf,
wspó³pracuje z Józefem Wilkoniem. Wystawa czynna do 14 stycznia.
12.12 (sobota) godz. 18.00 - „¯yciem siê ciesz” koncert kabaret piosenki literackiej barda Wojtka Gêsickiego. Akordeon
Rafa³ Grz¹ka. Wstêp wolny.
13.12 (niedziela) godz. 17.00 - „Niewolnicy Grudnia ‘81” spektakl s³ownomuzyczny upamiêtniaj¹cy rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce. Teksty Zbigniewa Herberta, Stanis³awa Barañczaka, Ernesta
Brylla. Piosenki Jacka Kaczmarskiego i Wojciecha M³ynarskiego z
akompaniamentem zespo³u „Projekt Grudzieñ ‘81”. Wspó³organizator:
Miejsko Gminny Oœrodek Kultury w Drohiczynie. Wstêp wolny.
14-20.12 (poniedzia³ek-niedziela) - „Tydzieñ ze sztuk¹” w
Centrum Handlowym Atrium Targówek - prezentacja prac sekcji
artystycznych DK Zacisze po³¹czona ze sprzeda¿¹ artystycznych
upominków: maskotek, bombek, œwiec w technice decoupage,
makram i bi¿uterii, dekoracji florystycznych oraz obrazów.
Zapraszamy w godzinach 10.00-21.00.
16.12 (œroda) godz. 12.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Ko³a
Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.
18.12 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
19.12 (sobota) - „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”.
* Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10
lat). Temat: Papier, klej, no¿yczki czyli Matisse i jego barwne
obrazy. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
* Mali Einsteini – temat: Œwi¹teczne eksperymenty. Zajêcia dla dzieci w
wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³.
* Lego Twórcze Budowanie – budujemy Krainê Œwiêtego Miko³aja.
Godz. 10.00-14.00. Zajêcia dla dzieci w wieku 5-10 lat. Op³ata 50 z³.
21.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Op³atkowe spotkanie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”.
31.12 (czwartek) - Bal sylwestrowy. Zaproszenia do kupienia
w DK Zacisze.

Dokoñczenie XIV sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Obrona ZGN i bud¿etowe kontrowersje
Wznowiona 17 listopada sesja wzbudza³a du¿e
zainteresowanie, ale jeœli ktoœ nastawia³ siê na sensacjê, mocno siê jej przebiegiem musia³ rozczarowaæ.
Procedowano sprawnie i szybko. Nerwowo by³o tylko na
pocz¹tku, podczas rozpatrywania skargi mieszkañców
na ZGN. Co ciekawe, skargê odrzucono, mimo pozytywnej o niej opinii komisji rewizyjnej.
Przed³u¿ono pracê komisji sposób œrodkom mo¿liwe
doraŸnej, powo³anej do zba- sta³y siê przesuniêcia w
dania dzia³alnoœci szkó³ Sa- bud¿ecie dzielnicy – 886
lomona, które podejrzewano tysiêcy przeznaczono na
o bezpodstawne pobieranie wynagrodzenia dla pracownidotacji oœwiatowej. Na skutek ków oœwiaty. Inne zmiany to
rekomendacji komisji, naj- m.in. 80 tysiêcy na bie¿¹c¹
pierw wstrzymano dotacjê dzia³alnoœæ Domu Kultury
dla dzia³aj¹cej na terenie Praga. Ponad 2 mln z³otych
dzielnicy szko³y Salomona, a z niezrealizowanych w tym
nastêpnie jej dyrekcja sama roku inwestycji ma zostaæ
z pobierania tej dotacji zre- przesuniêtych na rok przyzygnowa³a. Spraw¹ zaintere- sz³y, a w tym 100 tysiêcy na
sowa³a siê tak¿e prokuratura. dalsz¹ realizacjê pod³¹czeñ
Dziêki odzyskanym w ten do sieci ciep³owniczej.

Znikomy stopieñ realizacji
tegorocznego bud¿etu zarzuca³ zarz¹dowi radny
SLD Ireneusz Tondera, co
t³umaczono obiektywnymi
trudnoœciami i przed³u¿aniem
siê procedur. W przypadku
ZGN by³y to problemy z uzyskaniem umów przy³¹czeniowych czy wykwaterowaniem
lokatorów. Jako przewodnicz¹cy komisji ds. bud¿etu partycypacyjnego radny Tondera
upomnia³ siê równie¿ o œrodki
na realizacjê w przysz³ym
roku projektów, które wygra³y
w drugiej edycji. Jego zdaniem,
tych pieniêdzy zabrak³o w projekcie dzielnicowego za³¹cznika bud¿etowego na rok 2016.
Dokonano
kolejnych
zmian w sk³adach komisji,

poruszono te¿ kwestiê z³ego
funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
Burmistrz Pawe³ Lisiecki
stwierdzi³, ¿e wadliwa jest
sama ustawa. Dzielnica jest
niestety pozbawiona jakiegokolwiek decydowania w tych
sprawach, ma tylko pobieraæ
op³aty od mieszkañców.
Radna niezale¿na Magdalena
Guga³a wyrazi³a jeszcze
dalej id¹cy pogl¹d, ¿e system
odbioru funkcjonuj¹cy w Warszawie jest niezgodny tak¿e
z zapisami obowi¹zuj¹cej
ustawy.
Wyczerpawszy porz¹dek
obrad sesjê zakoñczono po
zaledwie 1,5 godziny procedowania. A jednak mo¿na.
Kr.

W obronie biblioteki
Droga Redakcjo!
Mieszkam w bloku przy ul. Kijowskiej 11 od 1972 roku. Mam 78 lat, jestem schorowan¹
kobiet¹, rzadko wychodz¹c¹ z mieszkania. Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 102
istnieje chyba od pocz¹tku istnienia mojego bloku. Korzystam z niej regularnie, zw³aszcza
od czasu wylewu. Czytam kilka ksi¹¿ek tygodniowo. Nasze osiedle bardzo siê „zestarza³o”,
coraz wiêcej starszych osób w nim mieszka. I wszyscy korzystaj¹ z tej biblioteki, nie tylko
ja, choæ œmiem twierdziæ, ¿e jestem w czo³ówce osób wypo¿yczaj¹cych.
Proszê Pañstwa z ca³ego serca, byœcie wstawili siê za pozostawieniem Biblioteki. Proszê, by jej nie
likwidowano. Nie znam powodów likwidacji i nie rozumiem ich, nawet gdybym zna³a. Biblioteka
jest potrzebna dla setek mieszkañców. Istnieje od lat i korzystamy z niej od lat. To wielka strata
dla mieszkañców, zw³aszcza dla mnie. Nie bêdê w stanie podjechaæ na Jagielloñsk¹ 47E, gdzie
biblioteka bêdzie przeniesiona. Nie dojdê nawet na Z¹bkowsk¹, gdzie jest najbli¿sza biblioteka.
Proszê Redakcjê, byœcie Pañstwo interweniowali. W naszym bloku jest 7 pustych lokali na wynajem,
wiêc lokal po bibliotece te¿ bêdzie œwieci³ pustkami. Trudno jest utrzymaæ sklep w miejscu, gdzie
przewija siê ma³o osób, gdy¿ wiêkszoœæ jedzie do Centrum Handlowego Warszawa Wileñska.
Mogê przeboleæ stratê ka¿dej placówki w pobli¿u, ale nigdy nie od¿a³ujê straty biblioteki
w moim budynku. Ju¿ jestem tak zdenerwowana, ¿e to na pewno odchorujê.
Z powa¿aniem,
Sta³a czytelniczka Nowej Gazety Praskiej (nazwisko znane redakcji)
Jako osobom uzale¿nionym od czytania, trudno
jest nam, w naszym redakcyjnym gronie, zrozumieæ
opisan¹ przez czytelniczkê sytuacjê. Z jednej strony
narzeka siê, ¿e Polacy ma³o czytaj¹, a z drugiej
strony – nie daje im siê szansy na poprawê
tego stanu rzeczy. Z jednej strony organizuje siê
g³oœne, spektakularne akcje, typu Narodowe
Czytanie „Lalki” czy „Pana Tadeusza”, a nawet
og³asza siê ca³y rok (w tym wypadku by³ to rok
2014) Rokiem Czytelnictwa, a z drugiej – likwiduje
siê bibliotekê, która funkcjonuje w danym miejscu
od 45 lat i jest ludziom bardzo potrzebna.
Bo wbrew pozorom, wbrew narzekaniom, Polacy
czytaj¹. Widaæ to bardzo dobrze na przyk³adzie
Wypo¿yczalni dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 102
przy ul. Kijowskiej 11. Nie jest to jakaœ zamieraj¹ca
placówka. W zesz³ym roku odwiedzi³o j¹ 9 300
czytelników, co daje niez³¹ œredni¹ 41 czytelników
dziennie. Dlaczego wiêc ma byæ zlikwidowana?
Z proœb¹ o wyjaœnienie powodów, dla których
Wypo¿yczalnia nr 102 z dniem 1 stycznia 2016 r.
zostanie przeniesiona do lokalu przy ul. Jagielloñskiej
47E zwróciliœmy siê do dyrektor Biblioteki Publicznej
im. ksiêdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy
Praga-Pó³noc, Janiny Zakrzewskiej-Mas³owskiej.
Na decyzjê przeniesienia Wypo¿yczalni nr 102,
jak wyjaœnia pani dyrektor, z³o¿y³o siê kilka przyczyn. Jedn¹ z nich s¹ wysokie koszty utrzymania
lokalu, który nale¿y do Spó³dzielni Mieszkaniowej RSM „Praga”. Starania dyrekcji biblioteki o
obni¿enie czynszu nie przynios³y ponoæ ¿adnych
rezultatów – w³adze spó³dzielni nie zgodzi³y siê
na zmniejszenie czynszu, a przez to obni¿kê kosztów
eksploatacji. Ponadto biblioteka by³a zalana, co
spowodowa³o zniszczenie czêœci ksiêgozbioru.
Przy tym w dzielnicy Praga-Pó³noc maleje liczba
mieszkañców, a co za tym idzie i czytelników.
- Po wnikliwej analizie kosztów, decyzja o
przeniesieniu najdro¿szej w utrzymaniu placówki
do nowego, znacznie tañszego lokalu, bêd¹cego
w zasobach ZGN-u, by³a koniecznoœci¹ – mówi
dyrektor Janina Zakrzewska-Mas³owska.
Rzeczywiœcie, stawka wynajmu lokalu przy
ul. Kijowskiej 11 (21,95 z³ za m?) jest znacznie
wy¿sza ni¿ np. na Z¹bkowskiej 23/25 (4,86 z³ za m2).
Trudno zreszt¹ je porównywaæ: stawka wynajmu
lokalu na Z¹bkowskiej jest stawk¹ wyj¹tkowo
ulgow¹, poniewa¿ lokal wynajmowany jest z zasobów ZGN. Jednak stawka 21,95 z³ netto za m2
powierzchni lokalu na Kijowskiej, w porównaniu
z okolicznymi sklepami te¿ nie jest wygórowana.
Przy tym okaza³o siê, ¿e dyr. ZakrzewskaMas³owska od 2012 roku nie próbowa³a negocjowaæ nowych warunków najmu z prezesem
RSM „Praga”, choæ, jak zapewnia kierownik osiedla
Kijowska, Robert Ga³¹zka, spó³dzielnia jest
gotowa do podjêcia rozmów i obni¿enia czynszu.
Mimo trudnoœci z utrzymaniem Wypo¿yczalni
nr 102 dyrektor nie zg³asza³a niedoborów finansowych na posiedzeniu Komisji Bud¿etu Rady
Dzielnicy, tak jakby decyzja o przeniesieniu biblioteki zosta³a raz na zawsze podjêta, bez rozpatrywania innych mo¿liwoœci i prób poszukania alternatywnego wyjœcia z sytuacji. Wygl¹da równie¿
na to, ¿e decyzja zosta³a podjêta bezprawnie.
Wed³ug Ustawy o Bibliotekach z dnia 27 czerwca
1997 r., aby przenieœæ bibliotekê, jej organizator
(gmina lub zwi¹zek komunalny), na 3 miesi¹ce przed
wydaniem uchwa³y o zmianie siedziby biblioteki,
obowi¹zany jest podaæ do wiadomoœci publicznej
informacjê o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem
(Ustawa o Bibliotekach, rozdz. 3, art. 13, p. 2).
W przypadku przeniesienia Wypo¿yczalni nr
102, która ma rozpocz¹æ dzia³alnoœæ w nowym
miejscu ju¿ za miesi¹c, odpowiednia uchwa³a
nie zosta³a podana do publicznej wiadomoœci
(nie wiadomo, czy w ogóle akt taki powsta³).
Potwierdzenie o przeniesieniu uzyskaliœmy
dopiero od rzecznika prasowego Dzielnicy PragaPó³noc, Beaty Bieliñskiej-Jacewicz, bowiem ani

naczelnik Wydzia³u Kultury, Arkadiusz Werelich,
ani wiceburmistrz Dariusz Wolke nie znaleŸli czasu
na udzielenie redakcji stosownych wyjaœnieñ.
Wypo¿yczalnia nr 102 dzia³a w bloku przy
ulicy Kijowskiej 11 od pocz¹tku istnienia osiedla i przenoszenie jej na odleg³y Golêdzinów
jest nie tylko wielk¹ strat¹ dla mieszkañców, ale
tak¿e, jak powiedzia³ radny Ireneusz Tondera
– jest wielkim skandalem. Nawet dla zdrowej
osoby dojazd do nowej siedziby mo¿e stanowiæ
problem, nie mówi¹c ju¿ o osobach maj¹cych
trudnoœci z poruszaniem siê.
Dyrektor Janina Zakrzewska-Mas³owska
wyjaœnia, ¿e nowa lokalizacja ma zaspokoiæ potrzeby czytelnicze mieszkañców osiedla Œliwice,
a w niedalekiej odleg³oœci od Kijowskiej znajduj¹
siê przecie¿ dwie, dobrze wyposa¿one placówki:
Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 101
przy ul. Z¹bkowskiej 23/25 oraz Wypo¿yczalnia
dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 4 przy ul. Radzymiñskiej 50. Niestety, dla naszej czytelniczki,
podobnie jak dla wielu innych starszych i chorych
u¿ytkowników, s¹ one zupe³nie nieosi¹galne.
Na to równie¿ pani dyrektor znalaz³a radê, proponuj¹c osobom maj¹cym problemy z poruszaniem
siê bezp³atn¹ us³ugê, tzw. ksi¹¿kê na telefon. Wystarczy zadzwoniæ do najbli¿szej placówki, podaæ
wyszukane wczeœniej w katalogu internetowym
pozycje i ksi¹¿ki zostan¹ dostarczone do domu.
Tak naprawdê taka us³uga nie istnieje. ¯aden
bibliotekarz nie ma w zakresie obowi¹zków roznoszenia ksi¹¿ek po domach. Jest to zupe³nie
nierealne przy i tak niedostatecznej obsadzie
kadrowej bibliotek. Nierealne jest tak¿e dlatego,
¿e nawet gdyby uda³o siê zrealizowaæ tê us³ugê
si³ami wolontariuszy, to potencjalni odbiorcy nie
otworzyliby drzwi, boj¹c siê wpuszczaæ do
domu obcych. Poza tym, nic nie zast¹pi samodzielnego poszukiwania ksi¹¿ek na rega³ach,
rozmowy z bibliotekarzem i przegl¹dania
nowoœci w miejscu, które zna siê od lat.
Trudno nie zgodziæ siê z argumentem, ¿e na
Golêdzinowie i Œliwicach brakuje biblioteki, choæ
¿adnych badañ na ten temat nie przeprowadzono.
Jeœli tak jest, trzeba utworzyæ now¹ placówkê,
zatrzymuj¹c jednak Wypo¿yczalniê 102 w jej
dawnym miejscu. W tym duchu wypowiedzieli
siê radni na posiedzeniu Komisji Bud¿etu Rady
Dzielnicy Praga-Pó³noc w dniu 10 listopada 2015 r.
Jednog³oœnie przyjêli stanowisko o utrzymaniu
placówki bibliotecznej przy ul. Kijowskiej 11.
Mimo to, 27 listopada rzecznik prasowy Beata
Bieliñska-Jacewicz potwierdzi³a przeniesienie
biblioteki, zapewniaj¹c jednoczeœnie, ¿e zarz¹d
dzielnicy nie zostawi czytelników z Kijowskiej w
sytuacji patowej i postara siê znaleŸæ rozwi¹zanie.
Bêdziemy sprawê monitorowaæ.
Biblioteki publiczne to instytucje us³ugowe,
tworzone dla ludzi. Jak mówi artyku³ 19 Ustawy
o Bibliotekach, organizowane s¹ po to, aby
zapewniæ mieszkañcom dogodny dostêp do
materia³ów bibliotecznych i informacji. Dzia³anie
dyrekcji biblioteki powinno byæ wiêc ukierunkowane na u³atwianie tego dostêpu, a wiêc na
rozwój czytelnictwa, a nie odwrotnie. Przeniesienie Wypo¿yczalni nr 102 przy ul. Kijowskiej 11
to odbieranie ludziom ich prawa dostêpu do
informacji i to, o ironio, w dobie realizowania
Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa, zak³adaj¹cego zwiêkszenie kwot
na dzia³alnoœæ bibliotek.
Prezydent Andrzej Duda inicjuj¹c we wrzeœniu
Narodowe Czytanie „Lalki” powiedzia³, ¿e czytanie
jest niezwykle wa¿ne, bo nas jednoczy. Jak widaæ
nie dotyczy to Pragi, gdzie konflikty w instytucjach
kultury dotykaj¹ czytelników. Nasza redakcja zawsze stanie w obronie tych, dla których œwiat bez
ksi¹¿ek jest niemo¿liwy i je¿eli zajdzie potrzeba,
bêdziemy interweniowaæ w wy¿szych instancjach.
Joanna Kiwilszo
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Co nam da Most Krasiñskiego?
Nowa przeprawa, o której ostatnio wiele siê mówi,
rozpali³a serca i umys³y po dwóch stronach Warszawy.
Lewobrze¿ny ¯oliborz protestuje przeciwko budowie
mostu. Targówek chce dla swoich mieszkañców
przeprawy o charakterze lokalnym, która u³atwi komunikacjê
z centrum miasta.
Nowa przeprawa odkorkuje autobusów. Sprawna komunidrogi wyjazdowe z Targówka. kacja miejska u³atwi dostêp do
Do tej pory dzielnica dysponuje I linii metra. Trasa Krasiñskiego
jedynie dwiema przeprawami. bêdzie mia³a charakter wyTrasa S8 to nowoczesne i ³¹cznie lokalnej przeprawy.
dobre po³¹czenie, ale wjechaæ Wybudowanie na trasie bezna ni¹ z Targówka w godzi- piecznych œcie¿ek roweronach szczytu to prawdziwy wych oraz trasy spacerowej
koszmar. Drugi wyjazd z dziel- sprzyja³o bêdzie spacerom
nicy tak¿e pozostawia wiele warszawiaków nad Wis³¹ oraz
do ¿yczenia. Ulica Œwiêtego u³atwi dostêp do Centrum
Wincentego i Odrow¹¿a Olimpijskiego.
koñczy siê w¹skim gard³em,
G³osy mówi¹ce o trasie
jakim jest Rondo ¯aba. Na tranzytowej z ¯oliborza na
potrzeby 130-tysiêcznej dziel- Targówek nie maj¹ ¿adnego
nicy, jak¹ jest Targówek, to uzasadnienia. Mieszkañcy
stanowczo za ma³o.
Targówka, podobnie jak mieszTrasa Mostu Krasiñskiego kañcy ¯oliborza, nie musz¹ siê
zapewni uzyskanie dodatko- obawiaæ tirów rozje¿d¿aj¹cych
wego po³¹czenia dla transportu ich dzielnice. Trasa Mostu
publicznego tramwaju oraz Krasiñskiego przyczyni siê

do poprawy komunikacji na
Bródnie. W niedalekiej przysz³oœci planowane s¹ inwestycje
mieszkaniowe wzd³u¿ ulicy
Wysockiego, Malborskiej i
Œwiêtego Wincentego. Trasa i
Most Krasiñskiego zapewni¹
mieszkañcom powstaj¹cych
na Targówku osiedli lepsz¹
ofertê komunikacyjn¹.
G³osujcie na trasê Mostu
Krasiñskiego. Podpisy mo¿na
sk³adaæ w Zak³adach Opieki
Zdrowotnej na Targówku, w
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców
Urzêdu Dzielnicy Targówek,
placówkach oœwiatowych i
kulturalnych oraz administracji
osiedli i spó³dzielni mieszkaniowych na terenie dzielnicy
Targówek.
Most Krasiñskiego - w
dziesiêæ minut z Targówka na
¯oliborz – to naprawdê mo¿liwe.
Zas³ugujesz na to.
I ¿aden tir nie wejdzie Ci
w drogê.

Od redakcji: Most Krasiñskiego bêdzie tematem sesji Rady Dzielnicy Targówek
3 grudnia o godz. 16.30.
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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, 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ALE szybka i elastyczna po¿yczka
do 25000 z³. Tel. 668 681 916
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760

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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWY, p³ytki, panele,
szpachla, malowanie - niedrogo
882-836-741
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
PRANIE dywanów wyk³adzin
605-726-258
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

D
R
Z
W
I

• 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
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

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
OG£ASZA
NA DZIEÑ 7 stycznia 2016 r.
USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
oraz
NA DZIEÑ 7 stycznia 2016 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH GARA¯Y M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali i gara¿y wystawionych do
konkursu wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych:
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23
i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na
stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc
www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na
lokalach i gara¿ach przeznaczonych do najmu. Informacje
dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali
U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy
ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28, 24, 88
w godzinach pracy Zak³adu.

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi 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¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
PRACA
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

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

Zrozumieæ!
Proszê Szanownych Pañstwa, w ka¿dym
fachu uczeñ, student, adept musi przejœæ
badania lekarskie i zdaæ egzamin, aby
wykonywaæ dany zawód. W czasie pracy
obowi¹zuj¹ okresowe badania lekarskie i
koniecznoœæ ustawicznego kszta³cenia. Z
wyj¹tkiem polityków, pos³ów, senatorów itp.
Proszê przede wszystkim PIS i ca³¹ resztê
grona o uchwalenie ustawy o przydatnoœci
psychicznej, zdrowotnej i merytorycznej kandydatów do stanowisk pañstwowych. W dniu
wyborów i referendów sugerujê ka¿dorazowo ka¿dego wyborcê zbadaæ alkomatem i na
obecnoœæ substancji psychoaktywnych. W
skrajnych przypadkach ju¿ wybranych.
W ka¿dym pañstwie jest narodowy
krêgos³up i narodowa wiara, które bêd¹c w
odpowiednich proporcjach utrzymaj¹ nas razem jako pañstwo. Dla mnie jako Szanowne
Pañstwo i tak propañstwowo tytu³ujê te kilka
s³ów co dwa tygodnie od lat. Nie chcê Polski
dzielnicowej. Aliœci coraz wiêcej krzywoustych
widaæ na scenie politycznej i gospodarczej.
Warto znaæ historiê i kojarzyæ fakty.
Wielk¹ radoœci¹ dla ka¿dego, kto obcuje
ze zwierzêtami, jest zrozumienie ich jêzyka.
Cz³ekokszta³tne ma³py s¹ sztandarowym

przyk³adem. Odczytywanie filozofii stada jest
bardzo proste. Siedz¹c przed wybiegami zwierzaków, najlepiej z dzieciakami, wyœmienicie
mo¿emy obserwowaæ zasady hierarchii, sposób zdobywania szacunku, a tak¿e sposób
ostrzegania przed nagannym zachowaniem
oraz sposób karania tych, którzy zasady ³ami¹
lub s¹ przeciw interesom stada. Zwykle jest
wtedy du¿o zamieszania, krzyku i jazgotu, ale
nie leje siê krew i karanie nie jest zemst¹. Ukarany nie jest wydalany poza obrêb spo³ecznoœci. Karanie jest tylko procesem zachowañ
wprowadzonych œwiadomie w podœwiadomoœæ,
aby wiêcej Ÿle nie czyniæ. Zdarza siê, ¿e winny lub przegrany dominator sam opuszcza
stado, najczêœciej wkrótce popada w k³opoty
zdrowotne i psychiczne.
Przyjemnoœci¹, ale tak¿e nauk¹ dla nas,
starszych s¹ reakcje naszych dzieci, jak
widz¹ stado i jego wygl¹d i zachowania.
Bywam w ZOO i czêsto widzê pogardê dla
stad zwierz¹t. Widzê wrzucanie kamieni
i ostrych przedmiotów w papierkach po
s³odyczach i niezrozumiale agresywne
okreœlenia ich ty³ków. Proszê zdj¹æ sobie i
dzieciom majtki i spojrzeæ w lustro.
Fosy i ogrodzenia uniemo¿liwiaj¹ kontakt
w drug¹ stronê. Poniewa¿ od lat obserwujê
zjawisko prób nawi¹zania kontaktu z ludŸmi ze strony zwierz¹t, opiszê historiê sprzed
kilku dni pary psów rasy cane corso. Chcê

Campus Warsaw otwarty
Pocz¹wszy od 19 listopada w praskim Koneserze zaczê³a dzia³aæ
spo³ecznoœæ startupowa. Pocz¹tkuj¹cy przedsiêbiorcy mog¹ rozwijaæ tu swoje
pomys³y, otrzymywaæ wsparcie od pracowników, mentorów oraz partnerów
Google’a, a tak¿e budowaæ relacje z innymi firmami oraz inwestorami.
Do ich dyspozycji oddano 1600 metrów
Campus Warsaw, usytuowany na
terenie Centrum Praskiego Koneser przy kwadratowych przestrzeni, podzielonej
ulicy Z¹bkowskiej 27, zosta³ oficjalnie na trzy piêtra. Tu¿ po wejœciu trafiamy do
otwarty 19 listopada. W uroczystoœci otwar- Campus Cafe, która ma byæ sercem ca³ej
cia tej pierwszej w Europie Œrodkowo- placówki. To tutaj bêd¹ odbywa³y siê
Wschodniej wylêgarni start-upów Google’a spotkania miêdzy inwestorami, partnerami
uczestniczy³ wicepremier Mateusz Morawiecki, i startupami. Tutaj prawdopodobnie bêd¹
minister Wojciech Kolarski, prezes EMEA te¿ zapada³y najwa¿niejsze dla m³odych
Business & Operations Matt Brittin, w³adze przedsiêbiorców decyzje.
miasta i dzielnicy, przedstawiciele dyplomacji
Na parterze ulokowano ponadto pokój
oraz przyszli u¿ytkownicy.
szkoleniowy, gdzie organizowane maj¹ byæ
Spotkanie poprowadzi³ Rafa³ Plutecki, warsztaty i spotkania z mentorami. Codziendyrektor nowego Campusu Google, który w nie maj¹ byæ w tym miejscu organizowane
wirtualnej wycieczce oprowadzi³ zebranych spotkania z autorytetami z ró¿nych dziedzin.
po inspiruj¹cej przestrzeni praskiego W ramach wsparcia pracownicy Google’a
inkubatora biznesu. PóŸniej mo¿na by³o bêd¹ spotykali siê ze startupowcami i pomaobejrzeæ, jak dawny biurowiec „Konesera” gali im w rozwoju firm. Polski oddzia³ Gozaadaptowano na potrzeby m³odych ogle liczy setki osób, specjalizuj¹cych siê w
ró¿nych zagadnieniach. Jednego dnia zatem
przedsiêbiorców.

ZARZ¥D DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
M.ST.WARSZAWY
OG£ASZA
na podstawie § 1 ust.1 Za³¹cznika Nr 2 do Zarz¹dzenia
Nr 3357/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
30 marca 2006 r. (z póŸn. zm.) w sprawie zasad
wydzier¿awiania powy¿ej 3 lat nieruchomoœci miasta
sto³ecznego Warszawy
PISEMNY PRZETARG NA DZIER¯AWÊ NIERUCHOMOŒCI
ZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W WARSZAWIE
PRZY ULICY RATUSZOWEJ Nr 6 OZNACZONEJ
JAKO DZIA£KA NR 9 O POWIERZCHNI 4.497,00 m2
W OBRÊBIE 4-15-02 Z PRZEZNACZENIEM NA
DZIA£ALNOŒÆ GASTRONOMICZN¥ (Z WY£ACZENIEM
SPRZEDA¯Y ALKOHOLU) Z BOGAT¥ RODZINN¥
OFERT¥ REKREACYJN¥.
OFERTY NALE¯Y SK£ADAÆ DO DNIA 16 GRUDNIA 2015 r.
PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 18 GRUDNIA 2015 r.
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE DOTYCZ¥CE
OG£OSZONEGO PRZETARGU ZOSTA£Y WYWIESZONE
W SIEDZIBIE ZAK£ADU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŒCIAMI PRZY ULICY JAGIELLOÑSKIEJ 23
ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
www.zgn-praga-pn.waw.pl www.praga-pn.waw.pl
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ
w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.
Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-24,
28, 29, 88 w godzinach pracy Zak³adu.

bêdzie mo¿na tutaj spotkaæ specjalistów z
zakresu prawa internetowego, a innego marketingowców, speców od UX lub osoby
zg³êbiaj¹ce tajniki monetyzacji. Przyk³adowo,
podczas jednego z najbli¿szych spotkañ w
Campusie pojawi siê szef YouTube’a na Centraln¹ Europê. Najwiêkszym pomieszczeniem
na parterze jest sala konferencyjna, któr¹
Campus ma udostêpniaæ wszystkim chêtnym
do organizacji ciekawych wydarzeñ.
Na pierwszym piêtrze znajduje siê przestrzeñ co-workingowa, za któr¹ odpowiada
partner Google’a – firma TechHub. Ka¿dy
bêdzie móg³ tutaj wykupiæ miejsce do pracy.
Dostêpne bêd¹ pakiety Flex oraz Resident.
W ramach pierwszego wynajmuj¹cy nie ma
przypisanego na sta³e biurka i mo¿e pracowaæ w Campusie przez maksymalnie 20
godzin tygodniowo w godzinach 9:0018:00. Drugi - daje w³asne biurko i niemal
nieograniczon¹ swobodê 24 godziny na
dobê przez 7 dni w tygodniu. Na tym piêtrze poza pomieszczeniem dla pracowników
Campusu, znajdziemy równie¿ specjalne
pokoje s³u¿¹ce do spotkañ, dyskusji i
integracji. Maj¹ one bardzo lokalne nazwy,
nawi¹zuj¹ce do przesz³oœci „Konesera”:
Luksusowa, Dêbowa, Siwucha, Bycza itp.
Drugie piêtro to dalsza czêœæ przestrzeni
co-workingowej oraz kolejne pokoje
spotkañ. Warto nadmieniæ, ¿e TechHub nie
bêdzie tutaj udostêpnia³ jedynie miejsc do

tylko przypomnieæ, ¿e proste machanie ogonem, ocieranie siê, przytulanie, wyci¹gniêcie ³apy czy obw¹chiwanie to podanie rêki³apy do cz³owieka i zachêta do zrozumienia
miêdzygatunkowego, przyjaŸni i mi³oœci. S¹
jednak przekazy wy¿szej koniecznoœci…
Dona i Angelo s¹ bohaterami takiego
przekazu. Mieliœmy wykonaæ obowi¹zkowe
szczepienie przeciwko wœciekliŸnie. Pierwsza
wesz³a Dona i w³aœciciel zasugerowa³, ¿e z
suczk¹ nie jest najlepiej. Na kilka dni od³o¿yliœmy zaplanowan¹ czynnoœæ i zleci³em badania
krwi, podejrzewaj¹c ropomacicze. Podczas
wsadzania Dony do samochodu jej przyjaciel
Angelo wyskoczy³ z auta, podbieg³ do drzwi
przychodni i wtuli³ g³owê w klamkê. Kompletnie
nie da³ siê odci¹gn¹æ z powrotem nawet przy
silnym poci¹ganiu za smycz. Wpuœci³em
pieska do œrodka, myœl¹c, ¿e trochê zamarz³ i
chce siê ogrzaæ. Aliœci po otwarciu drzwi Angelo
wbieg³ do sali operacyjnej i po³o¿y³ siê pod sto³em zabiegowym. Uznaliœmy, ¿e oto powiedzia³,
¿e prosi o przebadanie stanu jego zdrowia.
Wystarczy³o poprosiæ, po kilku minutach
wykry³em wczesne stadium nowotworzenia w
obrêbie tarczki odbytu i raka prostaty. W przysz³ym tygodniu spod sto³u Angelo trafi na stó³
operacyjny. Kilka lat wczeœniej dozna³ ulgi po
zabiegu okulistycznym…. hm, a mo¿e chcia³
znów doznaæ dzia³ania narkotyku? Jestem
pewien, ¿e psy s¹ bardziej odpowiedzialne
ni¿ my. Angelo sam u siebie zdiagnozowa³
dwa powa¿ne nowotwory, zaufa³ ludziom i
poprosi³ o pomoc, aby jak najd³u¿ej opiekowaæ
siê Don¹. Jak¿e to normalne, proste i oczywiste.
Wystarczy popatrzeæ i kojarzyæ fakty.

pracy. Ide¹ Campusu ma byæ integrowanie
startupowców i budowanie wzajemnie inspiruj¹cej siê oraz wspieraj¹cej spo³ecznoœci,
bowiem u podstaw rozwoju dzia³aj¹cych
tutaj firm ma le¿eæ wymiana pomys³ów
oraz szeroko pojêta wspó³praca.
Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e o ile za przestrzeñ co-workingow¹ musimy zap³aciæ, to
przynale¿noœæ do spo³ecznoœci Campusu jest
ca³kowicie bezp³atna. Ka¿dy mo¿e do niej
do³¹czyæ rejestruj¹c siê na campus.co/warsaw
i zapewniaj¹c sobie w ten sposób wstêp do
sieci campusów na ca³ym œwiecie. Aktualnie
spo³ecznoœæ liczy ju¿ ponad 1,5 tys. osób,
z czego 21% to kobiety, co jest œwietnym
wynikiem, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
Campus Warsaw dopiero rusza.
Campus Warsaw ma szansê staæ siê
jednym z najwa¿niejszych oœrodków wspieraj¹cych innowacje w kraju. Bior¹c pod
uwagê, ¿e na œwiecie istniej¹ zaledwie
cztery inne placówki tego typu, jest to niesamowita szansa dla polskich startupów oraz
wszystkich, którzy marz¹ o stworzeniu
czegoœ innowacyjnego lub po prostu poszerzeniu horyzontów i zdobyciu nowych
doœwiadczeñ. To równie¿ szansa dla
warszawskiej Pragi, bo wiadomo, ¿e za
Campusem Warsaw przyjd¹ tutaj inne
firmy oraz powstan¹ nowe miejsca pracy. I
choæ w tej chwili, jak powiedzia³ podczas
otwarcia Campusu wicepremier Mateusz
Morawiecki „ta czêœæ Warszawy jeszcze piêknie
nie wygl¹da”, to na pewno zmieni siê w
prê¿n¹ dzielnicê m³odej przedsiêbiorczoœci.
Joanna Kiwilszo
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Czym zajmuje siê
dyrektor ZDM

Bohaterowie Marszu
Niepodleg³oœci

Na portalu Transport-Publiczny.pl
ukaza³ siê w³aœnie pierwszy du¿y, programowy wywiad z nowym dyrektorem
Zarz¹du Dróg Miejskich w Warszawie
£ukaszem Puchalskim. Nowy dyrektor jest
m³odym cz³owiekiem bez doœwiadczenia
w zarz¹dzaniu, a jego najsilniejszym punktem w dorobku przed nominacj¹ by³o
wprowadzenie w Warszawie systemu
wynajmu rowerów Veturilo. Niezbyt dobrze
rokowa³o te¿ uzasadnienie jednego z wiceprezydentów, i¿ powodem czerwcowej
zmiany szefa ZDM mia³y byæ „brak w³aœciwego kontaktu zewnêtrznego jednostki z
mieszkañcami i ostatnia sprawa bud¿etu
partycypacyjnego.” Kontakt z mieszkañcami
wa¿na rzecz, lecz ZDM nie jest biurem
prasowym, z kolei bud¿et partycypacyjny
stanowi dla mieszkañców trzeciorzêdny
temat, wiêc nie wygl¹da³o to powa¿nie.

Muszê przyznaæ, ¿e wywiad z £ukaszem Puchalskim wygl¹da powa¿nie.
Jego plany i pomys³y mog¹ jednak rozsadziæ dyrektorski gabinet, gdy¿ dotycz¹
czêstokroæ zagadnieñ znajduj¹cych siê
poza zasiêgiem kierowanej przez niego
instytucji. Po pó³ roku pracy by³oby
dobrze, gdyby zamiast o przebudowie
siatki ulic myœla³ raczej o w³aœciwej
koordynacji remontów ulic istniej¹cych,
co od zawsze jest bol¹czk¹ naszego
miasta. W ca³ym wywiadzie nie ma te¿
ani s³owa o przysz³oœci p³atnego parkowania czy o kontrowersyjnym pomyœle
op³aty za wjazd do œródmieœcia, który
zapisano w obowi¹zuj¹cej „Strategii
zrównowa¿onego rozwoju systemu
transportowego Warszawy”, uchwalonej
przez PO w 2009 r. - a to akurat s¹
kompetencje ZDM.

Mam wra¿enie, ¿e dyrektor ZDM
uzna wreszcie rolê marketingu i promocji
transportu publicznego, co bêdzie mia³o
znacznie lepszy skutek dla zwiêkszenia
udzia³u komunikacji publicznej w transporcie, ni¿ stosowana dotychczas przez
w³adze Warszawy metoda kija i marchewki. Dotyczy to tak¿e car-sharingu,
którego jest zadeklarowanym fanem.
Wspó³dzielenie samochodów osobowych,
dziêki mo¿liwoœciom internetu doœæ ju¿
popularne w Polsce w podró¿ach na
wiêksze odleg³oœci, w transporcie miejskim
to wci¹¿ niewykorzystany potencja³.
Niestety, z wywiadu wyraŸnie wynika,
¿e dla nowego dyrektora ZDM œródmieœcie
zawiera siê pomiêdzy Placem Zbawiciela
a klubami na Powiœlu. Mówi sk¹din¹d o
komunikacji w tym œródmieœciu bardzo
rozs¹dne rzeczy. Tymczasem œródmieœcie

funkcjonalne to z natury rzeczy teren
wewn¹trz najmniejszej obwodnicy miasta,
a zatem rozci¹gaj¹cy siê pomiêdzy ul.
Towarow¹ a Wiatraczn¹. Aglomeracja
wielkoœci Warszawy nie mo¿e mieæ
œródmieœcia rozci¹gniêtego wzd³u¿ jednej, choæby najbardziej szacownej ulicy.
Najbardziej niepokoi jednak, ¿e £ukasz
Puchalski jest kolejnym wysokim urzêdnikiem miejskim, który wypycha poza
œródmieœcie Pragê.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Spo³eczny obserwator

Praga utonie w œmieciach?
Przepe³nione kontenery w altanach
œmietnikowych, œmieci wysypuj¹ce siê z
koszy ulicznych, dzikie wysypiska wzd³u¿
linii kolejowych, przy gara¿ach, w podwórkach kamienic, stare meble zalegaj¹ce
niemal na ka¿dej posesji, puste butelki
po alkoholu w bramach, œmieci i psie
odchody na trawnikach i ulicach. Tak na
co dzieñ wygl¹da œmieciowa rzeczywistoœæ
na Pradze. Czy nasza dzielnica utonie w
œmieciach? Kto za to odpowiada? Jakie s¹
powody takiego stanu rzeczy?
W skrócie mo¿na powiedzieæ, ¿e za
obecny stan odpowiadamy my, mieszkañcy,
do spó³ki z samorz¹dem i firmami odpowiedzialnymi za gospodarkê odpadami.
Piszê „my”, bo wci¹¿ wielu z nas, mieszkañców, nie troszczy siê o przestrzeñ
poza w³asnym mieszkaniem, pocz¹wszy
od zostawiania œmieci na klatce schodowej „na weekend”, a skoñczywszy na ich
wyrzucaniu na opuszczone dzia³ki, do
lasu, na s¹siednie podwórko. Brakuje te¿
profilaktyki, dzia³añ edukacyjnych i uczenia od ma³ego troski o przestrzeñ wspóln¹.

Nie u³atwia sprawy niejasny podzia³
kompetencji wœród urzêdników – przyk³adowo za kosze na œmieci na aulicach
odpowiada m.in. Zarz¹d Oczyszczania
Miasta, Tramwaje Warszawskie (na niektórych przystankach) oraz Zarz¹d Praskich
Terenów Publicznych. Ten ostatni zarz¹dza
sieci¹ ok. 140 koszy przyulicznych oraz
blisko 42 koszy na psie odchody (liczba
ta praktycznie nie zmieni³a siê od 2010 r.)
– dramatycznie ma³o, jeœli uœwiadomimy
sobie, ¿e tyle koszy jest ustawionych na
ulicach dzielnicowych o d³ugoœci prawie
24 km. Doœæ powiedzieæ, ¿e s¹ na Pradze
Pó³noc ulice, gdzie nie mo¿na wyrzuciæ do
kosza symbolicznego papierka po cukierku, bo…kosza po prostu nie ma. Problem
potêguj¹ sztywne umowy outsourcingowe
z firmami zajmuj¹cymi siê sprz¹taniem
dzielnicy i niemo¿noœæ dokonywania sta³ego nadzoru nad ich dzia³aniami. Gwoli
sprawiedliwoœci trzeba przyznaæ, ¿e ZPTP
jest jednostk¹, której dzia³alnoœæ jest
notorycznie niedofinansowana przy
podziale bud¿etowego tortu.

Osobnym problemem jest odbiór
odpadów komunalnych. Wejœcie w ¿ycie
ustawy œmieciowej mia³o zakoñczyæ erê
dzikich wysypisk – w praktyce liczba
takich wysypisk znacznie wzros³a (potwierdzi³y to kontrole NIK). To w du¿ej mierze
efekt zani¿ania cen przy przetargach
przez firmy zajmuj¹ce siê utylizacj¹ œmieci,
ale te¿ celowe dzia³ania mieszkañców,
którzy nadal preferuj¹ podrzucanie œmieci
zamiast dodatkowego p³acenia za ich
wywóz. Dodatkowo mieszkañcy czêsto
skar¿¹ siê na zbyt nisk¹ czêstotliwoœæ
odbioru odpadów i gabarytów.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
PS. Uzupe³niaj¹c felieton z poprzedniego
numeru NGP – Zarz¹d dzielnicy jednak
zmieni³ zdanie i zgodzi³ siê z rekomendacjami zespo³u ds. bud¿etu partycypacyjnego.
Pra¿anie bêd¹ mogli zg³aszaæ projekty

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Dzia³anie czy trwanie?
Na Bia³o³êce du¿o siê dzieje: kwestia
gazoci¹gu wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego,
którego budowa grozi dewastacj¹ przyrody i który budzi niepokój mieszkañców o
bezpieczeñstwo ich osiedli, sprawa rozbudowy ulicy Œwiatowida, wieczne problemy
dzielnicy z placówkami szkolnymi i
przedszkolnymi oraz wiele, wiele innych
problemów, których doœwiadcza najdynamiczniej rozwijaj¹ca siê pod wzglêdem
demograficznym dzielnica Warszawy.
A czym siê zajmuj¹ rz¹dz¹cy z PO?
Trwaniem. Trwaniem na stanowiskach za
wszelk¹ cenê. Ostatnia sesja rady dzielnicy z dn. 26 listopada, zwo³ana zreszt¹ z
nieprawid³owym porz¹dkiem obrad, po
raz kolejny zosta³a przerwana przez
przewodnicz¹c¹ rady Annê Majchrzak.
Stosowane s¹ rozmaite sztuczki prawne,
aby tylko utrzyma³ stanowisko kontrowersyjny burmistrz Piotr Jaworski. W tej
sytuacji sesjê musia³ poprowadziæ wiceprzewodnicz¹cy rady Dariusz Ostrowski,
a wiêkszoœæ radnych w g³osowaniach po

raz kolejny potwierdzi³a, ¿e nie ¿yczy
ju¿ sobie na stanowisku przewodnicz¹cej,
parali¿uj¹cej prace rady dzielnicy Anny
Majchrzak, a zamiast niej powo³uje radnego Wiktora Klimiuka. Zapewne po raz
kolejny uchwa³a wiêkszoœci radnych
dzielnicy Bia³o³êka zostanie wstrzymana
lub anulowana przez reprezentuj¹ce tê
sam¹ partiê w³adze Warszawy.
Ten zamêt nie s³u¿y dzielnicy. Zarówno
mieszkañcy, jak i radni zmêczeni s¹ ju¿
t¹ nieustann¹ obstrukcj¹ proceduraln¹.
Mo¿na sobie zadaæ pytanie: jak to mo¿liwe,
¿e w stolicy du¿ego kraju w centrum Europy w instytucjach publicznych nie dzia³a
demokracja? 14 radnych to wiêcej ni¿ 9,
a mimo to wola wiêkszoœci nie jest realizowana. Z pewnoœci¹ przemyœlenia bêdzie
wymaga³o prawo, na którym oparty jest
ustrój m.st. Warszawy. Obecnie przewodnicz¹cy rady dzielnicy, którzy za nic maj¹
demokracjê, mog¹ swoimi destrukcyjnymi dzia³aniami parali¿owaæ prace rady
przez d³ugie miesi¹ce. Patrz¹c jednak na

sytuacjê zarówno na Bia³o³êce, jak i Pradze Pó³noc, mo¿na mieæ obawy, ¿e nawet
najlepsze prawo nie wystarczy, jeœli nie
zmieni siê kultura polityczna, jak¹ prezentuj¹ partie polityczne. Ca³a nadzieja w
oddolnych inicjatywach obywatelskich.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

lokalne w dwóch podobszarach (granic¹
Al. Solidarnoœci) oraz ogólnodzielnicowe.
Do wydania na projekty lokalne jest 2 mln
z³otych (po 1 mln w ka¿dym z podobszarów),
a na ogólnodzielnicowe ok. 0,7 mln z³.

Organizatorzy pamiêtnego Marszu
Niepodleg³oœci w stolicy sprzed dwóch lat bezkarni. Chodzi o rok 2013, kiedy to chuligani zaatakowali squat przy ul. Skorupki,
podpalili têczê na placu Zbawiciela, spalili
budkê policyjn¹ na ty³ach ambasady rosyjskiej i napadli na nieuzbrojonych policjantów z zespo³u antykonfliktowego. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e zdemolowali miasto.
Pocz¹tkowo przewodnicz¹cy zgromadzenia
zosta³ uznany winnym i skazany, ale s¹d
drugiej instancji stwierdzi³, ¿e jest niewinny,
bo miasto demolowa³ ktoœ inny, a nie uczestnicy marszu. Tak, tak szanowni Pañstwo –
wed³ug s¹du to, co wszyscy widzieliœmy na
ekranach telewizorów, nie dzia³o siê naprawdê. Wychodzi na to, ¿e uczestnicy
marszu maszerowali potulnie jak baranki,
a Warszawê niszczy³ kto inny. Oczywiœcie,
nikt o zdrowych zmys³ach w to nie uwierzy,
wiêc Prokuratura Generalna wnios³a o kasacjê tego kuriozalnego wyroku, kompromituj¹cego nasz wymiar sprawiedliwoœci.
Niestety, S¹d Najwy¿szy skompromitowa³
siê niewiele mniej, bo w ci¹gu trzech
miesiêcy nie zd¹¿y³ rozpatrzyæ sprawy i
kasacja siê przedawni³a. A osoba odpowiedzialna za spustoszenie miasta pozosta³a
bezkarna. Sytuacja ta jest smutna tym
bardziej, ¿e czêœæ z ówczesnych „bohaterów”
marszu znalaz³a siê w Sejmie, zdobywaj¹c
mandaty poselskie z listy Paw³a Kukiza.
I teraz nie bêd¹ demolowali nam tylko
miasta, ale w bia³ych rêkawiczkach bêd¹
to robiæ z pañstwem.
Tymczasem maj¹ problem ze swoim
bohaterem Romanem Dmowskim, bo za
chwilê przestanie byæ patronem najbardziej
znanego w Warszawie ronda – przy Rotundzie. Wszystko dlatego, ¿e urbaniœci od
lat postuluj¹, aby to rondo zlikwidowaæ
i przekszta³ciæ w zwyk³e skrzy¿owanie. W
naro¿nikach Marsza³kowskiej i Alej Jerozolimskich bêd¹ mog³y wtedy powstaæ nowe

budynki, a drogowcy wytycz¹ naziemne
przejœcia dla pieszych. Narodowcy jako
pierwsi zareagowali na plany przekszta³cenia ronda i ¿¹daj¹ innego presti¿owego
miejsca dla swojego bohatera. Poniewa¿ nic
wolnego nie ma, wpadli na pomys³, aby
na Romana Dmowskiego przemianowaæ
Alejê Armii Ludowej. Jeszcze inny pomys³
– równie kuriozalny – ma kolejny bohater
listopadowych zadym Robert Winnicki,
prezes Ruchu Narodowego i aktualnie pose³
Ruchu Kukiz’15. Wed³ug niego nie wchodzi
w grê nic innego, jak tylko samo centrum
miasta, czyli Plac Defilad.
Dobrze, ¿e Rada m.st. Warszawy w
przeciwieñstwie do aktualnego Sejmu jest
przewidywalna. I w takim sk³adzie raczej
nie zgodzi siê na honorowanie cz³owieka,
pod którego patronatem na ulicy Warszawy
odbywaj¹ siê burdy demoluj¹ce miasto. W
tej sprawie nawet Prawo i Sprawiedliwoœæ
powinno zachowaæ siê odpowiedzialnie. No
chyba, ¿e w zamian za poparcie dla obalenia konstytucji bêd¹ chcieli ofiarowaæ
Dmowskiego narodowcom od Kukiza tak,
aby wiedzieli gdzie zaczynaæ te swoje
nieszczêsne demonstracje.
Sebastian Wierzbicki
przewodnicz¹cy SLD w Warszawie
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Jest bat, nie ma marchewki
Min¹³ miesi¹c z kawa³kiem od wyborów
parlamentarnych. W tym czasie odby³y
siê zaledwie dwa posiedzenia Sejmu, a
wydaje siê, ¿e minê³a ca³a epoka. Witam
w IV RP-PiS. Wszyscy, którzy liczyli na
zmianê ich mentalnoœci, chyba s¹ „lekko”
zawiedzeni. W rz¹dzie s¹ wszyscy, którzy
na czas kampanii schowani byli za kieckê
Beaty Szyd³o. Wróci³ Macierewicz, który
bêdzie wyjaœnia³ katastrofê smoleñsk¹,
Ziobro, Kamiñski i ich ekipy. Wystarczy³
miesi¹c, by wywaliæ PSL na margines parlamentu, zaw³aszczyæ komisje ds. s³u¿b
specjalnych, odwo³aæ szefów wszystkich
s³u¿b, odpowiadaj¹cych za bezpieczeñstwo
wewnêtrzne, s³u¿by wywiadu i kontrwywiadu i to w doœæ specyficznej sytuacji w
Europie po zamachach w Pary¿u. U³askawienie Mariusza Kamiñskiego skazanego
na trzy lata wiêzienia i zrobienie go szefem szefów wszystkich s³u¿b to swoiste
PiS-owskie poczucie humoru, podobnie jak
powierzenie spraw transportu drogowego facetowi (minister Jerzy Szmit), który
dwukrotnie straci³ prawo jazdy, czy
zrobienie z Jacka Kurskiego wiceministra
kultury (co prawda, facet gra na gitarze i
œpiewa Okud¿awê, ale czy to wystarczy).
Fakt faktem, ¿e na razie nie jest on w
stanie przebiæ swojego szefa Gliñskiego,
bawi¹cego siê w cenzora i mieszaj¹cego
w repertuarach teatralnych. Tempo prac

nad ustaw¹ o Trybunale Konstytucyjnym
przypomina czasy stalinowsko-stachanowskie, czyli szybko i bez pardonu. PiS-owski
pose³ sprawozdawca ustawy Piotrowicz,
prokurator z czasów s³usznie minionych,
to gruby ¿art Prezesa. Maj¹ rozmach ch³opaki.17 listopada pod os³on¹ nocy projekt
wchodzi pod obrady Sejmu, by 20 po podpisie prezydenta, staæ siê obowi¹zuj¹cym
prawem. Tak na marginesie, swoim podpisem prezydent Duda z³o¿y³ homagium
(akt podporz¹dkowania) Prezesowi. Teraz
ju¿ mu siê nie zerwie za smyczy, podobnie jak Pani Premier, któr¹ odwo³aæ w
ka¿dej chwili szeregowy pose³ Kaczyñski
jest w stanie kazaæ. Pe³na w³adza bez
¿adnej odpowiedzialnoœci prawnej. Marzenie. To ”gwa³t na pañstwie prawa”, „PiS
zachowuje siê jak zbiorowy dyktator”
grzmia³ pose³ PO Robert Kropiwnicki w
debacie o Trybunale Konstytucyjnym. Nie,
panie poœle, to nie zbiorowy dyktator.
Decyzjê poprzez podniesienie rêki i
wciœniêcie guzika podejmuje 460 pos³ów,
w tym 234 wybranych z list PiS. Nikt nie
dokona³ im lobotomii (tak s¹dzê), samodzielnie myœl¹ i decyduj¹. Na stronie
internetowej Sejmu RP odnalaz³em wyniki
g³osowania nr 45 w sprawie uznania
braku mocy prawnej uchwa³y Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 paŸdziernika 2015 r., w sprawie wyboru

sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego opublikowanej w Monitorze Polskim z 23
paŸdziernika 2015 r. poz. 1042. „Za” g³osowa³ tak¿e pose³-burmistrz Pragi Pó³noc
Pawe³ Lisiecki, cz³owiek z krwi i koœci. Nie
bezosobowy PiS. Bêdê go o motywacjê na
sesjach rady pyta³. Tak na marginesie,
dziwne to by³o g³osowanie i jego przedmiot. Co bêdzie, gdy ktoœ kiedyœ uzna, np.,
¿e wybór Paw³a Lisieckiego na burmistrza
Pragi Pó³noc nie mia³ mocy prawnej?
Prezes zaklina rzeczywistoœæ. Na razie
pokazuje bat, kiedy bêd¹ marchewki?
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta

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