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czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

Nak³ad 25 000 egz.

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sesja o komunikacji na Bia³o³êce

Autopromocja za publiczne pieni¹dze
Najlepsz¹ promocj¹ organizacji pozarz¹dowych powinna
byæ ich dzia³alnoœæ na rzecz spo³eczeñstwa. I tak najczêœciej
jest. Ale nie na Bia³o³êce, gdzie niektórym siê wydaje, ¿e
uk³ady by³ego burmistrza z lokaln¹ gazet¹ nadal trwaj¹.
Jak dowiedzieliœmy siê pod- wskazuj¹c w której, 6 czteczas ostatniej nadzwyczajnej rostronicowych wk³adek,
sesji Rady Dzielnicy Bia³o³êka, promuj¹cych dzia³alnoœæ
prezes Dzielnicowej Komisji wchodz¹cych w jej sk³ad
Dialogu Spo³ecznego Bart³omiej organizacji pozarz¹dowych.
W³odkowski wyrazi³ ¿yczenie,
Trzeba tu nadmieniæ, ¿e
aby samorz¹d dzielnicy koszt szeœciu wydañ takiej
Bia³o³êka sfinansowa³ w jednej wk³adki promocyjnej jest doœæ
z gazet lokalnych, dok³adnie du¿y, waha siê miêdzy 46 a 47

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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)

tys. z³. Za te pieni¹dze mo¿na by
wyposa¿yæ ma³y plac zabaw dla
dzieci. Czy zatem zasadne jest
wydanie takiej sumy na reklamê
organizacji, które z za³o¿enia
dzia³aj¹ dla dobra spo³eczeñstwa?
Czy nie lepiej przeznaczyæ te
pieni¹dze na pomoc w ich funkcjonowaniu? Czy wreszcie w porz¹dku jest wskazanie konkretnej
gazety, w tym wypadku „Echa
Bia³o³êckiego” jako wykonawcê
zadania, która to gazeta zainkasuje przecie¿ niema³y zysk?
Nasza redakcyjna kole¿anka,
dzia³aj¹ca w DKDS Pragi-Pó³noc
powiedzia³a, ¿e nie spotka³a siê
z sytuacj¹, aby organizacje skupione w DKDS promowa³y siê w
mediach lokalnych. Od tego s¹
strony internetowe, gdzie zamieszcza siê wszelkie informacje
o pracy danej organizacji.
Dzia³alnoœæ organizacji finansowanych ze œrodków publicznych powinna byæ wyj¹tkowo transparentna, tak, aby nikt
nie móg³ zarzuciæ im wchodzenia w ¿adne uk³ady. W tym
wypadku, niestety, mo¿na podejrzewaæ, ¿e prezes bia³o³êckiego DKDS-u próbuje wykorzystywaæ oczywiste uk³ady
by³ego burmistrza Piotra Jaworskiego z redakcj¹ „Echa”.
dokoñczenie na str. 2

Radni i mieszkañcy mieli jednym g³osem postulowaæ
rozwi¹zanie problemów komunikacyjnych Bia³o³êki.
Skoñczy³o siê na zwyk³ych ostatnimi czasy przepychankach,
a¿ inicjator petycji na rzecz zwo³ania nadzwyczajnej sesji
Rady m.st. Warszawy w sprawie komunikacji na Bia³o³êce,
opuœci³ salê obrad.
Rozwi¹zania problemów rady dzielnicy w sprawie podjêcia
komunikacyjnych Bia³o³êki nie szybkich dzia³añ, zmierzaj¹cych
mo¿na odk³adaæ. Mieszkañcy do rozwi¹zania problemów
wschodniej czêœci dzielnicy komunikacyjnych Bia³o³êki.
codziennie rano w drodze do Chodzi³o o to, aby wesprzeæ
pracy tkwi¹ w ogromnych g³os mieszkañców, którzy podkorkach na Trasie Toruñskiej. pisali siê pod petycj¹ do Rady
Prace prowadzone na ulicy Warszawy w tej sprawie. Na
Œwiatowida, zwi¹zane z bu- sesji radni mieli uzgodniæ wspólne
dow¹ drugiej czêœci linii tram- stanowisko, skierowane do w³adz
wajowej na Nowodwory oraz stolicy, wnosz¹ce o szybkie
z wjazdami do Galerii Pó³nocnej, utworzenie przez Radê Miasta
sparali¿owa³y ostatnio równie¿ nowych tytu³ów inwestycyjnych,
zachodni¹ Bia³o³êkê.
które rozwi¹¿¹ istniej¹ce problemy
W zwi¹zku z tym, 22 wrzeœnia komunikacyjne.
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka
Tematem sesji mia³y byæ wiêc
odby³a siê nadzwyczajna sesja postulaty zmian, a tymczasem
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

Zostañ wolontariuszem
Trwa rekrutacja wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI i
AKADEMII PRZYSZ£OŒCI. Oba projekty realizowane s¹
równie¿ na Pradze Pó³noc. W naszej dzielnicy szczególnie
brakuje wolontariuszy Akademii Przysz³oœci, która dzia³a
przy szko³ach podstawowych nr 30 (Kawêczyñska),
50 (Jagielloñska) i 73 (Brzeska/Bia³ostocka). Szukamy
studentów i absolwentów, ludzi pe³nych pasji i energii do
dzia³ania. Kandydaci mog¹ zg³aszaæ siê do 15 paŸdziernika
przez stronê www.superw.pl.
SZLACHETNA PACZKA od 15 lat ³¹czy potrzebuj¹cych z
tymi, którzy chc¹ ich wesprzeæ. AKADEMIA PRZYSZ£OŒCI
jest jej siostrzanym projektem i od 14 lat zajmuje siê pomoc¹
dzieciom, które maj¹ problemy w nauce i czêsto pochodz¹ z
niezamo¿nych rodzin.
dokoñczenie na str. 3

obrady zdominowali radni PO,
którzy chwalili siê swoimi w¹tpliwymi osi¹gniêciami w dziedzinie
komunikacji. W swojej d³ugiej i
szczegó³owej prezentacji, radni
Waldemar Roszak i Agnieszka
dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

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

www.dentysta-praga.pl

Praga Pó³noc

Dialog o realizacji
bud¿etu partycypacyjnego
Pierwsze powakacyjne posiedzenie Dzielnicowej Komisji
Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono
informacji na temat stopnia realizacji projektów z poszczególnych edycji. Do tej pory by³o ich ju¿ trzy, a nadal nie
powsta³y niektóre zwyciêskie projekty z edycji pierwszej.
Problemów nie sprawi³y pojawi siê m.in. na Bia³ostockiej,
projekty ma³o skomplikowane Darwina, Placu Hallera. W
w realizacji lub tanie. Zakup alei Solidarnoœci zostanie
ksi¹¿ek do praskich bibliotek i odtworzony szpaler topoli w
dwa inne zwyciêskie projekty pasie dziel¹cym jezdnie.
biblioteczne z drugiej edycji s¹ Nisk¹ roœlinnoœæ zyska te¿
sukcesywnie realizowane. Co czêœæ Nowej Pragi w okolicy
miesi¹c do czytelników trafiaj¹ ul. Stalowej, dziêki realizacji
nowoœci ksiêgarskie, ich projektu „Nowa zieleñ dla
tytu³y s¹ dostêpne na stronie Nowej Pragi”. Podczas dyskusji
biblioteki w odpowiedniej za- zg³aszano obiekcje do rezyk³adce. Ponadto mieszkañcy gnacji z wygrodzeñ, które by³y
mog¹ sami zg³aszaæ ksi¹¿ki, pierwotnie elementem projekjakie ich zdaniem powinny tu. Wobec niewystarczaj¹cej
wzbogaciæ praski ksiêgozbiór. kwoty, wnioskodawczyni z
Ich sugestie s¹ brane pod nich zrezygnowa³a na rzecz
uwagê przy kolejnych zakupach. wymiany gleby, co ma zapewniæ
Za dwa tygodnie, po 15 w³aœciwe warunki rozwoju
paŸdziernika, ma siê rozpo- roœlin. Niedoszacowanie koszcz¹æ realizacja projektu „300 tów realizacji projektów jest
drzew dla Pragi”. Nowa zieleñ
dokoñczenie na str. 5

Nadzwyczajna
sesja praska
Rady Dzielnicy Bia³o³êka
2 nowa gazeta

Sesja o komunikacji na Bia³o³êce
dokoñczenie ze str. 1

Borowska wymieniali inicjatywy
ustawodawcze, które nigdy nie
zosta³y zrealizowane, np. tramwaj na Zielon¹ Bia³o³êkê czy
metro na Zielon¹ Bia³o³êkê. Jak
widaæ, zajmowali siê g³ównie
problemami Zielonej Bia³o³êki,
tak jakby mieszkañcy Tarchomina i Nowodworów p³awili siê w
komunikacyjnym luksusie.
Prawda jest taka, ¿e na Zielonej Bia³o³êce dominuje „dzika”
zabudowa wielorodzinna, bez
potrzebnej ludziom do ¿ycia
infrastruktury. Tworzeniu kolejnych
osiedli mieszkaniowych nie
towarzyszy³a budowa dróg,
szkó³ i przedszkoli i teraz s¹
tego efekty. Radni t³umacz¹,
¿e problemem Bia³o³êki by³o
i jest nadal du¿o wadliwych
planów zagospodarowania
przestrzennego, a co za tym
idzie, praktycznie brak ograniczeñ rodzaju zabudowy.
- Deweloperzy szybciej kupuj¹
grunty, ni¿ miasto zmienia plany
zagospodarowania – mówi
zastêpca burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka, Marcin Adamkiewicz.
Mieszkañcy dzielnicy postanowili nie czekaæ i wzi¹æ sprawy
w swoje rêce. Z inicjatywy Kamila
Hajduka wystosowali petycjê do
przewodnicz¹cej Rady m.st.
Warszawy na rzecz zwo³ania
nadzwyczajnej sesji rady w
sprawie rozwi¹zania problemów
komunikacyjnych Bia³o³êki. Petycja zawiera 16 postulatów
zmian inwestycyjnych, takich
jak budowa metra na Zielon¹
Bia³o³êkê ze stacj¹ pod robocz¹
nazw¹ „Grodzisk”, przebudowa
i poszerzenie ci¹gu ulic G³êbocka - Œw. Wincentego do dwóch
pasów z wytyczeniem buspasa,
utworzenie linii ekspresowej
z osiedla Regaty i Zielona
Dolina do najbli¿szej stacji
metra czy wybudowanie linii
tramwajowej, ³¹cz¹cej Zielon¹
Bia³o³êkê z Bródnem i budowa
trasy Mostu Pó³nocnego wraz
z lini¹ tramwajow¹.
Wœród innych propozycji wymienia siê te¿ przebudowê ulic
K¹ty Grodziskie i Lewandów, a
tak¿e innych ulic na Zielonej
Bia³o³êce, umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych linii autobusowych
oraz przebudowê mostu przy
skrzy¿owaniu ulic Zdziarskiej i
K¹tów Grodziskich. Czêœæ postulatów dotyczy konkretnych linii
autobusowych, np. zwiêkszenie
czêstotliwoœci kursowania linii
autobusowych 518 i 509, przekszta³cenie linii 326 z okresowej
w liniê zwyk³¹ oraz powrót autobusu linii 104 na star¹ trasê,
przed³u¿enie jej do przystanku
Metro Marymont i kompleksowa
przebudowa ulicy Bia³o³êckiej.
Petycja nie wszystkim siê
spodoba³a. Z krytyk¹ wyst¹pi³
radny klubu PiS Wiktor Klimiuk.
Zarzuci³ on ekipie Platformy populizm. Zamiast mglistych obietnic w petycji, zaproponowa³
skonstruowanie uchwa³y, która
zawiera³aby konkretne plany
oraz kosztorysy inwestycji.
Wypowiadaj¹cy siê jako
mieszkaniec, gdy¿ jak twierdzi³,
jako radnemu nie udzielono mu
g³osu, prezes Stowarzyszenia
Integracji Sto³ecznej Komunikacji
(SISKOM), Wojciech Tumasz
nadmieni³, ¿e bior¹c pod uwagê
obecne tempo budowy metra,

na stacjê „Grodzisk” trzeba bêdzie czekaæ co najmniej 20 lat,
a Bia³o³êce inwestycje potrzebne
s¹ ju¿ dziœ. Dlatego nale¿y
skupiæ siê na rozwijaniu komunikacji autobusowej i tramwajowej. I tu nast¹pi³ drobiazgowy
monolog uzasadniaj¹cy wymienion¹ tezê. Radni Platformy byli
wyraŸnie znudzeni, a niedopuszczeni do g³osu mieszkañcy,
z pomys³odawc¹ petycji w³¹cznie,
opuœcili salê obrad.
Mimo wszystko, po kilku
godzinach, Rada Dzielnicy
Bia³o³êka przyjê³a wreszcie
wspólne stanowisko i wystosowa³a
do Rady m. st. Warszawy petycjê
na rzecz zwo³ania nadzwyczajnej
sesji w sprawie problemów
komunikacyjnych Bia³o³êki,
maj¹c nadziejê, ¿e sesja

zwo³ana zostanie w ci¹gu
miesi¹ca od wp³yniêcia petycji.
Dobrze, ¿e obecny zarz¹d coœ
próbuje zrobiæ w celu poprawy
sytuacji komunikacyjnej Wschodniej Bia³o³êki. Nasuwa siê jednak
podejrzenie, ¿e przynajmniej
czêœci radnych wcale nie chodzi
o dobro mieszkañców. Dlaczego
przez 10 lat, zwi¹zani z poprzedni¹
ekip¹ radni klubu PO niewiele
zrobili w celu poprawy komunikacji na Bia³o³êce? Dopiero teraz,
gdy grunt siê pali pod nogami,
próbuj¹ powiêkszyæ swoje osi¹gniêcia. St¹d pomys³ wystosowania petycji do Rady Warszawy.
Oczekiwania mieszkañców, tak
wschodniej jak i zachodniej
Bia³o³êki s¹ tu tylko pretekstem do
za³atwiania prywatnych interesów.
JK

Autopromocja
za publiczne pieni¹dze
dokoñczenie ze str. 1

Co ciekawe, to w³aœnie Bart³omiej W³odkowski rozpocz¹³ na
³amach „Echa Bia³o³êckiego”
kampaniê przeciwko by³ej dyrektorce Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, Annie Barañskiej-Wróblewskiej, zarzucaj¹c jej kumoterstwo, nepotyzm i trwonienie
publicznych pieniêdzy. A teraz
robi dok³adnie to samo.
Wyra¿amy zatem g³êbokie
zdziwienie, ¿e cz³owiek, który

notabene robi du¿o dobrego
dla Bia³o³êki, jednoczeœnie
postêpuje nieetycznie i narzuca
samorz¹dowi pomys³y na
promocjê w³asnej osoby.
Mamy nadziejê, ¿e w urzêdzie
bia³o³êckim nast¹pi³y zmiany
i takie dzia³ania obecnie nie
przejd¹.
JT
Co o tym s¹dzisz? Zapraszamy
do dyskusji na:
facebook.com/nowapraska

Bia³o³êka w soczewce
Koniec utrudnieñ na ulicy
Œwiatowida, która do 27 wrzeœnia
by³a nieprzejezdna. Jeden odcinek ulicy zosta³ zamkniêty ze
wzglêdu na budowê przed³u¿enia
trasy tramwajowej w kierunku
Nowodworów, drugi zaœ ze wzglêdu na budowê Galerii Pó³nocnej.
Œwiatowida jest ju¿ dostêpna dla
pojazdów w obu kierunkach, z
pewnymi wszak¿e ograniczeniami. Wjazd ze Œwiatowida w
Strumykow¹ i wjazd w kierunku
Odkrytej pozostaj¹ zamkniête,
natomiast mo¿liwy jest skrêt w
Stefanika. Na odcinku od miejsca
budowy Galerii Pó³nocnej, od
Traktu Nadwiœlañskiego do Modliñskiej, Œwiatowida zosta³a wyposa¿ona w dwa dodatkowe pasy
ruchu, po jednym w ka¿dym kierunku. Koniec utrudnieñ oznacza
równie¿ powrót na dawne trasy
autobusów komunikacji miejskiej.
Oto komunikat ZTM w tej sprawie:
1. W zwi¹zku z otwarciem przejazdu ulic¹ Œwiatowida na odcinku
od ulicy Trakt Nadwiœlañski do ulicy
Modliñskiej przywraca siê sta³e
trasy linii 152, 186, 211, 509, 516,
518, N03, N13 i N63
2. W rejonie ulicy Strumykowej
i Stefanika wprowadza siê przejazd ulic¹ Œwiatowida dla linii
E-8, 101, 186, 211, 314, 509, 516,
518, 741, N01, N03, N13 i N63
z zastrze¿eniami znajduj¹cymi
siê w kolejnych punktach
3. Z powodu braku mo¿liwoœci
przejazdu ulic¹ Strumykow¹ w
rejonie wyjazdu z pêtli autobuso-

wej Nowodwory dla linii E-8, 101,
186, 314, 509, 516, 518, 741,
N01, N03, N13 i N63 utrzymuje
siê korektê trasy w zwi¹zku z
funkcjonowaniem tymczasowego
wyjazdu z pêtli Nowodwory
4. Linia N13 skierowana zostaje
na trasê objazdow¹ (w jednym
kierunku): N13 Nowodwory –
Œwiatowida – Dzierzgoñska –
Odkryta – Mehoffera – Œwiatowida
– … – Dw. Centralny
5. Utrzymuje siê zawieszenie
funkcjonowania przystanku
Cio³kosza
6. Utrzymuje siê trasê zmienion¹
linii 126 do krañca Tarchomin.
***
W wielk¹ dozê cierpliwoœci
bêd¹ siê musieli uzbroiæ
mieszkañcy kilkunastu bia³o³êckich ulic. Bêdzie ciê¿ko, bowiem nadszed³ czas remontów
i modernizacji. Oto lista ulic:
* 350-metrowy odcinek
Calineczki od Ruskowego Brodu
- wykonywanie nowej nawierzchni
asfaltowej, prace trwaj¹.
* 290-metrowy odcinek Babinicza od Ostródzkiej – wykonywanie nowej nawierzchni
asfaltowej, prace trwaj¹.
* Myœliborska – kontynuacja
remontu chodnika, utrudnienia
do 15 paŸdziernika.
* Skuterowa na odcinku od
Podró¿niczej do Pasieki – wykonywanie nowej nawierzchni
asfaltowej, zamkniêcie ulicy
dla ruchu do 30 paŸdziernika.

Masa¿ twarzy?
Relaksuje, uzdrawia i odm³adza
Nie trzeba dziesi¹tek tabletek, suplementów, pseudoleków
czy farmakologicznych interwencji w nasz organizm.
- Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ, a nasze cia³o potrafi siê
dobrze regenerowaæ. Wystarczy mu tylko trochê pomóc
terapiami naturalnymi - mówi Ma³gorzata Kostrzewa z
gabinetu refleksologii twarzy i stóp „Po Zdrowie Naturalnie”.
Naturalne metody leczenia relaksacyjnej, prawid³owo
s¹ znane od tysi¹cleci, a teraz wykonany masa¿ uœmierza
prze¿ywaj¹ swój renesans. bóle, potrafi regulowaæ cykle
Jedn¹ z nich jest refleksologia menstruacyjne, likwiduje bez- metoda polegaj¹ca na sty- sennoœæ, wp³ywa na przemianê
mulowaniu odpowiednich czêœci materii, usuwa toksyny z orcia³a, by za poœrednictwem ganizmu... Wymieniaæ mo¿na
masa¿u przywróciæ równowagê d³ugo, warto jeszcze tylko
w organizmie.
wspomnieæ, ¿e refleksologia
- Dotyk jest zmys³em, który dzia³a jak szczepionka, pobupojawia siê jako pierwszy i dzaj¹c nasz uk³ad odpornoostatni zanika - mówi Ma³go- œciowy - mówi pani Ma³gorzata.
rzata Kostrzewa. - Umiejêtnie A refleksologiê twarzy praktykuje
go wykorzystuj¹c mo¿na od lat - jest dyplomowanym
zdzia³aæ cuda!
refleksologiem, który w swoim
W czym pomaga refleksologia? gabinecie przy Bazyliañskiej
Oprócz oczywistej funkcji pomaga wielu osobom szuka-

j¹cym sposobu na stres, bêd¹cy sprawc¹ codziennych
dolegliwoœci.
Zreszt¹ taki masa¿ twarzy
to nie tylko sposób na zdrowie.
- Efekty kosmetyczne po
zabiegach potrafi¹ zadziwiæ
- dodaje pani Ma³gorzata. Zmarszczki siê prostuj¹, cera
nabiera lepszego wygl¹du,
twarz wygl¹da m³odziej i
zdrowiej... A masa¿ stóp?
Po nim nogi niemal same
cz³owieka nios¹.
Gabinet refleksologii
twarzy i stóp
„Po Zdrowie Naturalnie”
ul. Bazyliañska 1, piêtro 1,
Warszawa Bródno
Zapisy na zabiegi:
tel. 502 340 150
pozdrowienaturalnie.pl

dernizacji s¹ terminami przybli¿onymi.
OpóŸnienia mog¹ siê pojawiæ
np. na skutek niesprzyjaj¹cych
warunków atmosferycznych.
***
Jutro rusza 4. edycja bud¿etu
partycypacyjnego. Uroczystoœæ
inauguracji odbêdzie siê w sali
konferencyjnej bia³o³êckiego ratusza o godz. 17:30. Zainteresowani udzia³em w dzielnicowym
zespole ds. bud¿etu partycypacyjnego – mieszkañcy Bia³o³êki i
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych - powinni pojawiæ siê
na inauguracji i zg³osiæ swój
udzia³. 6 miejsc w zespole przypada dla mieszkañców, 5 dla
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. Miejsca dla mieszkañców bêd¹ losowane, zaœ
miejsca dla organizacji pozarz¹dowych zostan¹ wy³onione w
drodze wyborów. Wszystko to
oczywiœcie w sytuacji, gdy kandydatów bêdzie wiêcej ni¿ miejsc.
W zespole znajd¹ siê tak¿e
przedstawiciele M³odzie¿owej
Rady Dzielnicy, Bia³o³êckiej Rady
Seniorów, radni i urzêdnicy ratusza.
Zadaniem zespo³u bêdzie ustalenie zasad, na jakich bêdzie siê
opiera³ bud¿et partycypacyjny,
udzia³ w weryfikacji zg³oszonych
projektów i promocja bud¿etu.
***
28 wrzeœnia pracownicy
MPWiK rozpoczêli budowê
kanalizacji w ulicy Ostródzkiej.
Do 24 paŸdziernika na odcinku
od Hemara do Warzelniczej ruch
bêdzie siê odbywa³ wahad³owo
i bêdzie sterowany rêcznie.
Nastêpnie bêd¹ zamykane
kolejne odcinki Ostródzkiej, w

kierunku ulicy Wierzbiny, zwykle nie d³u¿sze ni¿ 30 metrów i
na nich równie¿ wprowadzany
bêdzie ruch wahad³owy. Na
obecnym etapie nie jest znany
termin zakoñczenia budowy.
***
Budowa wodoci¹gu w ulicy
Piskl¹t na odcinku od Polnych
Kwiatów do O³ówkowej i w ulicy
Polnych Kwiatów od Wa³uszewskiej do Parowozowej potrwa do
31 paŸdziernika, przy za³o¿eniu,
i¿ pogoda bêdzie sprzyjaæ budowniczym. W czasie trwania
inwestycji mog¹ siê pojawiæ jedynie czasowe, krótkotrwa³e
zwê¿enia jezdni tych ulic, jako
¿e prace bêd¹ przebiega³y
g³ównie na ich poboczach.
***
Niesamowitego znaleziska archeologicznego dokona³ jeden z
mieszkañców Bia³o³êki, który od
lat z wykrywaczem metali przeszukuje tereny wokó³ swojego
domu. Dot¹d udawa³o mu siê
odnajdywaæ monety z czasów
zaboru rosyjskiego czy te¿ ³uski
pocisków z czasów II wojny œwiatowej. Tym razem odnalaz³ coœ,
co wygl¹da³o jak ma³a siekiera.
Przedmiot zosta³ zbadany przez
eksperta i okaza³o siê, ¿e jest to
siekierka tulejowa z epoki br¹zu,
licz¹ca sobie 3 tys. lat. Wykonany
ze stopu br¹zu z cyn¹ przedmiot
znaleziony przez mieszkañca
Bia³o³êki znajdzie siê rych³o w
Muzeum Regionalnym w Siedlcach, które jest zainteresowane
w³¹czeniem siekierki do swojej
kolekcji eksponatów. Znalazcy
nale¿¹ siê wielkie gratulacje!
(egu)

* Rozewska, 200-metrowy
odcinek od Pu³askiego do
K¹tskiego - wykonywanie nowej
warstwy asfaltowej na istniej¹cym destrukcie i monta¿ krawê¿ników, zamkniêcie ulicy dla
ruchu do 30 paŸdziernika.
* Podró¿nicza na odcinku od
Skuterowej do ¯ywicznej – czêœciowa wymiana warstwy œcieralnej,
zakoñczenie 30 paŸdziernika.
* ¯ywiczna na odcinku od
Podró¿niczej do Fortel –
czêœciowa wymiana warstwy
œcieralnej, zamkniêcie ulicy
dla ruchu do 30 paŸdziernika.
* Sza³wiowa od K¹tskiego do
Srebrnogórskiej – czêœciowa
wymiana warstwy œcieralnej,
zamkniêcie ulicy dla ruchu do
30 paŸdziernika.
* Uczniowska od Drogowej do
Pszczelej - remont chodnika,
utrudnienia do 30 paŸdziernika.
* Wiklinowa, 150-metrowy
odcinek od K¹tskiego w kierunku
Pu³askiego - remont chodnika,
utrudnienia do 30 paŸdziernika.
* Szlachecka od drogi wewnêtrznej do ulicy Wiœniowy Sad
- uzupe³nienie brakuj¹cego chodnika,
utrudnienia do 30 paŸdziernika.
* Juranda ze Spychowa w
okolicach mostu na Kana³em
Bródnowskim - remont wjazdów
na most, zwê¿enie jezdni do
30 paŸdziernika.
* Œwiêtos³awskiego na odcinku
od Œwiderskiej do Œwiatowida remont chodnika, zakoñczenie 10
listopada i remont zatoki autobusowej, zakoñczenie 14 listopada.
Terminy zakoñczenia poszczególnych remontów i mo-

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

Zostañ wolontariuszem
dokoñczenie ze str. 1

Bez wolontariuszy nie ma Paczki i Akademii
W ubieg³ym roku Paczka po³¹czy³a ponad milion Polaków. Nie
by³oby to mo¿liwe, gdyby nie praca SuperW – wolontariuszy, wspomagaj¹cych sam¹ Paczkê, jak i Akademiê. Ich rola jest kluczowa.
Wolontariusze Akademii pracuj¹ z dzieæmi, które borykaj¹ siê
z problemami w szkole. Spotykaj¹ siê z nimi regularnie w systemie
1 na 1. Ich misj¹ jest zmotywowanie swoich podopiecznych i
dodanie im wiary we w³asne umiejêtnoœci. Wolontariusze Paczki
³¹cz¹ potrzebuj¹cych z darczyñcami. Wchodz¹ do œwiata biedy
– tam, gdzie inni nie chc¹ albo boj¹ siê wejœæ.
Wolontariat, który rozwija
– Do pomagania i wolontariatu podchodzimy kompleksowo. Bo
wolontariat w Paczce i Akademii nie jest poœwiêcaniem siê, tylko jest
rozwijaniem siebie, zdobywaniem nowych kompetencji, w tym
biznesowych – podkreœla ks. Jacek Stryczek. – To jest taki wolontariat
jak Harvard, czyli jak go skoñczysz, to po nim jesteœ ju¿ innym
cz³owiekiem. Cz³owiekiem, który du¿o potrafi i jest sprawczy – dodaje.
Równie¿ sami wolontariusze potwierdzaj¹, ¿e udzia³ w Paczce
czy w Akademii, nauczy³ ich m.in. planowania, dobrej organizacji
pracy, komunikatywnoœci i wspó³pracy z innymi.
– Akademia pozwoli³a mi poznaæ fantastycznych ludzi – takich
samych wariatów jak ja, którym siê chce. Chce siê wstawaæ
rano, robiæ niesamowite rzeczy i przenosiæ góry – mówi Ania,
SuperW Akademii z Pomorza. Mia³am nadziejê zmieniæ czyjeœ
¿ycie, tymczasem zmieni³o siê moje – podkreœla.
Przy³¹czaj¹c siê do Akademii Przysz³oœci staniesz siê
czêœci¹ jednego z najbardziej profesjonalnych programów
spo³ecznych w Polsce. Poczujesz, co to znaczy byæ dla kogoœ
naprawdê wa¿nym – dla kogoœ, kto Ciê potrzebuje!
AMI

Gazoci¹g - brak porozumienia

Zastêpcapraska
burmistrza dzielnicy
nowa gazeta
3

Gaz-System wycofa³ siê z umowy z miastem, zak³adaj¹cej
zagospodarowanie terenu po budowie gazoci¹gu wzd³u¿
Kana³u ¯erañskiego. Sta³o siê to w momencie wydania
decyzji przez wojewodê.
Przed wakacjami, na czerwco- etap, to znaczy wojewoda
wym spotkaniu z mieszkañcami mazowiecki wyda³ decyzjê o
Bia³o³êki, wiceprezydent Warsza- pozwoleniu na budowê, przedwy, Micha³ Olszewski zapewnia³, stawiciele firmy Gaz-System
¿e na prze³omie lipca i sierpnia poinformowali, ¿e umowy z
w³adze miasta podpisz¹ z wy- miastem nie podpisz¹.
konawc¹ gazoci¹gu wysokiego
Rzecznik prasowy Gazciœnienia z Rembelszczyzny na Systemu, Tomasz Pietrasiñski
¯erañ porozumienie, zak³adaj¹ce powiedzia³ tylko, ¿e czynnoœci
wspólne zaprojektowanie i za- rewitalizacyjne terenów nad
gospodarowanie terenów nad Kana³em firma realizowaæ bêdzie
Kana³em ¯erañskim po realizacji zgodnie z pozwoleniem na budoinwestycji oraz uzgodnienie wê, wydanym przez wojewodê i
projektu gospodarki drzewostanem, nie widzi powodu podpisywania
a wiêc przede wszystkim ustalenie odrêbnego dokumentu.
miejsc kilku tysiêcy nasadzeñ,
W Decyzji Nr 329/III/2016
w zamian za wyciête drzewa. wojewoda zezwala na wyciêcie
Niestety, tak siê nie sta³o.
3999 (wczeœniej by³a mowa o
W momencie, gdy realizacja 1800) sztuk drzew oraz 21625 m2
inwestycji wesz³a w kolejny krzewów „koliduj¹cych z inwe-

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

Umowa podpisana
Podpisane zosta³y przez wojewodê wszystkie zgody na
budowê zachodniego odcinka II linii metra; tym samym
przyszed³ czas na podpisanie umowy z jego wykonawc¹,
firm¹ Gulermak. Sta³o siê to 29 wrzeœnia.
W³adze miasta natychmiast to 38 miesiêcy i nic tego nie
wyst¹pi³y o unijne dofinanso- zmieni. Wykonawca ma teraz
wanie projektu „Budowa II linii miesi¹c na przejêcie placu
metra wraz z infrastruktur¹ budowy, zatwierdzenie projektów
towarzysz¹c¹ i zakupem taboru organizacji ruchu i zainicjowa– etap II” w kwocie 1,826 mld z³. nie zmian w ruchu drogowym,
Satysfakcja ma raczej gorzki koniecznych do prowadzenia
smak, bowiem umowa zosta- robót.
Przypominamy, ¿e zachodnim
³a podpisana niemal rok po
rozstrzygniêciu przetargu. odcinkiem II linii metra, licz¹cym
Wschodni odcinek, wiod¹cy 3,4 km, przejedziemy w
na Targówek, jest budowany przysz³oœci w 12 minut, a na
od maja tego roku. Czy da siê naszej trasie znajd¹ siê trzy
nadrobiæ gigantyczne opóŸ- stacje - P³ocka (C08), M³ynów
nienie na zachodnim odcinku? (C07) i Ksiêcia Janusza (C06).
(egu)
Z pewnoœci¹ nie. Czas budowy

W kwiatach i zieleni
26 wrzeœnia podsumowano 33. edycjê konkursu
„Warszawa w kwiatach i zieleni na Targówku”, organizowanego przez w³adze dzielnicy i Oddzia³ Mi³oœników
Bródna Towarzystwa Przyjació³ Warszawy. Prezes
Oddzia³u Mi³oœników Bródna Regina G³uchowska
przypomnia³a krótko historiê konkursu, który rozpocz¹³
siê w 1935 roku, a wznowiony zosta³ w roku 1984.
Na du¿ym ekranie zapre- (7 razy), Iwona D¹browska
zentowano ukwiecone obiekty, (6 razy).
uczestnicz¹ce w konkursie.
W czêœci artystycznej wyst¹pi³
Wszyscy uczestnicy chór „Sylaba” z SP 42, pod
otrzymali dyplomy i nagrody. dyrekcj¹ El¿biety Cyrych. 22
Zarz¹d dzielnicy przyzna³ uczniów z klas 0-4 zaœpiewa³o
tak¿e 3 nagrody dla osób, 4 piosenki, w tym 2 o Warszawie.
które najwiêcej razy bra³y Na zakoñczenie wszyscy zaudzia³ w tym konkursie. S¹ œpiewali Hymn Targówka,
to: ks. pra³at Ryszard Ladziñski którego autork¹ jest Regina
(7 razy), Hieronima Ko³tun G³uchowska.
K.

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

stycj¹”. W ustaleniach z mieszkañcami inwestor w ramach
rekompensaty mia³ dokonaæ
8-9 tysiêcy nasadzeñ zastêpczych we wskazanych przez
urz¹d dzielnicy miejscach.
Wojewoda nie uwzglêdni³
g³osu mieszkañców. Zobowi¹za³
inwestora do posadzenia tylko
5000 sztuk drzew i to w miejscach oddalonych 5 km od
zniszczonego terenu.
Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e
zdanie i oczekiwania mieszkañców kompletnie siê nie licz¹.
Rada konsultacyjna, która zosta³a powo³ana, aby razem z prezydentem negocjowaæ i decydowaæ o okolicy, w której ¿yjemy,
zosta³a odsuniêta od jakichkolwiek ustaleñ. Praktycznie niemal
rok trwaj¹cy proces rozmów
miêdzy mieszkañcami a GazSystemem zosta³ zniweczony.

Bia³o³êka Marcin Adamkiewicz
nie kryje rozczarowania:
- Jesteœmy bardzo zaniepokojeni. Jako cz³onek Inicjatywy
Mieszkañców Bia³o³êki uwa¿am,
¿e to, co siê dzieje wokó³
gazoci¹gu, to jest wojna
polityczna o elektorat. Nie
uwzglêdniaj¹c proœby mieszkañców, sprawuj¹cy w³adzê
PiS pokazuje, ¿e nie jest
zainteresowany samorz¹dem.
Nie mniej rozczarowani i
oburzeni s¹ mieszkañcy Bia³o³êki, którzy nie potrafi¹ siê
pogodziæ z utrat¹ cennych
przyrodniczo terenów. Zapowiadaj¹ protesty, w czym
zarz¹d dzielnicy zamierza
ich wspieraæ. O dalszym
ci¹gu tej politycznej wojny, w
której najbardziej poszkodowan¹ stron¹ jest œrodowisko
naturalne Bia³o³êki, bêdziemy
czytelników informowaæ w
kolejnych numerach gazety.
Joanna Kiwilszo

4 nowa gazeta praska

Szlachetne zdrowie
Po telefonie od jednego z czytelników NGP poprosiliœmy dyrektora Samodzielnego
Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek Marcina
Jakubowskiego o informacje, dotycz¹ce us³ug medycznych dla mieszkañców Targówka.
Dlaczego pacjenci tak tala i musi byæ poddany d³ugiej Rembieliñskiej tak naprawdê
d³ugo musz¹ czekaæ na wi- rekonwalescencji (taki przypadek rywalizuj¹ nie tylko z ofertami
mamy obecnie w poradni reha- innych podmiotów, ale równie¿
zytê u lekarza?
Najkrótsz¹ i najprostsz¹ od- bilitacyjnej przy ul. Remiszew- ze sob¹ nawzajem. Efektem
powiedzi¹ na to pytanie jest zbyt skiej) poszukujemy zastêpstwa tego by³o obni¿enie kontraktu
ma³y kontrakt przyznawany na czas choroby. Poniewa¿ sys- w stosunku do naszej oferty we
przez NFZ, zbyt niska wycena tem wynagradzania lekarzy za wszystkich ww. przychodniach
œwiadczeñ realizowanych w ra- granic¹ jest atrakcyjniejszy ni¿ w poza Poborzañsk¹, gdzie
mach kontraktu NFZ i zbyt ma³a naszym kraju, wielu lekarzy po mamy pantomogram, co podprostu emigruje. Po drugie, zbyt nios³o wartoœæ tej oferty. Gdyiloœæ lekarzy na rynku pracy.
Rozwinê tê odpowiedŸ na ma³a iloœæ miejsc na specjali- byœmy przenieœli wszystkie naprzyk³adzie funkcjonuj¹cej w zacjach powoduje, ¿e niewielu sze poradnie stomatologiczne
strukturach przychodni przy potencjalnych kandydatów do do tego jednego budynku, to
ul. Poborzañskiej poradni pracy trafia w ogóle po studiach zapewne sumaryczny kontrakt
okulistycznej. Zatrudniamy na rynek pracy. Proces kszta³cenia dla nas by³by wy¿szy, choæ
tam obecnie 4 lekarzy. Kontrakt jest d³ugi i kosztowny, wiêc w tej wtedy zostalibyœmy pos¹dzeni
miesiêczny tej poradni to 28 000 z³. kwestii rozwi¹zanie problemu o ograniczanie dostêpnoœci dla
Do koñca sierpnia zrealizowa- wydaje mi siê najbardziej odda- pacjenta z uwagi na to, ¿e
mieszkaniec Targówka musia³by
liœmy œwiadczenia za kwotê lone w czasie.
Wed³ug jakich zasad jechaæ do poradni na Bródno,
61 000 z³, wy¿sz¹ ni¿ wartoœæ
kontraktu styczeñ-sierpieñ. ustala siê kontrakty z NFZ? choæ do tej pory korzysta³ ze
Mówi¹c inaczej, mamy w tej
W tej kwestii obowi¹zuj¹ stomatologa np. na ul. Tykociñporadni „nadwykonania” w kwocie przepisy reguluj¹ce zasady skiej. Takich absurdalnych
61 000 z³. Gdyby te 61 000 z³ przeprowadzania konkursów „drobiazgów” jest o wiele
przesuniêto nam do kontraktu, ofert na udzielanie œwiadczeñ wiêcej i to niew¹tpliwie utrudnia
moglibyœmy za te pieni¹dze zdrowotnych przez podmioty nam funkcjonowanie.
Czy by³y czynione starania
zatrudniæ kolejnego okulistê, (publiczne i prywatne), które
który przyjmowa³by jeszcze chc¹ korzystaæ ze œrodków o zwiêkszenie kontraktów i
wiêksz¹ liczbê pacjentów. publicznych. Przeprowadzanym jak zmienia siê sytuacja z
Szans na to nie ma, wiêc pa- przez NFZ konkursom towarzyszy kontraktami w ubieg³ych latach?
Tego typu wnioski wysy³amy
cjentów przyjmowanych jest zawsze wiele kontrowersji.
Powodem tego s¹ - wed³ug do NFZ co kwarta³, zgodnie z
mniej, a kolejki s¹ d³ugie.
Druga kwestia to wielkoœæ mnie - niejasne przepisy, Ÿle obowi¹zuj¹cymi przepisami.
wyceny œwiadczeñ. Te 28 000 z³ skonstruowane kryteria i ró¿ne Raz na kwarta³ mo¿emy wniomiesiêcznie to oko³o 2947 rozwi¹zania towarzysz¹ce kon- skowaæ o przesuniêcie do 20%
punktów miesiêcznie po 9,5 z³ kursom w ró¿nych zakresach kontraktu w ramach „nadwyko(tyle p³aci NFZ). Podstawowa œwiadczeñ. Podam przyk³ad. W nañ”. Niezale¿nie od tego na
wizyta, bez badañ diagnostycz- zakresie stomatologii dla do- koniec okresu rozliczeniowego
nych to 3,5 pkt, czyli za tak¹ ros³ych w ostatnim konkursie (kiedyœ by³o to pó³ roku, obec15-minutow¹ wizytê dostajemy oceniane by³y oddzielnie oferty nie rok) wysy³amy wniosek o
od NFZ 33,25 z³. Je¿eli porada podmiotów z terenu dzielnicy wyp³atê „nadwykonañ” wraz ze
lekarska wi¹¿e siê ze zlece- Targówek, ka¿dej innej dzielnicy zwiêkszeniem kontraktu do wyniem badania, to wycena takiej Warszawy i oddzielnie gmin sokoœci kontraktu zesz³orocznewizyty wynosi œrednio 95 z³, podwarszawskich. Natomiast go i zrealizowanych œwiadczeñ
przy czym samo badanie ju¿ w zakresie konkursu na ponad ten limit. Bardzo rzadko i
kosztuje œrednio oko³o 30 z³. stomatologiê dzieciêc¹ zasto- w niewielu zakresach te postuTak¿e porównuj¹c to z cen¹ sowano jeden wspólny obszar, laty s¹ akceptowane przez NFZ.
wizyty w prywatnym gabinecie na który sk³ada³y siê wszystkie Gdybyœmy analizowali kontrakt
okulistycznym, gdzie ceny za- dzielnice Warszawy i gminy SZPZLO Warszawa Targówek
czynaj¹ siê od 100 z³ za sam¹ podwarszawskie. To spowodo- na przestrzeni ostatnich 4 lat, to
konsultacjê bez dodatkowych wa³o, ¿e przez oko³o roku na trzeba zauwa¿yæ tendencjê
kosztów badañ, wyraŸnie widaæ, terenie trzech dzielnic (Bia³o³êki, wzrostow¹. Jednak daleko mu
jaka przepaœæ dzieli wycenê Targówka i Pragi Pó³noc) by³ do naszych wniosków, mo¿liwoœwiadczeñ publicznych i war- tylko jeden gabinet przyjmuj¹cy œci lokalowych, sk³adanych
toœæ rynkow¹ tej samej us³ugi. dzieci w ramach kontraktu z próœb i przede wszystkim oczeTo w prosty sposób przek³ada NFZ. Poniewa¿ w ostatnim kiwañ naszych pacjentów.
Czy pacjenci s¹ przypisani
siê na zainteresowanie prac¹ og³oszonym konkursie uda³o
w publicznym podmiocie przez nam siê odzyskaæ kontrakt, do jednej przychodni, czy mog¹
lekarzy. Gdyby wycena œwiad- mo¿emy zaoferowaæ us³ugi korzystaæ z us³ug innej, by
czeñ by³a wy¿sza, moglibyœmy stomatologii dzieciêcej równie¿ szybciej siê dostaæ do lekarza?
zaproponowaæ lekarzom wy- w naszym gabinecie przy ul.
W Polsce nie ma rejonizacji
¿sze wynagrodzenia, przez to Tykociñsiej 34. Kolejnym kurio- je¿eli chodzi o œwiadczenia
ich wiêksze zainteresowanie zum, z którym spotykamy siê medyczne. Tak¿e zarówno w
prac¹, a to prze³o¿y³oby siê na w czasie konkursów, jest brak ramach lekarza pierwszego konskrócenie czasu oczekiwania dodatkowych punktów za taktu, jak i lekarzy specjalistów,
na wizytê.
œwiadczenie us³ug w tym psychiatrów, rehabilitantów,
Ostatnia kwestia zwi¹zana samym zakresie w kilku stomatologów i innych rodzajów
jest ze zbyt ma³¹ liczb¹ lekarzy przychodniach. Proszê sobie œwiadczeñ, mo¿na poszukiwaæ
na rynku pracy. Zak³adaj¹c, ¿e wyobraziæ, ¿e nasze oferty na lekarza w dowolnym mieœcie w
któryœ z zatrudnionych przez nas stomatologiê z Tykociñskiej, kraju. Pomocne w poszukiwaniu
lekarzy zachoruje, trafi do szpi- Poborzañskiej, £ojewskiej i najkrótszej kolejki bêd¹ dane

zamieszczone na stronach
Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ. Wszystkie
podmioty z Mazowsza raportuj¹
czas oczekiwania na wizytê
do lekarza, a NFZ porównuje
te dane i publikuje na swojej
stronie. W przypadku lekarza
pierwszego kontaktu pacjenci
zapisuj¹ siê do konkretnego
ZOZ-u i w ramach tego podmiotu mog¹ korzystaæ z us³ug
wszystkich zatrudnionych tam
internistów lub pediatrów. W
tym celu w SZPZLO Warszawa
Targówek uruchomiliœmy centrum obs³ugi pacjenta, gdzie
dzwoni¹c pod jeden numer
telefonu nasi pacjenci uzyskuj¹
najbli¿szy termin u lekarza
rodzinnego we wszystkich
naszych poradniach.
Czy dla najbardziej potrzebuj¹cych mo¿liwe by³oby
uruchomienie us³ug powy¿ej
kontraktu, jako „nadwykonania”
lub odp³atnej wizyty, bez
d³ugiego czekania?
Po pierwsze, proces wykonywania œwiadczeñ ponad limit
kontraktu, czyli „nadwykonañ”
nigdy nie by³, nie jest i nie
bêdzie w SZPZLO Warszawa
Targówek zwi¹zany z wiêksz¹
lub mniejsz¹ potrzeb¹ uzyskania pomocy lekarskiej. Na
dzieñ 01.09.2016 wartoœæ
„nadwykonañ” wynosi ponad
400 000 z³ i z miesi¹ca na
miesi¹c roœnie. Jako publiczny
podmiot jesteœmy œwiadomi,
¿e to na nas spoczywa ciê¿ar
i odpowiedzialnoœæ pomocy
bogatszym i biedniejszym,
m³odszym i starszym, lepiej i
gorzej odnajduj¹cym siê w
realiach ¿ycia codziennego
mieszkañcom Warszawy. Ta
myœl towarzyszy dzia³alnoœci
publicznych podmiotów w
ca³ej Warszawie. Dlatego
wielkoœæ „nadwykonañ” jest
w mojej ocenie pochodn¹
du¿ych potrzeb mieszkañców
Warszawy i zbyt niskich kontraktów przyznawanych przez
NFZ, a nie stanu zdrowotnego
pacjenta.
Mo¿liwoœæ udzielania œwiadczeñ odp³atnych w publicznych
podmiotach by³a zawsze, z
tym, ¿e w bardzo ograniczonym
zakresie. Dziêki rozs¹dnej polityce Biura Polityki Zdrowotnej
Miasta Sto³ecznego Warszawy
i wspó³pracy z Rad¹ Spo³eczn¹
SZPZLO Warszawa Targówek
prowadzimy obecnie proces
utworzenia niezale¿nego
przedsiêbiorstwa, które w ramach dotychczas prowadzonej
dzia³alnoœci, jednak niezale¿nie
od posiadanego kontraktu, bêdzie umocowane do udzielania
œwiadczeñ komercyjnych. Moim
zdaniem, wp³ynie to znacz¹co
na zwiêkszenie naszej konkurencyjnoœci, a dziêki dodatkowym
œrodkom finansowym bêdziemy

mogli zwiêkszyæ dostêpnoœæ
do œwiadczeñ medycznych
(chocia¿by poprzez zakup aparatury, remonty, zatrudnienie
lekarzy) w ramach kontraktu z
NFZ. Mam nadziejê, ¿e uda nam
siê dotrzeæ z tym przekazem do
tych mieszkañców Warszawy,
którzy ju¿ dziœ korzystaj¹ z
prywatnej s³u¿by zdrowia,
p³ac¹c za wizytê ze swojej
kieszeni. Wybieraj¹c nasz¹
ofertê otrzymaj¹ taniej œwiadczenie dok³adnie na takim
samym lub wy¿szym poziomie
i jednoczeœnie ze œwiadomoœci¹,
¿e wspomagaj¹ wszystkich naszych pacjentów korzystaj¹cych
z kontraktów NFZ, a nie stan
konta prywatnego przedsiêbiorcy.
Co mo¿na zrobiæ dla poprawy dzia³ania przychodni
SZPZLO Warszawa Targówek?
To pytanie jest tak obszerne,
jak stan s³u¿by zdrowia w
naszym kraju. Problemy, z
którymi spotykaj¹ siê nasi
pacjenci, maj¹ dwojaki charakter. Jedna ich czêœæ to
problemy charakterystyczne
dla ca³ego systemu opieki
zdrowotnej i na nie trudno
bêdzie znaleŸæ rozwi¹zanie
tylko na terenie dzielnicy i
wy³¹cznie dla SZPZLO Warszawa
Targówek. Natomiast druga
czêœæ problemów ma zwi¹zek
z funkcjonowaniem naszych
przychodni, prac¹ naszego
personelu i - co równie wa¿ne
- œwiadomoœci¹ naszych pacjentów. W tym wymiarze
istotne jest permanentne
poprawianie naszych us³ug,
kontrolowanie realizacji kontraktu i wspó³praca z naszymi
pacjentami. Ceniê sobie kontakt
bezpoœredni z nimi, nawet
je¿eli jest on zwi¹zany z pretensjami i problemami. Przykro
mi, ¿e do wiêkszych czy mniejszych zaniedbañ dochodzi.
Wierzê jednak, ¿e jest to dla
nas szansa na poprawê
procedur, co w perspektywie
pozytywnie wp³ywa na funkcjonowanie ka¿dej z przychodni
osobno i ZOZ-u jako ca³oœci.
Gdzie na Targówku s¹
prywatne przychodnie?
Poniewa¿ nie jest moj¹ rol¹
reklamowanie innych placówek,
odpowiadaj¹c na to pytanie
ograniczê siê do informacji, ¿e

jest ich oko³o 10. Ich wykaz
mieszkañcy mog¹ znaleŸæ na
stronie NFZ i Urzêdu Dzielnicy
Targówek.
Czy jest szansa, by manifestacja pracowników
s³u¿by zdrowia 24 wrzeœnia, poprawi³a dostêp,
skróci³a czas oczekiwania pacjentów na wizytê
u lekarza?
Oczywiœcie nie bezpoœrednio
i oczywiœcie nie w najbli¿szym,
oczekiwanym przez pacjentów
terminie. D³ugofalowo byæ
mo¿e tak, choæ sama manifestacja i czas oczekiwania na
wizytê do lekarza nie maj¹
¿adnego bezpoœredniego
prze³o¿enia. Celem manifestacji
by³o zwiêkszenie wynagrodzenia
dla zawodów oko³omedycznych.
Po przyznaniu pielêgniarkom i
po³o¿nym tzw. Zembalowego
(400 z³ brutto – brutto wyp³acane we wrzeœniu przez 4
kolejne lata) naturalnym by³o,
¿e o tak¹ sam¹ w skutkach
regulacjê (choæ niekoniecznie
w tej samej kwocie i wyp³acanej
w tej samej formie) upomn¹ siê
inni pracownicy s³u¿by zdrowia. Uznajê te postulaty za jak
najbardziej uzasadnione i
szczerze dziwiê siê, ¿e Ministerstwo Zdrowia decyduj¹c
siê na kontynuacjê wyp³aty
„Zembalowego” nie utworzy³o
natychmiast po zesz³orocznych wyborach podobnego
programu dla rehabilitantów,
ratowników medycznych, lekarzy rezydentów, laborantów i
innych pracowników zawodów
oko³omedycznych. Co wiêcej,
obawiam siê, ¿e przedstawiciele
tych zawodów nie znajduj¹c
zrozumienia w Ministerstwie
Zdrowia bêd¹ oczekiwaæ takich
regulacji od swoich pracodawców. Przy braku zwiêkszenia
kontraktów i wyceny udzielanych œwiadczeñ przez NFZ, o
których mówi³em na samym
pocz¹tku, mo¿e to paradoksalnie wp³yn¹æ na wyd³u¿enie
kolejek, a nie ich skrócenie.
Ze swojej strony mogê zapewniæ,
¿e bêdziemy robili wszystko,
¿eby tak siê nie sta³o.
Rozmawia³a Zofia Kochan
Co o tym s¹dzisz? Zapraszamy
do dyskusji na:
facebook.com/nowapraska

Sprostowanie
P. Wachowicz oraz p. Ciepienko i p. Jara nie s¹ radnymi
Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej, nie s¹ równie¿ cz³onkami
PWS poniewa¿ nie podpisali deklaracji cz³onkowskiej Stowarzyszenia.
W 2014 roku p. Wachowicz by³ przewodnicz¹cym KKW PWS
i w listopadzie tego¿ roku zobowi¹za³ siê do zarejestrowania PWS.
Zlekcewa¿y³ grupê ludzi, nie zarejestrowa³ stowarzyszenia,
co wiêcej: podpisa³ umowê o koalicji z PIS-em jako szef PWS,
do czego nie mia³ ¿adnych uprawnieñ.
Dariusz Cecuda
Przewodnicz¹cy Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
6 paŸdziernika (czwartek) godz. 10-13.30 warsztaty wokalne dla cz³onków mêskiego
zespo³u wokalnego ¯urawie prowadzone przez prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza. Projekt
finansowany przez Fundacjê Batorego z Funduszu im. Staszka Jonczyka „Œpiewaj!”.
7.10 (pi¹tek) - Wystawa plakatów nagrodzonych w Miêdzynarodowym Konkursie
na Plakat Filmowy w XIII Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. p³k. Leopolda Lisa Kuli.
Wystawa czynna do 7.11.2016.
7 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 12-14 warsztaty taneczne w Naszym Klubie
(ul. Zamiejska 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” jest finansowany z Funduszu
Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne). Wstêp wolny.
8.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
- Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Jan Matejko czyli historie du¿ego formatu. Godz. 11-13.
Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
- Mali Einsteini – temat: Jak powstaje film? Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci
w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10, II grupa - godz. 11. Op³ata 30 z³ lub karnet 100 z³.
- uTKANA sobota - warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
- Ceramika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego - obowi¹zuj¹ zapisy.
- Modelarstwo dla dzieci (7-10 lat) zajêcia w ramach bud¿etu partycypacyjnego - obowi¹zuj¹ zapisy.
9.10 (niedziela) godz. 17 Koncert Krystyny Proñko z akompaniamentem Wojciecha
Gogolewskiego (piano). Rezerwacja wejœciówek w sekretariacie DK Zacisze. Koncert
towarzyszy otwarciu wystawy Piotra Trusika.
9.10 (niedziela) godz. 17 Malarstwo, rysunek, grafika – Piotr Trusik. Otwarciu
wystawy towarzyszy koncert Krystyny Proñko z akompaniamentem Wojciecha
Gogolewskiego (piano). Wystawa czynna do 17.11.2016.
10, 24 paŸdziernika (poniedzia³ek) godz. 12-14 warsztaty wokalne w Klubie
Pinokio (ul. Go³awicka 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” finansowany z Funduszu
Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne). Wstêp wolny.
11 paŸdziernika (wtorek) godz. 9.30-12.30 Warsztaty filmowe dla seniorów
realizowane w ramach projektu „PóŸne debiuty na Zaciszu”, wspó³finansowane przez
Urz¹d Dzielnicy Targówek. Wstêp wolny!
14.10 (pi¹tek) Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Folklorystycznej w Mariampolu –
DK Zacisze reprezentowaæ bêd¹ zespo³y wokalne „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”.
Projekt finansowany z Funduszu Animacji Kultury.
14 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 12-14 Warsztaty taneczne w Naszym Klubie
(ul. Zamiejska 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” jest finansowany z Funduszu
Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne). Wstêp wolny.
15.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
- Mali Einsteini – temat: Filtr wodny i warszawskie filtry. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10, II grupa - godz. 11. Op³ata 30 z³.
- Taniec towarzyski dla doros³ych. Godz. 10-13. Op³ata 50 z³ lub 90 z³/2 zajêcia (22.10).
- Rytmika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego - obowi¹zuj¹ zapisy.
- Akwarelowe ABC dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego - obowi¹zuj¹ zapisy.
15.10 (sobota) godz. 12-14 Œwiat Musicalu - warsztaty taneczne, wokalne i
graficzne w Teatrze Rampa z udzia³em dzieci i m³odzie¿y. Projekt finansowany z
Funduszu Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).
15.10 (sobota) godz. 16 Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
16.10 (niedziela) godz. 11 Warsztaty charakteryzacji filmowej w Wy¿szej Szkole
Artystycznej. Koszt 20 z³, dla dzieci z sekcji Sztuka na horyzoncie – udzia³ bezp³atny.
Miejsce: Wy¿sza Szko³a Artystyczna, ul. Siennicka 6.
18 paŸdziernika (wtorek) godz. 9.30-12.30 Warsztaty filmowe dla seniorów
realizowane w ramach projektu „PóŸne debiuty na Zaciszu”, wspó³finansowane przez
Urz¹d Dzielnicy Targówek. Wstêp wolny!
19.10 (œroda) godz. 18 „Robimy podró¿e” - jak zebraæ ekipê wyjazdow¹? Zaplanowaæ,
a nastêpnie zrealizowaæ wspólnie podró¿? Jak zminimalizowaæ koszty wyprawy?
Spotkanie prowadzi Ewa Miszczak (Warszawska Grupa Wyjazdowa). Wstêp wolny.
20 paŸdziernika (czwartek) godz. 10-13.30 warsztaty wokalne dla cz³onków
mêskiego zespo³u wokalnego ¯urawie prowadzone przez prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza.
Projekt finansowany przez Fundacjê Batorego z Funduszu im. Staszka Jonczyka „Œpiewaj!”.
21.10 (pi¹tek) godz. 11 Klub Ludzi Kultury „Dwa style i dwa duety muzyczno-wokalne”:
Roman Ziemlañski&Beata M¹czewska oraz Joanna i Janusz Potempscy. Wstêp wolny.
21 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 12-14 warsztaty taneczne w Naszym Klubie
(ul. Zamiejska 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” jest finansowany z Funduszu
Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne). Wstêp wolny.
22.10 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
- Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia sztuki dla najm³odszych
(6-10 lat). Temat: Stanis³aw Wyspiañski - w œwiecie pasteli. Godz. 11-13. Op³ata 40 z³.
- Mali Einsteini - temat: W³osy staj¹ dêba czyli sekrety elektroniki. Doœwiadczenia i
eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11. Op³ata 30 z³.
- uTKANA sobota - warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.
- Taniec towarzyski dla doros³ych. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.
- Szycie przytulanek dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego - obowi¹zuj¹ zapisy.
22.10 (sobota) godz. 16 Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
22-23.10 Polsko-³otewsko-litewsko-grecka wymiana m³odzie¿y „Be sporty be
happy” realizowana w Milzkalne (£otwa) w ramach unijnego programu Erasmus+.
23.10 (niedziela) godz. 17 Koncert „Zwariowane przeboje z lat 50., 60. i 70”
realizowany w ramach projektu „Niezapomniane przeboje… czyli z polsk¹ piosenk¹
rozrywkow¹ przez XX w.” finansowanego przez Urz¹d Dzielnicy Targówek. Wstêp wolny.
26.10 (œroda) godz. 14 Spotkanie Ko³a Sybiraków z m³odzie¿¹.
27.10 (czwartek) warsztaty wokalne z Ann¹ ¯aczek-Biderman i Kamilem
Mokrzyckim (Sound’n’Grace) z udzia³em cz³onków zespo³u Voice of Zacisze. Projekt
jest finansowany ze œrodków Funduszu Animacji Kultury.
27 paŸdziernika (czwartek) godz. 10-13.30 Warsztaty wokalne dla cz³onków
mêskiego zespo³u wokalnego ¯urawie prowadzone przez prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza.
Projekt finansowany przez Fundacjê Batorego z Funduszu im. Staszka Jonczyka „Œpiewaj!”.
28 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 12-14 Warsztaty taneczne w Naszym Klubie
(ul. Zamiejska 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” jest finansowany z Funduszu
Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne). Wstêp wolny.
28.10-4.11 Kurs szkoleniowy „Dance tools for inclusion” w Zagrzebiu z udzia³em
instruktorów tañca realizowany w ramach unijnego programu Erasmus+.
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Dialog o realizacji bud¿etu partycypacyjnego
dokoñczenie ze str. 1

jednym z g³ównych problemów od pierwszej edycji.
Rzadko jednak jest to wina
projektodawców, bowiem
opieraj¹ siê oni na wycenie
poszczególnych kosztów
zgodnie ze wskazaniami
miejskich urzêdników i dostêpnymi cennikami us³ug.
Kiedy jednak dochodzi do
przetargu na realizacjê, wp³ywaj¹ce oferty s¹ czêsto dwu
- trzykrotnie wy¿sze ni¿ zak³ada³
autor projektu, b¹dŸ nie zg³asza siê nikt i przetarg nale¿y
powtarzaæ. Dla firm takie realizacje s¹ ma³o atrakcyjne,
ze wzglêdu na krótki czas,
stosunkowo nisk¹ cenê, przy
ca³ej masie uzgodnieñ. Dlatego
z przygodami powstawa³ wybieg
dla psów przy ul. Stalowej, a
ostateczny efekt nie jest do
koñca zadowalaj¹cy. Pieni¹dze
z bud¿etu partycypacyjnego
nie wystarczy³y te¿ na pe³ny
remont wybiegu dla misiów.
Uda³o siê go sfinalizowaæ
dziêki wsparciu finansowemu
ZOO. Nierzetelny wykonawca
sta³ siê przyczyn¹ opóŸnieñ w
realizacji projektu „Zielone
skwery Pragi”, przy czym zaproponowana przez niego
koncepcja tak¿e znacznie
wykracza³a poza dostêpny
bud¿et. Projekt renowacji
praskich bram, pierwotnie

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

zak³adaj¹cy odrestaurowanie
ich 10 sztuk, ostatecznie obejmie
jedn¹ bramê – przy Wileñskiej 13.
Na wiêcej nie starczy œrodków.
Powa¿ne problemy od pocz¹tku
towarzyszy³y realizacji zwyciêskich projektów rowerowych z
pierwszej edycji.
Pierwszy z nich „Poprawa
spójnoœci sieci tras rowerowych
na Nowej Pradze i PelcowiŸnie”
w³aœnie zosta³ czêœciowo zrealizowany – m.in. kontrapasy na
11 Listopada i na Targowej oraz
dopuszczenie pod pr¹d ruchu
rowerów na Skoczylasa miêdzy
Szanajcy i placem Hallera.
Projekt podzielono na mniejsze
zadania, ale czêœci z nich nie
uda³o siê nadal zrealizowaæ –
w zawieszeniu pozostaje m.in.
kontrapas w Cyryla i Metodego,
nie wiadomo te¿, kiedy powstan¹ nowe progi zwalniaj¹ce
na Œliwicach. Du¿o gorzej wygl¹da sprawa realizacji projektu drugiego – „Pasy rowerowe
na Starej Pradze”, który zak³ada³
niskokosztowe ingerencje w
infrastrukturê drogow¹ dla
poprawy bezpieczeñstwa i zapewnienia spójnoœci szlaków
rowerowych w tym obszarze
Pragi. Projekt ugrz¹z³ jednak w
uzgodnieniach, In¿ynier Ruchu
domaga³ siê dodatkowych ekspertyz, utrzymuj¹c, ¿e konieczna
bêdzie przebudowa œwiate³, co
gigantycznie zwiêkszy³oby
koszty. Poniewa¿ nie widaæ jakichkolwiek szans na realizacjê
projektu tak¿e w tym roku, projektodawca wystosowa³ do w³adz
miasta wezwanie przeds¹dowe,
domagaj¹c siê spe³nienia
przyrzeczenia publicznego.
Zarówno projektodawca, jak i
g³osuj¹cy na projekt mieszkañcy
mieli bowiem prawo wierzyæ, ¿e
wygrana w bud¿ecie partycypacyjnym gwarantuje realizacjê
projektu. Co ciekawe, w trzeciej

XXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zmiany i opinie
W porz¹dku obrad 21 wrzeœnia by³ tylko jeden projekt
uchwa³y. Dotyczy³ zmiany za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2016. Uchwa³ê popar³o 15
radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
W uchwale dodatkowe œrodki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy,
zmniejszono o 2 563 042 z³, zwiêkszono o 1 637 859 z³. Zmniejszone bêd¹ œrodki finansowe, m.in. na budowê ulicy Lusiñskiej i
Motyckiej oraz budowê boiska pi³karskiego przy ul. £abiszyñskiej
20 (przeniesione na realizacjê zadañ w 2017 roku); zmniejszono o
2 467 685 z³ œrodki w zadaniu „Przygotowanie terenu pod przysz³e
targowisko w rejonie ulic Zamiejskiej i Trockiej.” O 1 408 628 z³
zwiêkszona zosta³a dotacja dla oœwiatowych placówek niepublicznych (szko³y podstawowe 254 874 z³, przedszkola 320 000 z³,
gimnazja 66 152 z³, licea ogólnokszta³c¹ce 120 000 z³, szko³y
zawodowe 135 000 z³); prace przygotowawcze budowy ul. NowoTrockiej 450 000 z³, przebudowa oœwietlenia ul. Krasnobrodzkiej
(220 000 z³), przebudowa oœwietlenia ul. Tokarza (40 000 z³),
zagospodarowanie terenu zieleni wokó³ Kana³u Bródnowskiego
(150 000 z³) i wzd³u¿ Kana³u Zaciszañskiego (150 000 z³).
W Interpelacjach uwagi w sprawie Kana³u Zaciszañskiego
zg³osi³ Zbigniew Poczesny. W informacjach i wolnych wnioskach
Andrzej Gapys poruszy³ ci¹gn¹c¹ siê od miesiêcy sprawê braku
porz¹dku na terenie przystanku Gofrowo. Witold Harasim
poinformowa³, ¿e przy ul. Handlowej, na wysokoœci Parku
Wiecha stawiany jest budynek, w którym uruchomiony zostanie
punkt informacyjny, dotycz¹cy budowy II linii metra.
Jako ostatni na mównicê wszed³ mieszkaniec Bródna Tomasz
Oprus, który w obszernym wyst¹pieniu m.in. podziêkowa³ za pracê
zarz¹dowi i radnym Targówka. Przypomnia³ kilka posiedzeñ komisji
rady, nawi¹za³ do debaty na temat ograniczenia czasu wypowiedzi
radnym i mieszkañcom, przytoczy³ opinie o swoich poprzednich
K.
wyst¹pieniach, zasugerowa³ zmianê systemu g³osowania.

edycji zwyciêstwo to ju¿ tylko
rekomendacja, a nie automatyczne skierowanie do realizacji.
Powy¿sze problemy przy realizacji, a tak¿e utrudnienie
dostêpu do g³osowania zgotowane osobom starszym (wymóg
osobistego z³o¿enia g³osu w
formie papierowej), przy co
najmniej dwuznacznym stosunku
do bud¿etu partycypacyjnego
w³adz dzielnicy, spowodowa³y
znacz¹ce obni¿enie frekwencji
na Pradze Pó³noc w trzeciej
edycji. Mo¿e przynajmniej z realizacj¹ bêdzie ³atwiej. Trzecia
edycja ma ju¿ opracowany
harmonogram prac, dziêki
czemu pewne przygotowania

do realizacji zwyciêskich projektów mo¿na bêdzie poczyniæ
jeszcze w tym roku. Realizacja
nast¹pi w roku 2017.
Nie bacz¹c na problemy, ale
na sukcesy, rusza czwarta edycja
bud¿etu partycypacyjnego.
Spotkanie inauguruj¹ce odbêdzie
siê w czwartek, 6 paŸdziernika
o godz. 17.30 w sali konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
przy ul. K³opotowskiego 15. Na
spotkaniu bêdzie mo¿na uzyskaæ
informacje o zasadach nowej edycji
bud¿etu oraz o planowanych
inwestycjach dzielnicowych.
Zostan¹ te¿ wybrani cz³onkowie
nowego Zespo³u ds. Bud¿etu
Partycypacyjnego.
Kr.

Dzieñ Pieczonego
Ziemniaka
W minion¹ sobotê przy Szkole Podstawowej z Oddzia³ami
Integracyjnymi nr 73 odby³ siê piknik rodzinny z okazji
„Dnia Pieczonego Ziemniaka”. Biletem wstêpu by³o
przyniesienie warzywa lub owocu.

W zamian na wszystkich,
którzy tego dnia postanowili nas
odwiedziæ, czeka³o mnóstwo
atrakcji. Podczas pikniku odbywa³y
siê zabawy i gry sprawnoœciowe.
By³o m.in. dekorowanie figurek,
puszczanie baniek mydlanych,
wykonywanie rzeŸb z warzyw,
robienie warkoczyków i malowanie buziek. By³a równie¿ loteria
z nagrodami, ufundowanymi
przez naszych sponsorów:
dyrektor SP 73, urz¹d dzielnicy
Praga Pó³noc i Galeriê Wileñsk¹.
Dzieci mog³y stworzyæ ciekawe
prace plastyczne, gdzie g³ównym motywem by³ „jesienny liœæ”.
Mo¿na by³o równie¿ dowiedzieæ siê, jak zrobiæ origami.
Samodzielnie lub przy pomocy
Pani Doroty powstawa³y ma³e
dzie³a sztuki.
Ciekaw¹ konkurencj¹ by³
„ziemniaczany slalom”. Nale¿a³o pokonaæ wyznaczon¹
trasê slalomem, a utrudnieniem
by³o trzymanie rakietki do
badmintona, tenisa sto³owego
lub ³y¿ki sto³owej z ziemniakiem.
Dzieci bardzo chêtnie bra³y
udzia³ w „wyœcigach w workach” lub „przeci¹ganiu liny”.
Du¿o œmiechu i radoœci by³o
tak¿e przy grach sprawnoœciowych: „rzucie do celu”,
„skokach przez skakankê” i
„strzale na bramkê”.
Ogromnym powodzeniem
cieszy³a siê œcianka wspinaczkowa, zabawa ufundowana
przez Szko³ê Jêzykow¹ The
Lemon Tree. By³a pani, która
robi³a cudowne zwierz¹tka z

baloników, a sponsorem tej
atrakcji by³ ks. proboszcz
Parafii Œw. Floriana.
Dzieci mog³y odwiedziæ
„miasteczko ruchu drogowego”. Tam policjant objaœnia³
przepisy drogowe, przygotowywa³ najm³odszych do bezpiecznego korzystania z dróg
i przeprowadza³ szkolenie w
zakresie ruchu pieszych, ale
przede wszystkim nauki jazdy
na rowerze.
Mo¿na by³o równie¿ nauczyæ
siê bardzo wa¿nych zasad tego,
jak uratowaæ ¿ycie drugiej
osobie. Pan Mariusz, instruktor
WOPR, przeprowadzi³ szkolenie
o udzielaniu pierwszej pomocy.
Uczniowie mogli wykorzystaæ
zdobyt¹ wiedzê, æwicz¹c na
specjalnych fantomach.
Podczas pikniku mogliœmy
ogl¹daæ wystêpy klas 1-3,
podczas których dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci
i talenty.
Po tak wyczerpuj¹cych
atrakcjach nadszed³ czas na
kolejne atrakcje: ziemniaki
pieczone na grillu, chipsy
ziemniaczane i sa³atki. By³y
tak¿e pyszne wypieki domowe
– ciasta i ciasteczka oraz
wiele innych smako³yków
przygotowanych we wspó³pracy
z rodzicami uczniów SP 73.
To by³ bardzo mi³y dzieñ.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
spêdzili go razem z nami.
Grono Pedagogiczne SP 73
Ewa Mamontowicz

Proszê Szanownych Pañstwa, 17 lipca 2014 na terenie
Ukrainy mia³a miejsce kumulacja
aktywnoœci rosyjskiego wojska,
zielonych ludzików, konwojów
bia³ych ciê¿arówek i separatystycznej obrony terytorialnej. Na
granicach sta³y rosyjskie armie
pancerne gotowe do ataku po
intensywnych æwiczeniach. I
nagle puk BUK i zestrzelono
samolot pasa¿erski. Czy taki by³
plan? Otó¿ nie. Moja teoria jest
taka: poniewa¿ udowodniono,
¿e œmiertelna rakieta wystrzelona zosta³a przez separatystyczn¹ OTK, to musia³a zajœæ
pomy³ka. Chciano poœwiêciæ,
czyli zestrzeliæ swój rosyjski
samolot, by mieæ pretekst do
wtargniêcia na terytorium Ukrainy.
Pierwowzorem by³a niemiecka
prowokacja w Gliwicach. Co
by³o 1.09.1939? Po to Putin lata
przygotowywa³ ca³¹ szopkê. 10
kwietnia 2010 na granicach by³o
pusto, pas ten ¿y³ swoim bezwizowym ¿yciem przygranicznym czyli uœwiêconym tradycj¹
szmuglem, niczym wiêcej. Czy
wtedy str¹caæ by³ sens, panie
Antoni Krauze? Wy¿ej jest
gotowy, udowodniony przez
spo³ecznoœæ europejsk¹ scenariusz na medal.

Bardzo siê cieszê, ¿e weterynaryjne tezy NGP znajduj¹
oddŸwiêk w mediach ogólnopolskich. Czytam w nich alarmuj¹ce informacje na temat
zabójczych dioksyn. Ta wiedza
ju¿ ogólnopolska, narodowa,
musi doprowadziæ przede
wszystkim do edukacji rz¹dz¹cych. Kochani, Wasze jamniki
ju¿ umieraj¹ na to, na co Wy
umieraæ bêdziecie za piêtnaœcie
lat. Od Sejmu po Senat, od
so³tysa po dzieci prezydentów.
Poniewa¿ po raz pierwszy
podj¹³em rêkawicê dziennikarza
œledczego, chcia³bym kontynuowaæ dzisiejszy sznyt na
przyk³adzie Alika. Zale¿noœæ
jest prosta: sk³adamy siê z
tego co zjadamy, pijemy i
wdychamy. Nasi pupile te¿.
Alik by³ kotem z wygl¹du
rasy europejskiej, mieszkaj¹cym w obrze¿u warszawskiej
aglomeracji. Jego w³aœcicielem by³ pose³ Jaros³aw Kaczyñski. Przypuszczam, ¿e
móg³ korzystaæ z uroków
niedu¿ego ogródka, mo¿e z
ogródków s¹siadów...
Alik ¿y³ 12 lat, jak podaj¹
media. To bardzo krótko. Odszed³ z powodu niewydolnoœci

nerek zwanej przez nas,
lekarzy, mocznic¹ prawdziw¹.
(W odró¿nieniu od mocznicy
przednerkowej, nerkowej lub
zanerkowej, o czym ju¿ kiedyœ
pisa³em). Idê o du¿y zak³ad, ¿e
¿ywiony by³ intensywnie reklamowanymi saszetkami i du¿¹
iloœci¹ miêsnych i podrobowych
dodatków. Dostawa³ te¿ such¹
karmê pe³n¹ mykotoksyn.
W³aœnie, co to mykotoksyny?
To nieusuwalne pozosta³oœci
po grzybach pleœniowych.
Wyró¿niono pi¹tkê zabójców:
aflatoksyna B1, ochratoksyna A,
deoksyniwalenol, zearalenon
i fummonizyna B1. Pleœnie
zasiedlaj¹ k³osy zbó¿, w tym
wszêdobylsk¹ pszenicê i kukurydzê. Uwielbiaj¹ wszystkie
roœliny oleiste i orzechy. Truj¹ ludzi,
zwierzêta, roœliny i bakterie.
Najs³ynniejsz¹ mykotoksyn¹ jest … tak, tak, tak ….
penicylina, wyizolowana z
mokrej zgnilizny jab³ek. Czêœæ
mykotoksyn to substancje te¿
antybiotyczne, ale zootoksyny
i fitotoksyny to prawdziwa
puszka Pandory. Zootoksyny
truj¹ i zabijaj¹ zwierzêta i ludzi,
fitotoksyny zaœ – florê.
W dawnych czasach nazywano to coœ chorobami po¿niwnymi. Mleczne owce, kozy
czy krowy karmione zapleœnia³ymi
zbo¿ami, a tak¿e kiszonkami,
wydzielaj¹ do mleka pochodn¹
aflatoksyny B1 aflatoksynê
M1. Co ³¹czy koty i mleko?
Spodeczek, panie poœle. Do
Alika i oczywiœcie naszych
kotów jeszcze wrócimy.

PaŸdziernik miesi¹cem ró¿owej wst¹¿ki

w wysokoœci 8,5 mln z³. W latach 20072016 na modernizacjê, wyposa¿enie i
rozbudowê trzech szpitali ginekologicznopo³o¿niczych oraz modernizacjê oddzia³u
ginekologiczno-po³o¿niczego w Szpitalu
Solec oraz Szpitalu Bielañskim przeznaczono 357,8 mln z³. W ramach tej kwoty
Szpital Specjalistyczny im. Œw. Rodziny
otrzyma³ 5,6 mln z³ na rozwój oddzia³ów
onkologicznych. W ramach œrodków z
bud¿etu m.st. Warszawy w przychodniach
miejskich zmodernizowano równie¿:
poradnie K, diagnostyki z mammografi¹,
poradnie onkologiczne.
W 2015 r. miejskie podmioty lecznicze
udzieli³y w poradniach specjalistycznych
nastêpuj¹c¹ liczbê porad: w zakresie
onkologii – prawie 32 tys.; w zakresie
chirurgii onkologicznej – ponad 7,5 tys.;
w zakresie profilaktyki chorób piersi
zosta³o przeprowadzonych – ponad 15 tys.
badañ, w zakresie profilaktyki chorób
szyjki macicy – ponad 10 tys. badañ.
W lecznictwie szpitalnym w zakresie
onkologii i hematologii dzieciêcej –
blisko 1,3 tys. hospitalizacji. Ponadto ka¿dy
miejski szpital ogólny: Czerniakowski,
Praski, Solec, Bielañski, Grochowski,
Wolski posiada umowê z NFZ na realizacjê
leczenia w ramach pakietu onkologicznego
w ró¿nych dziedzinach medycyny.

Istotn¹ rolê odgrywa równie¿ profilaktyka
onkologiczna. Podmioty lecznicze m.st.
Warszawy realizuj¹ od kilku lat programy
zdrowotne: Program Profilaktyki Raka
Piersi oraz Program Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy, wynikaj¹ce z Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Pierwszy z nich realizowany by³ na
dwóch poziomach szczegó³owoœci badañ:
etap podstawowy i etap pog³êbionej
diagnostyki.
Miasto udzieli³o równie¿ dotacji dla
organizacji pozarz¹dowych na realizacjê
zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia w latach 20142016. Na zapobieganie i rozwi¹zywanie
problemów medyczno-spo³ecznych dotacja wynios³a 219 750 z³, w tym m.in.
dla kobiet po mastektomii. Z dotacji na
rzecz kobiet po mastektomii skorzysta³y
trzy organizacje - Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum otrzyma³o
57 750 z³, Stowarzyszenie Amazonek
„¯onkil” Warszawa 107 250 z³ i
Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek
54 750 z³. W zakresie promocji zdrowia
wsparcie otrzyma³y 2 organizacje:
„FENIKS” Stowarzyszenie Amazonek
Warszawa-Targówek w kwocie 40 720 z³
i Towarzystwo Rozwoju Rodziny w kwocie
57 593 z³.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
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
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
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
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
ODBIERAM zu¿yty sprzêt AGD,
z³om, makulaturê. Sprz¹tanie
piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
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• 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
www.drzwiokna.waw.pl

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.

wtorek, czwartek w godz. 9-11

Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

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

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

Ju¿ szósty rok z rzêdu Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie zosta³ podœwietlony ró¿owym œwiat³em, by zwróciæ
uwagê na wa¿ny cel, jakim jest profilaktyka i pokonanie raka piersi. Patronat honorowy nad kampani¹ objê³a
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
PaŸdziernik obchodzony jest jako miesi¹c Piersi. Pa³ac Kultury i Nauki by³ jednym z Wœród budynków, które zosta³y równie¿
walki z rakiem na ca³ym œwiecie. W tym roku kilkuset budynków na ca³ym œwiecie, który podœwietlone znajduj¹ siê m.in. Empire
Warszawa po raz kolejny zosta³a partnerem 1 paŸdziernika (od godz. 18.00 do 24.00) State Building w Nowym Jorku, Opera w
kampanii na Rzecz Walki z Rakiem zosta³ podœwietlony ró¿owym œwiat³em. Sydney czy Lotnisko LAX w Los Angeles.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z
pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za
jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.
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 oko³o pó³ godziny, 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 robi na ciele
eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in.
w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹
bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES 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 Jamesa?
- wizyta trwa 30 minut, przez które James zajmuje
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem
wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, jeœli sam
nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19 paŸdziernika
Zapisy i informacje w godz. 9-19 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

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

Coœ po coœ

- Wszystkie dzia³ania, które maj¹ na
celu zwiêkszenie œwiadomoœci warszawianek na temat choroby, jak i koniecznoœci
regularnych badañ profilaktycznych, s¹
istotne. Dzia³aj¹c razem mo¿emy pokonaæ
raka piersi, dlatego te¿ kolejny rok
obejmujê honorowym patronatem polsk¹
edycjê kampanii, której celem jest szerzenie
wiedzy na temat profilaktyki raka piersi
i uœwiadomienie, ¿e wczeœnie wykryty
nowotwór to nie wyrok – mówi³a prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W pierwszym tygodniu paŸdziernika,
w ramach kampanii, pracownicy sto³ecznego
urzêdu miasta bezpoœrednio obs³uguj¹cy
mieszkañców umieszczaj¹ na klapach
swoich ubrañ charakterystyczne ró¿owe
wst¹¿ki symbolizuj¹ce kampaniê na
rzecz walki z rakiem piersi i bêd¹
zachêcaæ do profilaktyki antynowotworowej. Kampania, której realizacja jest
wspierana przez sto³eczny Ratusz, jest
prowadzona równie¿ za poœrednictwem
krótkich spotów wyœwietlanych w komunikacji miejskiej – SKM, tramwajach,
autobusach oraz na monitorach w
wydzia³ach obs³ugi mieszkañców w
poszczególnych dzielnicach.
Wsparcie miasta w zakresie
œwiadczeñ zdrowotnych zwi¹zanych
z nowotworami
Warszawiacy maj¹ zapewniony dostêp do
szerokiego zakresu œwiadczeñ zdrowotnych
oferowanych w szpitalach i przychodniach
m.st. Warszawy zwi¹zanych z leczeniem i
zapobieganiem chorobom nowotworowym. Mieszkañcy korzystaj¹ tak¿e z programów zdrowotnych, realizowanych w
podmiotach leczniczych m.st. Warszawy
finansowanych przez NFZ - specjalistycznych
œwiadczeñ ambulatoryjnych z zakresu
onkologii oraz œwiadczeñ szpitalnych.
Miasto przyznaje dotacje inwestycyjne
podmiotom leczniczym zabezpieczaj¹cym
takie œwiadczenia jak profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów. W ci¹gu
ostatnich 10 lat szpitalom miejskim przyznano dotacjê na zakup 11 mammografów
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Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Zwodzenie mieszkañców
Z czym kojarz¹ siê Pañstwu
spó³ki Skarbu Pañstwa? Zapewne
wielu odpowie, ¿e z ³upem partii
politycznych, które po wygranych
wyborach obsadzaj¹ je swoimi
ludŸmi na potêgê. Mieszkañcom
Bia³o³êki kojarzyæ siê mog¹ jeszcze
gorzej – z dewastacj¹ przyrody.
A wszystko za spraw¹ inwestycji
gazoci¹gu Rembelszczyzna – EC
¯erañ, realizowanej przez spó³kê
Skarbu Pañstwa Gaz-System. Ile¿
to by³o spotkañ w tej sprawie… Sam
mia³em okazjê organizowaæ jedno
z nich – z udzia³em mieszkañców
Bia³o³êki, w³adz dzielnicy oraz wiceprezydenta Warszawy Micha³a
Olszewskiego. Zastanawialiœmy siê
wówczas wspólnie, jak powinna

przebiegaæ ta inwestycja, aby jak
najmniej zaszkodziæ przyrodzie. Co
nale¿y zrobiæ po jej realizacji, aby
skompensowaæ ubytki drzew, jakie
bêd¹ musia³y zostaæ wyciête, aby
gazoci¹g móg³ powstaæ. Pojawi³y
siê koncepcje zagospodarowania
Kana³u ¯erañskiego, modyfikowane
póŸniej po uwagach mieszkañców.
Wiele spotkañ, godziny dyskusji,
du¿y wysi³ek mieszkañców, radnych
oraz w³adz dzielnicy. Dziœ siê
okazuje, ¿e to wszystko by³o niepotrzebne, poniewa¿ spó³ka GazSystem nie zamierza rewitalizowaæ
Kana³u ¯erañskiego. Ma³o tego,
wbrew wczeœniejszym zapowiedziom, na potrzeby inwestycji planowanych jest wyciêcie nie do 1800

Prosto z mostu

O sztuce kompromisu
Pierwszy g³êboki podzia³ Polaków w III RP nast¹pi³ ju¿ w 1990 r.,
w kampanii prezydenckiej. Zaanga¿owany w kampaniê Lecha Wa³êsy,
kompletnie wówczas nie rozumia³em
przyczyn agresji i nienawiœci ze
strony zwolenników Tadeusza
Mazowieckiego pod adresem przewodnicz¹cego NSZZ „Solidarnoœæ”, choæ
widzia³em istotne ró¿nice pomiêdzy
tymi dwoma politykami. Takiego natê¿enia z³ych emocji nie by³o nawet
w czerwcu 1989 r. pomiêdzy ludŸmi
„Solidarnoœci” a komunistami z
PZPR, w koñcu - jeszcze niedawno
wsadzaj¹cymi tych pierwszych do
wiêzienia. Dodaæ trzeba, ¿e w 1990
r. gestów agresji i nienawiœci wobec
konkurentów nie brakowa³o tak¿e w
obozie Lecha Wa³êsy.

Ró¿nice polityczne zaczê³y siê
przek³adaæ na podzia³y towarzyskie:
sympatycy przeciwnych obozów
wszczynali k³ótnie, czêstokroæ
koñcz¹ce siê zrywaniem przyjaŸni.
Mia³em wtedy doœæ prost¹ metodê
przeciwdzia³ania takim sytuacjom. Gdy w rozmowie objawia³
siê aktywista peroruj¹cy na rzecz
swojego kandydata, nale¿a³o zadaæ pytanie: czy wyobra¿a sobie,
¿e uda mu siê mnie przekonaæ?
Albo - ¿e mnie uda siê przekonaæ
jego do mojego kandydata? W
obu przypadkach odpowiedŸ by³a
negatywna, co znakomicie studzi³o zapa³ agitatora i pozwala³o
kierowaæ rozmowê na inny temat.
Zawsze warto bowiem zastanowiæ
siê, czy dyskusja s³u¿y wspólnemu

drzew, ale 4000, o pozwolenie na
co do wojewody wyst¹pi³ inwestor.
Mieszkañcy zorganizowani wokó³
inicjatywy „Ocalmy tereny nad
Kana³em ¯erañskim” obawiaj¹ siê,
¿e malownicze tereny stan¹ siê
dos³ownie pustyni¹.
Dlaczego do tego wszystkiego
dosz³o? Dlaczego dotychczasowe
zapowiedzi i umowy z mieszkañcami s¹ ju¿ nieaktualne? Gaz-System
twierdzi, ¿e w pozwoleniu na budowê, które wyda wojewoda, ju¿ bêdzie
obowi¹zek wykonania nasadzeñ zastêpczych i tylko ten dokument zobowi¹zuje inwestora do jakichkolwiek
dzia³añ kompensacyjnych. A bêd¹
one niewielkie w porównaniu ze skal¹
dewastacji przyrody, jaka nast¹pi.
Prawda jest taka, ¿e spó³ka
pañstwowa Gaz-System oraz
wojewoda mog¹ zrobiæ, co im siê
podoba, ignoruj¹c przy tym zupe³nie g³os mieszkañców. Miasto
dojœciu do prawdy, czy te¿ ma
tylko doprowadziæ do okopania
siê na swoich pozycjach. W tym
drugim przypadku lepszy jest unik
od walki.
Dzisiejsze podzia³y polityczne
maj¹ swoje pod³o¿e ideowe i spo³eczne, ale ich g³êbokoœæ jest w
du¿ej mierze wynikiem determinacji polityków, by przeciwnika wykluczyæ z ¿ycia publicznego, a nie
by go pokonaæ w debacie. Dotyczy
to zarówno PiS, jak i PO. W miarê
zaostrzania siê konkurencji politycznej partie te obrzuca³y siê
wzajemnie inwektywami neguj¹cymi
prawo drugiej strony do istnienia w
polityce. Ostatnie wybryki konkuruj¹cej z PO nowej opozycji, porównuj¹cej rz¹dy PiS do autorów
stanu wojennego i nawet do III
Rzeszy, jeszcze do³o¿y³y do ognia.
Nie mam zaufania do akcji i
demonstracji, których uczestnicy nie
potrafi¹ odpowiedzieæ na pytanie:

Praski folwark

„Musimy byæ jak ¿ona Cezara”
Abraham Lincoln napisa³ „Polityk
jest odpowiedzialny za statek, a
nie za fale”. Jak¹ zatem jakoœæ
intelektualn¹, ideow¹ i osobowoœciow¹ przypisaæ w³odarzom
Pragi Pó³noc, skoro traktuj¹
mieszkañców przedmiotowo, a
zg³aszane problemy lekcewa¿¹?
Gdzie¿ podzia³a siê wiêŸ i empatia?
Czy¿by odpowiedzialnoœæ wobec
wyborców zosta³a ca³kowicie
zast¹piona … no w³aœnie czym?
Na Pradze Pó³noc nie mo¿na
nawet stwierdziæ, ¿e lojalnoœci¹
wobec kierownictwa partii.
Czy faktycznie dzia³ania zarz¹du dzielnicy s¹ jawne, transparentne i przejrzyste? Transparentny samorz¹d to taki, który
upublicznia dane o swoich zamierzeniach i trybie ich realizacji
w taki sposób, ¿e informacja ta
jest powszechna, a forma udostêpnienia umo¿liwia jej przetworzenie i porównywanie. Wiedza
o tym, jakie s¹ bie¿¹ce i planowane dzia³ania w³adz samorz¹dowych, a tak¿e ich realne efekty,
jest istotnym czynnikiem aktywizuj¹cym spo³eczeñstwo obywatelskie. Transparentnoœæ pozwala
na polepszenie z jednej strony
efektywnoœci, a z drugiej demokratycznych standardów dzia³ania
samorz¹du. Jawnoœæ dzia³ania
w³adz z kolei stanowi podstawê
„dobrego rz¹dzenia”. Definicja
dobrego rz¹dzenia zak³ada, ¿e
priorytety polityczne, spo³eczne
i gospodarcze bazuj¹ na szerokim konsensusie spo³ecznym, a
g³os s³abszych i najbardziej zagro¿onych zmianami jest brany
pod uwagê w procesach decyzyjnych odnoœnie alokacji zaso-

bów rozwojowych. Jawnoœæ
dzia³ania samorz¹du jest warunkiem koniecznym do doprowadzenia do sytuacji, w której
mieszkañcy maj¹ szansê w
jakikolwiek sposób odnieœæ siê
do projektowanych rozwi¹zañ.
A czy tak¹ szansê maj¹
mieszkañcy Pragi Pó³noc? Jeœli
nie maj¹ jej radni dzielnicy, to tym
bardziej nie maj¹ mieszkañcy!
W otrzymywanych na posiedzeniach rady dzielnicy informacjach
radni uzyskuj¹ dane wy³¹cznie
nt. iloœci przeprowadzonych
przez cz³onków zarz¹du spotkañ, iloœci podjêtych uchwa³
oraz sporz¹dzonych wniosków.
Czy¿by iloœæ, a nie jakoœæ
stanowi³a podstawê oceny?
W informacjach brakuje podstawowych elementów z bie¿¹cej dzia³alnoœci zarz¹du, czy
sprawozdania w zakresie realizacji obowi¹zków statutowych. A
przecie¿ to w³aœnie zarz¹d,
zgodnie ze statutem dzielnicy
m.in. gospodaruje mieniem komunalnym, prowadzi gospodarkê
finansow¹ dzielnicy i sprawuje
nadzór nad jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym ZGN.
I tu kolejna „ciekawostka”.
Dwie ró¿ne interpretacje s³owa
„nadzór”; zarz¹d dzielnicy nic nie
mo¿e – s³yszymy od jednego z
wiceburmistrzów - my sprawujemy
wy³¹cznie nadzór, a w ratuszu …
pe³ne zdziwienie. Nadzór w administracji publicznej polega na
mo¿liwoœci w³adczego ingerowania w dzia³alnoœæ podmiotu nadzorowanego wraz z poci¹ganiem
do odpowiedzialnoœci osób czy
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Demokracja na Pradze
wspó³pracuje z mieszkañcami,
ale okazuje siê nieskuteczne w
rozmowach z Gaz-Systemem.
Niewykluczone, ¿e zwodzeni
mieszkañcy bêd¹ musieli dobitniej
przedstawiæ decydentom swoje racje.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

czy wyobra¿aj¹ sobie zawarcie
kompromisu z tymi, przeciwko
którym wystêpuj¹, a jeœli tak - to
na czym mia³by ów kompromis
polegaæ? Ci, którzy w dzia³aniu kieruj¹ siê niechêci¹ do przeciwnika,
nie znaj¹ jego stanowiska, bez
czego nie sposób wytyczyæ pola
mo¿liwoœci zawarcia kompromisu.
W niemal ka¿dej debacie chodzi wy³¹cznie o to, by zab³ysn¹æ
umiejêtnoœci¹ niszczenia przeciwnika. Na to nastawiona jest praca
sztabów doradców, a czêœciej
przaœna, spontaniczna z³oœliwoœæ
polityków pozostawionych przed
kamerami samym sobie.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

10 i 11 wrzeœnia br. zgodnie z
majow¹ uchwa³¹ Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc mia³y wreszcie
odbyæ siê wybory do Rady Kolonii „Z¹bkowska”. Wreszcie, bo
prascy samorz¹dowcy zmieniali
ten termin dwukrotnie – najpierw
z marca na maj, a nastêpnie z
maja na wrzesieñ. Za ka¿dym
razem uzasadniaj¹c koniecznoœæ przesuniêcia g³osowania
proœb¹ Dzielnicowej Komisji
Wyborczej, zwi¹zan¹ z brakiem
mo¿liwoœci przeprowadzenia
wyborów w danym terminie. O
kolejnej zmianie terminu, tym
razem nie przyjêtej odpowiedni¹ uchwa³¹ rady dzielnicy
(sic!) zainteresowani mieszkañcy
dowiedzieli siê z obwieszczeñ
wywieszonych 9 wrzeœnia br.
po po³udniu, a wiêc nieca³y
dzieñ przed wyborami.
Czym jest kolonia i jakie trudnoœci wi¹¿¹ siê z wyborami do
jej cia³a przedstawicielskiego,
¿e urzêdnicy i samorz¹dowcy
naszej dzielnicy nie s¹ w stanie
ich przeprowadziæ?
Kolonia jest jednostk¹ pomocnicz¹ ni¿szego rzêdu. Jej
odpowiednikiem s¹ osiedla
(na Pradze P³n. nie ma takich
jednostek). W naszej dzielnicy
wyznaczono dwie kolonie –
Œliwice i w³aœnie Z¹bkowsk¹.
Obszar tej ostatniej zawê¿ony
jest w³aœciwie do trzech adresów
przy Z¹bkowskiej – budynków
nr 18, 22/24/26 i 23/25. Pierwszy zarz¹dzany jest przez
spó³dzielniê mieszkaniow¹,
dwa pozosta³e administrowane
s¹ przez praski ZGN. Poszczególne kolonie reprezentuj¹
mieszkañców danego obszaru
wobec w³adz dzielnicy. W przeciwieñstwie do radnych dzielnicowych cz³onkowie rad kolonii
(wybierani przez mieszkañców
kolonii) sprawuj¹ swoje funkcje
nieodp³atnie. Mimo ograniczonych
kompetencji mog¹ sk³adaæ
wnioski czy opinie dotycz¹ce
m.in. ³adu przestrzennego,
bezpieczeñstwa, porz¹dku i

estetyki otoczenia. To dobra szko³a dzia³alnoœci obywatelskiej,
umo¿liwiaj¹ca mieszkañcom
danego obszaru artyku³owanie
swoich potrzeb i interesów.
I mo¿e w³aœnie w tym tkwi
powód tegorocznego zamieszania? Silny samorz¹d kolonijny
to pytania i wnioski, czêsto
niewygodne dla w³adz – o niezrealizowane przez urz¹d projekty z
bud¿etu partycypacyjnego na
ul. Z¹bkowskiej, o uspokojenie
ruchu ko³owego, politykê wynajmu lokali (przyk³adowo czy
w lokalu komunalnym na Z¹bkowskiej 22/24/26 potrzebna
jest kolejna apteka, skoro jedna dzia³a po s¹siedzku, pod
18?), zad³u¿enie czynszowe w
budynkach administrowanych
przez ZGN, realizowane przez
miasto i samorz¹d Pragi na tej
ulicy imprezy masowe. Taki
samorz¹d to równie¿ okazja do
pojawienia siê nowych lokalnych
liderów, którzy mog¹ zagroziæ
wieloletnim radnym przy okazji
kolejnych wyborów.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e
nieprzeprowadzenie wyborów na
Z¹bkowskiej przy jednoczesnym braku stosownej uchwa³y
rady dzielnicy (brak takowej w
Biuletynie Informacji Publicznej)
nie œwiadczy najlepiej o stanie
praskiej demokracji…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem
nakazywania naprawienia
uchybieñ. Czy uchybieniem jest
zatem brak rzetelnego jakoœciowego odbioru bie¿¹cych napraw
i konserwacji, finansowanych ze
œrodków publicznych; co skutkuje
dublowaniem wydatkowanych
kwot na te same prace; przewlek³oœæ w egzekwowaniu reklamacji
gwarancyjnych (przez 9 miesiêcy ZGN nie potrafi zg³osiæ do
wykonawcy reklamacji na wymieniane drzwi w iloœci szt. 22);
niewykorzystanie przez 18 lat
pomieszczeñ u¿ytkowych mimo
formalnych wniosków mieszkañców? To tylko niektóre. Ale jak
mówi przys³owie „przyk³ad idzie
z góry”. Wizja lokalna wiceburmistrza, potwierdzaj¹ca degradacjê i z³y stan budynku i ….
min¹³ miesi¹c … zabrak³o
czasu na dzia³ania.
G³êboko wierzê, i¿ mieszkañcy
dokonaj¹ w³aœciwej oceny, a
zarz¹d dzielnicy skorzysta z
doœwiadczeñ innych w zakresie
stosowania skutecznych metod,
technik i systemów organizacji
i zarz¹dzania. Chocia¿by … z
Pó³wyspu Skandynawskiego.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Bazarek Namys³owska
Dla wielu istnieje od zawsze.
Powsta³ tak naprawdê jako
próba ucywilizowania handlu
obwoŸnego, który w pocz¹tkach
lat 90. rozla³ siê na przestrzeni
ówczesnego placu Leñskiego dziœ Hallera. Pocz¹tkowe szczêki
i drewniane budki rozrzucone po
terenie kompleksu basenów przy
Namys³owskiej, który przygarn¹³
handel uliczny, zosta³y na pocz¹tku tego wieku ucywilizowane
i bazarek przyj¹³ formu³ê, która
zachowa³a siê do dziœ. 47 budek,
z których wiele czynnych jest
tak¿e w weekendy, kiedy przy
Namys³owskiej rusza gie³da, to
stan na dziœ. Jestem sta³ym
bywalcem bazarku i gie³dy. Od
pewnego czasu tak¿e œwiadom
nieuchronnych zmian na tym terenie. Ju¿ w 2013 roku Rada
Warszawy uchwalaj¹c wieloletni¹ prognozê finansow¹ stolicy
na lata 2015-2042 zapisa³a w
niej modernizacje oœrodka na
Namys³owskiej 8. W tegorocznym bud¿ecie miasta zapisana
jest kwota dwóch milionów
z³otych na wykonanie dokumentacji. Ca³oœæ przedsiêwziêcia ma
kosztowaæ - bagatela - 25 milionów. Za œrodki te ma zostaæ

przeprowadzona kompleksowa
rewitalizacja oœrodka. Zmodernizowany zostanie budynek
g³ówny p³ywalni, zrewitalizowane
zostan¹ baseny zewnêtrzne - rekreacyjny przy którym powstanie
przestronna pla¿a i kompleks
basenów dla dzieci ze zje¿d¿alniami. Zagospodarowany zostanie
na nowo teren wokó³ oœrodka.
Zamierzenia przewiduj¹ pozostawienie na tym terenie bazarku.
Utrzymanie sobotnio-niedzielnej
gie³dy w obecnej formule wydaje siê byæ ma³o prawdopodobne.
24 wrzeœnia rozpoczê³a siê akcja
informacyjna dla mieszkañców i
na terenie gie³dy pojawili siê
przedstawiciele urzêdu m.st
Warszawy z informacj¹, ¿e od
marca 2017 sobotnio-niedzielna
gie³da przestaje w tym miejscu
dzia³aæ. Jako nowe tymczasowe
miejsce gie³dy wskazywane jest
zaplecze bazarku przy Rondzie
Starzyñskiego. Na pewno zmiany w tym miejscu s¹ konieczne.
Z ulg¹ odetchn¹ mieszkañcy
okolicznych budynków, dla których gie³da stanowi³a istotne
utrudnienie i przeszkodê w
weekendowym wypoczynku. Z
drugiej strony brak bêdzie tego

miejsca, stanowi¹cego niekiedy
miejsce eskapad ca³ych rodzin,
umo¿liwiaj¹ce nabycie za niedu¿e pieni¹dze po¿¹danych dóbr.
Kupcy ju¿ dziœ krytykuj¹ now¹ lokalizacjê ze wzglêdu na za ma³y
ich zdaniem teren (przewidywany
jest obszar od ronda Starzyñskiego wzd³u¿ ZOO do pocz¹tku
pl. Hallera), ale jak znam ¿ycie,
trudno bêdzie to okie³znaæ i przy
du¿ym zainteresowaniu gie³da
rozleje siê po obrze¿ach ZOO.
Byæ mo¿e warto rozwa¿yæ lokalizacje alternatywne, jak np.
tereny FSO czy rejon przy Jagielloñskiej 82 przed Wy¿sz¹
Uczelni¹ Techniczno-Handlow¹.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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