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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

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
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Bia³o³êka

W pu³apkach kredytowych

Po pierwsze, informacje

dotycz¹ce stanu posiadania

tych osób s¹ jawne i dostêpne

dla ka¿dego obywatela, bowiem

s¹ zamieszczane w Biuletynie

Informacji Publicznej. Po drugie,

urzêdnicy administracji pañ-

stwowej i samorz¹dowcy wydaj¹

pieni¹dze, które im powierzy-

liœmy. Warto wiêc rzuciæ

okiem, w jaki sposób zarz¹-

dzaj¹ w³asnymi pieniêdzmi.

Dochody z pracy zarobkowej

Liderk¹ w konkurencji do-

chodów z pracy zarobkowej

jest Joanna Rabiczko z klubu

Razem dla Bia³o³êki, która w

2015 zarobi³a 257 tys. z³ (sto-

sunek pracy). Na drugim miejscu

z kwot¹ 252 tys. z³ znajduje siê

Piotr Basiñski, radny niezrze-

szony (w³asna dzia³alnoœæ

gospodarcza), zaœ na trzecim

Piotr Jaworski z Platformy

Obywatelskiej, by³y burmistrz

Bia³o³êki z kwot¹ 158 tys. z³

(stosunek pracy). Kolejne

miejsca zajmuj¹: obecna bur-

mistrz Bia³o³êki Ilona Soja-

Koz³owska z Platformy Oby-

watelskiej z kwot¹ 141 tys. z³

(stosunek pracy), Ilona £¹cka

z Platformy Obywatelskiej z

kwot¹ 128 tys. z³ (stosunek

pracy) i Piotr Oracz z Prawa i

Sprawiedliwoœci – 126 tys. z³,

tak¿e ze stosunku pracy.

Najni¿szy dochód z pracy

zarobkowej osi¹gn¹³ w 2015

Marcin Korowaj z klubu Razem

dla Bia³o³êki – 2 tys. z³ (umowa

o dzie³o), na drugim miejscu

znalaz³ siê Wiktor Klimiuk z

Prawa i Sprawiedliwoœci z

kwot¹ 6,5 tys. z³ (umowy o

dzie³o i umowy zlecenia).

Marcin Adamkiewicz z Inicjaty-

wy Mieszkañców Bia³o³êki,

obecny wiceburmistrz, jest

jedynym spoœród bia³o³êckich

samorz¹dowców, który utrzy-

mywa³ siê w 2015 wy³¹cznie

z diety radnego.

Dwoje spoœród obecnych

bia³o³êckich samorz¹dowców:

Ilona Soja-Koz³owska i Piotr

Oracz - pracowa³o w 2015 w

tej samej instytucji, w Mazo-

wieckiej Jednostce Wdra¿ania

Programów Unijnych.

Kilku radnych zanotowa³o

dochody z najmu nieruchomoœci

– mieszkañ i domów. Zdecy-

dowanym liderem w tej kate-

gorii jest Dariusz Ostrowski

(PiS), wiceprzewodnicz¹cy

rady, który na wynajmie domu

zarobi³ w 2015 r. 90 tys. z³, na

drugim miejscu plasuje siê

Ilona £¹cka (PO), która na

wynajmie mieszkania zarobi³a

25 tys. z³, na trzecim Pawe³

Tyburc (PO) – 16,8 tys. z³, na

czwartym Waldemar Roszak

(PO) z kwot¹ 12 tys. z³. Nie-

kwestionowanym liderem

wœród radnych, którzy osi¹-

gnêli najwy¿sze dochody z

umów o dzie³o i umów zleceñ

jest Zbigniew Madziar (PO) z

kwot¹ 40 tys. z³, na drugim

miejscu znajduje siê radny

Dziœ kolejny odcinek naszego cyklu, sprawdzaj¹cego

roczne oœwiadczenia maj¹tkowe samorz¹dowców. Na

drugi ogieñ idzie Bia³o³êka. Powiada siê, i¿ d¿entelmeni

nie rozmawiaj¹ o pieni¹dzach i ¿e nie wypada zagl¹daæ w

cudze portfele. W przypadku urzêdników pañstwowych i

samorz¹dowych sytuacja wygl¹da inaczej.

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

Wielu ekspertów zajmuj¹cych

siê rewitalizacj¹ twierdzi, ¿e

aby gentryfikacji zapobiec...

...nale¿y w pierwszej kolejno-

œci zapewniæ dotychczasowym

mieszkañcom zrujnowanych

kamienic komunalnych powrót

do ich dotychczasowych miesz-

kañ po wykonaniu generalnego

remontu budynków. Teza ta

wydaje siê ze wszech miar

s³uszna, dopóki nie zastanowimy

siê g³êbiej nad jej ekonomicznymi

i spo³ecznymi konsekwencjami. 

Po pierwsze, najpierw nale-

¿a³oby zapytaæ niezamo¿nych

mieszkañców, uprawnionych do

korzystania z lokali komunalnych,

o ich rzeczywiste preferencje.

Czy zale¿y im najbardziej na tym,

aby mieszkaæ w dotychczaso-

wym mieszkaniu w praskiej,

zwykle zabytkowej kamienicy

zbudowanej sto lat temu, czy

te¿ na tym, aby mieszkaæ w

nowym mieszkaniu z ciep³¹

wod¹, ³azienk¹ i centralnym

ogrzewaniem, w którym op³aty

za media s¹ du¿o ni¿sze,

choæby by³o ono zlokalizowane

na Targówku czy Bemowie?

Jak wskazuj¹ tegoroczne

doœwiadczenia, oferowane

wykwaterowywanym komu-

nalnym, praskim lokatorom

doœæ komfortowe mieszkania

na Bemowie rozesz³y siê jak

œwie¿e bu³eczki. Co sk³ania do

sformu³owania niepokoj¹cej

dla przeciwników gentryfikacji

tezy, ¿e wielu komunalnych

mieszkañców nie mieszka na

Pradze dlatego, ¿e kieruje siê

lokalnym patriotyzmem i sen-

tymentem do praskiej atmos-

fery, lecz dlatego, ¿e tylko tu

mogli kiedyœ dostaæ przydzia³

mieszkania - najczêœciej w

niszczej¹cej, starej czynszowej

kamienicy bez wygód. Jeœli

tylko nadarzy siê okazja, aby

zamieniæ swój praski lokal na

tanie, wyposa¿one we wszystkie

media lokum w innej dzielnicy

- uczyni¹ to bez ¿adnych wahañ.

Stawia to pod wielkim

znakiem zapytania sens

realizacji deklarowanego

przez w³adze miasta celu

prowadzenia generalnych

remontów praskich kamie-

nic - czyli przeznaczania

wyremontowanych budynków

i lokali dla dotychczasowych

najemców komunalnych.

Remontowane kamienice

zwykle s¹ objête ochron¹

konserwatorsk¹, wymagaj¹

przy odnowie dodatkowych,

Gazoci¹g

- sprawa polityczna?

Dwa testamenty

Towarzyszymy mieszkañcom

skradzionych kamienic od sa-

mego pocz¹tku. Sfa³szowany

testament, uzyskanie na jego

podstawie dwóch budynków,

przekazanie budynków rodzinie

przez oskar¿onego i skazanego

prawomocnym wyrokiem za fa-

³szerstwo i kradzie¿ Miros³awa K.,

nastêpnie sprzeda¿ kamienic

deweloperom, którzy dzia³ali w

z³ej wierze, maj¹c œwiadomoœæ,

¿e domy przy Tykociñskiej 30 i 40

zosta³y ukradzione. Towarzy-

szyliœmy mieszkañcom z wci¹¿

rosn¹cym poczuciem walenia

g³ow¹ w mur niekompetencji,

indolencji i z³ej woli wszystkich,

którzy w majestacie prawa

mogliby odzyskaæ mienie

skradzione przez zwyk³ych

z³odziei. To urz¹d dzielnicy

Targówek odda³ kamienice

wyremontowane przez ZNK

za publiczne pieni¹dze na tak

kruchej podstawie, jak sfa³szo-

wany testament. Ten sam urz¹d

nie zrobi³ nic, by po prawo-

mocnym skazaniu Miros³awa

K. odzyskaæ owe kamienice.

Nic nie zrobi³ równie¿ ratusz

Bêdzie rewizja?
Zwa¿ywszy na to, jakiego przyspieszenia nabra³o ostatnio œci-

ganie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i w innych miastach

Polski, zasadne wydaje siê pytanie, czy istnieje realna szansa na

zrewidowanie sprawy kradzie¿y kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40

i ich zwrotu prawowitym w³aœcicielom? Cz³onkowie Stowarzyszenia

Obrony Mieszkañców Tykociñskiej wci¹¿ maj¹ na to nadziejê.

Gaz-System - firma, która

ma zbudowaæ 10-kilometrowy

gazoci¹g wysokiego ciœnienia,

biegn¹cy z Rembelszczyzny

na ¯erañ, jest spó³k¹ Skarbu

Pañstwa, nadzorowan¹ przez

Ministerstwo Rozwoju. Dlatego

w³aœnie przed jego siedzib¹

na Placu Trzech Krzy¿y, ko³o

Nowoczesnej Warszawa Bia³o³êka

zorganizowa³o swój protest. Jak

zaznaczy³a przewodnicz¹ca

ko³a, Anna Auksel, protest nie

by³ skierowany przeciwko samej

inwestycji, ale przeciwko dzia³a-

niom spó³ki Gaz-System, która

wycofuje siê z obietnic rewitali-

zacji terenu, zniszczonego

przez budowê gazoci¹gu.

Chodzi o malownicz¹ czêœæ

Bia³o³êki, po³o¿on¹ nad Kana³em

¯erañskim, któr¹ Gaz-System

zamierza ogo³ociæ z drzew,

gdy¿ koliduj¹ z inwestycj¹.

Najpierw by³a mowa o 1400

drzewach, póŸniej o 1800, a

obecnie spó³ka dosta³a po-

zwolenie na wyciêcie 3999

drzew i 21625 m2 krzewów.

Jeszcze w czerwcu, w rozmowach,

w których mieszkañców Bia³o³êki

reprezentowa³ wiceprezydent

Warszawy Micha³ Olszewski,

Gaz-System deklarowa³ ponad

8 tysiêcy nasadzeñ zastêpczych

i uczestnictwo w zagospoda-

rowaniu terenu po budowie.

W momencie otrzymania od

Wojewody Mazowieckiego 19

wrzeœnia 2016 roku pozwole-

nia na budowê, odst¹pi³ od

podpisania umowy z miastem.

W swoim oœwiadczeniu z 30

wrzeœnia, Zarz¹d Ko³a Nowo-

czesna w dzielnicy Warszawa

Bia³o³êka nie waha siê nazwaæ

tego posuniêcia decyzj¹ poli-

tyczn¹. „Jest to cyniczna, poli-

tyczna gra PiS (poprzez spó³kê

Skarbu Pañstwa), obliczona

na wykazanie nieudolnoœci obec-

nych w³adz miasta” – czytamy

w oœwiadczeniu, na koñcu

którego Zarz¹d Nowoczesnej

Bia³o³êki wzywa spó³kê do

podjêcia przerwanych rozmów

i przyst¹pienia do realizacji

wypracowanego z mieszkañcami

i miastem porozumienia.

Wycofanie siê Gaz-Systemu z rozmów prowadzonych

z miastem w sprawie zagospodarowania terenów nad

Kana³em ¯erañskim po budowie gazoci¹gu wywo³a³o

oburzenie i sprzeciw mieszkañców Bia³o³êki. W pi¹tek,

7 paŸdziernika, przed Ministerstwem Rozwoju protestowali

cz³onkowie bia³o³êckiego ko³a Nowoczesnej.

Rewitalizacja Pragi

Widmo gentryfikacji kr¹¿y nad Prag¹
Od kilku lat pra¿anie straszeni s¹ strasznym s³owem -

gentryfikacja. Gentryfikacja to nêdzny los, który ma czekaæ

mieszkañców Pragi, na skutek Ÿle przeprowadzanego procesu

rewitalizacji, co sprawi, ¿e na odnowion¹ Pragê nap³yn¹

nowi, bogatsi mieszkañcy, wypieraj¹c z niej dotychczasow¹,

zasiedzia³¹ ludnoœæ, która przed rosn¹cymi cenami mieszkañ,

czynszów i powszechn¹ dro¿yzn¹ bêdzie musia³a uciekaæ

na dalekie przedmieœcia. 
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kosztownych prac konserwa-

torskich. Wszystko to sprawia,

¿e jeœli s¹ remontowane staran-

nie, z zachowaniem wymogów

konserwatorskich, koszty ich

generalnego remontu s¹ wy-

¿sze ni¿ w przypadku budowy

nowych budynków komunal-

nych na gruntach miejskich.

Mo¿na z du¿ym prawdopodo-

bieñstwem oszacowaæ, ¿e za

cenê generalnego remontu

mieszkania o powierzchni 50

metrów kwadratowych w za-

bytkowej praskiej kamienicy

da siê zbudowaæ nowe miesz-

kanie komunalne o powierzchni

80 m kwadratowych. W dodatku

ponoszone przez lokatora

koszty utrzymania lokalu w

odnowionej kamienicy bêd¹

du¿o wy¿sze ni¿ koszty utrzy-

mania lokalu o tej samej po-

wierzchni w nowym budynku ze

wzglêdu na wiêksz¹ wysokoœæ

pomieszczeñ oraz ograniczenia

w stosowaniu materia³ów

ocieplaj¹cych. Niezamo¿na

rodzina, licz¹ca ka¿dy grosz,

jeœli bêdzie mia³a wybór po-

miêdzy takimi mieszkaniami -

wybierze lokal w nowym budyn-

ku, niekoniecznie na Pradze.

Chyba, ¿e nie daj¹c jej takiego

wyboru, zmusimy j¹ do powrotu

do dotychczas zajmowanego,

odnowionego mieszkania w

praskiej kamienicy. Ale by³aby

to przecie¿ „antygentryfikacja”

przymusowa. 

Podobny k³opot bêdzie z

ludŸmi starszymi i niepe³no-

sprawnymi. Czy mamy ich dalej

przymuszaæ do pokonywania

wysokich piêter schodów w

starych kamienicach, w któ-

rych nie da siê zainstalowaæ

windy, czy te¿ raczej zbudowaæ

dla nich nowe budynki w pe³ni

dostosowane do ich potrzeb?

S¹ jeszcze dwie grupy spo-

³eczne, korzystaj¹ce z lokali

komunalnych i socjalnych w

praskich kamienicach. Pierwsza

z nich to ludzie doœæ zamo¿ni,

nie spe³niaj¹cy kryteriów

przydzia³u mieszkania komu-

nalnego. Posiadaj¹ oni prawa

do tych lokali na zasadzie

specyficznego „dziedziczenia”

miejskich mieszkañ po rodzicach

lub dziadkach. Takie lokale

czêsto s¹ nielegalnie podnaj-

mowane albo stoj¹ puste, w

oczekiwaniu, ¿e gmina zain-

westuje w ich remont. Ci

mieszkañcy, po kosztownym

remoncie zabytkowej kamienicy,

w której maj¹ lokale komunalne,

otrzymaj¹ od miasta wartoœciowy,

choæ ca³kowicie niezas³u¿ony

prezent, liczony w dziesi¹tkach

lub setkach tysiêcy z³otych na

osobê. Wartoœæ ich wyremon-

towanych mieszkañ gwa³townie

wzroœnie, za to czynsz nadal

bêdzie komunalny - czyli wie-

lokrotnie ni¿szy ni¿ rynkowy.

Takie lokale bêdzie mo¿na

dro¿ej nielegalnie podnaj¹æ

albo przeznaczyæ dla dorasta-

j¹cych dzieci - tylko, ¿e to

oznacza w³aœnie gentryfikacjê.

Pozostaje do omówienia

sytuacja istotnej i niestety doœæ

licznej na Pradze grupy loka-

torów kamienic komunalnych -

to rodziny patologiczne, dys-

funkcyjne, w których najczê-

œciej co najmniej jedna osoba

cierpi na chorobê alkoholow¹.

Ci lokatorzy s¹ czêsto skrajnie

uci¹¿liwi dla pozosta³ych

mieszkañców budynku. Bardzo

pospolite na Pradze dewasta-

cje - zniszczone domofony,

skrzynki na listy, œciany - na-

wet w œwie¿o wyremontowa-

nych budynkach - to w du¿ej

mierze efekt agresji towarzy-

sz¹cej spo¿ywaniu alkoholu

lub innych u¿ywek, a tak¿e

„przeniesionej” agresji dzieci i

m³odzie¿y, doœwiadczaj¹cej

przemocy lub skrajnego zanie-

dbania wychowawczego we

w³asnych rodzinach. Powrót

tych rodzin do odnowionych

wielkim kosztem zabytkowych

kamienic nie jest dobrym po-

mys³em. Bêdzie natychmiast

rodziæ konflikty s¹siedzkie i

straty materialne, ponoszone

na skutek aktów dewastacji, co

przeczy sensowi przeprowa-

dzenia takich remontów.  

Co wiêc zrobiæ z odnowio-

nymi praskimi kamienicami

komunalnymi?

OdpowiedŸ bêdzie trudna do

przyjêcia dla tych przeciwników

gentryfikacji, którym wydaje

siê, ¿e najlepszym rozwi¹za-

niem jest ponowne ich zasie-

dlenie przez dotychczasowych

mieszkañców. Nie jest to dobre

rozwi¹zanie dla potrzebuj¹cych

wsparcia niezamo¿nych miesz-

kañców. Jest te¿ sprzeczne z

zasad¹ efektywnego wykorzy-

stywania publicznych œrodków

w procesie rewitalizacji. Naj-

cenniejsze, najbardziej zabyt-

kowe kamienice powinny byæ

po starannym odnowieniu prze-

znaczone na cele komercyjne,

g³ównie na powierzchnie biuro-

we i us³ugowe albo na aparta-

menty mieszkalne. Miasto po-

winno staraæ siê je remontowaæ

w formule partnerstwa publicz-

no-prywatnego. Na przyk³ad w

zamian za przeprowadzony

remont przekazywaæ partnero-

wi prywatnemu czêœæ lokali

na w³asnoœæ lub wieloletnie

u¿ytkowanie. Wp³ywy z ko-

mercyjnego najmu pozosta³ej

powierzchni powinny zasilaæ

realizacjê procesu rewitalizacji.

Remonty mniej wartoœciowych,

zabytkowych kamienic ko-

munalnych nale¿y powi¹zaæ,

tam gdzie to tylko mo¿liwe, z

dobudow¹ na tych samych lub

s¹siednich dzia³kach nowych

budynków, a tak¿e z nadbu-

dow¹ budynków istniej¹cych.

Dodatkowe mieszkania w od-

nowionych kamienicach powin-

ny byæ sprzedane przez miasto

na wolnym rynku lub wynajête

za rynkowy czynsz. Je¿eli rz¹d

stworzy mo¿liwoœæ zastosowa-

nia przez gminy najmu pre-

ferencyjnego dla osób mniej

zamo¿nych, nie spe³niaj¹cych

kryteriów prawa do lokalu ko-

munalnego, czêœæ z tych lokali

nale¿y przeznaczyæ tak¿e na

taki najem. Tak uzyskane do-

chody nale¿y inwestowaæ w

dalsz¹ rewitalizacjê. Miesz-

kania w nowo zbudowanych

budynkach, spe³niaj¹cych

standardy niskich kosztów

utrzymania, powinny byæ

przeznaczane na lokale ko-

munalne. Przy rewitalizacji na-

le¿y te¿ uwzglêdniæ tworzenie

budynków specjalnie przysto-

sowanych do potrzeb osób

starszych, samotnych, niepe-

³nosprawnych - mo¿na sko-

rzystaæ z doœwiadczeñ skan-

dynawskich, gdzie powsta³y

budynki specjalnie dedykowane

takim osobom - ze specyficzn¹

czêœci¹ wspóln¹, przezna-

czon¹ na spotkania, wspólne

przyrz¹dzanie posi³ków czy

wypoczynek. Takie budynki wy-

posa¿ane s¹ w udogodnienia

dla osób ograniczonych ruchowo,

a tak¿e w systemy szybkiej

pomocy medycznej.

Najtrudniej znaleŸæ receptê

na ukierunkowanie pomocy

mieszkaniowej dla rodzin

patologicznych i dysfunkcyj-

nych, zajmuj¹cych dot¹d

mieszkania socjalne o bardzo

niskim standardzie. Zapewne

powinno siê przeznaczyæ dla

tych rodzin pewn¹ pulê miesz-

kañ w nowych budynkach

komunalnych, staraj¹c siê

rozproszyæ je w obrêbie

ca³ej Warszawy, aby unikn¹æ

tworzenia gett biedy i wy-

kluczenia.

Konieczne jest wdro¿enie

skutecznego programu walki

z alkoholizmem, który obecnie

jest najwiêksz¹ plag¹ Pragi,

podstawowym Ÿród³em skraj-

nej biedy, bezrobocia, dys-

funkcji i rozpadu wiêzi rodzin-

nych. Bez zastosowania poli-

tyki opartej na przymusowym

leczeniu alkoholików i syste-

mu ca³oœciowego wsparcia

dla ich rodzin - od nauki wy-

chowania dzieci, zarz¹dzania

bud¿etem rodzinnym, utrzy-

mania czystoœci i higieny, po

znacz¹ce wsparcie material-

ne, istotnej poprawy losu tych

rodzin nie da siê osi¹gn¹æ.

TP

Co o tym s¹dzisz? Zapraszamy

do dyskusji na

facebook.com/nowapraska

Gazoci¹g - sprawa polityczna?
dokoñczenie ze str. 1

W za³o¿eniu w³adz miasta

Centrum Kreatywnoœci Targowa

ma przede wszystkim pe³niæ

rolê inkubatora przedsiêbior-

czoœci dla start-upów sektora

kreatywnego i byæ dla nich

zapleczem technicznym oraz

instytucjonalnym. Mianem start-

upów okreœla siê m³ode firmy,

które od innych podmiotów

gospodarczych odró¿nia cel,

którym jest nie tyle zysk, ile

znalezienie sposobu na osi¹-

gniêcie stabilnego i systema-

tycznego dochodu w oparciu o

innowacyjne pomys³y. W tym

kontekœcie start-up to rodzaj

eksperymentu, opartego na

ci¹g³ych zmianach. Wsparcie

w Centrum obejmowaæ bêdzie

m.in. preferencyjne stawki

czynszu, szkolenia i us³ugi

doradcze oraz informacyjne.

Centrum, jako kolejny punkt

na mapie Warszawskiej Prze-

strzeni Technologicznej, bêdzie

miejscem spotkania sektora

biznesu z przedstawicielami

bran¿ kreatywnych. Zosta³o

wyposa¿one w nowoczesne

pomieszczenia biurowe, prze-

strzenie konferencyjno-wysta-

wiennicze, jak i strefy wypo-

czynku. Najwa¿niejsz¹ jego

czêœci¹ bêd¹ jednak 33 pra-

cownie twórcze, zapewniaj¹ce

sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju

innowacyjnych pomys³ów

przedsiêbiorcom dzia³aj¹cym

m.in. w bran¿ach: wzornictwa,

mody, gier, architektury, filmu

i wideo, muzyki, radio i TV,

rzemios³a artystycznego,

reklamy, fotografii.

Obiekt oferuje 6 sal kon-

ferencyjnych, powierzchnie

wystawiennicze, czytelniê

miejsk¹, a na przeszklonym od

góry dziedziñcem przestrzeñ na

wszelkiego rodzaju wydarzenia.

W trzy kolejne soboty paŸ-

dziernika (1, 8, 15) mieszkañcy

i przedsiêbiorcy mieli okazjê

obejrzeæ tê now¹ przestrzeñ i

skorzystaæ z bogatej oferty

kulturalnej, w postaci m.in.

spacerów z przewodnikiem po

najbli¿szej okolicy, pokazów

filmów, warsztatów, wystaw i

dyskusji. Nowe miejsce cieszy

siê du¿ym zainteresowaniem

pra¿an, jak i potencjalnych

najemców. Obecnie poprawia-

ne s¹ niedoróbki wykonawcy

– ostatnie opady ujawni³y nie-

szczelnoœci przy kominach,

ale jeszcze w paŸdzierniku

ma siê rozpocz¹æ rekrutacja

najemców pracowni i zainte-

resowanych wynajmem prze-

strzeni konferencyjno-wysta-

wienniczych. Zarz¹d Mienia

m.st. Warszawy wkrótce wy-

³oni operatora tego miejsca.

Do 2017 roku miasto liczy na

Centrum Kreatywnoœci Targowa ju¿ otwarte
Przy ul. Targowej 56 dobieg³a koñca rewitalizacja budynku

i przebudowa podwórza kamienicy Mintera z 1867 roku, znajdu-

j¹cej siê tu¿ obok Bazaru Ró¿yckiego i Muzeum Warszawskiej

Pragi. Koszt uruchomienia Centrum Kreatywnoœci to blisko

30 mln z³otych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wynios³o blisko po³owê tej kwoty.

zape³nienie obiektu w 60%,

potem przyrost kolejnych

najemców ma wynosiæ ok.

10% rocznie.

Centrum Kreatywnoœci

Targowa ma byæ naturalnym

uzupe³nieniem Centrum

Przedsiêbiorczoœci Smolna -

pierwszego miejskiego inku-

batora w Warszawie. Jest

równie¿ pierwsz¹ z miejskich

inwestycji, dedykowanych

sektorowi kreatywnemu, ale nie

ostatni¹ na Pradze. W nastêp-

nych latach planowane jest

otwarcie Centrum Kreatywno-

œci Nowa Praga. Przestrzeñ

usytuowana przy ul. Targowej

80 i In¿ynierskiej 3 ma byæ

udostêpniona dla przedsiê-

biorców sektora kreatywnego,

twórców kultury, mieszkañców, jak

i wszystkich zainteresowanych

rozwojem swojej kreatywnoœci.

Oba centra kreatywne na

Pradze Pó³noc s¹ elementem

Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji do roku 2022.

Kr.

24 wrzeœnia mieszkañcy Targówka Fabrycznego wybrali

cz³onków Rady i Zarz¹du Osiedla. Kilka dni póŸniej te organy

uformowa³y siê na VIII kadencjê w ni¿ej podanych sk³adach.

Rada Osiedla: El¿bieta Sobiecka – przewodnicz¹ca, Hanna

Neræ i Anna Klaudia Kêdziorek – wiceprzewodnicz¹ce oraz:

Ewa Mroczek, Micha³ Siwo³owski, Rafa³ Suchocki, Joanna

D¹browska, Jacek Œni¿ko, El¿bieta Królak, Pawe³ Królikowski,

Aleksandra Neræ, Ewa Wiechno, Dominika Kosk, Anna Melonik,

Mariusz Prelwitz – cz³onkowie.

Zarz¹d Osiedla: Robert Sobiecki – przewodnicz¹cy,

Ma³gorzata Seku³a i Mariusz Bielecki - zastêpcy; Agnieszka

Sikora, Renata £ukaszewicz - cz³onkowie.

Wybory na Targówku Fabrycznym

Z takim postawieniem sprawy

nie zgadza siê Gaz-System.

Rzecznik prasowy spó³ki, Tomasz

Pietrasieñski poinformowa³

nas, ¿e w zaproponowanym

przez w³adze m.st. Warszawa

projekcie porozumienia nie by³o

jasno sprecyzowanych zadañ,

które firma mia³aby realizowaæ,

jak równie¿ nie by³o podanych

terminów ich realizacji. Gaz-

System jako spó³ka Skarbu

Pañstwa, nie mia³ wobec tego

podstaw prawnych do podpisania

jakiejkolwiek umowy o rewitalizacji

brzegów Kana³u ̄ erañskiego.

Umowa bez sprecyzowanego

zakresu zobowi¹zañ, a co za

tym idzie - bez okreœlenia

kosztów z tym zwi¹zanych by³a

niemo¿liwa do podpisania. Nie

oznacza to jednak zerwania

rozmów z mieszkañcami.

Rewitalizacja Pragi

- Jesteœmy gotowi podpisaæ

list intencyjny, na podstawie któ-

rego prowadzilibyœmy rozmowy

– mówi Tomasz Pietrasieñski. -

Gaz-System ju¿ rozmawia i bê-

dzie rozmawia³ zarówno z przed-

stawicielami m. st. Warszawy, jak

i w³adzami dzielnicy Bia³o³êka, a

tak¿e mieszkañcami. Ostatnio

spotkanie z w³adzami dzielnicy i

przedstawicielem miasta odby³o

siê w urzêdzie dzielnicy Bia³o³êka

11 paŸdziernika br.

Pierwszy etap konsultacji

zacznie siê w listopadzie i bêdzie

kontynuowany w 2017 r.

- Skorzystamy z nowoczesnych

metod konsultacji: warsztatów

charrette [Warsztaty Urbanistycz-

ne Charrette s¹ narzêdziem

planistycznym i projektowym,

stosowanym w Stanach Zjedno-

czonych i Europie od koñca lat

80. XX w. przy rewitalizacji i two-

rzeniu przestrzeni publicznych.

Termin zosta³ przyjêty z tradycji

francuskich Akademii Sztuk

Piêknych, gdzie pod koniec

XIX w. okreœla³ ma³e wózki

u¿ywane przez asystentów do

zbierania rysunków na egza-

minach – przyp. red.], spotkañ

informacyjnych, zorganizujemy

tak¿e punkt konsultacyjny –

zapewnia Tomasz Pietrasieñski.

Gaz-System nie wycofuje siê

tak¿e z nasadzeñ. Na podstawie

wydanego przez wojewodê

mazowieckiego pozwolenia

na budowê, dokona nasadzeñ

zastêpczych 5 000 sztuk drzew

okreœlonych gatunków (lipa,

klon jawor, d¹b oraz gatunki

biocenotyczne: grusza dzika,

jab³oñ dzika, g³óg) na terenie

dzielnicy Bia³o³êka. Ponadto

na terenie Nadleœnictwa Ja-

b³onna zostanie zadrzewiony

obszar 2,2 ha w ramach re-

kompensaty za œciête krzewy.

Tak wiêc rozmowy nie zosta³y

definitywnie zakoñczone, a

porozumienie z miastem jest

jeszcze mo¿liwe. Jednak, jakby

nie rozpatrywaæ odst¹pienia

Gaz-Systemu od dotychcza-

sowych ustaleñ – w katego-

riach politycznych, czy te¿ nie

– wyciêcie 4 tysiêcy drzew to

ogromna strata dla Bia³o³êki.

Te drzewa filtruj¹ powietrze

zanieczyszczone spalinami

pojazdów przeje¿d¿aj¹cych

codziennie mostem Grota i

Tras¹ Toruñsk¹. O tym, ¿e s¹

miejscem ¿ycia tysiêcy zwierz¹t,

nawet nie warto wspominaæ, bo

nikt siê ich losem nie przejmuje.

W jakim stopniu przyjm¹ siê i

zostan¹ zasiedlone nasadzenia

– trudno przewidzieæ, tym

bardziej, ¿e du¿a ich czêœæ

bêdzie w zupe³nie innym miejscu.

Szkoda, bo brzegi Kana³u

¯erañskiego mog³yby staæ siê

wyj¹tkowo atrakcyjnym tere-

nem rekreacyjnym Warszawy.

Na przeszkodzie stanê³a

wielka rura i nie przebieraj¹ca

w œrodkach, ostra polityka.

Joanna Kiwilszo

Co o tym s¹dzisz? Zapraszamy

do dyskusji na

facebook.com/nowapraska

Widmo gentryfikacji kr¹¿y nad Prag¹
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W pu³apkach kredytowych

Bia³o³êka

niezrzeszony, wiceprzewodni-

cz¹cy rady Filip Pelc – 17 tys. z³,

na trzecim Agnieszka Borowska

(PO) – 9 tys. z³. Wyj¹tkowym

Ÿród³em dochodu mo¿e siê

pochwaliæ Wiktor Klimiuk

(PiS), który w 2015 otrzyma³

darowiznê w kwocie 70 tys. z³.

Nieruchomoœci i samochody

Na pocz¹tek zmierzymy siê

ze stanem posiadania bia³o³êc-

kich samorz¹dowców zbiorczo.

W tej kategorii niekwestionowa-

nym liderem jest Dariusz

Ostrowski (PiS), którego nieru-

chomoœci s¹ warte 2,2 mln z³. W

ich sk³ad wchodz¹ dwa domy –

240 i 160 m2 oraz dzia³ka siedli-

skowa o powierzchni 2,8 tys. m2.

Na drugim miejscu znajduje siê

Jacek Poddêbniak (Gospodar-

noœæ), którego nieruchomoœci –

178-metrowy dom i 37-metrowe

mieszkanie warte s¹ 1,2 mln z³.

Na trzecim miejscu uplasowa³a

siê Mariola Olszewska (RdB),

której nieruchomoœci – dwa

mieszkania 50 i 45,5 m2 oraz

4/6 udzia³ów w 168-metrowym

domu, warte s¹ 1,1 mln z³. Do

grona milionerów zaliczaj¹ siê

tak¿e Ilona £¹cka (PO) z nieru-

chomoœciami o wartoœci nieco

ponad 1 mln z³ i Piotr Jaworski

(PO) z nieruchomoœci¹ o wartoœci

1 mln z³. Nieco ni¿ej w stawce

znajduj¹ siê: radny niezrzeszony

Piotr Basiñski z nieruchomoœciami

o wartoœci 952 tys. z³, Agnieszka

Borowska (PO) – 950 tys. z³ i

Pawe³ Tyburc (PO) – 940 tys. z³.

Najbardziej „wypasionym” do-

mem o wartoœci 1 mln z³ mo¿e

siê pochwaliæ obecny wicebur-

mistrz Jacek Poddêbniak (Go-

spodarnoœæ). Równie cenny –

1 mln z³ - jest 156-metrowy dom

Piotra Jaworskiego (PO), by-

³ego burmistrza. Nastêpna na

liœcie posiadaczy cennych do-

mów jest Mariola Olszewska

(RdB). Dom o powierzchni

158 m2, w którym mieszka, jest

wart 800 tys. z³. Radna ma w

nim jednak¿e u³amkow¹ czêœæ

udzia³ów – 4/6, które warte s¹

oko³o 533 tys. z³. Marcin Adam-

kiewicz (IMB) ma 235-metrowy

dom o wartoœci 700 tys. z³, zaœ

Agnieszka Borowska (PO) 1/4

udzia³u w domu o powierzchni

1 tys. m2. Wartoœæ jej czêœci zo-

sta³a wyceniona na 650 tys. z³.

Najwiêkszymi dzia³kami móg³by

siê pochwaliæ Piotr Cieszkowski

(RdB). Jedna z nich ma 9,8 tys.,

druga 1,2 tys. m2. Móg³by,

gdyby to by³y jego dzia³ki, sta-

nowi¹ one jednak dzier¿awê bez

przychodów.

Na drugim biegunie znajduj¹

siê samorz¹dowcy nie posiada-

j¹cy ¿adnych nieruchomoœci. Naj-

prawdopodobniej wynajmuj¹ oni

mieszkania lub mieszkaj¹ w loka-

lach nale¿¹cych do rodziców albo

do rodziny. W tej kategorii zna-

leŸli siê: radny niezrzeszony Filip

Pelc, Zbigniew Madziar (PO),

wspomniany ju¿ Piotr Cieszkowski

(RdB) i Piotr Gozdek (PiS).

Jeœli chodzi o samochody,

to najbardziej popularna wœród

bia³o³êckich samorz¹dowców

by³a w 2015 marka dacia. Piotr

Jaworski (PO), by³y burmistrz

dysponowa³ daci¹ duster z 2011,

Ilona Soja-Koz³owska (PO),

obecna burmistrz jeŸdzi³a tym

samym modelem i tym samym

rocznikiem dacii, zaœ Zbigniew

Madziar (PO) tym samym rocz-

nikiem, ale innym modelem. W

jego przypadku by³a to dacia

sandero. Na drugim miejscu pod

wzglêdem popularnoœci znalaz³

siê volkswagen touran. Mode-

lem z roku 2003 jeŸdzi³a Anna

Myœliñska (PO), zaœ modelem z

roku 2006 porusza³ siê Piotr

Oracz (PiS). Oplem astr¹ jeŸdzi-

³y: Mariola Olszewska (RdB) i

Magdalena Roguska (PO), która

jako jedyna zadeklarowa³a po-

siadanie dwóch samochodów.

Dziewiêciu samorz¹dowców nie

deklarowa³o w oœwiadczeniu po-

siadania samochodu, co mo¿e

oznaczaæ, ¿e albo ich nie maj¹,

albo s¹ to samochody warte

mniej ni¿ 10 tys. z³.

Oszczêdnoœci i akcje

Na czarn¹ godzinê najwiêcej

uda³o siê uzbieraæ Ilonie £¹ckiej

(PO) – 330 tys. z³. Piotr Ciesz-

kowski (RdB) jest posiadaczem

210 tys. z³, Mariola Olszewska

(RdB) ma na koncie 155 tys. z³.

90 tys. z³ oszczêdnoœci mo¿e

siê pochwaliæ Joanna Rabicz-

ko (RdB), zaœ 70 tys. z³ radna

niezrzeszona Lucyna Wnu-

szyñska. Stawkê liderów

oszczêdzania zamyka Zofia

Suska (PiS) z kwot¹ 50 tys. z³.

Szeœciu samorz¹dowcom

uda³o siê zaoszczêdziæ kwotê

nie wiêksz¹ ni¿ 5 tys. z³, jede-

nastu kwoty od 7 do 30 tys. z³,

dwóm od 30 do 45 tys. z³.

Piêciu samorz¹dowców po-

siada niewielkie oszczêdnoœci

w walutach obcych.

Na drugim biegunie znaj-

duj¹ siê samorz¹dowcy bez

¿adnych oszczêdnoœci. W

2015 roku w takiej sytuacji

znaleŸli siê: Ilona Soja-Koz³ow-

ska (PO), obecna burmistrz i

radny Piotr Oracz (PiS).

Oszczêdnoœciami w formie

papierów wartoœciowych dyspo-

nuje szeœciu samorz¹dowców.

Najwiêkszy kapita³ posiada

Pawe³ Tyburc (PO), wartoœæ

jego akcji wynosi 54,8 tys. z³.

Wojciech Tumasz (RdB) posia-

da akcje o wartoœci 38 tys. z³,

podobn¹ kwot¹ mo¿e siê po-

chwaliæ wiceburmistrz Marcin

Adamkiewicz (IMB). 11,5 tys. z³

w papierach wartoœciowych ma

Ilona £¹cka (PO), zaœ 1600

euro w akcjach ma Joanna

Rabiczko (RdB). Jedynie Piotr

Jaworski oszczêdza w funduszu

emerytalnym (nie zna³ kwoty,

któr¹ osi¹gn¹³ jego kapita³).

Kredyty

Zdecydowana wiêkszoœæ bia-

³o³êckich samorz¹dowców jest

obci¹¿ona kredytami i po¿yczka-

mi. Jedynie siedem osób z ich

grona nie bra³o kredytów i nie

zaci¹ga³o po¿yczek: Marcin

Adamkiewicz (IMB, obecny wi-

ceburmistrz), Ewa Gajewska

(RdB), Piotr Gozdek (PiS), Ilona

£¹cka (PO), Zbigniew Madziar

(PO), Filip Pelc (niezrzeszony) i

Zofia Suska (PiS). Trzech samo-

rz¹dowców zaci¹gnê³o wiêcej

ni¿ jeden kredyt lub wiêcej ni¿

jedn¹ po¿yczkê. Osiem osób

jest obci¹¿onych kredytem we

frankach szwajcarskich, jedna w

euro, trzynaœcie osób posiada

kredyt b¹dŸ po¿yczkê w z³otych.

Zad³u¿enie samorz¹dowców

bêdziemy przeliczaæ na z³ote po

kursie na dzieñ 11 paŸdziernika

2016. Niekwestionowanym li-

derem w kategorii najbardziej

zad³u¿onych jest Piotr Basiñski

(radny niezrzeszony) z kwot¹

563,7 tys. z³. Radny ma dwa

kredyty – we frankach szwajcar-

skich i w z³otych. Nastêpny w

rankingu jest Piotr Oracz (PiS)

z kwot¹ zad³u¿enia we frankach

szwajcarskich w wysokoœci

487,5 tys. z³. Na trzeciej pozy-

cji uplasowa³a siê Ilona Soja-

Koz³owska (PO, obecna bur-

mistrz) z kredytem z³otowym w

wysokoœci 482 tys. z³. Na

czwartym miejscu znajduje siê

Joanna Rabiczko (RdB) z dwo-

ma kredytami z³otowymi w

³¹cznej kwocie 478 tys. z³, na

pi¹tym Wojciech Tumasz (RdB)

z kredytem w kwocie 434 tys.

z³, tu¿ za nim plasuje siê Piotr

Jaworski (PO, by³y burmistrz) z

kredytem frankowym w kwocie

432,9 tys. z³. Kolejne miejsca

zajmuj¹: Pawe³ Tyburc (PO) z

kredytem w euro w kwocie 364

tys. z³, Mariola Olszewska

(RdB) z kredytem frankowym i

z³otowym w ³¹cznej kwocie

358,3 tys. z³, Anna Majchrzak

(PO, przewodnicz¹ca rady

dzielnicy) z kredytem z³otowym

w kwocie 355 tys. z³, Jacek

Poddêbniak (Gospodarnoœæ,

wiceburmistrz) z kredytem fran-

kowym w wysokoœci 354,9 tys.

z³. Szeœciu samorz¹dowców

posiada kredyty lub po¿yczki w

wysokoœci od 190 do 300 tys. z³,

zaœ trzech poni¿ej kwoty 190

tys. z³. Najmniejszym zad³u-

¿eniem mog¹ siê pochwaliæ

Dariusz Ostrowski (PiS, wice-

przewodnicz¹cy rady dzielnicy)

– 20 tys. z³, Wiktor Klimiuk (PiS)

– 30 tys. z³ i El¿bieta Œwitalska

(PO) – 80,6 tys. z³.

Konkluzje

W przypadku ubieg³orocznych

oœwiadczeñ maj¹tkowych bia³o-

³êckich samorz¹dowców najbar-

dziej rzucaj¹c¹ siê w oczy prawi-

d³owoœci¹ jest obci¹¿enie kredy-

tami. Posiada je 20 na 27 osób.

Obarczeni kredytami i po¿yczka-

mi s¹ zarówno szeregowi radni,

jak i obecna burmistrz i by³y bur-

mistrz. S¹ to najczêœciej kredyty

tak wysokie, ¿e istnieje realne

prawdopodobieñstwo problemów

Bêdzie rewizja?

Dwa testamenty

m.st. Warszawy, kiedy po

zmianie ustroju i centralizacji

w³adzy w stolicy mo¿na by³o

dzia³aæ. Przedstawiciele SOMT

spotykaj¹cy siê z by³ym wicepre-

zydentem Jackiem Wojciecho-

wiczem byli mamieni pozorami

dzia³ania, nastêpnie ich sprawa

zosta³a przekazana wiceprezy-

dentowi Jaros³awowi JóŸwiakowi,

który tak¿e nie zrobi³ nic. Lokatorzy

zrzeszeni w SOMT poruszyli

niebo i ziemiê. Kierowali pisma

do s¹dów, prokuratury, Mini-

sterstwa Sprawiedliwoœci, do

Rzecznika Praw Obywatelskich,

Helsiñskiej Fundacja Praw

Cz³owieka, do telewizji pu-

blicznej, telewizji prywatnych,

gazet centralnych i lokalnych.

Odkryli aferalne machinacje w

ksiêgach wieczystych dotycz¹-

cych obu kamienic. I co? I nic.

Mieszkañcy Tykociñskiej zostali

obarczeni horrendalnymi czynszami,

ten kto nie p³aci³ zmuszony by³

do wyniesienia siê z mieszkania;

mienie niep³ac¹cych lokatorów

bardzo sprawnie zajmowali

komornicy, tymczasem Miros³aw

K., który ukrad³ maj¹tek wart

dokoñczenie ze str. 1

kilkadziesi¹t milionów z³otych,

dosta³ wyrok trzech lat w zawie-

szeniu i ¿aden s¹d nie odebra³

mu tego, co ukrad³. Przera¿a-

j¹ce i nieprawdopodobne w

demokratycznym pañstwie pra-

wa. Za kradzie¿¹ kamienic przy

Tykociñskiej kryj¹ siê ludzkie

dramaty i ³zy, które jak widaæ

nie robi¹ wra¿enia na nikim.

Mieszkañcy nie poddaj¹ siê,

walcz¹, choæ spotka³o ich wiele

rozczarowañ. Sprawa skradzio-

nych kamienic przy Tykociñskiej

bêdzie najprawdopodobniej

dyskutowana na dzisiejszej

sesji rady dzielnicy Targówek.

(egu)

Co o tym s¹dzisz? Zapraszamy

do dyskusji na

facebook.com/nowapraska

z ich sp³acaniem. Jeœli przyj¹æ

za³o¿enie, ¿e doœæ niefrasobliwe

podejœcie do po¿yczek na w³asne

potrzeby (zw³aszcza tych we fran-

kach szwajcarskich) mo¿e siê

przek³adaæ na równie niefrasobli-

we inwestowanie w przedsiê-

wziêcia realizowane z pieniêdzy

publicznych - jest powód do

obaw. Pozostaje jedynie nadzieja,

¿e ryzykowne zachowania finan-

sowe dotycz¹ce sfery prywatnej

nie przek³adaj¹ siê na gospoda-

rowanie publicznym groszem.

Drugim rzucaj¹cym siê w oczy

trendem, wynikaj¹cym z analizy

oœwiadczeñ maj¹tkowych bia³o-

³êckich samorz¹dowców jest

bardzo niski stan oszczêdnoœci,

zarówno wiêkszoœci radnych, jak

i burmistrzów. Jeœli chodzi o za-

rz¹d dzielnicy, to obecna bur-

mistrz nie dysponuje ¿adnymi

oszczêdnoœciami, jeden z wice-

burmistrzów posiada kilka tysiê-

cy z³otych, drugi nieco ponad 30

tysiêcy. Równie¿ by³y burmistrz

dysponuje niewielkim kapitali-

kiem w wysokoœci nieco ponad

40 tys. z³, ale przynajmniej inwe-

stuje w fundusze emerytalne.

Prze³o¿enie na sferê publiczn¹

braku sk³onnoœci do oszczêdza-

nia œwiadczy³oby o braku gospo-

darnoœci. Znów pozostaje mieæ

nadziejê, ¿e gospodarowanie

pieniêdzmi z naszych podatków

jest bardziej rozwa¿ne.           J.



4  nowa gazeta praska

W zwi¹zku z publikacj¹ na ³amach „Nowej Gazety Praskiej”

artyku³u „Autopromocja za publiczne”, zawieraj¹cego szereg

nieprawdziwych informacji i tendencyjnych uproszczeñ, uprzejmie

proszê Redakcjê w trybie przewidzianym przez Prawo Prasowe

o zamieszczenie niniejszego sprostowania na stronie inter-

netowej gazety oraz w najbli¿szym papierowym wydaniu:

1. Nieprawd¹ jest, ¿e to ja, Bart³omiej W³odkowski, wyrazi³em

¿yczenie, aby samorz¹d dzielnicy sfinansowa³ w jednej z lokalnych

gazet wk³adki, promuj¹ce dzia³alnoœæ bia³o³êckich organizacji

pozarz¹dowych oraz ¿e próbujê w ten sposób „promowaæ w³asn¹ osobê”.

2. Prawd¹ jest natomiast, ¿e Dzielnicowa Komisja Dialogu

Spo³ecznego w Dzielnicy Bia³o³êka (DKDS), dzia³aj¹ca od wielu

lat na podstawie Programu Wspó³pracy m.st. Warszawy z or-

ganizacjami pozarz¹dowymi i skupiaj¹ca lokalne fundacje i

stowarzyszenia, na posiedzeniu w dn. 15 IX 2016 po d³ugiej dys-

kusji podjê³a jednog³oœnie Uchwa³ê, w której „zwraca siê z proœb¹

do Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka o sfinansowanie 4-stronicowych

wk³adek do gazety „Echo Bia³o³êckie”, promuj¹cych przedsiê-

wziêcia non-profit podejmowane przez bia³o³êckie organizacje

pozarz¹dowe na terenie Dzielnicy. Sugerowana czêstotliwoœæ

wk³adek – raz na 2 miesi¹ce”. Jednoczeœnie DKDS zadeklarowa³a,

¿e wolontariacko zajmie siê przygotowaniem merytorycznym i

technicznym wk³adem. W tym powo³ano zespó³ w sk³adzie: Jan

Mackiewicz, Jacek Zienkiewicz oraz Bart³omiej W³odkowski.

3. Powody podjêcia Uchwa³y podano w jej uzasadnieniu: „Gazeta

„Echo Bia³o³êckie” jest najbardziej rozpoznawaln¹ gazet¹ przez

mieszkañców Dzielnicy. Potwierdzi³y to badania przeprowadzone

przez Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka w br. Organizacje pozarz¹dowe

podkreœla³y, ¿e na bazie doœwiadczeñ odzew beneficjentów po

publikacji materia³ów na ³amach portalu „Tu Bia³o³êka” oraz w

papierowym wydaniu gazety „Echo Bia³o³êckie” jest znacznie

wiêkszy ni¿ po ich prezentacji we wszystkich innych kana³ach

medialnych dostêpnych na Bia³o³êce. Jednoczeœnie z uwagi na

zmiany w zakresie wspó³pracy Urzêdu Dzielnicy z gazet¹, o czym

poinformowa³ DKDS redaktor naczelny „Echa Bia³o³êckiego”, nie

ma mo¿liwoœci bezp³atnego publikowania – jak dot¹d – informacji

na ³amach gazety o dzia³aniach organizacji pozarz¹dowych”.

4. Warto dodaæ, ¿e podjêcie uchwa³y sugerowali przedstawiciele

Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka, z którymi na proœbê Prezydium

DKDS odby³em spotkania w czerwcu i wrzeœniu br. Podczas

jednego z nich Zastêpca Burmistrza Marcin Adamkiewicz potwierdzi³

zasadnoœæ potrzeby kompleksowego prezentowania oferty

bia³o³êckich organizacji pozarz¹dowych i zasugerowa³ sformu-

³owanie szczegó³owej propozycji DKDS na piœmie. Uznaliœmy,

¿e wk³adka do najpoczytniejszej gazety lokalnej, dostêpna

dla wszystkich organizacji, to najbardziej demokratyczna,

transparentna i skuteczna forma dotarcia do mieszkañców.

5. Zaznaczam, ¿e Uchwa³a ma charakter intencyjny. W roz-

mowach z Zarz¹dem Dzielnicy deklarowa³em otwartoœæ na

wszelkie inne propozycje w zakresie lepszej i skuteczniejszej

promocji dzia³añ organizacji pozarz¹dowych. W odpowiedzi na

nasz¹ Uchwa³ê otrzymaliœmy mailowo pytanie od Zastêpcy

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka p. Marcina Adamkiewicza o koszt

wydawania wk³adek. Odpowiedzia³em, ¿e nie jest rol¹ DKDS

sk³adanie zapytañ ofertowych do redakcji „Echa Bia³o³êckiego”.

Ponownie zadeklarowa³em wk³ad wolontariacki cz³onków DKDS w

zakresie przygotowywania materia³ów. Nie otrzymaliœmy z Urzêdu

Dzielnicy ¿adnych dalszych informacji. Podkreœlam ponownie,

¿e jesteœmy otwarci na wszelkie propozycje, w tym sugerowane

w artykule zwiêkszenie bud¿etu konkursów dotacyjnych.

6. Nieprawd¹ jest, ¿e Komisje Dialogu Spo³ecznego DKDSy

nie prowadz¹ we wspó³pracy z Urzêdami Dzielnic oraz Biurami

m.st. Warszawy dzia³añ na rzecz promocji swojej oferty. Przy-

k³adem s¹ liczne pikniki (Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny,

Wolski Korowód, Po³udniowo praskie Inspiracje, Po¿yteczny

Mokotów, Szczêœliwice…) oraz wydawane biuletyny i informatory,

wspó³finansowane przez m.st. Warszawa. Mieszkañcy Bia³o³êki

wielokrotnie wskazywali nam, tak¿e podczas czerwcowego

pikniku „Bia³o³êka Po¿yteczna”, ¿e nie wiedz¹ sk¹d czerpaæ

wiedzê o ofercie organizacji. W podwa¿aniu zasadnoœci

prezentowania informacji o bezp³atnych poradach, zajêciach

edukacyjnych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych, pro-

jektach popularyzuj¹cych dziedzictwo kultowe i zachêcaj¹cych

do aktywnoœci fizycznej, przedsiêwziêciach aktywizuj¹cych

seniorów – bo takie dzia³ania podejmuj¹ nasze organizacje -

widzê wielk¹ nieuczciwoœæ i demagogiê!

7. Nieprawd¹ jest, ¿e jestem prezesem DKDS. Wedle

przepisów prawa pracami kieruje przewodnicz¹cy, wybierany

co roku przez organizacje pozarz¹dowe.

8. Przykro mi, ¿e redakcja „Nowej Gazety Praskiej” po raz

kolejny (vide sprawa wyboru dyrektora BOK z grudnia 2015 roku)

nie stosuje elementarnych zasad rzetelnoœci dziennikarskiej,

nakazuj¹cych danie szansy na zaprezentowanie stanowiska

ka¿dej ze stron. Wci¹¿ mam nadziejê, ¿e publikowanie

tendencyjnego artyku³u nie jest Pañstwa standardem.

9. Nieprawd¹ jest, ¿e rozpocz¹³em „na ³amach „Echa Bia³o-

³êckiego” kampaniê przeciwko by³ej dyrektorce Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury, Annie Barañskiej-Wróblewskiej, zarzucaj¹c jej

kumoterstwo, nepotyzm i trwonienie publicznych pieniêdzy”.

Poniewa¿ te sformu³owania godz¹ w moje dobre imiê i s¹

pomówieniem, oczekujê od Redakcji przeprosin opublikowanych

na ³amach gazety lub wskazania dowodów na prawdziwoœæ

powy¿szych sformu³owañ. W przeciwnym razie - po up³ywie

tygodnia od ukazania siê kolejnego numeru gazety - skierujê

sprawê na drogê s¹dow¹.

Z powa¿aniem,

Bart³omiej W³odkowski, przewodnicz¹cy DKDS Bia³o³êka

P.S. Mi³o mi by³o przeczytaæ w artykule, i¿ jestem cz³owiekiem,

który „notabene robi du¿o dobrego dla Bia³o³êki”. Dziêkujê

za uznanie.

Przyznam, ¿e ju¿ gdy wiele lat temu wspó³pracowaliœmy

na ³amach NGP by³am pe³na podziwu dla umiejêtnoœci

pos³ugiwania siê s³owem przez Bart³omieja W³odkowskiego.

Tê umiejêtnoœæ pog³êbi³ i rozwin¹³, z jednoczesnym

talentem do „modyfikowania” faktów, co jest ewidentnie

widoczne w jego sprostowaniu do artyku³u „Autopromocja

za publiczne pieni¹dze”. Po kolei jednak.

Pkt 1 i 2: Mimo ¿e, jak Pan mówi, nie Pan osobiœcie zwróci³

siê do Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka o sfinansowanie szeœciu

4-stronicowych wk³adek do gazety „Echo” promuj¹cych

dzia³alnoœæ bia³o³êckich organizacji pozarz¹dowych, a zrobi³a

to Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo³ecznego w podjêtej

jednog³oœnie uchwale, to jednak Pan jest tej Komisji przewod-

nicz¹cym i w zwi¹zku z tym bierze Pan odpowiedzialnoœæ za

jej decyzje, podpisuj¹c swoim nazwiskiem pisma i uchwa³y.

Pkt 3 i 5: Mniejsza lub wiêksza „rozpoznawalnoœæ” gazety nie

mo¿e byæ jedynym kryterium do wskazania jej jako beneficjenta

œrodków publicznych. Zaniepokojeni sytuacj¹ cz³onkowie Zarz¹du

Bia³o³êki zapytali cztery lokalne gazety o koszt druku 4-stronicowej

wk³adki w 6 numerach. „Echo Bia³o³êckie” poda³o najwy¿szy

koszt (47 tys. z³.), a mimo to zosta³o przez DKDS wybrane, z

uzasadnieniem, ¿e wed³ug badañ, jest rozpoznawalne.

Opinii publicznej nic nie wiadomo o przeprowadzonych

badaniach, które ponoæ wykaza³y, ¿e „Echo Bia³o³êckie” jest

najbardziej przez mieszkañców dzielnicy rozpoznawaln¹

gazet¹. Mo¿liwe zreszt¹, ¿e tak w istocie jest, o to ju¿ zadba³

by³y burmistrz Piotr Jaworski, umieszczaj¹c w „Echu”, mimo ¿e

– zapewne z ró¿nych wzglêdów prawnych – nie startowa³o w

przetargu, wszystkie dzielnicowe og³oszenia, warte ogromne

pieni¹dze. Trudno siê dziwiæ, ¿e tak finansowana gazeta

jest rozpoznawalna. Nie oznacza to jednak - wzbudzaj¹ca

zaufanie. Maj¹c takiego sponsora „Echo” nie by³o i nie jest

obiektywne. Poza tym nie posiada znaku nak³adu kontrolowa-

nego, nadawanego przez Zwi¹zek Kontroli i Dystrybucji Prasy

po szczegó³owym i niezale¿nym audycie. Bior¹c to wszystko

pod uwagê, wybór „Echa” musi budziæ w¹tpliwoœci, tak jak

budzi w¹tpliwoœci fakt, ¿e przewodnicz¹cy DKDS wskazuje

zarz¹dowi dzielnicy, komu ma zap³aciæ za owe wk³adki.

Pkt 4: Co do uzgodnienia propozycji DKDS z przedstawicielami

Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka, to mamy nieco inne informacje.

Wed³ug nich zastêpca burmistrza Marcin Adamkiewicz nie zosta³

zaproszony do rozmów, choæ rzeczywiœcie potwierdzi³ zasadnoœæ

prezentowania oferty bia³o³êckich organizacji pozarz¹dowych - na

³amach urzêdowej gazety „Czas Bia³o³êki”, gdzie DKDS ma do

dyspozycji ca³¹ 1 stronê, z której to Pan korzysta. Widocznie jednak,

wed³ug Pana „Czas Bia³o³êki” jest zbyt ma³o rozpoznawalny...

Pkt 6: Prosimy nie przeinaczaæ naszych s³ów. Nie napisaliœmy,

¿e DKDS-y nie wspó³pracuj¹ z urzêdami dzielnic oraz biurami

m.st. Warszawy. Napisaliœmy, ¿e dzia³aj¹ca w DKDS Pragi-Pó³noc

nasza redakcyjna kole¿anka nie spotka³a siê z sytuacj¹, aby

DKDS-y promowa³y siê w konkretnych mediach lokalnych, przez

siebie wybranych. Czym innym jest organizacja pikniku, czy nawet

wydanie oddzielnej broszurki informuj¹cej o dzia³alnoœci organizacji

pozarz¹dowych, a czym innym ukazuj¹ca siê cyklicznie wk³adka

promocyjna w konkretnej gazecie, która czerpie z tego zysk.

Nikt nie podwa¿a zasadnoœci prezentowania informacji „o

bezp³atnych poradach, zajêciach edukacyjnych, profilaktycznych

i socjoterapeutycznych” oraz innych, równie szlachetnych przed-

siêwziêciach. Podwa¿amy sposób prezentowania tych informacji,

który wcale nie jest bezp³atny!

Pkt 7: W tym punkcie przyznajemy siê do b³êdu: tytu³owaliœmy

Pana prezesem DKDS, ignoruj¹c fakt, ¿e pracami komisji kieruje

nie prezes, ale przewodnicz¹cy.

Pkt 8 i 9: Jeœli chodzi o sprawê obsadzenia stanowiska

dyrektora BOK, to nie nasze artyku³y by³y tendencyjne i nale¿y siê

cofn¹æ nie do grudnia 2015 roku, ale do marca 2013, kiedy to

„Echo Bia³o³êckie” rozpêta³o kampaniê przeciwko Annie Barañskiej-

Wróblewskiej, zakoñczon¹ odwo³aniem jej ze stanowiska.

Rzeczywiœcie, nie mo¿emy udowodniæ, kto kryje siê pod pseudo-

nimem Bartek Wo³ek, widniej¹cym pod pierwszym w tej kampanii

artyku³em pt. „Nepotyzm, niegospodarnoœæ i zastraszanie w

Królestwie Muzyki”, opublikowanym w „Echu” 15 marca 2013 r.

Bartek Wo³ek cytuje w nim jednak Pana wypowiedzi typu: „Niech

rozdête ego pani Barañskiej pêknie i to z wielkim hukiem!”

W jednym z nastêpnych numerów „Echa” w rozmowie z red.

Krzysztofem Katnerem, zatytu³owanej „BOK to nie jest prywatna

scena” ju¿ sam Pan siê wypowiada na temat „nonszalanckiego

traktowania pieniêdzy przez pani¹ Barañsk¹”, wrêcz „szastania

nimi”, a nawet u¿ywa Pan okreœlenia „wielki skok na kasê”.

Bior¹c pod uwagê te sformu³owania na poziomie co najwy¿ej brukowca,

a nie przewodnicz¹cego DKDS, które mo¿emy w ka¿dej chwili przed³o¿yæ

s¹dowi, to nie redakcja powinna Pana przepraszaæ, lecz odwrotnie.

Ewa Tucholska

Od redakcji

Sprostowanie przewodnicz¹cego DKDS Bia³o³êka Bart³omieja W³odkowskiego

dotycz¹ce artyku³u „Autopromocja za publiczne pieni¹dze”
(„Nowa Gazeta Praska” nr 16, 5 X 2016)

Propozycje mo¿na nadsy³aæ na

formularzu zamieszczonym na stronie

www.um.warszawa.pl/kladka

Nowa k³adka pieszo-rowerowa

powsta³a wzd³u¿ Wis³y nad kana-

³ami do œluzy „¯erañ”, Kana³u

¯erañskiego i basenu portowego

zwanego Zimowiskiem. Przeprawa

zosta³a zaadaptowana z rusz-

towania dla taœmoci¹gu, który

pierwotnie s³u¿y³ transportowi

popio³ów na teren by³ego sk³ado-

wiska odpadów paleniskowych

Elektrociep³owni ¯erañ.

Uruchomienie nowej przepra-

wy po³¹czy ze sob¹ istniej¹ce

odcinki nadwiœlañskich œcie¿ek

i stworzy po³¹czenie dla pie-

szych i rowerzystów, biegn¹ce

od mostu £azienkowskiego a¿

do pó³nocnych granic miasta.

Wybierz nazwê nowej k³adki
Ju¿ niebawem otwarcie nowej k³adki pieszo-rowerowej

nad wejœciem do Portu ¯erañskiego. Licz¹ca blisko 300

metrów d³ugoœci konstrukcja nie ma jeszcze oficjalnej

nazwy. Dlatego te¿ do wtorku, 25 paŸdziernika do godz. 12

warszawiacy mog¹ g³osowaæ i wybieraæ spoœród szeœciu

propozycji: 1. W zaroœlach; 2. Prawobrze¿na; 3. ̄ erañska;

4. Pajêcza; 5. Z nurtem; 6. £êgowa.

Oprócz adaptacji do potrzeb

ruchu pieszych i rowerzystów,

na obu jej koñcach dobudowano

platformy widokowe, z których

mo¿na obserwowaæ panoramê

lewobrze¿nej Warszawy.

Propozycje nazw pochodz¹

m.in. z tzw. warszawskiego

banku nazw i zosta³y skonsul-

towane z Ann¹ Nehrebeck¹-

Byczewsk¹, przewodnicz¹c¹

Komisji ds. Nazewnictwa Miej-

skiego Rady m.st. Warszawy.

Wybrana wiêkszoœci¹ odda-

nych g³osów propozycja nazwy

zostanie przedstawiona do ak-

ceptacji Komisji ds. Nazewnictwa

Miejskiego, Zespo³owi Nazewnic-

twa Miejskiego. Oficjalne zatwier-

dzenie nazwy nast¹pi w drodze

uchwa³y Rady m.st. Warszawy.

Mo¿esz odpracowaæ d³ug
Dziêki zarz¹dzeniu, wprowadzonemu w 2014 roku przez Hannê

Gronkiewicz-Waltz, mieszkañcy lokali komunalnych, bêd¹cy w trudnej

sytuacji, mog¹ odpracowaæ d³ugi czynszowe.

Przyjêcie takiego rozwi¹zania pozwoli³o mieszkañcom na sp³atê ca³oœci lub czêœci

zad³u¿enia w formie œwiadczenia niepieniê¿nego, polegaj¹cego na wykonywaniu drobnych

us³ug i prac na rzecz miasta. Rodzaj us³ug i ich wycena zosta³y okreœlone przez zarz¹dy

poszczególnych dzielnic. Najpopularniejsze rodzaje prac to m.in. sprz¹tanie ulic, podwórek,

prace ogrodnicze, grabienie liœci, malowanie, drobne prace remontowe, porz¹dkowanie

archiwów. Je¿eli lokator z ró¿nych przyczyn nie mo¿e osobiœcie œwiadczyæ pracy, d³ug mo¿e

„odpracowaæ” inna osoba, która wyrazi na to zgodê, np. ktoœ z rodziny czy przyjació³.

Od 2014 r. na Bielanach, Mokotowie, Pradze-Pó³noc, Pradze-Po³udnie, Targówku,

na ¯oliborzu, w Rembertowie oraz Wawrze zawarto 438 porozumieñ z osobami,

które zmniejszy³y swoje zad³u¿enie ³¹cznie o 542 tys. z³.

Jak skorzystaæ z programu? Mieszkaniec lokalu komunalnego musi z³o¿yæ wniosek o

zamianê d³ugu na œwiadczenie niepieniê¿ne do Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami

lub burmistrza dzielnicy, w której mieszka. Potem uzgodniæ zakres i rodzaj prac oraz

podpisaæ porozumienie. Po wykonaniu prac nastêpuje zmniejszenie d³ugu o „odpracowan¹”

kwotê. Wiêcej informacji w dzielnicach i na stronie: www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl

W  Warszawie zmniejsza siê liczba d³u¿ników, mieszkaj¹cych w lokalach komunalnych

z zad³u¿eniem powy¿ej trzech miesiêcy (w 2015 r. w stosunku do 2010 r. liczba ta

zmniejszy³a siê o ponad 6 tys. czyli prawie o 30%).

Mieszkañcy domów komunalnych mog¹ ubiegaæ siê równie¿ w innym trybie o umorzenie

lub roz³o¿enie na raty zad³u¿enia, dostosowuj¹c wysokoœæ rat do swoich mo¿liwoœci

finansowych. Warszawa stara siê pomóc lokatorom, zanim bêd¹ mieli du¿e zaleg³oœci.

Osoba, która zaczyna mieæ k³opoty z regularnym p³aceniem czynszu, ju¿ w pierwszym

miesi¹cu dostaje informacjê o mo¿liwoœci ubiegania siê o obni¿kê czynszu, dodatek

mieszkaniowy czy te¿ o zamianie mieszkania na lokal mniejszy, z ni¿szym czynszem.
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Co siê dzieje na Paluchu?

Zastrzegamy, ¿e informacje

dotycz¹ce sytuacji, które mia³y

miejsce na Paluchu uzyskaliœmy

od osoby, która próbowa³a

adoptowaæ psa. Osoba ta jest

w pe³ni zaufana. Informacje

dotycz¹ce procedury adopcyj-

nej znaleŸliœmy na stronie

Palucha.

Kuriozalna ankieta

Jesteœmy par¹, ja mam 24

lata, mój partner 32. Oboje

mamy pracê. Ja pracujê w

domu. Nasze ³¹czne dochody

wynosz¹ 5 tys. z³. Mamy dwu-

pokojowe mieszkanie w³asno-

œciowe w budynku z ogródkiem,

w pobli¿u jest park, niedaleko

Wis³a. Moi rodzice maj¹ dzia-

³kê pod Warszaw¹, z której re-

gularnie korzystam. W swoim

nie tak znowu d³ugim ¿yciu

opiekowa³am siê rybkami, trze-

ma szczurami, mysz¹, dwoma

psami i kotem. Wszyscy moi

podopieczni bardzo chwalili so-

bie moj¹ opiekê (œmiech). Mój

partner opiekowa³ siê czterema

psami. Wydawaæ by siê mog³o,

¿e jesteœmy idealnymi opieku-

nami dla jakiegoœ biedaka w

potrzebie. Nic bardziej mylnego.

Dla pracowników Palucha jeste-

œmy podejrzani. Ale po kolei.

Zaczê³o siê od wype³nienia

formularza pod nazw¹ „Ankieta

przedadopcyjna pies”. Wype-

³niaj¹c j¹ co chwilê patrzyliœmy

na siebie z os³upieniem. Rozu-

miem, ¿e zgody na adopcjê

trzeba udzielaæ rozwa¿nie, ale

6 stron szczegó³owych pytañ

pora¿a na samym wstêpie,

zaœ treœæ tych pytañ wprawia w

zak³opotanie. Ta ankieta jest

chyba bardziej rozbudowana i

szczegó³owa ni¿ w przypadku

adopcji dziecka. Choæby pytanie

38: „Proszê sobie teraz wyobraziæ,

¿e musi Pan(i) gdzieœ wyjechaæ

(np. wakacje, krótki wyjazd

s³u¿bowy, pobyt w szpitalu).

Jeœli mieszka Pan(i) z innymi

osobami, proszê przyj¹æ, ¿e w

tym czasie innych domowników

równie¿ nie bêdzie w domu. Co

zrobi Pan(i) z psem w takiej

sytuacji?” Albo pytanie typu

testowego „Proszê napisaæ,

kiedy mia³(a) Pan(i) psa - ju¿

jako osoba doros³a, niemiesz-

kaj¹ca z rodzicami, czy te¿ jako

dziecko, w domu rodzinnym?

Proszê postawiæ znak „x” z prawej

strony wszystkich odpowiedzi,

które Pana(i) dotycz¹: pies by³

w domu rodzinnym, ja by³e-

m(am) wtedy ma³ym dzieckiem;

pies by³ w domu rodzinnym, ja

by³em(am) wtedy nastolatkiem,

lub osob¹ ju¿ doros³¹; mia³e-

m(am) psa ju¿ jako osoba do-

ros³a, niemieszkaj¹ca z rodzi-

cami, ale obecnie nie posiadam

psa; posiadam psa obecnie”.

Tego typu równie idiotycznych

pytañ testowych jest tam wiele. No

czy¿ nie jest to jakieœ kuriozum?

Nie wspomnê ju¿ o pytaniach

typu, na którym piêtrze miesz-

kam, w jaki sposób bawi³abym

siê z psem, kto mieszka razem

ze mn¹, czy w domu s¹ dzieci,

a jeœli tak to w jakim wieku,

pytanie o moje Ÿród³o utrzyma-

nia, dok³adny opis miejsc, w

które bêdê wyprowadzaæ psa.

Rêce opadaj¹. Wype³nianie

tej ankiety zajê³o nam oko³o

godziny, a wydaje siê, ¿e nasza

inteligencja jest nieco wy¿sza

ni¿ przeciêtna.

To ten pies, to on …

Po wype³nieniu ankiety

umówiliœmy siê na wizytê na

Paluchu. Autobus wypad³ z

kursu i mimo ¿e wyjechaliœmy

z domu z du¿ym zapasem

czasu spóŸniliœmy siê 10

minut, czego na wstêpie nie

omieszka³a nam zarzuciæ pra-

cownica schroniska. Zrobi³a to

w sposób bardzo nieprzyjem-

ny, z wyraŸnym podtekstem

„nie nadajecie siê na opieku-

nów psa”. Od razu przypad³ mi

do serca du¿y pies z uœmiech-

niêt¹ twarz¹. NajwyraŸniej i ja

przypad³am mu do gustu, bo

wyci¹ga³ do mnie ³apy i liza³

moj¹ rêkê. Nie szuka³am d³u-

¿ej, wiedzia³am, ¿e to ON.

Zachudzony, w ciasnej klatce

z le¿¹c¹ na œrodku psi¹ kup¹.

Poinformowa³am opiekunkê,

¿e chcielibyœmy zaopiekowaæ

siê tym psem. Wyprowadzi³a

go z klatki na smyczy, byœmy

mogli odbyæ z nim pierwszy

spacer. Nie da³a mi smyczy do

rêki przez ca³¹ drogê, co moc-

no mnie zdziwi³o. Za to przez

ca³¹ drogê przes³uchiwa³a

mnie i mojego partnera jak

prokurator, w bardzo nieprzy-

jemny sposób.

Opuœciliœmy schronisko

wstrz¹œniêci i wœciekli

Lawina pytañ powodowa³a,

¿e stawa³am siê coraz bardziej

zdenerwowana. Jedno z nich

rozwœcieczy³o mnie, bowiem

dotyka³o sfery bardzo prywat-

nej „A co bêdzie z psem jeœli

pañstwo siê rozstan¹?” Zaci-

snê³am zêby, choæ korci³o

mnie, by odpaliæ, ¿e jutro np.

mogê umrzeæ i co wtedy? Nie

by³o podczas tego spaceru ani

chwili, by potrzymaæ psa, po-

g³askaæ go, pogadaæ z nim. W

koñcu zdoby³am siê na odwa-

gê i powiedzia³am, ¿e pies jest

za chudy, widaæ mu ¿ebra. Od-

powiedzia³a tonem nieznosz¹-

cym sprzeciwu: „Nie jest za

chudy”, a ja odpowiedzia³am:

„Jest”. Wróciliœmy ze spaceru,

pies wróci³ do klatki. Patrzy³ na

mnie z nadziej¹, a ja mia³am

³zy w oczach. Poproszono nas

do budynku i polecono czekaæ.

Patrzy³am jak inni s¹ za³atwiani,

nawet osoby, które przysz³y

do schroniska póŸniej ni¿ my.

Widzia³am jak jakiœ mê¿czy-

zna wyszed³ z biura wœciek³y,

a jego 8-letnia córka p³aka³a.

Po 40 minutach oczekiwania

wysz³a do nas pracownica

schroniska i orzek³a, i¿ nie

jesteœmy ludŸmi odpowiedzial-

nymi i bêdziemy psa traktowaæ

jak zabawkê. Os³upieliœmy

oboje, zamurowa³o nas po raz

kolejny i czym prêdzej opuœci-

liœmy schronisko na Paluchu.

Nie mog³am zapomnieæ

spojrzenia tego psa, przep³a-

ka³am ca³y dzieñ. Po kilku

dniach wybraliœmy siê do

schroniska dla zwierz¹t w Jó-

zefowie. Tam sytuacja wygl¹-

da³a zgo³a inaczej. Tym razem

to pies mnie sobie wybra³, ale

pokocha³am go od razu. Ju¿ po

pierwszym spacerze pracow-

nicy schroniska zdecydowali,

¿e bêdziemy odpowiednimi

opiekunami dla psa. Jesteœmy

nimi od kilku dni. Takiej mi³oœci,

takiej wdziêcznoœci i takiego

szczêœcia, którymi obdarza

nas Gonzo, nie widzia³am

nigdy. A jednak wci¹¿ nie

mogê zapomnieæ oczu psa

ze schroniska na Paluchu.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Wydaje siê, ¿e pytanie postawione w tytule jest w wysokim

stopniu zasadne. Jedno z bardziej znanych i lepiej ocenianych

schronisk dla zwierz¹t w Polsce, któremu przecie¿ powinno

zale¿eæ na adopcji jak najwiêkszej iloœci zwierz¹t, piêtrzy

procedury adopcyjne, zniechêcaj¹c potencjalnych opiekunów

zwierz¹t. Dla psa czy kota najwa¿niejsza jest mi³oœæ i ciep³e

ognisko domowe, nie zaœ to, jak du¿o zarabia opiekun, czy

te¿ na którym piêtrze znajduje siê jego mieszkanie.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Jeden z wnioskodawców,

Micha³ Jamiñski, przypomnia³

prowadzone w ubieg³ych latach

dzia³ania na rzecz wa¿nych inwe-

stycji, m.in. Mostu Krasiñskiego

– inwestycji bardzo wa¿nej dla

przysz³oœci Targówka.

W uchwale Rada Dzielnicy

Targówek wnioskuje o pozosta-

wienie w Wieloletniej Prognozie

Finansowej inwestycji pn. Budo-

wa Trasy Mostu Krasiñskiego. W

obszernym uzasadnieniu uchwa³y

znalaz³ siê m.in. zapis: „W opinii

Rady Dzielnicy Targówek ko-

nieczne jest zbudowanie mostu

wedle obecnych za³o¿eñ funk-

cjonalnych (tramwaj, dwa pasy

ruchu samochodowego w ka¿dym

kierunku, œcie¿ki rowerowe i chod-

niki dla ruchu pieszego), a ew.

ograniczenia w ruchu samocho-

dowym mog¹ byæ dokonywane

na sta³e lub czasowo w wyniku

zmian w organizacji ruchu./…/

Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e na potrze-

by przygotowania tej inwestycji

m.st. Warszawa wydatkowa³o ju¿

milionowe kwoty. Proces aktuali-

zacji projektu Trasy Mostu Kra-

siñskiego nie powinien byæ w

¿aden sposób opóŸniany.”

W dyskusji na sesji zg³oszono

kilka poprawek do projektu

uchwa³y, m.in. usuniêcie kilku

fragmentów, zast¹pienie s³owa

„Ratusz” s³owami „W³adze m.st.

Warszawy”. Podczas og³oszonej

10-minutowej przerwy poprawki

zosta³y przedyskutowane, na

nastêpnie przyjête. W g³osowaniu

uchwa³ê poparli wszyscy obec-

ni radni – 20 g³osów. Uchwa³ê

skierowano do prezydent m.st.

Warszawy i przewodnicz¹cej

Rady m.st. Warszawy.

Z pe³nym tekstem uzasadnienia

uchwa³y mo¿na siê zapoznaæ na:

www.targowek.waw.pl.          K.

XXX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bardzo wa¿ny most
G³ównym punktem sesji, zwo³anej 5 paŸdziernika na

wniosek 10 radnych z 2 klubów, by³ projekt uchwa³y w

sprawie budowy Trasy Mostu Krasiñskiego od placu

Wilsona (¯oliborz), przez ul. Jagielloñsk¹ (Praga Pó³noc)

do ul. Matki Teresy z Kalkuty (Targówek).
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ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

J. POLSKI - nauczycielka

500-402-645

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, 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 elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

ODBIERAM zu¿yty sprzêt AGD,

z³om, makulaturê. Sprz¹tanie

piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego 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 uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje

umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni 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:

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl
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Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

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

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

Pe³en zakres us³ug

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) oraz art.11f ust. 3, ust. 4 - ustawy z

dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, j.t.),

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

w dniu 16 wrzeœnia 2016 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek

Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Prezydenta m.st.

Warszawy, zosta³a wydana decyzja nr 342/2016/ZRID Prezydenta m. st. Warszawy,

zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê inwestycji

drogowej, polegaj¹cej na rozbudowie ulicy Berensona (obiekt kategorii XXV) na

odcinku od skrzy¿owania z ulic¹ Chudoby do skrzy¿owania z ulic¹ Oknick¹, obejmuj¹cej:

poszerzenie pasa drogowego – budowê nowego chodnika po po³udniowej stronie ulicy,

budowê odwodnienia do studni ch³onnych, przebudowê sieci gazowej œredniego

ciœnienia, wycinkê drzew i krzewów, wdro¿enie projektu organizacji ruchu.

Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek:

- z obrêbu 4-16-29, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 64/2, 65/3, 65/4 (wydzielonych

z dz. nr 65), 68/3 (wydzielonej z dz. nr 68), 69/3 (wydzielonej z dz. nr 69),

- z obrêbu 4-16-33, oznaczonych  w  ewidencji  gruntów nr:  102/1, 47/3, 47/5, 53/1, 54/1,

55/1, 59/1, 87/1, 58/1, 61/1, 64/5, 65/5, 67/1, 49/6, 49/7, 49/8 (wydzielonych z dz. nr 49),

53/6 (wydzielonej z dz. nr 53/2), 54/6 (wydzielonej z dz. nr 54/2), 55/6 (wydzielonej z dz. nr 55/2),

57/3, 57/4 (wydzielonych z dz. nr 57), 58/5 (wydzielonej z dz. nr 58/2), 59/6 (wydzielonej z dz.

nr 59/2), 61/3 (wydzielonej z dz. nr 61/2), 64/9 (wydzielonej z dz. nr 64/1), 65/9 (wydzielonej

z dz. nr 65/1), 67/3 (wydzielonej z dz. nr 67/2), 66/1, 66/2, 66/3  (wydzielonych z dz. nr 66),

70/1 (wydzielonej z dz. nr 70), 71/1 (wydzielonej z dz. nr 71), 73/1 (wydzielonej z dz. nr 73),

77/1 (wydzielonej z dz. nr 77), 74/1 (wydzielonej z dz. nr 74), 75/1 (wydzielonej z dz. nr 75),

76/1 (wydzielonej z dz. nr 76), 84/3 (wydzielonej z dz. nr 84), 87/11 (wydzielonej z dz. nr 87/2),

86/1 (wydzielonej z dz. nr 86).

W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje:

- obowi¹zek przebudowy skrzy¿owania z ulic¹ Chudoby na terenie dzia³ki oznaczonej w

ewidencji gruntów 95/5 z obrêbu 4-16-27 poprzez wykonanie odwodnienia powierzchniowego,

- obowi¹zek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, tj. sieci gazowej œredniego ciœnienia

na terenie dzia³ki oznaczonej w ewidencji nr 88/1 z obrêbu 4-16-33, do której inwestor

posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej

decyzji w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka (tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, parter).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu

decyzji. Dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia publicznego

og³oszenia, zgodnie z art. 49 Kpa.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospodarki Gruntami

dla Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel. (22) 51 03 228.

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:

zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,

cholesterolem, cukrzyc¹.

Szukasz pracy dodatkowej?

ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, za prezydenta Lecha

Wa³êsy by³a historia, jakiej nie

by³o i nie bêdzie. Bez jednego

wystrza³u armia rosyjska 17

wrzeœnia 1993 opuœci³a Polskê

po 50 latach okupacji. Nie by³o

wczeœniej ani króla, ani gene-

ra³a, który odniós³by podobny

sukces, zachowuj¹c dobre re-

lacje z s¹siadem. Gdzie jest z

tym zwi¹zane œwiêto narodo-

we?! Pytam IPN i wszystkich

Polaków. Na tej symbolicznej

dacie mo¿na budowaæ polsko-

rosyjskie pojednanie. Dawniej

uczynili tak patriotyczni polscy

biskupi z niemieckimi. Nie,

kruchta i kasa. Pañstwo.

Zgoda. Pojednanie narodów.

17.09.1993.

Za tak¹ wiktoriê ja podpi-

sa³bym wszystko, ³¹cznie z

oœwiadczeniem, ¿e jestem

ma³p¹ w cyrku. Ten cud, ten

majstersztyk Wa³êsy by³ po-

cz¹tkiem polskiej ciep³ej

¿yciodajnej wody w kranie. I

to do woli. Ziœci³y siê marze-

nia Adama Mickiewicza, Nor-

wida i S³owackiego. Je¿eli

ktokolwiek ur¹ga Lechowi

Wa³êsie, zas³u¿y³ sobie na to,

aby ministrem ON by³ Antoni

Macierewicz. Za Andrzeja

Dudy, zwierzchnika si³ zbroj-

nych, ciep³ej wody wyraŸnie

uby³o, a ¿yrandol na Krakow-

skim Przedmieœciu coraz bar-

dziej siê trzêsie w odg³osach

wbrew pozorom czarciego

chichotu historii. Zza Dudy

wyziera kto inny.

Wracaj¹c do kota Alika i

wszystkich zwierzaków. Powa¿-

nym zagro¿eniem dla zdrowia

i ich ¿ycia s¹ mykotoksyny,

produkowane przez pleœnie.

Skala uszkodzeñ narz¹dów,

nowotworzenie i niep³odnoœæ

jest powa¿na. Na gotowych

produktach brak jest informa-

cji o ich zawartoœci. Zwierzêta

swoimi chorobami uprzedzaj¹

przysz³e choroby u ludzi. Dlate-

go coraz bardziej zapominamy

o tym, ¿e dba³oœæ o dobro

zwierz¹t jest dobrem dla nas

samych. Czytajcie dalej dla-

czego. Aflatoksyna B1 to

uszkodzenia i nowotworowy

w¹troby. Zawarta jest w krowim

mleku, orzechach i kukurydzy.

Ochratoksyna. A to uszkodzenia

funkcji nerek (prawdopodobny

zabójca Alika). Womitotoksyna

to utrata apetytu, szczególnie

groŸna dla kotów, gdy¿ ten

gatunek nie jest przystosowany

przez naturê nawet do krótkiej

g³odówki. Zearalenon to za-

burzenia hormonalne, w tym

niep³odnoœci. Fumonizyna to

obrzêki i nowotwory p³uc,

w¹troby, uszkodzenia mózgu.

Stê¿enia toksyczne tych

zwi¹zków nie musz¹ byæ du¿e.

To dziesi¹te czêœci miligrama

w gramie produktu. Rozwój

pleœni dynamicznie wzrasta po

przekroczeniu 14% wilgotnoœci

powietrza. Co ciekawe, istotny

wp³yw ma wilgotny front pod-

czas ¿niw. Badajmy zatem

jedzenie, wodê i powietrze i

og³aszajmy wyniki publicznie.

Zatruta ¿ywnoœæ jest tak samo

niebezpieczna jak zatrute

serca, dlatego wszystkim ¿yczê

zdrowia i oczyszczaj¹cej ciep³ej

wody w kranach.

Fakty i szacunek

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-17

wejœcie od podwórka

SELENA - m³oda, piêkna, o intryguj¹cej urodzie suczka. Ma w sobie coœ z

husky, ma coœ ze zwyk³ego kundelka. W sumie pomieszanie jedyne w swoim

rodzaju. Selena jest psi¹ dziewczyn¹ delikatn¹ i p³ochliw¹. Nie wychodzi

naprzód, nie dopomina siê pieszczot. Obserwuje cz³owieka d³ugo, by móc

nastêpnie obdarzyæ go zaufaniem. A potem jest oddana ca³kowicie i bez reszty.

Selena potrzebuje spokojnego domu, w którym znajdzie zrozumienie i

bezpieczeñstwo. Tel. w sprawie adopcji Seleny: 604 531 952.

ELWIRA - srebrzysta ksiê¿niczka. Sama delikatnoœæ i ³agodnoœæ. Suczka

subtelna w zachowaniu, zachowuj¹ca nieœmia³y dystans do wydarzeñ i

zjawisk wokó³.Elwira jest bardzo m³odziutk¹ suni¹, lecz w swoim m³odym

¿yciu przesz³a ju¿ wiele biedy i poniewierki. St¹d bierze siê jej nieœmia-

³oœæ i jeszcze drobny brak zaufania do obcych. Elwira ma œwietne relacje

z innymi psami. Chêtnie przytuli sie do jakiejœ mi³ej rodziny lub singla i

za okazane serce odwzajemni siê wielkim przywi¹zaniem. Elwira mia³a

operacjê przedniej ³apki, z³amanej w skomplikowany sposób. Chodzi

jednak u¿ywaj¹c tej ³apki i wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie coraz

lepiej. Elwira czeka na dom. Tel: 604 531 952.

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

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

Przebieg ostatnich posiedzeñ

komisji infrastruktury i bud¿etu

na Pradze Pó³noc by³ odzwier-

ciedleniem realiów funkcjono-

wania praskiego folwarku.

Mo¿e warto przypomnieæ, ¿e

dobry samorz¹dowiec to cz³o-

wiek uczciwy. To ktoœ, kto nie

widzi w dzia³aniu celu osobiste-

go i chêci jakiegokolwiek zysku.

Dobry samorz¹dowiec jest cz³o-

wiekiem otwartym na innych,

takim, który chce dla ludzi zro-

biæ jak najwiêcej. D¹¿y do tego,

aby im, a nie jemu samemu, ¿y³o

im siê lepiej, ³atwiej, proœciej. Sa-

morz¹dowiec to cz³owiek komu-

nikatywny, operatywny, potrafi¹-

cy s³uchaæ, a przede wszystkim

to ktoœ, kto potrafi szanowaæ in-

nych. To cz³owiek, który swoim

¿yciem daje przyk³ad innym,

budzi zaufanie otoczenia.

Jak powiedzia³ prezydent

RP „Praca samorz¹dowca to

dzia³alnoœæ, która wymaga serca,

to s³u¿ba… Praca na poziomie

absolutnie bezpoœredniego

kontaktu z mieszkañcami, dbanie

o sprawy, które s¹ najbardziej

bie¿¹ce, najbardziej przyziem-

ne, ale wa¿ne dla ludzi na co

dzieñ, bo to one najczêœciej

decyduj¹ o jakoœci ich ¿ycia”.

Praga Pó³noc to nie wyspa na

œrodku oceanu. Funkcjonujemy

w strukturach m.st. Warszawy i

dobre kontakty, a przede wszystkim

wspó³praca z przedstawicielami

s¹siaduj¹cych dzielnic, s¹ jak

najbardziej wskazane. Szczególnie

w zagadnieniach, które dotycz¹

naszej dzielnicy. A takim jest na

pewno publiczna infrastruktura i

transport. Styl i forma dyskusji

pozostawia wiele do ¿yczenia.

Uzasadnienie burmistrza dziel-

nicy Praga Pó³noc by³o mery-

toryczne i w pe³ni wyjaœnia³o

zasadnoœæ projektu stanowiska

komisji infrastruktury, natomiast

jedyne zastrze¿enia pada³y ze

strony koalicji deleguj¹cej go na

piastowane stanowisko. Czy¿by

niezrozumienie tematu? A mo¿e

zwyk³a arogancja?

Komisjê bud¿etu zdominowa³a

wymiana opinii w przedmiocie

projektu za³¹cznika bud¿etowe-

go dzielnicy Praga Pó³noc na rok

2017, w wyniku której komisja

jednog³oœnie, negatywnie zaopi-

niowa³a projekt zarz¹du. Wiele

w¹tpliwoœci wynika z powierze-

nia realizacji zadañ, zwi¹zanych

z Zintegrowanym Programem

Rewitalizacji Pragi, Zak³adowi

Gospodarowania Nieruchomo-

œciami w naszej dzielnicy.

Wysokoœæ œrodków finanso-

wych, przeznaczonych na

dzia³alnoœæ ZGN jest bowiem

nieadekwatna do jakoœci, termi-

nowoœci i skutecznoœci dzia³añ.

Na marginesie podnios³am

kwestiê bie¿¹cego braku œrodków

finansowych w administracjach,

skoro na dzieñ 31.08.2016 roku

wykonanie w pozycji „zakup

us³ug remontowych w Dziale

Gospodarka Mieszkaniowa” jest

na poziomie ca 36%. Dlaczego

zatem nie ma œrodków np. na

wymianê okna, naprawê dachu,

czy likwidacjê wilgoci na œcianie

lokalu mieszkalnego? Czy¿by

kolejny boom remontowy,

podobnie jak w latach poprze-

dzaj¹cych, zaplanowano na

miesi¹ce listopad-grudzieñ?

Niepisane coroczne praktyki?

Mo¿na by rzec, cz³onkowie

komisji bud¿etu pochylili siê

rzetelnie i wyeliminowali problem

z w³aœciw¹ ocen¹ sytuacji.

Czy¿by w koñcu ws³uchali siê

w g³osy mieszkañców, którzy

ubolewaj¹, ¿e na te same tematy

rozmawiaj¹ z ZGN od wielu lat,

mieszkañców, którzy ubolewaj¹ ¿e

sprawy o które walcz¹, dotycz¹

tzw. abecad³a administrowania i

zarz¹dzania? Czas poka¿e, czy

by³ to kolejny wybieg polityczny,

czy obiektywna ocena.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

„Cen¹ wielkoœci jest odpowiedzialnoœæ”
W. Churchill

Ju¿ w tym miesi¹cu, jako radni,

bêdziemy opiniowaæ projekt bu-

d¿etu dzielnicy na rok 2017. Jest

to z punktu widzenia ka¿dej jed-

nostki samorz¹du bardzo wa¿ne

wydarzenie, okreœla bowiem

ramy tego, co na jej terenie bê-

dzie siê dzia³o przez kolejne 12

miesiêcy. Nasz dzielnicowy za-

³¹cznik po opinii dzielnicy, która

nast¹pi 18 X, bêdzie podlega³

zatwierdzeniu przez Radê m.st.

Warszawy, co stanie siê to naj-

prawdopodobniej w grudniu i

wtedy stanie siê obowi¹zuj¹cy.

Bud¿et to nie talmud, mo¿na go

w ci¹gu roku zmieniaæ. Nasz

pó³nocnopraski by³ nowelizowany

kilkanaœcie razy, co nie œwiadczy

dobrze o naszych w³odarzach.

Kolejne trzy nowelizacje bêdzie-

my rozpatrywaæ na sesji 18 paŸ-

dziernika. Pierwsze spojrzenie

na za³¹cznik 2017 przynios³o po-

czucie zadowolenia. Powód -

du¿o wiêksze œrodki (334 miliony

z³otych po stronie wydatkowej)

w porównaniu do roku 2016.

Jednak bud¿et poddany g³êbszej

wiwisekcji przynosi rozczarowanie.

Po pierwsze, w mojej ocenie,

przeszacowane s¹ dochody

w³asne, realizowane ze sprzeda-

¿y maj¹tku przez dzielnicê. W

planie znajdujemy sprzeda¿

dzia³ek z 92/2, 92/4 z obrêbu

4-14-05 czyli chodzi o serek po-

miêdzy Radzymiñsk¹ a Bia³o-

stock¹, wyceniany na 10 milionów

z³otych, Strzeleck¹ 36 i Marcin-

kowskiego 7. Pytanie o operaty

szacunkowe pozosta³o bez od-

powiedzi. Suma dochodów dziel-

nicy na poziomie 107 milionów

tylko w czêœci wa¿y na ca³ym

bud¿ecie, który tak naprawdê

zale¿ny jest od œrodków wyrów-

nawczych z miasta, subwencji i

dotacji - to prawie 227 milionów.

Du¿o wiêksze zastrze¿enia mam

jednak do strony wydatkowej.

Najwa¿niejsza uwaga: jest on

nadal bud¿etem deficytu. Du¿y

jego wzrost rok do roku spowo-

dowany jest pojawieniem siê w

nim wydatków na program 500+.

Na Pradze obejmuje on 4000

dzieci i kosztowaæ bêdzie do

sierpnia 2017 - bo ten czas

obejmuj¹ wydane decyzje - 23

miliony z³otych. W przypadku

przed³u¿enia programu sumy te

wzrosn¹ o kolejne miliony. Nie

podoba mi siê filozofia tworzenia

bud¿etu. W pierwszej kolejnoœci

zarz¹d postanowi³ zabezpieczyæ

œrodki na tzw. wydatki maj¹tko-

we. Te tak¿e w zwi¹zku z fizycz-

nym rozpoczêciem rewitalizacji

znacz¹co rosn¹. Obawiam siê

jednak, czy wyznaczona do tego

zadania jednostka, czyli ZGN,

podo³a temu. Otrzymaliœmy co

prawda informacjê, ¿e zwiêkszo-

no w niej etatów o 11. Fachowcy

z uprawnieniami budowlanym

poszukiwani od zaraz. Do prze-

robienia jest prawie 40 milionów,

nie licz¹c remontów bie¿¹cych.

Niezabezpieczone s¹ jednak,

podobnie jak w roku bie¿¹cym,

wydatki sta³e m.in. na p³ace i po-

chodne. Deficyt ten szacowany

jest na oko³o 30 milionów, w tym

w samej oœwiacie na p³ace

bêdzie brakowa³o 7 milionów.

Zarz¹d po raz kolejny liczy na

wsparcie miasta na koniec roku.

Jednak przez 10 miesiêcy bê-

dzie to bud¿et deficytu, podda-

wany ograniczeniom i rygorom.

Wszystko to sprawi³o, ¿e po

d³ugiej debacie na komisji bu-

d¿etu postawi³em wniosek o

jego negatywne zaopiniowanie.

Wniosek w g³osowaniu uzyska³

poparcie radnych PiS, PO, PWS

niezale¿nych i przeszed³ ….

jednog³oœnie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Rzecz o bud¿ecie

Przed kilkoma tygodniami, w

lokalu u¿ytkowym, który znajduje

siê w budynku komunalnym pod

adresem Z¹bkowska 22/24/26

otworzona zosta³a apteka. Na

pierwszy rzut oka nie by³oby w

tym nic dziwnego, gdyby nie fakt,

¿e po s¹siedzku, pod nr 18, w

budynku spó³dzielczym, od wielu

lat dzia³a… inna apteka. Ktoœ po-

wie, ¿e dobrze, gdy firmy konkuruj¹ o

klienta. Czy jednak ulice wspó³cze-

snych miast powinny funkcjonowaæ

w oparciu o model monokultury,

gdzie klient znajdzie obok siebie

trzy banki i dwie apteki, ale by

skorzystaæ z us³ug szewca, krawca

czy napiæ siê kawy, bêdzie musia³

pofatygowaæ siê kilometr dalej, a

czasem i do innej dzielnicy?

OdpowiedŸ na to pytanie zde-

cydowanie brzmi NIE. Najlepiej o

tym wiedz¹ zarz¹dzaj¹cy galeriami

handlowymi, gdzie rzadko mo¿na

znaleŸæ zlokalizowane obok siebie

punkty handlowe nale¿¹ce do tej

samej bran¿y lub skierowane do

tego samego segmentu klientów.

Od razu nasuwa siê pytanie, dla-

czego tzw. modelu tenant mix, czyli

mieszania funkcji us³ugowych, nie

mo¿e w takich, jak na Z¹bkowskiej

przetargach, stosowaæ najwiêkszy

dysponent lokali u¿ytkowych na

Pradze, tj. praski ZGN? A nawet

gdy zastosuje, koñczy siê to czasem

groteskowo, jak w przypadku wy-

najêcia lokalu na zak³ad pogrze-

bowy vis-a-vis… szko³y podstawowej

i gimnazjum przy ul. Otwockiej. Za

politykê wynajmu lokali us³ugo-

wych ZGN by³ krytykowany od

dawna. Jeszcze kilka lat temu,

ponad 25% spoœród prawie 1200

miejskich lokali us³ugowych na

Pradze sta³o pustych. W ostatnich

latach sytuacja nieco siê poprawi³a

dziêki zwiêkszaj¹cemu siê zainte-

resowaniu prowadzeniem biznesu

na Pradze po otwarciu II linii metra.

Wraz ze wzrostem wynajêtych lo-

kali wzros³o jednak ich zad³u¿enie.

Z dostêpnych publicznie danych

wynika, ¿e tylko w okresie 2010-

2014 nast¹pi³ wzrost zad³u¿enia

najemców lokali u¿ytkowych wobec

miasta a¿ o 30%. Kolejnym zauwa-

¿alnym problemem jest przeznacze-

nie danego lokalu. Alkohole 24 h w

miejsce dzia³aj¹cej od dziesiêcioleci

ksiêgarni, punkt gastronomiczny,

którego w³aœciciel wiesza niezgodne

z przepisami reklamy czy po³o¿one

przy ci¹gach pieszych lokale za-

mienione na magazyny to tylko

kilka przyk³adów, które na co dzieñ

ra¿¹ spaceruj¹cych po ulicach naszej

dzielnicy. Nie wspominam tutaj o

pustostanach, które strasz¹ nawet

w tak presti¿owych lokalizacjach,

jak okolica Konesera. Przyk³adowo

mo¿na tam znaleŸæ niewynajête

od kilku lat lokale us³ugowe z

witrynami od ulicy, które znajduj¹

siê w komunalnym budynku wy-

remontowanym w ramach mikro-

programu rewitalizacji Pragi.

Warto o tych przypadkach pa-

miêtaæ i uczyæ siê na b³êdach

szczególnie teraz, gdy do naszej

dzielnicy planowany jest transfer

sporych œrodków publicznych w

ramach Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji do 2022 r. Jednym z

jego za³o¿eñ jest poprawa jakoœci

przestrzeni publicznej oraz rozwój

przedsiêbiorczoœci w³aœnie w

oparciu o zasób miejskich lokali

u¿ytkowych. Obyœmy nie musieli

w nich ogl¹daæ kolejnych aptek…

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Spo³eczny obserwator

Kolejna apteka...
Kilometrowe korki, godziny

spêdzone w drodze do pracy, a z

drugiej strony cenne inicjatywy

mieszkañców, którzy zebrali tysi¹ce

podpisów, domagaj¹c siê lepszej

komunikacji we wschodniej czêœci

Bia³o³êki. Czy jest szansa na po-

prawê? Parê dni temu w gronie

bezpartyjnych samorz¹dowców

spotkaliœmy siê z now¹ wicepre-

zydent Warszawy Renat¹ Ka-

znowsk¹. Rozmawialiœmy o budo-

wie tramwaju na Bia³o³êkê, która

to inwestycja stanowi jeden z

g³ównych elementów zawartego

przez nas kilka miesiêcy temu

porozumienia koalicyjnego.

Wszystko wskazuje na to, ¿e

ta inwestycja dojdzie do skutku

i rozpocznie siê ju¿ wkrótce.

Na razie znamy wstêpny har-

monogram prac. Je¿eli dobrze

pójdzie, to ju¿ w przysz³ym roku

rozpoczn¹ siê prace studialne i

koncepcyjne oraz sporz¹dzony

zostanie raport, dotycz¹cy

oddzia³ywania inwestycji na

œrodowisko. W latach 2019-2020

planowane s¹ prace projektowe

oraz przetarg na roboty budow-

lane. Sama budowa trasy ma

odbyæ siê w latach 2021-2022.

Jednak krokiem pierwszym

bêd¹ konsultacje spo³eczne, do

udzia³u w których zachêcam

wszystkich zainteresowanych.

Szacowany koszt inwestycji wy-

nosi 300 mln z³, z czego 150 mln z³

ma byæ przeznaczone na budowê

trasy, a pozosta³e 150 mln z³ na

tabor (planowanych jest 25

tramwajów niskopod³ogowych).

Inwestycjê wspó³finansuj¹ Tram-

waje Warszawskie. Trasa nie

jest jeszcze ustalona, zostanie

okreœlona po konsultacjach z

mieszkañcami. Prawdopodob-

nym wariantem wydaje siê

trasa biegn¹ca od osiedli Derby

i Lewandów wzd³u¿ G³êbockiej,

Œw. Wincentego i Matki Teresy

z Kalkuty do skrzy¿owania z

Rembieliñsk¹. Tramwaj ma siê

zatrzymywaæ przy stacji metra

oraz Szpitalu Bródnowskim.

Jak ju¿ nieraz wspomina³em,

jestem zwolennikiem rozwoju

transportu szynowego w

Warszawie (tramwaje, szybkie

tramwaje, kolej). Nie rezygnuj¹c

z koncepcji rozbudowy metra,

a maj¹c na wzglêdzie strukturê

geologiczn¹ naszego miasta,

która sprawia, ¿e metro buduje

siê u nas powoli i drogo, posta-

wienie na naziemny transport

szynowy, dobrze zintegrowany

z metrem, mo¿e znacznie po-

prawiæ komunikacjê publiczn¹ w

Warszawie. A na Bia³o³êce jest

to szczególnie potrzebne.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki”

300 milionów na tramwaj

Nieprawid³owoœci, by nie rzec:

z³odziejstwa, pojawiaj¹ce siê

podczas prywatyzacji maj¹tku

pañstwowego w latach dziewiêæ-

dziesi¹tych XX wieku, tolerowane

przez czêœæ ówczesnych polity-

ków liberalnych i postkomuni-

stycznych, doprowadzi³y do tego,

¿e dla opinii publicznej termin

„prywatyzacja” nabra³ negatywnej

barwy. Nie wynika to z sentymen-

tów socjalistycznych, gdy¿ s³owo

„prywatne” ma dziœ zdecydowanie

pozytywne konotacje, a lekko po-

gardliwa inwektywa „prywaciarz”

w ostatnich dziesiêcioleciach

znik³a ca³kiem z jêzyka polskiego.

Mimo powszechnej sympatii do

w³asnoœci prywatnej, doprowadza-

nie Polski do stanu normalnoœci

pod wzglêdem stosunków w³asno-

œciowych stanê³o w miejscu - ze

wzglêdu na nieufnoœæ do prywaty-

zacji. W Polsce panuje wiêc kapi-

talizm pañstwowy, charakteryzuj¹cy

siê zakonserwowan¹ spo³eczn¹

w³asnoœci¹ œrodków produkcji.

Pierwsza dziesi¹tka najwiêkszych

polskich firm to WY£¥CZNIE

spó³ki kontrolowane przez Skarb

Pañstwa. To sytuacja niespotykana

w krajach gospodarki rynkowej,

lecz u nas - po kilkunastu latach

utyskiwañ ekonomistów - uznano

j¹ w koñcu za normalnoœæ. Nie bez

znaczenia jest os³abienie zapêdów

reformatorskich wœród polityków,

którzy przekonali siê, ¿e spó³ki

Skarbu Pañstwa to znacznie cen-

niejszy ³up wyborczy, ni¿ chude

posady w ministerstwach.

A teraz podobny los spotka³

reprywatyzacjê, która - w od-

ró¿nieniu od prywatyzacji - do

niedawna mia³a dobre konotacje.

Chodzi³o przecie¿ o zwrot ma-

j¹tków skradzionych przez ko-

munê Polakom - wypêdzonym,

wysiedlonym, z zakazem po-

wrotu do rodzinnych maj¹tków.

Wielka afera reprywatyza-

cyjna w Warszawie, w której -

jak informuj¹ media - ob³owili

siê lokalni politycy i renomowani

prawnicy, oœmieli³a wszystkich

tych, dla których z³odziejstwa

komunistów nie stanowi¹

problemu, a problem stanowi

prywatna w³asnoœæ jako taka.

Retoryka przestrzegania przed

powrotem pañszczyzny, krwa-

wych bur¿ujów i arystokratów-

utracjuszy - jednym s³owem:

przed reprywatyzacj¹ - rozla³a siê

na ca³y kraj. Sformu³owania, ko-

jarz¹ce siê z propagand¹ komu-

nistycznych dekretów nacjonali-

zacyjnych nie dziwi¹ w ustach

polityków radykalnej lewicy, takich

jak Adrian Zandberg czy Jan Œpiewak,

coraz czêœciej jednak tym jêzy-

kiem mówi¹ publicyœci i eksperci,

nawet ci nie pamiêtaj¹cy lat ko-

munizmu. To nie pomaga Polsce.

Wbrew szerzonym przez

lewicê stereotypom, wiêkszoœæ

emigrantów nie wyrusza na

Zachód po œwiadczenia socjal-

ne. Jad¹ tam, gdzie mog¹

mieæ nadziejê, ¿e dziêki

w³asnej pracy wczeœniej czy

póŸniej kupi¹ sobie dom czy

sklep, a mo¿e fabryczkê, i

¿aden bolszewik im tego nie

odbierze, ani za pomoc¹ podat-

ków, ani za pomoc¹ dekretów.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Kto siê boi w³asnoœci prywatnej?
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