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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

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

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

STOMATOLOGIA
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Na ostatniej sesji radni

Dzielnicy Praga Pó³noc

podjêli decyzjê o powo³a-

niu Pana na stanowisko

burmistrza. Czy móg³by

Pan powiedzieæ kilka s³ów

o sobie?

Jako radny miasta st.
Warszawy, obecnej kadencji

zajmowa³em siê tematami

praskimi. Z³o¿y³em trzyna-

œcie interpelacji dotycz¹cych

problemów Pragi Pó³noc. To

dzielnica, któr¹ siê specjalnie

interesowa³em, ze wzglêdu

na to, ¿e jest to œródmieœcie,

centrum prawobrze¿nej
Warszawy. Odpowiada³em na
przyk³ad za projekt uchwa³y

w sprawie pomnika „Czterech

œpi¹cych”. To temat, który

mnie szczególnie interesowa³.
Monitorowa³em wiele spraw,

o wiele zabiega³em, jak na

przyk³ad Plac Hallera czy
ulica Wileñska, po³¹czenia

komunikacyjne z Targówkiem

i Bia³o³êk¹.

Sk¹d wiêc pomys³ na

objêcie stanowiska burmi-

strza w raczej niewielkiej

dzielnicy, jak¹ jest Praga

Pó³noc?

Przekona³em siê, ¿e w wielu
kwestiach nasz g³os, jako

opozycji w Radzie Warszawy,

nie jest brany pod uwagê.

Bardzo czêsto s³yszeliœmy

jako radni, ¿e ³atwo byæ w

opozycji, ale rz¹dzenie jest

trudniejsze. To mnie zachêci-

³o do tego, aby sprawdziæ siê

w tej roli i udowodniæ, ¿e mo¿-

na zarz¹dzaæ inaczej, lepiej.

A Praga to dzielnica bardzo

ciekawa, z perspektywami,

bliska moim zainteresowa-

niom. Radni koalicji przepro-

wadzaj¹c ze mn¹ rozmowy

chcieli tej wartoœci. Jestem

osob¹ trochê z zewn¹trz, a

trochê nasz¹. Czyli warsza-

wiakiem, radnym miasta, ale

ze spojrzeniem szerszym.

Ale wspó³pracy ze spo-

³ecznikami Pan nie odrzuca?

Taka wspó³praca jest wa¿-

na, szczególnie na Pradze,

ale trzeba pamiêtaæ, ¿e poza

spo³ecznikami jest te¿ rzesza

mieszkañców oczekuj¹cych

dzia³añ, które im siê nale¿¹,

a którzy siê niekoniecznie

przebijaj¹ ze swoim g³osem.

Jakie s¹ Pana zwi¹zki z

Prag¹?

Z Prag¹ ³¹czy mnie nie tylko
praca radnego Rady Warsza-

wy, ale te¿ zwi¹zki prywatne

- mam tu bliskich. I przyznam,

¿e to w³aœnie na Pradze
zarobi³em swoje pierwsze

pieni¹dze. Jako student po-
maga³em nosiæ piece na ulicy
Bia³ostockiej. To by³a ciê¿ka

praca, ale pan Janusz, który

mnie wtedy przyj¹³, by³ do-

brym pracodawc¹. Dobrze

znam Œwiêto Ulicy Z¹bkowskiej
i pikniki w Parku Praskim.

Latem ze znajomymi bywaliœmy

Je¿d¿ê do pracy

z uœmiechem na twarzy
Rozmowa z burmistrzem Dzielnicy Praga Pó³noc Wojciechem Zab³ockim

W ostatnim przed zimow¹ przerw¹ wydaniu NGP

pisaliœmy, ¿e w Bia³o³êce trwa stan zawieszenia po

kolejnej sesji przerwanej przez przewodnicz¹c¹ Rady

Annê Majchrzak (PO) i wznowionej przez wiceprzewod-

nicz¹cego Dariusza Ostrowskiego (PiS).

Rada Warszawy po raz kolejny nie uzna³a odwo³ania Anny
Majchrzak z funkcji przewodnicz¹cej i powo³ania na tê funkcjê
Wiktora Klimiuka (PiS) przez demokratyczn¹ wiêkszoœæ
radnych, któr¹ stanowi obecnie Klub Radnych Niezale¿nych
i klub Prawa i Sprawiedliwoœci.

Sprawie Bia³o³êki przygl¹da siê teraz nowy wojewoda
mazowiecki Zdzis³aw Sipiera. Otrzyma³ do wgl¹du wszelkie
niezbêdne dokumenty. Wiêkszoœæ Rady liczy na korzystny
dla siebie wynik audytu i zmianê zarówno przewodnictwa Rady
jak i w³adz zarz¹du dzielnicy.                                        (egu)

Bunt w twierdzy PO

- wojewoda bada sprawê

Konsultacje spo³eczne na
temat koncepcji przestrzennego
zabudowania rejonu ulicy
Kondratowicza w kontekœcie
planowanego odcinka II linii
metra ju¿ siê rozpoczê³y. 20
stycznia odby³o siê spotkanie
informacyjne z udzia³em 55
mieszkañców, a 23 i 26 stycz-
nia - warsztaty urbanistyczno-
architektoniczne. Ich celem
jest uzyskanie ró¿norodnych
propozycji programowych i
przestrzennych zagospodaro-
wania obszaru w ci¹gu ulicy
Kondratowicza na odcinku
miêdzy planowanymi wejœciami
do stacji: „Kondratowicza”
(C20) i „Bródno” (C21).

Spotkanie informacyjne
poprowadzi³a Monika Komo-

rowska z Centrum Komunikacji
Spo³ecznej Urzêdu m.st. War-
szawy. Informacji udzielali i
na pytania mieszkañców
odpowiadali: Marek Mikos -
dyrektor Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego
Urzêdu Miasta, Iwona Wuja-
styk – radna Rady Warszawy,
Pawe³ Jaworski z Oddzia³u
Warszawskiego SARP, Jan
Jakiel z Zarz¹du Dróg Miej-
skich oraz przewodnicz¹cy
Rady Targówka Krzysztof
Miszewski i wiceburmistrz
Pawe³ Michalec. Mieszkañców
zachêcano do zg³aszania
uwag i propozycji, a nawet
marzeñ dotycz¹cych zmian w
rejonie ulicy Kondratowicza.

Chcemy pracowaæ wspólnie
ze wszystkimi interesariuszami
- zapewnia³a Iwona Wujastyk,
inicjatorka konsultacji. Pierw-
sze warsztaty maj¹ charakter
informacyjny. Chodzi o to, by
daæ projektantom informacje,
co mieszkañcy chc¹ zmie-
niæ, co – zostawiæ. Warszta-
ty to nie konkurs - to ci¹g³a
dyskusja.

Mieszkañcy zg³osili m.in.
potrzebê otrzymywania wiêcej
informacji, pytali o mo¿liwoœæ
zmiany w Planie Zagospo-

darowania Przestrzennego,
Ÿród³o finansowania propo-
nowanych zmian.

Zieleñ, przestrzeñ publiczna,

piesi, rowerzyœci, samochody
– jak powinna funkcjonowaæ
ulica Kondratowicza i jej

otoczenie, by na Targówku
¿y³o siê lepiej? Przemyœle-
niami na ten temat mo¿na

siê tak¿e podzieliæ na
konsultacje@um.warszawa.pl
oraz telefonicznie nr 22 44 33 485.

Konsultacje potrwaj¹ do 5
lutego. Decyzje strategiczne
i harmonogram, dotycz¹cy

odtworzenia ulicy Kondra-
towicza po budowie II linii
metra przewidziane s¹ na II

po³owê bie¿¹cego roku.

Wyniki warsztatów zostan¹
przekazane zespo³owi archi-
tektów i urbanistów, którzy do

kwietnia bie¿¹cego roku
przedstawi¹ pomys³y na
nowy kszta³t ulicy Kondrato-
wicza i jej otoczenia.

Nowe Centrum Bródna
„Budowa metra odmieni ulicê Kondratowicza, która stanie

siê nowym centrum Bródna. Trwaj¹ ju¿ warsztaty urbani-

styczno-architektoniczne, dotycz¹ce tego miejsca. Chcemy,

by w tym procesie aktywnie uczestniczyli mieszkañcy” –

zachêca na plakatach urz¹d Dzielnicy Targówek.

Z³omiarze okradali Ÿle za-
bezpieczony tunel technicz-
ny. Dos³ownie w tony mo¿na
liczyæ skradzione metalowe
kratownice i skrzynki elek-
tryczne, zaœ w kilometry
wyniesione z tunelu kable.
Nie osta³y siê nawet ¿arówki
ze skrzynek. Gdyby nie zdjê-
cia spl¹drowanego tunelu
zamieszczone na jednym z
blogów, d³ugo jeszcze nikt nie
wiedzia³by o ca³ej sprawie.
W³adze Warszawy zosta³y
zaalarmowane o kradzie¿ach
przez stowarzyszenie Miasto
Jest Nasze. Mostem zajmuje
siê Zarz¹d Dróg Miejskich,
zaœ zabezpieczenie wejœcia
do tunelu technicznego wykona³
Zarz¹d Miejskich Inwestycji

Drogowych, wed³ug wyko-
nanego uprzednio projektu,
w trakcie budowy mostu.
Zabezpieczenie zamkniêcia
okaza³o siê jednak zbyt s³a-
be. ZDM uspokaja, ¿e owe
kradzie¿e nie maj¹ ¿adnego
wp³ywu na prawid³owe
funkcjonowanie przeprawy
i zapewnia, ¿e niezw³ocznie
zostan¹ wykonane takie
zabezpieczenia wejœcia do
tunelu technicznego, których
nie da siê sforsowaæ.

Pocieszaj¹ce, ¿e z³omia-
rze nie próbowali wycinaæ
przêse³ mostu. Zwa¿ywszy
na marny nadzór i do tego
mog³o dojœæ. Skóra cierpnie
na sam¹ myœl.

(egu)

Z³omiarze rozbierali

Most Pó³nocny
Brak nadzoru nad Mostem £azienkowskim by³ najbardziej

prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru tej przeprawy i jej

kosztownej odbudowy. Odpowiedzialne za te kwestie

sto³eczne s³u¿by jakoœ nie nauczy³y siê niczego na

w³asnych b³êdach. Z³omiarze tygodniami bez przeszkód

rozkradali metalowe elementy Mostu Pó³nocnego i nie za-

uwa¿y³ tego nikt poza stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze.



2  nowa gazeta praska

w La Playa pograæ w siatkówkê. Wielokrotnie
by³em te¿ w parku linowym.

Na czym wiêc bêdzie polegaæ Pana

spojrzenie na Pragê?

Mam now¹ energiê, œwie¿e myœlenie i du¿y
zapa³. Je¿d¿ê do pracy z uœmiechem na
twarzy. Dla mnie Praga nie jest wysp¹, jest
czêœci¹ organizmu miasta, jedn¹ z osiemnastu
dzielnic, w których mam kontakty w ró¿nych
instytucjach. Chcia³bym œci¹gn¹æ tych inwe-
storów, te instytucje, po prostu czerpaæ z tego,
nie zapominaj¹c, ¿e nie jesteœmy na osobnej
wyspie.

Mamy na Pradze takie tendencje do

myœlenia o naszej dzielnicy jako osobnym

bycie...

Wiem, ¿e mieszkañcy Pragi - zupe³nie
s³usznie - s¹ bardzo zwi¹zani z dzielnic¹, bo
jest inna, jest stara, jest piêkna. Ale myœlê,
¿e takie spojrzenie z dystansu bêdzie jej
s³u¿y³o. Jestem tu nie po to, ¿eby budowaæ
si³ê w³asnego nazwiska, realizowaæ jakieœ
interesy, czy robiæ politykê.

Chcia³bym, ¿eby Praga by³a zielon¹ eko-
dzielnic¹. Skoro zmieniamy j¹ i rewitalizujemy,
to dodajmy do tego now¹ jakoœæ. Trochê kra-
jów zwiedzi³em i zobaczy³em, ¿e po³¹czenie
starego budownictwa z nowoczesnoœci¹ w
harmonijny sposób jest mo¿liwe. Pomyœlmy,
a mo¿e pozyskamy z Unii Europejskiej œrodki,
¿eby tu na dachu urzêdu postawiæ instalacjê
solarn¹? A mo¿e na szko³ach, szpitalach
równie¿? Oszczêdzimy du¿o energii, zaro-
bimy na tym, pozyskamy œrodki, a zarazem
bêdziemy mieli czyste otoczenie. Wiemy z
raportów, ¿e w Œródmieœciu, ale te¿ na Pradze,
powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Trzeba
o tym pomyœleæ przy okazji rewitalizacji, bo
to jest nasze otoczenie, nasze zdrowie.

Jakie przyjmie Pan priorytety w swym

dzia³aniu?

Na pewno bêdzie to rewitalizacja i instalacje
ciep³a sieciowego. Nie bêdê siê ró¿ni³ od
moich poprzedników - to kierunek niezaprze-
czalny, nie mo¿emy i nie chcemy go zmieniaæ.
Najwiêcej czasu poœwiêcê na infrastrukturê,
na kontakt zewnêtrzny z dzielnicami, z mia-
stem, ¿eby rozwijaæ te najwiêksze projekty,
które s³u¿¹ jak najwiêkszej liczbie mieszkañ-
ców. Na pewno trzeba bardzo du¿y nacisk
k³aœæ na oœwiatê, widz¹c jej problemy na tle
problemów spo³ecznych. Trzeba wspólnie
realizowaæ wsparcie rodzin, uczniów, popra-
wê warunków mieszkaniowych. Rewitalizacji
budynków musi towarzyszyæ rewitalizacja
spo³eczna, ¿eby Praga kojarzy³a siê z miejscem
du¿ych szans rozwoju i ciekawej kultury.

Bardzo mnie cieszy, ¿e Liceum W³adys³awa
IV po raz kolejny jest w czo³ówce najlepszych
szkó³ w Warszawie – tym razem na trzeciej
pozycji. Podobnych lokat ¿yczy³bym wszyst-
kim szko³om praskim, a tu sytuacja ju¿ jest
znacznie trudniejsza. Bêdziemy nad tym
pracowaæ.

Na sesji mówi³em o partnerstwie Pragi-
Pó³noc i dzielnicy ¯i¿kow w czeskiej Pradze.
To te¿ jest industrialna, robotnicza XIX-wieczna

dzielnica, która podŸwignê³a siê z zapaœci –
jest tam mnóstwo pe³nych klimatu knajpek,
pracowni artystycznych, jest du¿o ró¿nych

klubów, przyci¹gaj¹cych tak miejscowych, jak
i szukaj¹cych autentyzmu turystów. Budujmy
relacje z ¯i¿kowem, odœwie¿my j¹, zróbmy

wymiany m³odzie¿y i kulturalne. Chcia³bym
wystosowaæ zaproszenie do w³adz ¯i¿kowa
na Œwiêto Ulicy Z¹bkowskiej.

Kolejnym obszarem, który siê z tym wi¹¿e

jest innowacyjnoœæ – zajmowa³em siê tym za-
wodowo. Wkrótce bêdzie otwarte Centrum
Kreatywnoœci i Warszawska Przestrzeñ

Technologiczna. Trzeba œci¹gaæ inwestorów,
nowoczesne technologie, tworzyæ atrakcyjne
warunki dla start-upów, bo to s¹ miejsca pracy,

bo to jest korzyœæ dla dzielnicy, pe³nej cieka-
wych nowoczesnych firm, a tak¿e miejscem,
gdzie mo¿na zdolnych ludzi, zdoln¹ prask¹

m³odzie¿ anga¿owaæ. Da im to szansê
wybicia siê dalej. Nie bez przyczyny powsta³ tu,
na Pradze Google Campus. Trzeba myœleæ o

tworzeniu takich miejsc, skoro mamy zdiagno-
zowane problemy spo³eczne, edukacyjne i
bezrobocie.

Bardzo wa¿na na Pradze jest polityka

spo³eczna. Trzeba o tym pamiêtaæ, kszta³tuj¹c
j¹ nie tylko poprzez zasi³ki, poprawê warunków
lokalowych, ale tak¿e tworzenie przestrzeni

publicznych oraz instytucji kultury, które mo-
g³yby s³u¿yæ mieszkañcom, w tym osobom
starszym, bo praskie spo³eczeñstwo siê

starzeje. Potrzebujemy wiêcej takich obiektów,
tak¿e rekreacyjnych czy sportowych, nawet
tak prostych jak si³ownie plenerowe. Trzeba

odpowiadaæ na te potrzeby. Za tê dziedzinê
odpowiada burmistrz Dariusz Kacprzak –
bêdê z nim œciœle wspó³pracowaæ, ¿eby tê

politykê spo³eczn¹ kontynuowaæ i wzmacniaæ,
a mo¿e zaproponowaæ coœ nowego. To
wszystko sk³ada siê na plan budowy napraw-

dê nowoczesnej dzielnicy, trochê na wzór
skandynawski, gdzie mamy nacisk na ekolo-
giê, na przyjazny transport, zachêcamy ludzi

do poruszania siê na rowerach i korzystania z

transportu miejskiego. Najbardziej rewolucyj-

ne zmiany powinno siê zacz¹æ w dzielnicy,

która jest trudna, bo tu i tak trzeba najwiêcej

dokoñczenie ze str. 1

Wojciech Jakub Zab³ocki

Burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc

m.st. Warszawy

Z wykszta³cenia historyk, absolwent Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Z warszawskim samorz¹dem zwi¹zany od
2010 roku. W latach 2010–2014 radny
Dzielnicy Ursynów. Przewodnicz¹cy Prawa i
Sprawiedliwoœci na Ursynowie. Od 2014 r. radny
miasta sto³ecznego Warszawy, gdzie by³ wice-
przewodnicz¹cym Komisji £adu Przestrzennego.
W ostatnich wyborach samorz¹dowych zdoby³
ponad 7 tysiêcy g³osów startuj¹c z miejsca
nr 1 na liœcie PiS do Rady Warszawy.

Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³ m.in.
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyñskiego oraz w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Podczas studiów wspó³pracowa³ jako
wolontariusz ze Œwiatowym Zwi¹zkiem
¯o³nierzy Armii Krajowej oraz by³ cz³onkiem
Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów UW.
Po studiach by³ na pó³rocznym stypendium
na Uniwersytecie Wileñskim na Litwie.

Zainteresowania: zagospodarowanie
przestrzenne, transport publiczny, infrastruktura
miejska, ekologia i edukacja.

Lubi czynnie spêdzaæ wolny czas.

Je¿d¿ê do pracy z uœmiechem na twarzy
zmieniæ. W takiej dzielnicy, gdzie ludzie
maj¹ poczucie skali problemów - ¿e jest

zanieczyszczona, z przelotówkami, z
wal¹cymi siê budynkami, z problemami spo-
³ecznymi - takie rewolucyjne zmiany bêdzie

³atwiej przeprowadziæ, bo po prostu bêdzie
wiêksze poparcie spo³eczne ku temu. Bardzo
na nie liczê. Mo¿e jestem nadmiernym opty-

mist¹, ale uwa¿am, ¿e prêdzej coœ zmienimy
d¹¿¹c ku swoim marzeniom, ni¿ stoj¹c w
miejscu.

Jak Pan widzi rolê dzielnicy w Zintegro-

wanym Programie Rewitalizacji?

Chcia³bym usi¹œæ z w³adzami miasta, ¿eby

skoordynowaæ nasze dzia³ania. Obecnie naj-

wiêksze inwestycje - mówiê o Markowskiej

16, Targowej 40, Jagielloñskiej 28, ale te¿

Centrum Kreatywnoœci przy Targowej 56 czy

nawet Pa³acyk Konopackiego - s¹ realizowane

przez miasto, trochê z pominiêciem Pragi.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak w³adze War-

szawy to widz¹ i wypracowaæ jakiœ czytelny

model dzia³ania, który pozwoli³by dzielnicy

uczestniczyæ w tym procesie. Obiecane jest

pó³ miliarda z³otych na rewitalizacjê. To du¿e

œrodki, choæ z pewnoœci¹ niewystarczaj¹ce,

bo wed³ug obliczeñ ekspertów potrzeba co

najmniej drugie tyle, ¿eby tê rewitalizacjê

w³aœciwie przeprowadziæ. To bêdzie jedna ze

spraw, któr¹ bêdê chcia³ omówiæ z w³adzami

miasta jako temat strategiczny dla Pragi.

Czego Panu ¿yczyæ na pocz¹tek Pana

misji na Pradze?

Przede wszystkim chcia³bym mieæ wsparcie,

¿yczliwoœæ miasta, bo bez dobrej wspó³pracy

to wszystko siê nie uda. Bêdê przekonywaæ

do tego, ¿e warto, ¿eby Praga by³a dzielnic¹,

w której takie zmiany zaczniemy. Bêdê

zachêcaæ i motywowaæ, ¿ebyœmy pokazali

innym dzielnicom, innym miastom, ¿e siê da.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Karolina Krajewska

Wielu rodziców musi pod-
j¹æ decyzjê, czy ich 6-letnie
dziecko bêdzie w przysz³ym
roku szkolnym chodzi³o do
szko³y do klasy I czy do
przedszkola (edukacja przed-
szkolna). WCIES, prowadzona
przez warszawski samorz¹d
placówka organizuj¹ca
szkolenia, warsztaty itp. dla
nauczycieli, rodziców i m³o-
dzie¿y, uruchomi³a punkt
konsultacyjny dla rodziców
szeœciolatków. – Warszawskie
szko³y s¹ przygotowane i
dobrze dostosowane na przy-
jêcie najm³odszych uczniów
– mówi W³odzimierz Paszyñ-

ski, zastêpca prezydenta

Szeœciolatek w szkole

– dowiedz siê wiêcej
Rodzice, którzy wahaj¹ siê, czy pos³aæ swojego

szeœciolatka do szko³y, mog¹ zasiêgn¹æ rady w War-

szawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo³ecznych

i Szkoleñ. Dzia³a tam punkt konsultacyjny.  

Warszawy. – Nie bójmy siê o
nasze dzieci i dajmy im tak¹
mo¿liwoœæ startu jak w innych
krajach europejskich. Sale
dydaktyczne s¹ dostosowane
do potrzeb najm³odszych
uczniów, s¹ przyszkolne
place zabaw, po lekcjach or-
ganizowana jest opieka oraz
bezp³atne zajêcia dodatkowe
np. sportowe, artystyczne itp.
Na ¿yczenie rodziców dzieci
maj¹ przygotowywane trzy
posi³ki dziennie, szko³y za-
pewniaj¹ pomoc psychologa,
pedagoga, reedukatora, logo-
pedy i pielêgniarki. Wszystkie
szko³y spe³niaj¹ wymogi
bezpieczeñstwa.

Punkt dzia³a w WCIES przy

ul. Starej 4. Jest czynny w

nastêpuj¹cych godzinach:

- poniedzia³ek: 12.00-13.00;

14.00-15.00; 17.00-18.00,

- wtorek: 16.00-17.00,

- œroda: 12.30-13.45;

17.00-18.00,

- czwartek: 12.00-14.45;

16.00-17.00,

- pi¹tek: 14.20-15.50.

Konsultacji udzielaj¹ dorad-

cy metodyczni wychowania

przedszkolnego i edukacji

wczesnoszkolnej. Nie obo-

wi¹zuj¹ zapisy, konsultacje s¹

bezp³atne. Istnieje tak¿e mo¿-

liwoœæ zadania pytania online:

szesciolatek@wcies.edu.pl.

Od 15 lutego 2016 r. organi-

zowane bêd¹ we WCIES kon-

sultacje grupowe dla rodziców.

Po ostatecznym zatwier-

dzeniu porz¹dku odwo³ano
z funkcji burmistrza Paw³a
Lisieckiego, a na jego miej-

sce zosta³a zaproponowana
kandydatura Wojciecha Za-
b³ockiego, równie¿ z PIS -

radnego Rady Warszawy,
absolwenta historii na Uni-
wersytecie Warszawskim. W

swym krótkim wyst¹pieniu
kandydat na burmistrza za-
prezentowa³ swój dotychcza-

sowy dorobek oraz wskaza³
zagadnienia, które s¹ mu
szczególnie bliskie: ³ad
przestrzenny i transport
publiczny. Poruszy³ temat ko-
niecznoœci budowy wschod-
niego odcinka obwodnicy
Œródmieœcia i objêcia ca³ej
dzielnicy planami zagospo-
darowania. Za podstawowe
zadania uzna³ rewitalizacjê,
doposa¿enie budynków w
ciep³o sieciowe, edukacjê,
zachowanie praskiego cha-
rakteru dzielnicy. Tak jak po-

przednik bêdzie zwalcza³
nielegalne reklamy, a tak¿e
chcia³by wprowadziæ monito-
ring na obiektach sporto-
wych oraz - wzorem innych
dzielnic - transmisje obrad
Rady Dzielnicy. Kandydat
popar³ te¿ pomys³ budowy
k³adki przez Wis³ê na wyso-
koœci Pragi i zapowiedzia³
inwestycje w odnawialne
Ÿród³a energii. Pod ostrza³em
pytañ radnych, nie trac¹c
opanowania, wstêpny egza-
min z wiedzy o Pradze zda³
bardzo dobrze. W wyniku
przeprowadzonego nastêpnie
tajnego g³osowania Wojciech
Zab³ocki zosta³ burmistrzem
dzielnicy Praga Pó³noc, a na
stanowiska jego zastêpców
ponownie wybrano Dariusza
Kacprzaka i Dariusza Wolke.

Nast¹pi³y tak¿e zmiany w
sk³adach komisji: ochrony
œrodowiska  oraz  infrastruktury.
W zwi¹zku z opuszczeniem
przez radn¹ Ma³gorzatê

XIX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Zmiana burmistrza
Tu¿ po rozpoczêciu sesji zg³oszono do porz¹dku obrad

zmianê na stanowisku burmistrza. Opozycja podjê³a

te¿ bezskuteczn¹ próbê w³¹czenia pod obrady sprawy

likwidacji biblioteki przy Kijowskiej 11. Radni koalicji

rz¹dz¹cej wyjaœnili, ¿e problem stanie wkrótce na komisji

kultury i sportu. „Sprawa znana jest wszystkim radnym

od trzech miesiêcy, ksi¹¿ki s¹ ju¿ spakowane, a problemy

siê nawarstwiaj¹, dlatego ten punkt powinien stan¹æ na

Radzie” - apelowa³a Ma³gorzata Markowska. Nie pomog³y

wyst¹pienia licznie przyby³ych na sesjê oburzonych

mieszkañców oraz grzmi¹ce g³osy radnych SLD.

Markowsk¹ klubu PWS, pró-
bowano odwo³aæ j¹ z funkcji
przewodnicz¹cej komisji re-

wizyjnej. To ona w ramach
prac komisji odpowiada³a za
przygotowanie raportu na

temat dzia³alnoœci ZGN,
który jest mocno krytyczny
wobec niektórych poczynañ

tej instytucji. Nieoczekiwanie
pojawili siê te¿ przedstawicie-
le stowarzyszenia Praska

Wspólnota Samorz¹dowa,
odmawiaj¹cy PWS reprezen-
towanemu w radzie prawa

do u¿ywania tej nazwy. Bur-
mistrz Wolke zarzuci³ adwer-
sarzom kradzie¿ nazwy, zaœ

szef klubu PWS Jacek Wa-
chowicz bagatelizowa³ pro-
blem. Niewykluczone, ¿e

konflikt ten znajdzie swój fina³
w s¹dzie. W ramach zapytañ
radnych Ireneusz Tondera

poprosi³ o informacje, z jakich
funduszy finansowano Syl-
westra na Placu Hallera,

skoro nie by³o takiego zapisu
w bud¿ecie.

G³osy mieszkañców doty-

czy³y m.in. nieprawid³owoœci

w dzia³aniach ZGN oraz bra-

ku odpowiednich procedur

niezbêdnych, ich zdaniem, do

przeprowadzenia procesu

rewitalizacji na wyznaczo-

nych przez miasto obszarach

zdegradowanych. Brak takich

przepisów blokuje np. rewita-

lizacjê obszarów wokó³ daw-

nego Bazaru Pachulskiego.

Nowy zarz¹d przyjrzy siê

zg³oszonym problemom.

Kr.
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Sprawa Wypo¿yczalni nr
102 przy ul. Kijowskiej 11
sta³a siê g³oœna w listopadzie
ubieg³ego roku, kiedy to
okaza³o siê, ¿e po blisko 45
latach istnienia w tym miej-
scu, placówka ma byæ prze-
niesiona na Golêdzinów, na
ulicê Jagielloñsk¹ 47E. Do
naszej redakcji zaczê³y na-
p³ywaæ listy czytelników,
g³ównie starszych osób, z
proœb¹ o wsparcie w staraniach
o pozostawienie biblioteki na
starym miejscu.

Zapytana przez nas dy-
rektorka Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego
dla dzielnicy Praga-Pó³noc,
Janina Zakrzewska-Mas³owska
motywowa³a swoj¹ decyzjê
g³ównie wysokimi kosztami
utrzymania lokalu przy ul.
Kijowskiej, nale¿¹cego do
RSM „Praga” oraz konieczno-
œci¹ zaspokojenia potrzeb
czytelników z osiedla na
Golêdzinowie. Mieszkañcom
ulicy Kijowskiej natomiast
radzi³a korzystanie z filii przy
ul. Z¹bkowskiej lub Radzy-
miñskiej, a dla tych, którzy
maj¹ problemy z porusza-
niem siê, obieca³a uruchomiæ
us³ugê „ksi¹¿ka na telefon”.

Mimo gotowoœci RSM
„Praga” do maksymalnego
obni¿enia czynszu do 14 z³ za m2,
mimo protestów czytelników,
dyrektor Zakrzewska-Mas³owska
nie zmieni³a swojej decyzji i
wkrótce po 1 stycznia ksi¹¿ki
zosta³y spakowane i wywiezio-
ne w nieznane miejsce. Czy-
telniczki mówi¹, ¿e bibliotekê
im ukradziono, gdy¿ same
podarowa³y jej kiedyœ du¿o
swoich ksi¹¿ek.

Zastanawiaj¹ce jest, ¿e tak
protesty czytelników, jak i próby
interwencji ze strony naszej

gazety, czy wreszcie ze strony
niektórych radnych, napotyka-
³y zawsze na niewzruszony
mur oporu. Ju¿ w listopadzie
ubieg³ego roku, spraw¹ biblio-
teki zainteresowa³ siê radny
dzielnicy Praga-Pó³noc, Ma-
riusz Borowski. 9 listopada
z³o¿y³ on do zarz¹du dzielnicy
Praga-Pó³noc interpelacjê, w
której pyta³ o powody zamiaru
przeniesienia Wypo¿yczalni
nr 102. Ponadto zwróci³ uwagê,
¿e wiêksza koncentracja
bibliotek ni¿ w okolicach Ki-
jowskiej, wystêpuje w rejonie
Nowej Pragi II, i je¿eli ju¿
jak¹œ bibliotekê trzeba prze-
nieœæ, to bardziej kwalifikuje
siê do tego Wypo¿yczalnia
nr 136 przy ul. Szanajcy.
Wnioskowa³ te¿ o zwiêkszenie
bud¿etu Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego i
tym samym zagwarantowanie
utworzenia nowej wypo¿yczalni
dla doros³ych i m³odzie¿y,
nie likwiduj¹c placówki przy
Kijowskiej.

Radny Mariusz Borowski
dosta³ odpowiedŸ, która
zreszt¹ nie wnosi³a nic nowe-
go, po dwóch miesi¹cach, co
samo w sobie jest skanda-
lem, tu¿ przed sesj¹ Rady
Dzielnicy Praga-Pó³noc,
któr¹ zwo³ano na 11 stycznia.
Czytelnicy, którzy przybyli na
sesjê w nadziei poruszenia
na niej sprawy biblioteki, nie
zostali w ogóle dopuszczeni
do g³osu. Od jednej z radnych
dowiedzieli siê, ¿e to „nie
czas i nie miejsce” na takie
dyskusje.

Widocznie przyszed³
wreszcie czas i 20 stycznia
biblioteka przy Kijowskiej sta³a
siê przedmiotem obrad komi-
sji infrastruktury oraz komisji
kultury i sportu. Na wspólnym

posiedzeniu, poza zarz¹dem
dzielnicy w osobie burmistrza
Wojciecha Zab³ockiego oraz
jego zastêpców, Dariusza
Kacprzaka i Dariusza Wolke,
obecna by³a dyrektor Biblioteki
Publicznej im. ks Jana Twar-
dowskiego Janina Zakrzewska-
Mas³owska, przedstawiciel
RSM „Praga”, kierownik
osiedla Kijowska, Robert
Ga³¹zka, przedstawiciel
Zwi¹zku Zawodowego „Soli-
darnoœæ” oraz licznie przybyli,
wierni czytelnicy Wypo¿y-
czalni nr 102.

Kiedy przewodnicz¹cy
komisji infrastruktury, Piotr
Pietruszyñski odczyta³ na
wstêpie stanowisko komisji,
nie akceptuj¹ce likwidacji bi-
blioteki oraz wnioskuj¹ce o jej
przywrócenie na dawnym
miejscu, wydawa³o siê, ¿e
sprawa pójdzie w dobrym
kierunku. Niestety, by³y to
tylko pozory. Po wyst¹pieniu
dyrektor Zakrzewskiej-Mas³ow-
skiej, w którym przedstawi³a
swoje starania o obni¿enie
czynszu lokalu przy Kijow-
skiej 11, a nastêpnie po zde-
mentowaniu tych danych
przez przedstawiciela RSM
„Praga”, Roberta Ga³¹zkê,
rozgorza³a burzliwa dyskusja.

Radny Ireneusz Tondera,
pytaj¹c dyr. Zakrzewsk¹-
Mas³owsk¹, dlaczego nigdy
nie wyst¹pi³a do zarz¹du o
zwiêkszenie bud¿etu, zwróci³
uwagê, ¿e likwiduj¹c Wypo¿y-
czalniê nr 102 przy Kijowskiej,
tracimy jedyn¹ placówkê
kultury w tym rejonie i wobec
tego trudno mówiæ o jakiejkol-
wiek kulturotwórczej polityce
Zarz¹du Dzielnicy Praga-
Pó³noc. Przekonywa³ te¿, ¿e
nie jest to sprawa pieniêdzy,
gdy¿ utrzymanie biblioteki nie
stanowi wielkiego obci¹¿enia
w bud¿ecie.

Jednak dyskusja toczy³a siê
dalej w³aœnie wokó³ pieniêdzy,
a biblioteka potraktowana
zosta³a jak karta przetargowa
w biznesowych uk³adach.
Przewodnicz¹cy rady Ryszard
Kêdzierski przekonywa³, jakie

to ogromne oszczêdnoœci
(ktoœ obliczy³, ¿e ok. 16 tys. z³
rocznie) bêdzie mia³a dzielnica
w wyniku przeniesienia biblio-
teki do lokalu komunalnego na
Golêdzinowie. Inni siê z nim
zgodzili, podnosz¹c zalety
us³ugi „ksi¹¿ka na telefon”, dla
osób, które nie tylko na Golê-
dzinów, ale i na Z¹bkowsk¹
nie dotr¹. Ktoœ, co prawda,
zwracaj¹c uwagê na niereal-
noœæ tej us³ugi, zauwa¿y³ te¿
jej niebezpieczeñstwo - by³a
metoda „na wnuczka”, teraz
mo¿e siê pojawiæ metoda „na
bibliotekarza” – ale g³os ten
przeszed³ bez echa.

Burmistrz Dariusz Wolke
przyzna³, ¿e zarz¹dowi bardzo
zale¿a³o na stworzeniu nowe-
go punktu bibliotecznego na
Golêdzinowie, a nie ma fun-
duszy na utrzymanie jeszcze
jednej biblioteki. Wtedy pad³a
propozycja ze strony radnego
Jacka Wachowicza poszuka-
nia lokalu dla Wypo¿yczalni nr
102 w zasobach komunalnych
w pobli¿u ulicy Kijowskiej.
Radna Adriana Jara zapropo-
nowa³a lokal na ulicy £ochow-
skiej, a Krzysztof Michalski ze
Stowarzyszenia „Micha³ów” –
na Kawêczyñskiej.

W tym momencie, chocia¿
mieszkañcy ulicy Kijowskiej
protestowali, optuj¹c za bi-
bliotek¹ w jej dawnym miej-
scu, przewodnicz¹cy komisji
kultury i sportu, Kamil Cie-
pieñko sformu³owa³ poprawkê
do przeczytanego na pocz¹t-
ku obrad stanowiska komisji
infrastruktury, w której maj¹c
na wzglêdzie kondycjê finan-
sow¹, a tak¿e niezale¿noœæ
filii Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Praga-Pó³noc, pro-
ponuje siê stworzenie dla filii
biblioteki miejsca w zasobie
komunalnym dzielnicy, w
mo¿liwie bliskim s¹siedztwie
ul. Kijowskiej 11. Stanowisko
zosta³o b³yskawicznie prze-
g³osowane i ma byæ przeka-
zane pod obrady najbli¿szej
sesji rady dzielnicy.

Oszo³omieni u¿ytkownicy
Wypo¿yczalni nr 102 zrozu-
mieli, ¿e nie obronili swojej
biblioteki. Jak zwykle w takich
wypadkach okazuje siê, ¿e
decyzja o likwidacji biblioteki

Biblioteka to nie biznes
Mimo licznych protestów, ksi¹¿ki z Wypo¿yczalni nr 102

przy ul. Kijowskiej 11 zosta³y spakowane i wywiezione.

Czytelnicy mówi¹, ¿e bibliotekê im ukradziono. Po

ostatnim posiedzeniu dwóch komisji: infrastruktury oraz

kultury i sportu, gdzie poruszana by³a sprawa biblioteki,

czuj¹ siê oszukani tak¿e przez zarz¹d dzielnicy i radnych,

którzy anga¿uj¹c siê w konflikty miêdzypartyjne i

personalne, kalkuluj¹c, co siê bardziej op³aca - przestali

dostrzegaæ problemy swoich wyborców.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8
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zapad³a ju¿ du¿o wczeœniej.
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
zamierza wyprowadziæ biblio-

teki z lokali nale¿¹cych do
RSM „Praga” i zapewne to
zrobi, czy u¿ytkownicy pla-

cówki tego chc¹, czy nie
chc¹. Ich g³os siê wyraŸnie
nie liczy.

To smutne, ¿e tak wygl¹da

nasz samorz¹d i demokracja.
Jak s³usznie zauwa¿y³a jed-
na z radnych, samorz¹d to

nie biznes, a biblioteka to nie
sklep, nie przynosi dochodu,
chocia¿ niektórzy jednak roz-

patruj¹ bibliotekê w katego-
riach biznesowych. W samo
sedno, niechc¹cy, trafi³a

g³ówna ksiêgowa Biblioteki
Publicznej im. ks. Jana Twar-
dowskiego Dzielnicy Praga-

Pó³noc, która zabra³a g³os
zaraz po wyst¹pieniu dyrek-
tor Zakrzewskiej-Mas³ow-

skiej. Przedstawiaj¹c finanse

biblioteki wymienia³a korzyœci,
jakie przyniesie przeniesienie
(a w³aœciwie likwidacja)
Wypo¿yczalni nr 102 dla
Biblioteki Publicznej i dla
zarz¹du dzielnicy: „same
plusy, tylko czytelnicy bêd¹
mieli trochê gorzej”.

No w³aœnie. Gdzieœ w ku-
luarach tocz¹ siê jakieœ
spory, jakieœ kalkulacje, w
których zwykli ludzie siê nie
orientuj¹. Szkoda, ¿e w tych
sporach nikt nie myœli o
mieszkañcach, a przecie¿ to
dla nich stworzona zosta³a
taka instytucja, jak biblioteka.
Biblioteka jest dla ludzi, a nie
odwrotnie, i ich potrzeby, w
tym wypadku dostêp do ksi¹-
¿ek w znanym od lat miejscu,
powinny byæ najwa¿niejsze.

Mieszkañcy ulicy Kijow-
skiej zapowiadaj¹, ¿e to nie
koniec walki o bibliotekê.

Joanna Kiwilszo

W rankingu Perspektyw 2016 najlepsza szko³a praska

- VIII LO im. W³adys³awa IV zdoby³a trzecie miejsce za

Staszicem i spo³ecznym liceum STO im. Paw³a Jasienicy.

Gratulujemy!

Praskie VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W³adys³awa IV,
któremu dyrektoruje prof. Gra¿yna Filipiak, od lat zajmuje
czo³owe miejsca w rankingu liceów w Polsce tworzonym przez
czasopismo „Perspektywy”. Najwy¿ej, bo na pierwszym miejscu
w Warszawie i na siódmym w Polsce by³o w roku 2011. W ub.
roku by³o na drugim miejscu w Warszawie i na siódmym w Polsce.

Tegoroczne trzecie miejsce to ³adny prezent na 130-lecie
istnienia szko³y. Gratulujemy uczniom, gronu pedagogicznemu
i absolwentom i zapraszamy Pañstwa na pokaz zrealizowanego
przez maturzystów z W³adka, z tej okazji filmu fabularnego
w re¿. Bart³omieja Jakubiaka „Wiêcej ni¿ mury”. Pokaz z okazji
368. rocznicy nadania praw miejskich Pradze odbêdzie siê
10 lutego w kinie Praha, po uroczystej sesji. Wstêp wolny,
zapraszamy.                                                                      bbj

„Wiêcej ni¿ mury”

W roku 2016 wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych w okresie

zasi³kowym 2015/2016 (do wrzeœnia br.) przekazywane bêd¹

na konta œwiadczeniobiorców ka¿dego 22. dnia miesi¹ca.

Wyp³ata œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w okresie
œwiadczeniowym 2015/2016, w poszczególnych miesi¹cach
okreœlonych w przekazanej decyzji, przebiegaæ bêdzie 22.
ka¿dego miesi¹ca na konta œwiadczeniobiorców, z wyj¹tkiem
maja br. - 23.05 br.                                                            UD

Wa¿ne dla mieszkañców
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13 stycznia, w Szkole

Podstawowej nr 355 przy ul.

Ceramicznej 11 w Bia³o³êce,

odby³ siê niezwyk³y koncert,

zatytu³owany „Betlejem jest

w nas”. Niezwyk³y dlatego,

¿e tym razem to nie dzieci

wystêpowa³y, ale nauczyciele.

Zaœpiewali dziesiêæ najpiêk-

niejszych kolêd i pastora³ek,

które wszyscy znamy i lubimy.

Zabrzmia³y m.in. „Dzisiaj w

Betlejem”, „Cicha noc”, „Lulaj-

¿e Jezuniu”, „Bóg siê rodzi” a

tak¿e piosenka Seweryna

Krajewskiego „Jest taki dzieñ”.

Wszystkie te utwory znalaz³y

siê te¿ na p³ycie, któr¹

nauczyciele ze szko³y przy

Ceramicznej nagrali przed

Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Pomys³ nagrania narodzi³

siê, jak sami mówi¹, z mi³oœci

do muzyki i z chêci pomagania

innym. Pieni¹dze ze sprzeda¿y

p³yty, rozprowadzonej w cza-

sie dwudniowego, corocznego

kiermaszu szkolnego, prze-

znaczone bowiem zosta³y na

upominki dla m³odzie¿y z

Domu Dziecka w Równem, w

powiecie wo³omiñskim.

- Poza tym, chcieliœmy siê

tu jeszcze bardziej zintegro-

waæ – powiedzia³a Karolina

Soczyñska, inicjatorka przed-

siêwziêcia. – Jak wiadomo,

szko³a jest nowa, pracujemy

tu dopiero drugi rok, s¹ te¿

osoby, które do³¹czy³y do nas

w tym roku. Chcieliœmy zrobiæ

coœ razem, udowodniæ, ¿e

stanowimy zgran¹ ekipê.

Szko³a Podstawowa przy

ul. Ceramicznej 11 zosta³a

otwarta 1 wrzeœnia 2014

roku. Przeznaczona dla 800

uczniów, liczy ich w tej chwili

900. Samych klas pierwszych

jest 15, a drugich - 9. Dlatego

w bie¿¹cym roku szkolnym, w

klasach 1-2 trzeba by³o wpro-

wadziæ dwuzmianowy system

nauki. Szko³a jest nowocze-

sna i znakomicie wyposa¿ona,

chocia¿ nie od razu tak by³o.

Dyrektor El¿bieta Koz³ow-

ska wspomina, ¿e hiszpañski

wykonawca odda³ budynek

tu¿ przed pierwszym dzwon-

kiem, w pi¹tek po po³udniu, a

na poniedzia³ek zaplanowano

uroczyste otwarcie z udzia³em

prezydent Warszawy, Hanny

Gronkiewicz-Waltz.

- Ca³¹ sobotê i niedzielê,

wszyscy sprz¹taliœmy, ¿eby

dzieci wpuœciæ do czystej i

udekorowanej szko³y – mówi

dyrektor El¿bieta Koz³owska.

Chyba ju¿ wtedy dyrektor

Koz³owska przekona³a siê, jak

znakomit¹ ma kadrê, co teraz

siê w pe³ni potwierdzi³o – po-

mys³ wspólnego œpiewania

kolêd móg³ zrealizowaæ tylko

naprawdê zgrany zespó³.

W nagraniu p³yty udzia³ wziêli

przede wszystkim nauczyciele

wychowania wczesnoszkolnego:

¯aneta Augustyn, Hanna Celej,

Ewelina Dylska, Dorota Le-

wandowska, Alicja Michalczuk,

Katarzyna Tokarska i Piotr

Wa³owski, a tak¿e Karolina

Soczyñska, polonistka w klasach

4-6, Anna Rydz, nauczycielka

przyrody, Magdalena Góral-

czuk, kierowniczka œwietlicy

oraz Ewa Szyprowska, ka-

techetka.

Autorami aran¿acji kolêd

byli Karolina Soczyñska i

Piotr Wa³owski, który tak¿e

akompaniowa³ zespo³owi na

instrumencie klawiszowym.

Nad realizacj¹ projektu czuwa³

Micha³ Kirmuæ, który udostêpni³

w tym celu swoje studio na-

grañ. W jednej z kolêd wyst¹-

pi³a jego córka, Agnieszka

Kirmuæ, uczennica szko³y

nr 355. Wraz z obdarzon¹

piêknym, czystym sopranem

Hann¹ Celej, zaœpiewa³a

kolêdê „Gdy œliczna Panna”.

Podczas wspomnianego

kiermaszu œwi¹tecznego,

który we wspó³pracy z rad¹

rodziców, ju¿ po raz drugi zor-

ganizowany zosta³ w grudniu,

sprzedano ok. 500 p³yt. Po-

zwoli³o to na zakup upomin-

ków dla wychowanków Domu

Dziecka w Równem, których

delegacja wraz z dyrektorem,

Janem Nowakiem przyjecha³a

na koncert.

Dom Dziecka w Równem

istnieje od 1972 roku. Przebywa

w nim 30 dzieci. Dyrektor Jan

Nowak, dziêkuj¹c za upominki,

wrêczy³ na rêce pani dyrektor

Koz³owskiej pracê jednego z

wychowanków, nagrodzon¹

w Mazowieckim Konkursie

Nauczyciele ze Szko³y Podstawowej nr 355 przy ul.

Ceramicznej nagrali p³ytê z kolêdami. Postanowili w ten

sposób pomóc wychowankom Domu Dziecka w Równem.

Organizatorzy do³o¿yli

wszelkich starañ, aby uatrak-

cyjniæ zawody i ¿eby VI Nocny

by³ trochê inny ni¿ pozosta³e:

zwiêkszona zosta³a iloœæ na-

gród z 12 do 16 (oczywiœcie

dziêki sponsorom), po raz

pierwszy wyst¹pi³a dru¿yna ko-

bieca reprezentuj¹ca Komisariat

Policji Rzecznej w Warszawie.

Pozyskaliœmy nowego patrona

medialnego, portal warszawa.pl

który zapewni³ nam serwis

informacyjny i fotograficzny.

Zawody zosta³y dedykowanie

rannym ¿o³nierzom, policjan-

tom, funkcjonariuszom BOR,

którzy zostali zaproszeni na

maraton i byli honorow¹ asyst¹

startuj¹cych dru¿yn. Nastêpnie

trêbacz odegra³ sygna³ Œpij,

Kolego dla upamiêtnienia po-

leg³ych mundurowych.

Godzina 21.17 (z ma³ym

poœlizgiem) wystartowali. Na

pocz¹tku nie by³o widocznych

ró¿nic w przep³yniêtych dy-

stansach, ale po 30 minutach

to UKS Pirania wysz³a na

prowadzenie i wiod³a prym

do samego koñca.

Godzina 22.17 - I Pirania, II

Legia i Warsaw Masters

Team, nastêpnie DOSiR, Ko-

misariat i Paraolimpijczycy.

Uatrakcyjnieniem maratonu

by³ pokaz karate w wykonaniu

Stowarzyszenia SMOK - jak

co roku Piotr Stencel przy-

gotowa³ prezentacjê tego

piêknego sportu.

Godzina 22.45 - na p³ywalniê

zawita³a królowa polskiego

p³ywania Otylia Jêdrzejczak,

która z wielkim zapa³em

przyst¹pi³a do rozdawania

autografów i do robienia pa-

mi¹tkowych zdjêæ.

Godzina 23.17 - dru¿yny

finiszuj¹, ogromny doping i

adrenalina ostatnich metrów

da³a siê we znaki wszystkim.

Rekord maratonu nie zosta³

pobity, choæ niewiele brako-

wa³o. Dru¿yna UKS Pirania

Targówek przep³ynê³a czasie 2

godzin dystans 10215 m (mniej

od rekordu o 362 m) i zajê³a I

miejsce w naszych zawodach.

Nastêpne miejsca to:

2. miejsce Legia Warszawa

– 9575 m, 3. miejsce Warsaw

Masters Team – 9467 m, 4.

miejsce gospodarze DOSIR

Praga Pó³noc – 8475m, 5.

miejsce dru¿yna Policji Rzecznej

w Warszawie – 7185 m i 6.

miejsce dru¿yna Paraolimpij-

czyków – 6927 m.  Gratulacje

dla wszystkich dru¿yn.

Nagrody specjalne zdobyli:

najlepsza zawodniczka -

Joanna Go³êbiowska - Przy-

jaciele DOSiR, najlepszy za-

wodnik - Konrad Rybak - UKS

PIRANIA Targówek, naj-

m³odszy zawodnik - Natasza

Obuchowicz - Legia Warszawa,

najstarszy zawodnik - S³awomir

Apanasewicz - Przyjaciele

DOSiR, najlepszy zawodnik

Garnizonu - Katarzyna Ko-

walczyk - Komisariat Policji

Rzecznej w Warszawie,

najlepszy paraolimpijczyk -

Wojciech Makowski - Paraolim-

pijczycy, objawienie sezonu -

NAGRODA SPECJALNA -

im. Kazika Szlasy - Katarzyna

Kowalczyk KPRZ Warszawa,

za wieloletni udzia³ w naszych

zawodach nagroda Stowarzy-

szenia Bezpieczna M³odoœæ

im. Grzegorza - Joanna Go-

³êbiowska - Przyjaciele DOSiR,

NAGRODA SPECJALNA -

nadzieja medalowa na Para-

olimpiadzie Wojciech Ma-

kowski - Paraolimpijczycy,

NAGRODA SPECJALNA -

£ukasz Krzewiñski - trener,

zawodnik i kapitan.

Podziêkowania i wrêczanie

nagród przewidziane by³o na

ok. 15 min. a trwa³o ponad 45.

Po VI Nocnym Maratonie P³ywackim 2016
Ciê¿ki orzech do zgryzienia oraz ból serca mieli organi-

zatorzy - Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji m.st.

Warszawy Dzielnicy Praga Pó³noc oraz Sto³eczne Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, odmawiaj¹c licznym

zg³oszeniom do udzia³u w VI Nocnym Maratonie P³ywackim.

Mo¿e startowaæ tylko 6 dru¿yn. Ju¿ w po³owie wrzeœnia

wszystkie miejsca by³y zarezerwowane. Dru¿yna Sto³ecznego

WOPR zrezygnowa³a ze startu na rzecz Legii Warszawa.

Organizatorzy sk³adaj¹

serdeczne podziêkowania

sponsorom, patronom medialnym

za okazan¹ pomoc:

Pawe³ B³asiak - wiceprezes

ZG WOPR, prezes S WOPR –

wspó³organizator, Marta Ko-

œcielecka BIW Office, Ewa

R¹czy - Agencja Aktorska

SKENE, Maria i Ireneusz Ton-

dera - radni Praga Pó³noc,

Marek Kapilewicz, Adam Ma-

ruszczak, Stanis³aw Zduñczyk

- Stowarzyszenie Bezpieczna

M³odoœæ im. Grzegorza, Zbi-

gniew Selenowicz - Armator

Rzeczny, Wydzia³ Sportu i Re-

kreacji Dzielnicy Praga Pó³noc,

Kinga Rzepecka-Chomoco,

Nowa Gazeta Praska, Portal

warszawa.pl, ratownicy Sto-

³ecznego WOPR oraz pracow-

nicy DOSiR Praga Pó³noc.

JESTEŒCIE WIELCY!

Oczywiœcie i Dom Samotnej

Matki otrzyma³ skromne podarki

od uczestników zawodów.

Do zobaczenia za rok (a

g³owy mamy pe³ne nowych

pomys³ów).

D. Wajszczak, P. Wagner

Plastycznym „Têczowy œwiat

Krzysia”. Konkurs ten od kilku

lat organizowany jest przez

Dom Dziecka w Równem dla

upamiêtnienia tragicznie

zmar³ego i utalentowanego

plastycznie wychowanka,

Krzysztofa Karolkowskiego.

Pan dyrektor zaprosi³ uczniów

szko³y przy ul. Ceramicznej do

wziêcia udzia³u w tegorocznej

edycji konkursu.

Trzeba wspomnieæ o jeszcze

jednej grupie wykonawców

koncertu „Betlejem jest w nas”

– kolêdê „Cicha noc” przedsta-

wi³y w jêzyku migowym dzieci

z klasy I, przygotowane przez

ich wychowawczyniê, Alicjê

Michalczuk. Dope³nieniem

wzruszaj¹cej uroczystoœci

by³y ¿yczenia noworoczne

dyrektor szko³y El¿biety

Koz³owskiej oraz wspólne

odœpiewanie, w utworzonym

krêgu, piosenki „Znak pokoju”.

Nauczyciele ze Szko³y

Podstawowej nr 355 ju¿

teraz zapowiadaj¹ dalszy ci¹g

swojej artystycznej dzia³alnoœci.

Chc¹ poszerzyæ repertuar i

zmierzyæ siê z ró¿nymi forma-

mi artystycznego wyrazu.

Mo¿e bêdzie to kabaret? W

Odys to du¿y psiak, w œrednim wieku, który od 2009 roku mieszka
w schronisku. Odys jest zrównowa¿onym, spokojnym psem. Jak na
prawdziwego wikinga jest w³ochaty, figlarny i lubi sobie podjeœæ. Na
smyczy chodzi wzorowo, czasem pozwala sobie na poinformowanie
szczekaniem, ¿e nadal tu jest i trzyma siê dobrze, choæ ju¿ nie

³obuzuje za bardzo. Odys to psiak bardzo sympatyczny, towarzyski, ale

nie narzucaj¹cy siê nikomu. Do innych psów podchodzi z dystansem.
Bêdzie wspania³ym kompanem dla ka¿dego ma³ego i du¿ego :)

Poza personelem schroniska Odysa wspieraj¹ wolontariusze:

Justyna 511 106 869, Asia 690-183-666

Kto przygarnie Odysa

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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W za³o¿eniu pomys³ jest

œwietny. Zak³adamy konto PKP

InterCity podaj¹c swoje nazwi-

sko, wybieraj¹c login i has³o.

Wybieramy interesuj¹ce nas

po³¹czenie i przystêpujemy do

zakupu biletu, decyduj¹c siê na

rodzaj ulgi – jeœli taka nam przy-

s³uguje (lista ulg do wyboru jest

pe³na). Nastêpnie wybieramy 1

lub 2 klasê, rodzaj wagonu – z

przedzia³ami lub bez, lokalizacjê

miejsca w przedziale – korytarz,

œrodek lub okno i dokonujemy

p³atnoœci za poœrednictwem

odpowiedniej opcji online. Bilet

pojawia siê na naszym koncie

PKP InterCity. Mo¿emy go po-

braæ lub od razu wydrukowaæ.

Oczywiœcie, mo¿na zakupiæ

bilety dla dowolnej iloœci osób.

Wszystko idzie g³adko do

momentu, kiedy kupujemy bile-

ty bez ulg. Problem pojawia siê

kiedy np. w jednym przedziale

maj¹ jechaæ znajomi b¹dŸ ro-

dzina z ró¿nymi rodzajami ulg

– system nie przewiduje takiej

sytuacji. Jeœli chc¹ jechaæ w

jednym przedziale, musz¹ siê

pofatygowaæ do kasy. Z pewno-

œci¹ jest to wiêc spore utrudnie-

nie dla osób niepe³nosprawnych

ruchowo czy niewidomych.

Kolejny problem pojawia siê,

kiedy w podró¿ wyrusza osoba

z I grup¹ niepe³nosprawnoœci i

jej opiekun, któremu przys³ugu-

je 95-procentowa zni¿ka na

przejazd kolej¹. Procedura za-

kupu jest w tym przypadku dwu-

stopniowa. Najpierw kupujemy

bilet z 37-procentow¹ zni¿k¹ dla

osoby z I grup¹ inwalidzk¹. Za

bilet trzeba zap³aciæ online i do-

piero wówczas, w drugim etapie,

dokonaæ zakupu biletu z 95-pro-

centow¹ zni¿k¹ dla opiekuna

osoby niepe³nosprawnej, podaj¹c

numer zakupionego wczeœniej

biletu dla osoby niepe³nospraw-

nej. Wszystko przebiega bez

przeszkód, jeœli w przedziale, w

którym zakupiony zosta³ bilet dla

osoby niepe³nosprawnej, s¹

wolne miejsca. Jeœli ich nie

ma, system odmawia mo¿liwoœci

zakupu biletu dla opiekuna, nie

proponuj¹c ¿adnego sensowne-

go wariantu alternatywnego,

poza anulowaniem biletu zaku-

pionego dla osoby niepe³no-

sprawnej i zwrotu pieniêdzy z

15-procentow¹ strat¹ i rozpo-

czêcia procedury zakupu od

nowa, a¿ do momentu kiedy trafi

siê na dwa wolne miejsca w tym

samym przedziale.

Z dostêpnoœci¹ na bakier
Niepe³nosprawny czytelnik poinformowa³ nas o problemie,

który psuje niew¹tpliw¹ przyjemnoœæ korzystania z konta PKP

InterCity, które s³u¿y do kupowania biletów online na wszystkie

dalekobie¿ne kolejowe po³¹czenia krajowe i miêdzynarodowe.

Nasz czytelnik tak komentuje

tê sprawê: „Jest to ewidentna

niedoróbka systemu zakupu

biletów online. Powinno to funk-

cjonowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

rezerwujemy bilet dla osoby nie-

pe³nosprawnej, nie p³acimy za

niego przez jakiœ okreœlony

czas, powiedzmy pó³ godziny.

Nastêpnie rezerwujemy bilet dla

opiekuna, podaj¹c numer zare-

zerwowanego wczeœniej biletu

dla osoby niepe³nosprawnej i

jeœli jest miejsce w tym samym

przedziale, p³acimy za oba bilety.

Jeœli nie ma miejsca w tym

samym przedziale, anulujemy

rezerwacjê biletu osoby niepe-

³nosprawnej i powtarzamy pro-

cedurê a¿ do skutku. Brzmi

skomplikowanie, ale jest to jedyne

rozwi¹zanie tego problemu.”

Tematyka dostêpnoœci stron

internetowych, serwisów inter-

netowych, dostêpnoœci cyfrowej

i technologii wspomagaj¹cych

osoby niepe³nosprawne jest

dziœ nies³ychanie istotna. Tylko

w tym roku organizowanych jest

kilkanaœcie miêdzynarodowych

konferencji poœwiêconych

tym zagadnieniom. Wobec

takich wyzwañ niedoróbka

systemu zakupu biletów

wydaje siê byæ drobiazgiem.

Jest to jednak drobiazg bardzo

dokuczliwy.

El¿bieta Gutowska

ka¿dym razie, pomaganie

przez œpiewanie na pewno

jest œwietnym pomys³em i

warto go kontynuowaæ.

Joanna Kiwilszo

Nauczyciele œpiewaj¹ kolêdy
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Czy bud¿et 2016 zabezpie-

czy wszystkie oczekiwania

dzielnicy?

Zapewne ¿aden bud¿et, na-

wet ten najwiêkszy, nie pokryje

w pe³ni planów i zamierzeñ,

jakie moglibyœmy przed sob¹

postawiæ. Obecnie Targówek

po dwóch latach „chudszych”

(2014/2015) zaczyna wreszcie

dysponowaæ wiêkszym bud¿etem

inwestycyjnym. Blisko 50 mln

z³otych na dzia³ania inwestycyjne

to ju¿ znacz¹ca kwota i przy roz-

s¹dnym dysponowaniu mo¿na

za te pieni¹dze zrobiæ wiele do-

brego. Z tych pieniêdzy bêdziemy

budowali m.in. przedszkole przy

ul. Kunieckiej, zespó³ szkolono-

przedszkolny przy ul. Gilarskiej,

budynek komunalny przy ul.

Odrow¹¿a, Centrum Kultury i

Aktywnoœci Lokalnej przy ul.

Siarczanej. Powstan¹ place

zabaw zg³oszone w ramach

bud¿etu partycypacyjnego przy

przedszkolu na ul. Trockiej,

Domu Kultury Zacisze oraz

ul. Przec³awskiej. Dokoñczymy

równie¿ liceum przy ul.

Oszmiañskiej – to zadanie wie-

loletnie. W ramach inwestycji

drogowych bêdziemy prowadzili

prace przy ulicach: Z³otopol-

skiej, Motyckiej, Fantazyjnej,

Tokarza, Nowos¹deckiej, Rzepichy,

Krasnobrodzkiej, Kowalskiego

oraz na skrzy¿owaniu ul. Kolejar-

skiej z ul. Bystr¹. Doposa¿ymy

szko³y w boiska. Nowe obiekty

sportowe powstan¹ m.in. przy

Trockiej, Krakusa i Suwalskiej.

W tych wyliczeniach nie mó-

wimy jeszcze o pieni¹dzach z

rewitalizacji, z których równie¿

zaplanowaliœmy kilka przedsiê-

wziêæ. Wyliczaj¹c inwestycje na

Targówku nie mo¿emy oczywi-

œcie zapominaæ o budowie

metra. Wprawdzie to zadanie

ogólnomiejskie, ale w³¹czy nas

do miejskiego krwiobiegu i wp³y-

nie na dalszy rozwój dzielnicy.

Liczymy tak¿e na Most Krasiñ-

skiego wraz z wiaduktem na

Bródno, co wyraŸnie przyczyni

siê do polepszenia komunikacji

i u³atwi dojazd do centrum

miasta.

Du¿e zainteresowanie

mieszkañców budzi popularny

zalew przy Bardowskiego.

Bardowskiego le¿y nam na

sercu wyj¹tkowo. Dzisiaj musi-

my przyznaæ, ¿e zakoñczenie

tak wielkiej oraz skomplikowanej

technicznie i logistycznie inwe-

stycji, to nie lada wyzwanie.

Doœæ powiedzieæ, ¿e bywa³y

okresy, kiedy na budowie

przy Bardowskiego pracowa³o

jednoczeœnie szeœæ ró¿nych,

specjalistycznych firm. Wyko-

nanie ca³oœci w krótkim czasie

by³o doœæ ryzykowne, tym

bardziej, ¿e ju¿ na wstêpnym

etapie inwestycji - zamiast

bezpiecznego terenu - trafiliœmy

na prawdziwe pole minowe i

to w dos³ownym znaczeniu.

Grupy saperów pe³ni³y dy¿ur

przez kilka miesiêcy. Efektem

prac ziemnych by³o wywiezienie

z rejonu zbiornika blisko 1500

sztuk min, granatów i pocisków

artyleryjskich. Przy Bardow-

skiego wybudowane zosta³o

nabrze¿e oraz niecka zalewowa

z pla¿¹, która latem cieszy³a siê

du¿ym powodzeniem. Wybu-

dowano tak¿e wie¿ê widokow¹

ze œciank¹ wspinaczkow¹. W

ramach przetargu wy³aniany

bêdzie operator obiektu. Ofe-

Stawiamy na inwestycje,

nadrabiamy zaleg³oœci
Rozmowa z burmistrzem Targówka S³awomirem Antonikiem

renci ju¿ dziœ przeœcigaj¹ siê w

pomys³ach, proponuj¹c dodat-

kowe atrakcje, co z pewnoœci¹

bêdzie stanowi³o znakomite

poszerzenie oferty.

Kilka dni temu zakoñczy³

siê nabór wniosków do bu-

d¿etu partycypacyjnego.

Jak ocenia Pan aktywnoœæ

mieszkañców dzielnicy?

Bud¿et partycypacyjny jest

sukcesem samym w sobie. Tylko

drog¹ elektroniczn¹ trafi³o do

urzêdu 155 wniosków do BP,

nie liczê wniosków do bud¿etu

w formie papierowej, które do-

piero sp³ywaj¹. Jeœli przyj¹æ, ¿e

ka¿dy wniosek podpisa³a mini-

malna liczba wnioskodawców

czyli 30 osób – daje nam liczbê

blisko 5 tysiêcy mieszkañców

zaanga¿owanych w dzia³ania

na rzecz BP, a tym samym na

rzecz naszej dzielnicy. To

wszystko œwiadczy o aktywnoœci

mieszkañców, zainteresowaniu

otoczeniem oraz chêci popra-

wiania jakoœci ¿ycia. Projekty s¹

ró¿ne, niektóre doœæ zaskaku-

j¹ce np. budowa strzelnicy na

Targówku, czy podgl¹danie za

pomoc¹ kamer zwierz¹t w Afryce.

Mamy wiele zg³oszeñ dotycz¹-

cych wspierania aktywnoœci

dzieci, rozwoju czytelnictwa czy

programów spo³ecznych. S¹

tak¿e projekty infrastrukturalne.

Oczywiœcie, czeka nas jeszcze

sporo pracy przy wy³onieniu

zwyciêzców bie¿¹cej edycji, ale

zainteresowanie ide¹ bud¿etu

cieszy najbardziej.

Rok 2016 jest dla Targówka

doœæ szczególny z uwagi na

wydarzenia sprzed 100 lat.

To prawda. W bie¿¹cym

roku zaplanowaliœmy obchody

100-lecia w³¹czenia Targówka

do Warszawy. Sto lat temu

Targówek – nasza dzielnica

zosta³a przyjêta w granice

Warszawy. Sta³o siê to za

spraw¹ dekretu niemieckiego

gubernatora miasta. Aby

uczciæ te wydarzenia, myœlimy

o przygotowaniu wielu imprez.

O informacje na temat

spotkania poprosiliœmy

dwóch wa¿nych uczestników.

Po spotkaniu nadal jesteœmy

w punkcie wyjœcia – podsumo-

wa³ Jerzy Niedzielski, prezes

Stowarzyszenia Kupców Bazaru

Trocka. Od 2012 roku informowa-

liœmy burmistrza, ¿e w zwi¹zku z

budow¹ metra nale¿y przenieœæ

bazar w inne miejsce. Dzielnica

odrzuci³a wszystkie zapropono-

wane przez nas lokalizacje.

Wydaje nam siê dziwne, ¿e

przez 3 lata nic w tej sprawie

nie zrobi³a. W 2013 roku wice-

prezydent Olszewski wskaza³

ulicê Fantazyjn¹ jako miejsce

tymczasowe na 3-4 lata. Za-

pewnia³, ¿e bazar bêdzie tu

wczeœniej czy póŸniej; zgodnie

z harmonogramem mia³ po-

wstaæ do grudnia 2015 roku. Do

dziœ nic nie zosta³o tam wyko-

nane. Oko³o 30 mieszkañców

ulicy Fantazyjnej z³o¿y³o protest

do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego. Protestuj¹cy nie

podnieœli ¿adnych konkretnych

argumentów przeciw propono-

wanej lokalizacji, mimo ¿e sami

robi¹ tu zakupy. My zebraliœmy

ponad 2,5 tysi¹ca podpisów

mieszkañców, którzy chc¹

utrzymania bazaru. Listê prze-

kazaliœmy wiceprezydentowi

Olszewskiemu. Kupcy, prowa-

dz¹cy na Trockiej dzia³alnoœæ i

Pat na Trockiej
11 stycznia w Gimnazjum nr 141 przy ulicy Trockiej

odby³o siê  spotkanie w sprawie bazaru na Trockiej,

zorganizowane przez urz¹d Dzielnicy Targówek. Udzia³

wziê³o ponad 400 osób, wœród nich: kupcy i klienci bazaru,

mieszkañcy ulicy Fantazyjnej, wiceprezydent Warszawy

Micha³ Olszewski, burmistrz S³awomir Antonik i wicebur-

mistrz Ma³gorzata Kwiatkowska, 8 radnych Targówka,

2 radne m.st. Warszawy oraz senator Marek Borowski.

osoby zatrudnione tu na umo-

wê o pracê to oko³o 400 osób.

Od 1 stycznia jako najemcy nie

mamy umowy z Zarz¹dem Go-

spodarowania Nieruchomoœcia-

mi, a mamy ZGN p³aciæ faktury.

Jedynym argumentem, podno-

szonym na zebraniu przeciw

lokalizacji bazaru, by³o zwiêk-

szenie natê¿enia ruchu na

ulicy Fantazyjnej, które utrudni

¿ycie mieszkañcom. Kupcom

wydaje siê to nieuzasadnione,

bo przesmyk miêdzy ulicami:

Zamiejsk¹ i Askenazego rów-

nie¿ jest w¹ski i nie  powoduje

to uci¹¿liwoœci mieszkañcom.

Wed³ug wiceprezydenta Ol-

szewskiego zostaniemy na

Trockiej do koñca marca; co

potem – nie wiadomo. Co bêdzie,

jeœli Samorz¹dowe Kolegium

Odwo³awcze rozpatrzy skargê

w kwietniu lub maju?

O wypowiedŸ poprosiliœmy

te¿ burmistrza S³awomira

Antonika:

Na Targówku powróci³ temat

przeniesienia bazaru z ulicy Trockiej.

Kilkanaœcie dni temu w gimna-

zjum 141 odby³o siê spotkanie,

dotycz¹ce zmiany lokalizacji ba-

zarku. Przysz³o wiele osób. Poja-

wili siê tak¿e mieszkañcy z ul.

Fantazyjnej, którzy protestuj¹

przeciwko usytuowaniu bazaru w

pobli¿u ich domów. Atmosfera

chwilami by³a gor¹ca. Aby wys³u-

chaæ argumentów mieszkañców z

ul. Fantazyjnej, ustalono dodatko-

wy termin spotkania, które odbê-

dzie siê 28 stycznia 2016 r. Przy-

pada nam trudna rola mediacyj-

na - z jednej strony s¹ kupcy, któ-

rzy chc¹ handlowaæ, bo chodzi o

ich miejsca pracy - z drugiej

mieszkañcy, którzy do niedawna

w ogóle nie chcieli s³yszeæ o lo-

kalizacji bazaru przy ul. Fantazyj-

nej. Bardzo wnikliwie oceniamy

racje jednej i drugiej strony i sta-

ramy siê znaleŸæ dobre wyjœcie.

Takim dzia³aniem, wychodz¹cym

naprzeciw oczekiwaniom, by³o

m.in. usytuowanie wjazdów z ba-

zaru w sposób najmniej uci¹¿liwy

dla mieszkañców, rozmieszczenie

stanowisk handlowych zgodnie z

postulatami mieszkañców oraz

zmiana organizacji ruchu.

PS. Bazar na Trockiej

bêdzie tematem sesji Rady

Dzielnicy Targówek 27

stycznia o godzinie 16.30.

W okresie ferii zimowych – od 1 do 12 lutego na ulice

nie wyjad¹ autobusy linii 304, 320, 334, 356, 379 i 412

oraz tramwaje linii 14 i 25. Wybrane linie autobusowe bêd¹

rzadziej podje¿d¿a³y na przystanki.

Podczas ferii zimowych, w dni powszednie, od 1 do 12 lutego

nie bêd¹ kursowa³y autobusy linii 304, 320, 334, 356, 379 i

412. Autobusy linii 105, 115, 121, 162, 211, 326, 401, 411 i

522 nie bêd¹ realizowa³y wybranych kursów (wykonywanych

w dni nauki szkolnej i zaznaczonych indeksami w rozk³adach

jazdy). Zostan¹ zawieszone podjazdy do szkó³ dla linii 153,

163 i 164 oraz kursowanie tzw. „wtyczek”. Autobusy linii 154

bêd¹ podje¿d¿a³y dodatkowo do pêtli Fort Radiowo.

Na tory nie wyjad¹ tramwaje linii 14 i 25. Bez zmian bêd¹

natomiast kursowa³y poci¹gi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej.

Ponadto, od 8 do 12 lutego autobusy linii 114, podczas

miêdzysemestralnej przerwy w zajêciach w UKSW, nie bêd¹

realizowa³y kursów oznaczonych w rozk³adzie symbolem „f”.

Zimowe ferie w komunikacji

Zaczniemy od uroczystej sesji

oraz okolicznoœciowego kon-

certu. Pozosta³e imprezy, jak:

Motoserce, Targówek Elsnerowi

bêd¹ podporz¹dkowane ob-

chodom 100-lecia dzielnicy.

Nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e

Targówek jest szczególnym

miejscem na mapie Warszawy.

Co prawda w tzw. organizm

miejski w³¹czono nas stosun-

kowo niedawno, 100 lat temu,

ale historyczna ranga naszej

dzielnicy jest niezaprzeczalna.

Tak naprawdê to w³aœnie na

Targówku zaczê³a siê Warsza-

wa. Œwiadcz¹ o tym œlady ar-

cheologiczne. Grodzisko z X

wieku mo¿na ogl¹daæ w Lesie

Bródnowskim. Taki paradoks

historii w X wieku - Warszawa

urodzi³a siê na Targówku. Tysi¹c

lat póŸniej Targówek narodzi³ siê

w Warszawie. Nie zapominamy

o tym, a has³o promocyjne

dzielnicy „Targówek tu zaczyna

siê Warszawa” jest tego najlep-

szym œwiadectwem.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

1-5.02 (poniedzia³ek – pi¹tek)

- WIOSKA ŒWIATA – „Zima w mieœcie” dla dzieci 6-12 lat.

Karnet 110 z³ lub 150 z³.

- Warsztaty breaking (BREAKDANCE) dla dzieci i m³odzie¿y.

Godz. 15.30-17.00. Op³ata 80 z³.

- Lego Star Wars dla dzieci. Godz. 9.00-13.00. Karnet 150 z³.

- Combat dla m³odzie¿y. Godz. 17.15-18.15. Op³ata 85 z³.

- Zimowa Akademia Fitnessu dla doros³ych. Godz. 18.30-19.30.

Karnet 75 z³. Pojedyncze wejœcie 17 z³.

8-12.02 (poniedzia³ek–pi¹tek)

- Lego Star Wars dla dzieci. Godz. 8.00-14.00. Karnet 220 z³.

- Szermierka dla dzieci i m³odzie¿y (8-14 lat). Godz. 14.30-16.00.

Karnet 140 z³.

- Modelarstwo i gry strategiczne dla nowych uczestników. 9-11.02,

godz. 10.00-13.00. Op³ata za dzieñ 20 z³ (+w³asny model)

lub 45 z³ (w tym model).

- Gry strategiczne - zajêcia dla uczestników Pracowni Mikro-

modelarstwa i Gier Strategicznych U³an. Godz. 9.00-16.00.

Op³ata 30 z³/dzieñ.

- Intensywny kurs tañca towarzyskiego dla m³odzie¿y (bez

wtorku). Godz. 17.00-18.15. Karnet 75 z³.

- Intensywny kurs tañca towarzyskiego dla doros³ych (bez

wtorku). Godz. 18.30-20.00. Karnet 120 z³.

7.02 (niedziela) godz. 16.00-20.00 - Ostatnia Niedziela

Karnawa³u - wieczorek dla doros³ych. Mile widziane stroje

karnawa³owe. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

12.02 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

14.02 (niedziela) godz. 16.00 - „Mi³oœæ ci wszystko wybaczy”

recital Alicji Miesza³o i jej goœci. Akompaniament Olga

Romaszko-Niewiadomska. Wstêp wolny.

15.02 (poniedzia³ek) - Wystawa fotografii w XLVI LO im.

S. Czarnieckiego podsumowuj¹ca projekt „Szlakiem Hymnu”

realizowany w latach 2012-2015. Wystawa czynna do 4 marca.

17.02 (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski. „90 lat Gdyni i bo-

haterów Marynarki Wojennej II RP”. W programie: projekcja

filmów „Album Gdyñski” w re¿. Marka Widarskiego oraz

„Podwodny Dywizjon” w re¿. Teodora Ratkowskiego, spotkanie

z autorami obu filmów oraz promocja ksi¹¿ki „D¿oker” (wyd. MG)

autorstwa Micha³a Piedziewicza. Wstêp wolny.

20.02 (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- Piórnik w³asnorêcznie uszyty – warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y

(powy¿ej 9 lat). Godz. 10.00-14.00. Op³ata 30 z³.

- Mali Einsteini – temat: H
2
O – tajemnice wody. Doœwiadczenia i ekspe-

rymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa -

godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 50 z³.

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat).

Temat: Obrazy pachn¹ce owocami i spotkanie z Paulem Ce-

zanne. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.

- Modelarstwo dla najm³odszych i trochê starszych. Godz.

10.00-13.00. Op³ata 40 z³ (w tym  model).

21.02 (niedziela) godz. 15.00 - We³niane inspiracje – warsztaty

dla dzieci poprowadzi artysta plastyk Ewa Nogaj. Powstan¹

formy artystyczne z we³ny. Op³ata 10 z³, dzieci z sekcji „Sztuka

na horyzoncie” bezp³atnie.

21.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Pokochaj WARmiê, jak ko-

chasz WARszawê” wystawa Ewy Nogaj – tkanina, miniatury,

formy przestrzenne. Wernisa¿ uœwietni spektakl w wykonaniu

Wspania³ego Teatru bez Nazwy z Gietrzwa³dzkiego Oœrodka

Kultury. Wystawa czynna do 10 marca.

21.02 (niedziela) godz. 17.00 - „Wesele” Stanis³awa Wy-

spiañskiego – inscenizacja w wykonaniu Wspania³ego Teatru

bez Nazwy z Gietrzwa³du. Wstêp wolny.

26.02 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

27.02 (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10

lat). Temat: Symultanizm, dynamika, ruch czyli o futuryzmie.

Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

- Mali Einsteini – temat: Ach to powietrze!. Doœwiadczenia i

eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

- Ceramika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego –

obowi¹zuj¹ zapisy.

27.02 (sobota) godz. 16.00 - Benefis Jana Czerwiñskiego –

dyrygenta i kierownika zespo³ów wokalnych „¯urawie” i

„Zaciszañska Nuta” UTW DK Zacisze. Wstêp wolny.

28.02 (niedziela) godz. 17.00 - „FINTIKLUSZKI – folkowe

okruszki” Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru

Ma³eMi. Bilety w cenie 10 z³.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ANGIELSKI, 609-631-186

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

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³ Tel.

668-681-916

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

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

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRANIE dywanów wyk³adzin

605-726-258

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

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

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 10 lutego

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,

ju¿ po pierwszej wizycie u niego

ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów 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, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

27, 28, 29, 30 stycznia

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lutego

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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

Dotychczas przedsiêbiorcy, którzy w

ustawowych terminach nie wywi¹zali siê z

obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczeñ o wartoœci

sprzedanego alkoholu w roku poprzednim

lub wniesienia op³aty za korzystanie z

zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych,

tracili zezwolenia na jego sprzeda¿ na

okres 6 miesiêcy. Nowe przepisy, które

wesz³y w ¿ycie 1 stycznia br., daj¹ im

mo¿liwoœæ uzupe³nienia zaleg³oœci w ci¹gu

nastêpnych 30 dni, jednak pod warunkiem

uiszczenia dodatkowych op³at.

Oœwiadczenia o wartoœci sprze-

danego alkoholu w roku poprzednim

W niedzielê, 31 stycznia 2016 r. up³y-

wa ustawowy termin na z³o¿enie przez

Zmiany w zezwoleniach na sprzeda¿ alkoholu
Wa¿na wiadomoœæ dla przedsiêbiorców sprzedaj¹cych alkohol. Jeœli do 31 stycznia z ró¿nych przyczyn nie

z³o¿¹ oœwiadczenia lub nie wnios¹ op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych, maj¹ na to jeszcze

30 kolejnych dni. Wesz³y w ¿ycie nowe przepisy reguluj¹ce sprzeda¿ napojów alkoholowych.

przedsiêbiorców pisemnego oœwiadczenia

o wartoœci sprzeda¿y napojów alkoholo-

wych w roku 2015. Oœwiadczenie nale¿y

z³o¿yæ w Urzêdach Dzielnic m.st. Warszawy

najpóŸniej do 29 stycznia 2016 r. (w

sobotê i niedzielê Urzêdy nie pracuj¹)*.

W przypadku niez³o¿enia oœwiadczenia w

terminie do dnia 31 stycznia, przedsiêbiorca

mo¿e jeszcze dope³niæ tego obowi¹zku w

terminie 30 kolejnych dni wraz z jednocze-

snym dokonaniem dodatkowej op³aty. Jej

wysokoœæ to 30% rocznej „podstawowej”

op³aty za korzystanie z zezwoleñ. W

przypadku posiadania zezwoleñ na sprzeda¿

ca³ego asortymentu napojów alkoholowych

dodatkowa op³ata wynosi 945 z³.

Op³aty za korzystanie w 2016 r.

z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów

alkoholowych

Tak¿e do 31 stycznia przedsiêbiorcy

powinni wnieœæ I ratê op³aty za korzystanie

w 2016 r. z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów

alkoholowych. Wszyscy przedsiêbiorcy

chc¹cy wnieœæ op³atê w Urzêdzie Dzielnicy

m.st. Warszawy, mog¹ to zrobiæ do 29

stycznia 2016 r. (w sobotê i niedzielê Urzêdy

nie pracuj¹)*. W przypadku dokonywania

op³aty za poœrednictwem banku na ra-

chunek odpowiedniego Urzêdu Dzielnicy

m.st. Warszawy, za termin dokonania

op³aty uznaje siê dzieñ przyjêcia polecenia

przelewu przez bank przedsiêbiorcy.

Jeœli przedsiêbiorca nie op³aci rat w

ustawowej wysokoœci do 31 stycznia, 31

maja i 30 wrzeœnia, mo¿e jeszcze dope³niæ

tej czynnoœci w terminie 30 kolejnych dni,

przy czym ka¿dorazowo kwota do zap³aty

zostaje powiêkszona o 30% ca³ej nale¿nej

op³aty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niez³o¿enia oœwiadczenia

lub niedokonania op³aty w ustawowych

terminach zezwolenie wygasa, a przedsiê-

biorca mo¿e wyst¹piæ o nowe zezwolenie

po 6 miesi¹cach od dnia wydania decyzji

o wygaœniêciu zezwolenia.

*Pomimo, i¿ ostatni dzieñ terminu do

z³o¿enia oœwiadczenia oraz wniesienia

op³aty przypada na niedzielê, nie wp³ywa

to na przed³u¿enie terminu. Do ustawo-

wego terminu z³o¿enia oœwiadczenia oraz

uiszczenia op³aty za korzystanie z zezwoleñ

na sprzeda¿ napojów alkoholowych nie

stosuje siê przepisów Kodeksu postêpowania

administracyjnego, Kodeksu cywilnego

oraz Ordynacji podatkowej. 

Kontrola oœwiadczeñ o wartoœci

sprzeda¿y napojów alkoholowych

Jednoczeœnie w lutym 2016 r. Prezydent

m.st. Warszawy rozpoczyna kontrole

dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorców

prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoho-

lowych w zakresie prawid³owoœci sk³ada-

nych corocznie oœwiadczeñ o wartoœci

sprzedanego alkoholu w roku poprzed-

nim.  Na podstawie danych zawartych

w oœwiadczeniu, wyliczana jest op³ata

roczna za korzystanie z zezwoleñ na

sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Celem kontroli jest ustalenie, czy dane

zawarte w oœwiadczeniu odzwierciedlaj¹

faktyczn¹ wartoœæ sprzeda¿y poszczegól-

nych rodzajów napojów w danym punkcie

i w roku, którego dotyczy oœwiadczenie.

Kontrole przeprowadzane bêd¹ po wcze-

œniejszym zawiadomieniu przedsiêbiorcy

o zamiarze wszczêcia kontroli dotycz¹cej

konkretnego punktu sprzeda¿y.

W razie wykrycia nieprawdziwych danych w

oœwiadczeniu, przedsiêbiorca utraci zezwolenie

i mo¿liwoœæ ubiegania siê o kolejne przez okres

trzech lat od dnia wydania decyzji cofaj¹cej

zezwolenie. Cofniêcie zezwolenia dotyczyæ

bêdzie ka¿dego przedsiêbiorcy, który poda-

wa³ nieprawdziwe dane w oœwiadczeniu

(kwoty zawy¿one lub zani¿one), niezale¿nie

czy by³o to celowe dzia³anie, czy nieumyœlne.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy pod-

pisa³a zarz¹dzenie zakazuj¹ce organizowania na terenach

nale¿¹cych do miasta objazdowych przedstawieñ cyrkowych

z udzia³em zwierz¹t. O powstanie takiej regulacji wnioskowa³y

m.in. organizacje pozarz¹dowe broni¹ce ich praw.

Wykorzystywanie zwierz¹t do celów rozrywkowych wzbudza

coraz wiêcej kontrowersji nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie. Osoby

prywatne oraz organizacje pozarz¹dowe, których statutowym

celem jest ochrona zwierz¹t, poddaj¹ krytyce wszelkie imprezy z

udzia³em zwierz¹t, a w szczególnoœci przedstawienia cyrkowe.

– To zarz¹dzenie jest wynikiem rosn¹cej œwiadomoœci i wra¿-

liwoœci spo³eczeñstwa. Chcemy propagowaæ w³aœciwe wzorce

relacji cz³owiek-zwierzê. Dziêki tej regulacji zakazana zostanie

równie¿ dystrybucja biletów i promocja tego typu wydarzeñ

zarówno w Urzêdzie m.st. Warszawy, urzêdach dzielnic, jak i

jednostkach organizacyjnych naszego miasta – mówi Hanna

Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Nowe zarz¹dzenie zakazuje udostêpniania nieruchomoœci

stanowi¹cych mienie m.st. Warszawy oraz bêd¹cych w jego

zarz¹dzie na potrzeby objazdowych przedstawieñ cyrkowych

z udzia³em zwierz¹t. Dodatkowo zakazuje równie¿ dystrybucji

biletów i promocji tego typu wydarzeñ przez Urz¹d m.st. War-

szawy, urzêdy dzielnic i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy.

Nowo powsta³e prawo jest wynikiem spo³ecznego sprzeciwu

wobec przedmiotowego traktowanie zwierz¹t w cyrkach. Dez-

aprobatê opinii publicznej budzi zmuszanie ich poprzez tresurê,

do wykonywania czynnoœci niezgodnych z ich natur¹, a tak¿e

niezapewnianie warunków bytowania stosownych do potrzeb

gatunku, karygodne warunki transportu oraz miejsc przebywania

zwierz¹t miêdzy wystêpami i poza sezonem.

Wystêpom cyrkowym z udzia³em zwierz¹t sprzeciwiaj¹ siê

tak¿e psychologowie z Komitetu Psychologii Polskiej Akademii

Nauk, wskazuj¹c jednoznacznie na szkodliwy wp³yw ich

ogl¹dania na dzieci. Podkreœlaj¹, ¿e dzia³alnoœæ ta ukazuje

zwierzêta zniewolone, zachowuj¹ce siê wbrew w³asnej naturze,

czêsto ogl¹dane te¿ w ciê¿arówkach, klatkach czy na uwiêzi,

co mo¿e utrwalaæ w dzieciach przekonanie, ¿e nie ma niczego

z³ego w takim traktowaniu zwierz¹t.

Cyrki ze zwierzêtami?

Nie w Warszawie

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, Polska jako pierwsza

uruchomi³a procedurê monito-

rowania praworz¹dnoœci.

Wprawdzie wczeœniej wszyst-

kie polskie uczelnie prawnicze

wytyka³y naruszanie prawa

przez rz¹d i prezydenta, ten¿e

podpisywa³ wszystko jak leci.

W Brukseli pani premier rze-

czowo zapewnia³a, ¿e Polska

jest piêknym krajem, a Polacy

s¹ dumni. No ludzie! Powód do

dumy jest wtedy, gdy siê coœ

osi¹gnie. Je¿eli doktor prawa

nie szanuje w³asnych autory-

tetów, to musi siê to zemœciæ

wstydem. Ja pani¹ premier te¿

zapewniam, ¿e Polska to piêk-

ny kraj, ale powodów do dumy

to nie ma i czas wybiæ siê na

samodzielnoœæ.

Styczeñ i luty to czas rujek

u kotek i suk. Po prostu, taki

cykl. Tak od stworzenia œwiata

maj¹ zwierzaki. Ruje u kotek

s¹ krótkie, aliœci przy braku

spe³nienia - nawracaj¹. Suki

przechodz¹ ok. trzytygodniowy

okres godowy, widoczny czêsto

na ulicach i w parkach miejskich.

Sucze feromony s¹ bardzo silne

i przyci¹gaj¹ samce nawet z

kilkunastu kilometrów. Wiêksze

lub mniejsze watahy zawsze s¹

zagro¿eniem komunikacyjnym

i w bezpoœredniej bliskoœci

mog¹ zdarzaæ siê pogryzienia.

Dlatego tak wa¿na jest anty-

koncepcja i sterylizacja kotek

i suk. Stosowanie progesta-

genów powinno byæ jak naj-

krótsze. Ka¿dy miligram tej

substancji godzi w mêskoœæ.

Sk³adniki œrodków antykon-

cepcyjnych nie rozk³adaj¹

siê i powracaj¹ do nas w po-

karmach, utrudniaj¹c zajœcie

w ci¹¿e i os³abiaj¹c mêskie

libido i sprawnoœæ plemników.

Okres dzia³ania antykoncepcji

powinien byæ wykorzystany

do przeprowadzenia zabiegu

sterylizacji. Chirurg nie musi

martwiæ siê obni¿on¹ krzepli-

woœci¹ krwi w okresie oko³o-

rujowym. Ci¹¿a u suk i kotek

ma podobny czas trwania i

zawiera siê od 58 do 68 dni.

Je¿eli podamy antykoncepcjê

po zap³odnieniu, to poród

mo¿e siê odbyæ wy³¹cznie

chirurgicznie. Zwierzê nie

urodzi si³ami natury. Co zrobiæ,

je¿eli dojdzie do niechcianego

porodu? Mo¿na poddaæ nie-

szczêsne zwierzaki eutanazji

u lekarza weterynarii. Nie jest

to kosztowne i du¿o bardziej

humanitarne od „domowych

metod” o których nie bêdê

pisa³, bo Polska jest piêknym

krajem, a naród dumny.

Piêkna Polska
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Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

Od ostatniego wydania NGP min¹³

raptem miesi¹c, a wokó³ rzeczywistoœæ

zgo³a odmienna. Nie doœæ, ¿e mamy

nowy rok, to jeszcze zawita³a zima.

Tematów tak wiele, ¿e waszemu

felietoniœcie trudno siê pozbieraæ.

Zacznijmy od spraw dzielnicowych.

Mamy na Pradze nowego burmistrza,

a tym samym nowy zarz¹d. Nowy

burmistrz nazywa siê Wojciech Zab³ocki

i przyby³ do nas z dalekiego Ursynowa,

reszta zarz¹du z PWS pozosta³a bez

zmian. Upadaj¹ wiêc wszelkie plotki

na temat zmian koalicji na Pradze

Pó³noc. PiS ma swoj¹ przystawkê,

któr¹ ma zamiar powoli skonsumowaæ

(przystawka mo¿e okazaæ siê niezjadli-

wa i wywo³aæ reperkusje w organizmie

konsumenta). Burmistrz Lisiecki jest ju¿

z dala od praskich spraw. Pozosta³y

tylko po nim dziesi¹tki niezrealizowa-

nych obietnic. Nad ocen¹ jego dorobku

jeszcze w przysz³oœci siê pochylê.

Nowy burmistrz, m³ody sympatyczny

trzydziestolatek, wykaza³ siê na sesji

encyklopedyczn¹ znajomoœci¹ Pragi.

Zobaczymy, jak poradzi sobie w

praktyce, maj¹c u boku dwóch sa-

morz¹dowych (te¿ sympatycznych)

wyjadaczy. Pierwszy kontakt z nowy

burmistrzem na posiedzeniu dzielni-

cowego zespo³u ds. bud¿etu partycy-

pacyjnego rokuje obiecuj¹co. Pe³na

deklaracja wspó³pracy. Tak na mar-

ginesie, po raz pierwszy z³o¿y³em

projekt do bud¿etu partycypacyjnego.

Nosi nazwê „Oœwietlenie praskiej

przestrzeni publicznej” mówi¹c po

ludzku chodzi o zamontowanie ok. 70

latarni doœwietlaj¹cych ciemne praskie

podwórka. Polecam go Pañstwa uwa-

dze. W przypadku jego zwyciêstwa,

bêdê go kontynuowa³ w kolejnych

latach w kolejnych obszarach Pragi

Pó³noc. Nie sposób siê jednak w

pierwszym noworoczny felietonie nie

odnieœæ do dokonañ PiS w kraju. Iœci

siê mój sen opisany w listopadowym

wydaniu NGP. Niestety, czarny to sen

i czarny scenariusz dla kraju http://

www.ngp.westsidegroup.pl/str/tek-

st4677.html. Dziwne nocne posiedzenia

Sejmu, dziwny sposób zarz¹dzania

krajem z tylnego fotela przez Prezesa,

zaostrzanie prawa poprzez mo¿liwo-

œci wiêkszej inwigilacji obywateli,

przejêcie mediów publicznych, zapo-

wiedzi zmian w ordynacji wyborczej

to destabilizuje pañstwo, wyzwala

opór spo³eczny (po raz pierwszy od

lat by³em na demonstracji KOD-u w

sprawie wolnoœci mediów), oddzia³y-

Idzie noweTemat przeniesienia Wypo¿yczalni

dla Doros³ych i M³odzie¿y nr 102 z

ulicy Kijowskiej 11 (Szmulowizna) na

ulicê Jagielloñsk¹ 47 E (Nowa Praga)

jest bliski wielu mieszkañcom naszej

dzielnicy. Dla przypomnienia - z po-

wodu zbyt wysokich kosztów utrzymania

lokalu dyrektor Biblioteki Publicznej

im. Ks. Jana Twardowskiego podjê³a

decyzjê o zmianie lokalizacji.

Tak brzmi wersja oficjalna. A jakie

s¹ fakty? Przed podjêciem decyzji NIE

podjêto ¿adnych rozmów o zmianê

stawki czynszu, choæ jak zapewnia kie-

rownik RSM Praga, która wynajmuje

lokal, „spó³dzielnia jest gotowa do pod-

jêcia rozmów i obni¿enia czynszu”; NIE

podjêto próby znalezienia tañszego

lokalu w tej okolicy w zasobach m.st.

Warszawy’; NIE wyst¹piono do ratusza

o zwiêkszenie etatów, celem otwarcia

nowej filii biblioteki na Nowej Pradze.

Mimo sk³adanych wczeœniej wniosków

i wielokrotnych apeli mieszkañców w

sprawie, dopiero 20 stycznia 2016 roku

odby³o siê wspólne posiedzenie komisji

infrastruktury oraz kultury i sportu, na

którym temat zosta³ podniesiony. Warto

wskazaæ, ¿e 10 listopada 2015 roku do

zarz¹du dzielnicy zosta³o przekazane

formalne stanowisko komisji bud¿etu

w sprawie pozostawienia placówki w

dotychczasowej lokalizacji, które pozo-

sta³o do dzisiaj bez odpowiedzi.

Czy rzeczywiœcie nie istnieje ¿adna al-

ternatywa dla tego problemu? Jednym z

rozwi¹zañ, jak twierdzi rzecznik Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc, jest zg³oszenie w

ramach bud¿etu partycypacyjnego pro-

jektu utworzenia biblioteki s¹siedzkiej.

To jednak nie daje gwarancji, ¿e projekt

taki zostanie rozpatrzony pozytywnie, a

nawet jeœli tak siê stanie, to jego realizacja

zajmie kolejny rok. Kolejne rozwi¹zanie,

zasugerowane przez lidera kolacji rz¹-

dz¹cej, sugeruje, aby RSM Praga bezp³at-

nie otworzy³a punkt biblioteczny. A mo¿e

tak dla przypomnienia cytat ks. J. Twar-

dowskiego „Raczej siebie oskar¿ajmy, a

nie innych”. Sami szukajmy w³aœciwego

rozwi¹zania, a nie przerzucajmy odpo-

wiedzialnoœci na innych.

Mieszkañcy osiedla „Kijowska” s¹

zrozpaczeni. Wci¹¿ nie wierz¹, ¿e to

siê dzieje naprawdê. Przecie¿ ta biblio-

teka by³a tu ponad 40 lat! Istnieje od

pocz¹tku powstania osiedla. To jedy-

na placówka kulturalna w tej okolicy.

Czytelnicy nie trac¹ nadziei i zbieraj¹

podpisy pod kolejnym wnioskiem o

pozostawienie wypo¿yczalni.

Jest o co walczyæ, bo sprawa wci¹¿

nie jest przes¹dzona. W³adze dzielnicy

planuj¹ zorganizowaæ w tym miesi¹cu

spotkanie ze Spó³dzielni¹ RSM Praga.

Jednoczeœnie Zwi¹zek Zawodowy NSZZ

„Solidarnoœæ” zapowiedzia³ rozmowê w

sprawie biblioteki u burmistrza Pragi-Pó³noc.

Koniec Biblioteki numer 102?
Praski folwark

Ju¿ dawno ¿adne dzia³anie w sferze

kultury i edukacji nie wywo³a³o na Pra-

dze Pó³noc tylu emocji, co przeniesienie

jednej z filii praskiej biblioteki publicznej

z „jamnika” przy ul. Kijowskiej na osiedle

bloków komunalnych na Golêdzinowie.

Po cichu, bez jakichkolwiek konsultacji,

wbrew woli mieszkañców i wiêkszoœci rad-

nych. Sposób postêpowania oburza, tym

bardziej, ¿e nie skorzystano z najlepszego

narzêdzia, jakim s¹ w takich przypad-

kach konsultacje spo³eczne, na Pradze

stosowane nawet w drobnych sprawach,

takich jak remonty podwórek kamienic

komunalnych (sk¹din¹d ZGN i w³adze

dzielnicy powinny w kwestiach remonto-

wych ZAWSZE tak postêpowaæ). W przy-

padku dostêpu do darmowej kultury i

ksi¹¿ek, a wiêc kwestii bardzo istotnej z

punktu widzenia spo³ecznoœci Szmulowi-

zny, Micha³owa, Starej Pragi, ale te¿, jak

¯onglowanie bibliotekami
siê okazuje, mieszkañców Kamionka

(wielu czytelników z Pragi P³d. korzysta-

³o z wypo¿yczalni na Kijowskiej), brak

w³aœciwej informacji o problemach loka-

lowych i finansowych biblioteki oraz rze-

telnych konsultacji jest karygodny.

Zw³aszcza w dobie wdra¿ania na Pradze

Zintegrowanego Programu Rewitalizacji,

którego celem jest m.in. aktywizacja kul-

turalna mieszkañców. Pora¿aj¹cy jest

równie¿ sposób za³atwienia sprawy w

w¹skim gronie, bez udzia³u Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego czy radnych

(na wczeœniejszym etapie konfliktu). O

problemach lokalowych filii na Kijowskiej

wiadomo by³o od 2008 r., co publicznie

przyzna³a dyrektorka praskiej biblioteki

na ubieg³otygodniowym wspólnym posie-

dzeniu komisji kultury i infrastruktury

Rady Dzielnicy. Minê³o 8 lat i przez ten

czas nie zrobiono praktycznie nic (poza

coroczn¹ wymian¹ korespondencji na

linii biblioteka – dzielnica - RSM Praga),

by uratowaæ wypo¿yczalniê na Kijowskiej.

Taka sytuacja obci¹¿a dyrektorkê biblio-

teki jako mened¿era. W¹tpliwym, a na

pewno nieprzemyœlanym krokiem by³o

przeniesienie na Golêdzinów (warto

przypomnieæ, ¿e przed kilkoma laty zli-

kwidowano filiê biblioteczn¹ na pobliskich

Œliwicach) w³aœnie biblioteki z Kijowskiej.

W ten sposób zredukowano liczbê punk-

tów bibliotecznych na Starej Pradze i

SzmulowiŸnie do 2 adresów, jednoczeœnie

dodaj¹c kolejny, pi¹ty, adres biblioteczny

na Nowej Pradze i Pelcowiznie – przy

podobnej liczbie mieszkañców obu czêœci

Pragi rozdzielonych Alej¹ Solidarnoœci. Jeœli

problemem by³y etaty (brak mo¿liwoœci

tworzenia nowych), sensowniejszym

rozwi¹zaniem by³oby przeniesienie na

Golêdzinów jednej z filii dzieciêcych (z

Z¹bkowskiej lub Radzymiñskiej), które

drzwi w drzwi s¹siaduj¹ z wypo¿yczal-

niami dla doros³ych. Jednoczeœnie wypo-

¿yczalniê z Kijowskiej mo¿na by³o prze-

nieœæ do tañszego lokalu komunalnego,

np. na Kawêczyñsk¹ 16, ok. 5 min.

spacerem z Kijowskiej. Taki krok rzeczy-

wiœcie odpowiada³by s³owom dyrekcji

biblioteki, ¿e z nowej filii nadal bêd¹

mogli korzystaæ mieszkañcy Szmulek i

Starej Pragi. Skandal wokó³ przenosin

biblioteki z ul. Kijowskiej ka¿e postawiæ

szereg pytañ dotycz¹cych funkcjonowania

praskiej biblioteki, w tym dostosowywania

oferty i modelu dzia³ania do wyzwañ

XXI w. Byæ mo¿e, na wiêkszoœæ tych

pytañ odpowiedzieæ powinien dopiero

nowy dyrektor tej placówki.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Jeszcze w grudniu otwarto oferty

w przetargu na projekt budowy odcin-

ka obwodnicy œródmiejskiej od ronda

Wiatraczna do ul. Radzymiñskiej.

Ofert jest sporo (siedem), wiêc mo¿na

przypuszczaæ, ¿e oczekiwana od

dziesiêcioleci inwestycja wreszcie za-

cznie siê materializowaæ. Do zamkniê-

cia obwodnicy œródmiejskiej bêdzie

brakowa³o jeszcze tylko odcinka od

Radzymiñskiej do ronda ¯aba.

Wczeœniej w³adze miasta zaliczy³y

kilka podejœæ do tematu, z których

najwa¿niejszym by³o - tak nam siê

wtedy wydawa³o - umieszczenie w

2008 r. praskiego odcinka obwodnicy

w rz¹dowym wykazie przedsiêwziêæ

Euro 2012. Dawa³o to inwestycji

liczne fory w pokonywaniu barier

biurokratycznych, ale zarazem zobo-

wi¹zywa³o do ukoñczenia budowy

przed rozpoczêciem mistrzostw Euro-

py w czerwcu 2012 r. To ostatnie by³o

nie do ogarniêcia przez w³adze miasta,

nic zatem dziwnego, ¿e na wniosek

pani prezydent budowa obwodnicy,

razem z kilkoma innymi inwestycjami

na Pradze, w pó³tora roku póŸniej

zosta³a chy³kiem z wykazu Euro

wykreœlona.

Co ciekawe, praska czêœæ obwodnicy

œródmiejskiej by³a wówczas podzielona

na etapy inaczej: pierwszy obejmowa³

odcinek od ronda Wiatraczna do ul.

Zabranieckiej, a drugi od Zabranieckiej

do ronda ̄ aba. Na pierwszy etap miasto

uzyska³o nawet w 2008 r. wielkim na-

k³adem pracy (konsultacje spo³eczne)

i œrodków (wynajêto firmê zewnêtrzn¹)

pozytywn¹ decyzjê œrodowiskow¹.

Zgodnie z ni¹, trasa mia³a biec prawie

kilometrowym tunelem pod Rondem

Wiatraczna i ul. Szaserów, na co oczywi-

œcie w bud¿ecie nie wystarczy³o œrodków.

W obecnej koncepcji pierwszy od-

cinek dotrze do Radzymiñskiej, co

wuje na gospodarkê (dolar ponad

4 z³) i budzi zaniepokojenie Unii Eu-

ropejskiej. Awantura goni awanturê.

Tê z piêcioma sêdziami Trybuna³u

Konstytucyjnego trafnie skomentowa³

jeden z moich znajomych. PO wziê³a

nale¿ne jej trzy ciasteczka i przy

okazji „przytuli³a” dwa. PiS nie doœæ,

¿e wzi¹³ wszystkie piêæ, to jeszcze chce

„przytuliæ” ca³¹ cukierniê. Bat ju¿

jest, a gdzie marchewka? Gdzie ulgi

podatkowe, gdzie po 500 z³ na dziecko,

gdzie darmowe leki, gdzie obni¿enie

wieku emerytalnego, gdzie podwy¿-

szenie minimalnej p³acy?

PS. O sprawie biblioteki na Kijow-

skiej 11 pamiêtam.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Nieodparcie pojawia siê jednak

pytanie, dlaczego osoba pe³ni¹ca

funkcjê dyrektora tej placówki jest

g³ucha na potrzeby i proœby swoich

czytelników? Przecie¿ to oni s¹ tu

najwa¿niejsi. Biblioteki nie powstaj¹

dla zysku ani presti¿u, s¹ z definicji

niedochodowe i pe³ni¹ s³u¿ebn¹ rolê

w spo³eczeñstwie. Dyrektor biblioteki

powinna wiêc przede wszystkim za-

dbaæ o swoich podopiecznych, u³atwiaæ

im dostêp do literatury, wystêpowaæ w

ich imieniu. Mo¿e problemem nie jest

lokal, ale sposób zarz¹dzania i zbyt

du¿e upolitycznienie, co powoduje

utratê samodzielnoœci programowej i

zanik wartoœci autotelicznych?

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

Dzielnicy Praga Pó³noc

Prosto z mostu

Obwodnica bez koñca

jest znacznie rozs¹dniejsze. Trasa ma

biec prawdopodobnie krótszym tune-

lem, którego d³ugoœæ na byæ jeszcze

poddana analizie przez projektanta.

Przez torowisko kolejowe ma byæ

poprowadzony wiadukt, czy raczej

wiadukty, a na przeciêciu z Tras¹

Œwiêtokrzysk¹ przyjêto najtañsze

rozwi¹zanie: jednopoziomowe skrzy-

¿owanie (wczeœniej planowano dwu-

poziomowy wêze³).

Prace projektowe maj¹ trwaæ 26

miesiêcy, co oznacza, ¿e przetarg na

prace budowlane rozstrzygnie siê

najwczeœniej w drugiej po³owie 2018 r.

Ratusz obowi¹zkiem uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowê (œciœlej

mówi¹c: jej odpowiednika dla takiej

inwestycji) obarczy³ projektanta, co

go zdyscyplinuje i urealni zak³adane

terminy. Wed³ug Wieloletniej Prognozy

Finansowej Warszawy budowa ma byæ

skoñczona w 2021 r. To doœæ optymi-

styczne, ale nie niemo¿liwe.

Coraz bli¿ej koñca obwodnicy, a

raczej - wprost przeciwnie, gdy¿

prawdziwa obwodnica nie ma przecie¿

pocz¹tku ani koñca.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Jedn¹ z najwa¿niejszych informacji

w naszej polityce krajowej by³o w

ostatnim czasie obni¿enie oceny wia-

rygodnoœci finansowej Polski przez

agencjê ratingow¹ Standard & Poor’s.

Oceny te nale¿y traktowaæ z rezerw¹;

jak one powstaj¹ i ile s¹ warte, móg³

siê przekonaæ ka¿dy, kto ogl¹da³ wci¹¿

jeszcze wyœwietlany w kinach film

The Big Short. Niemniej informacja ta

odbije siê negatywnie na kosztach

obs³ugi d³ugu Polski, poniewa¿ wiêksze

ryzyko przypisywane teraz naszemu

krajowi wi¹zaæ siê bêdzie z wy¿szym

oprocentowaniem papierów d³u¿nych

nabywanych przez podmioty kredytu-

j¹ce. Obni¿enie ratingu Polski poci¹ga

za sob¹ automatycznie obni¿enie

ratingu Warszawy, poniewa¿ zasad¹

jest, ¿e ¿adne miasto na terenie danego

kraju nie mo¿e byæ oceniane wy¿ej ni¿

kraj jako ca³oœæ.

Stan finansów Warszawy oczywiœcie

nie zmieni³ siê z dnia na dzieñ, a waga

ostatniej informacji dla naszego mia-

sta bêdzie mia³a z pewnoœci¹ mniejsze

znaczenie ni¿ dla rz¹du. Warto jednak

przyjrzeæ siê, jak wygl¹da zad³u¿enie

Warszawy, jaka jest jego struktura i dy-

namika, poniewa¿ to przede wszystkim

fakt posiadania nadmiernego d³ugu, a

nie taka czy inna ocena jakiejœ agencji

powoduje ryzyko finansowe.

Na koniec 2014 roku d³ug Warszawy

wynosi³ ponad 6 miliardów z³otych, a

w samym 2015 roku urós³ o kolejne

Rating Warszawy w dó³
700 mln z³. Roczne dochody naszego

miasta w ostatnim roku szacuje siê

na 14 mld z³, co oznacza, ¿e d³ug

Warszawy stanowi 48% jej rocznych

dochodów. W³aœcicielami prawie 2/3 d³ugu

Warszawy s¹ podmioty zagraniczne

(wszystkie nale¿¹ do strefy euro), a

pozosta³ej czêœci – banki krajowe.

Sytuacja finansowa Warszawy na

tle sytuacji ogólnokrajowej wygl¹da

stabilnie, co nie zmienia faktu, ¿e

stosunek d³ugu do dochodów miasta

jest zbyt du¿y. Zaci¹ganie kolejnych

zobowi¹zañ ma sens tylko wtedy, gdy

oczekujemy, ¿e korzyœci z wczeœniej za-

koñczonych inwestycji przewy¿sz¹

koszty zaci¹ganych na nie kredytów.

W przeciwnym wypadku musimy wszyscy,

jako podatnicy, p³aciæ za odsetki od kre-

dytów, a miasto nara¿a siê na ryzyko

finansowe w sytuacjach takich, jak

ostatnia nieoczekiwana obni¿ka ratingów.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki”
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