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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

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

W przypadku oœwiadczeñ

maj¹tkowych samorz¹dowców

dzielnicy Targówek napotkali-

œmy zaskakuj¹c¹ sprawê, z

któr¹ rozprawimy siê od razu.

W Biuletynie Informacji Pu-

blicznej brakuje oœwiadczeñ

maj¹tkowych wiceburmistrzów

– Ma³gorzaty Kwiatkowskiej,

Agnieszki Szmulewicz i Grze-

gorza Gadeckiego. Z brakiem

oœwiadczeñ maj¹tkowych

spotykamy siê w naszym

cyklu po raz pierwszy.

Dochody z pracy zarobkowej

Niekwestionowanym liderem

w tej kategorii jest burmistrz

S³awomir Antonik, który w ubie-

g³ym roku zarobi³ 236,6 tys. z³.

Na drugim miejscu znajduje

siê Maciej Jankiewicz (Prawo

i Sprawiedliwoœæ) z kwot¹ do-

chodu w wysokoœci 230 tys. z³.

Jêdrzej Kunowski (Platforma

Obywatelska) z kwot¹ 180,5 tys. z³

uplasowa³ siê na trzeciej po-

zycji, zaœ jego partyjny kolega

Micha³ Jamiñski (PO) znalaz³

siê na czwartym miejscu.

Stawkê piêciu najwiêcej zara-

biaj¹cych samorz¹dowców

zamyka wiceburmistrz Pawe³

Michalec z kwot¹ 149,9 tys. z³.

Na drugim biegunie znajduje siê

pi¹tka najmniej zarabiaj¹cych

radnych. 25 tys. z³ rocznego

dochodu, najni¿sz¹ zarobion¹

kwotê, deklaruje Marek Wasz-

czak (PiS) przy za³o¿eniu, ¿e

nie pobiera diety radnego,

bowiem w oœwiadczeniu nie

zamieœci³ na ten temat infor-

macji. Na drugim miejscu, z

rocznym dochodem w kwocie

27,3 tys. z³ znajduje siê Mi³osz

Stanis³awski (PiS), na trzecim

Jolanta Miœkiewicz (PO) z

kwot¹ 29,3 tys. z³, na czwartym

Andrzej D¹browski (PiS),

który zarobi³ 32 tys. z³. Stawkê

najmniej zarabiaj¹cych za-

myka Urszula Suzdalcew (PiS)

z dochodem w wysokoœci

48,9 tys. z³.

Jeden z radnych, Janusz

Marczyk (PiS), nie deklaruje

¿adnego dochodu.

Nieruchomoœci i samochody

Najwiêkszym potentatem,

jeœli chodzi o wartoœæ nieru-

chomoœci, jest Maciej Jankie-

wicz (PiS), którego maj¹tek

trwa³y: mieszkanie, dzia³ka i

udzia³ w domu jednorodzinnym

opiewa na kwotê 1,2 mln z³.

Drugie miejsce przypad³o w

udziale Andrzejowi Bittelowi

(PiS), którego nieruchomoœci

– dom i mieszkanie warte s¹

1,1 mln z³. Bo¿ena Winter

(Mieszkañcy Bródna – Targówka

– Zacisza) z nieruchomoœciami:

domem, mieszkaniem i dzia³k¹

o ³¹cznej wartoœci 970 tys. z³

znalaz³a siê na trzecim miejscu.

Miejsce czwarte przypad³o

Andrzejowi Gapysowi (MBTZ),

którego dom i mieszkanie s¹

warte 850 tys. z³, zaœ miejsce

pi¹te Tomaszowi Cichockiemu

(PiS) z mieszkaniem o wartoœci

800 tys. z³.

Joanna Mroczek (PO),

wiceprzewodnicz¹ca rady

dzielnicy, Jolanta Miœkiewicz (PO),

Jacek Rybak (PO), Marcin

Sk³odowski (PiS) i Urszula

Suzdalcew (PiS) to osoby,

które nie deklaruj¹ w swoim

oœwiadczeniu posiadania

domu czy mieszkania. Piêæ

Targówek

Na mocn¹ trójkê
Dziœ ostatni odcinek naszego cyklu prezentuj¹cego

podsumowania oœwiadczeñ maj¹tkowych samorz¹dowców

z prawobrze¿nej Warszawy za rok 2015. Przypominamy,

¿e nie zdradzamy ¿adnych tajemnic, bowiem Biuletyn

Informacji Publicznej, który zamieszcza owe oœwiadczenia,

jest dostêpny dla ka¿dego. Jesteœmy zdania, ¿e dla higieny

¿ycia publicznego nale¿y dostarczaæ czytelnikom wiedzê

na temat osób, które z ich wyboru i w ich imieniu sprawuj¹

w³adzê. Dziœ pora na Targówek.

Od 1 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. mieszkañcy

Pragi Pó³noc (oraz pozosta³ych dzielnic Warszawy) bêd¹ mogli

sk³adaæ projekty do 4. edycji bud¿etu partycypacyjnego.

Na Pradze Pó³noc na ich realizacjê zostan¹ przeznaczone

œrodki w ³¹cznej wysokoœci 3 milionów z³otych.

Mieszkañcy bêd¹ mogli sk³adaæ projekty ogólnodzielnicowe

(na ich realizacjê zostanie przeznaczony 1 milion z³otych), a

tak¿e na projekty w ramach 2 obszarów. Obszar 1 obejmuje

Now¹ Pragê z Pelcowizn¹, natomiast obszar 2 obejmuje Star¹

Pragê, Szmulowiznê i Micha³ów. Granic¹ miêdzy obszarami

jest Aleja Solidarnoœci.

Na realizacjê projektów w ka¿dym obszarze zostan¹

przeznaczone ³¹cznie 2 miliony z³otych (po 1 milionie na

obszar). Wiêcej informacji o bud¿ecie partycypacyjnym mo¿na

znaleŸæ na stronie internetowej twojbudzet.um.warszawa.pl

Zachêcam Szanownych Czytelników do skorzystania z

tej mo¿liwoœci wprowadzenia pozytywnych zmian w swojej

najbli¿szej okolicy.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”

przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Bud¿etu Partycypacyjnego

na Pradze Pó³noc

Startuje bud¿et

partycypacyjny 2018

W I kwartale przysz³ego roku

planowane jest oddanie do

u¿ytku nowego odcinka trasy

tramwajowej na Bia³o³êce – od

pêtli Tarchomin Koœcielny do

tymczasowej zawrotki w rejonie

pêtli autobusowej Nowodwory.

Na nowym odcinku trasy urucho-

mione zostan¹ przystanki przy

skrzy¿owaniach z ulicami:

Stefánika i Ordonówny. Dziêki

temu mo¿liwy bêdzie szybki i

niezale¿ny od utrudnieñ w ruchu

drogowym dojazd z Nowodworów

do stacji metra M³ociny. W zwi¹zku

z tym ZTM planuje zmiany.

G³ównym za³o¿eniem projektu

zmian jest zast¹pienie czêœci

autobusów, kursuj¹cych w za-

chodniej czêœci dzielnicy, przez

tramwaje i wykorzystanie pozy-

skanych w ten sposób pojazdów

do obs³ugi rejonów, w których

komunikacja wymaga poprawy.

Chodzi przede wszystkim o in-

tensywnie rozbudowuj¹ce siê

osiedla po³o¿one w pó³nocno-

wschodniej tzw. zielonej Bia³o³êce.

Proponowane zmiany obejmuj¹

funkcjonowanie 1 linii tramwajowej

i 18 linii autobusowych.

Wed³ug propozycji ZTM

tramwajowa linia 2 zostanie

wyd³u¿ona do nowej, tymcza-

sowej zawrotki znajduj¹cej siê

na wysokoœci pêtli autobusowej

Nowodwory, gdzie obs³uguj¹ce

liniê tramwaje dwukierunkowe

zmienia³yby kierunek ruchu.

Tramwaje po drodze do Nowo-

dworów zatrzymywa³yby siê na

nowych przystankach poœrednich

przy skrzy¿owaniach z ulicami:

Stefánika i Ordonówny.

Proponowana trasa:

METRO M£OCINY – Ka-

sprowicza – Zgrupowania AK

„Kampinos” – most Sk³odowskiej-

Curie – P³k. Kukliñskiego –

Trakt Nadwiœlañski – Œwiatowida

– NOWODWORY

Czêstotliwoœæ kursowania –

co 4 minuty w godzinach szczytu,

co 6 minut poza szczytem i co

7,5 minuty w dni œwi¹teczne.

Dodatkowo, dla pasa¿erów

z Tarchomina, uruchomione

zosta³yby - w godzinach szczytu

- specjalne, skrócone kursy

linii 2 na trasie:

METRO M£OCINY – Kasprowicza

– Zgrupowania AK „Kampinos” –

P³k. Kukliñskiego – Trakt

Nadwiœlañski – Œwiatowida –

TARCHOMIN KOŒCIELNY.

Rêce precz od 518! - gor¹ce

konsultacje w Ratuszu
Zarz¹d Transportu Miejskiego szykuje rewolucyjne zmiany

w komunikacji miejskiej na Bia³o³êce. Przygotowany projekt

zak³ada likwidacjê lub skrócenie linii autobusowych kursu-

j¹cych na Tarchominie oraz  Nowodworach i przesuniêcie

pozyskanego w ten sposób taboru na tzw. zielon¹ Bia³o³êkê.

Obecnie ZTM prowadzi konsultacje spo³eczne w tej sprawie.

£¹cznie odby³y siê cztery

takie wycieczki, z czego, co

nas bardzo cieszy, a¿ po³owa

z nich mia³a miejsce na Pradze

Pó³noc (pozosta³e zawita³y

na Kabaty i Mokotów). W

zwi¹zku z tym, ¿e impreza w

du¿ej mierze dotyka tematyki

architektury wspó³czesnej, fakt

wyboru inwestycji praskich

pokazuje, ¿e nasza dzielnica

jest przez specjalistów od

architektury postrzegana ju¿

nie tylko przez pryzmat za-

bytkowej tkanki miejskiej, ale

równie¿ jako miejsce udanych

eksperymentów urbanistycz-

nych, które mo¿na powielaæ w

innych czêœciach Warszawy

czy w innych miastach.

Pierwszy z praskich spacerów

odby³ siê po oddanym w

ostatnich latach do u¿ytku

osiedlu budynków komunalnych

na Golêdzinowie. Przypomnijmy,

¿e zachwyca³ siê nim najpopu-

larniejszy w ostatnich latach

obserwator estetyki przestrzeni

publicznej polskich miast,

Filip Springer. Zainteresowanie

budzi zw³aszcza drugi etap

inwestycji, czyli zrealizowana

w latach 2012-14 budowa

czterech budynków z ceglan¹

elewacj¹ nawi¹zuj¹c¹ do

znajduj¹cych siê nieopodal

pozosta³oœci Fortu Œliwickiego.

Choæ mieszkania i klatki scho-

dowe s¹ ju¿ wykoñczone du¿o

oszczêdniej, to przyk³ad dobrej

architektury mieszkaniowej

realizowanej przez samorz¹d,

która dba o detal (np. kolorowe

Warszawa w budowie…

na Pradze
Przez blisko miesi¹c, od 22 paŸdziernika do 20 listopada

br. trwa³a 8. edycja festiwalu „Warszawa w budowie”,

którego organizatorami s¹: Muzeum Architektury, Muzeum

Warszawy oraz Instytut Architektury. Tegoroczn¹ edycjê

imprezy zatytu³owan¹ „Wreszcie we w³asnym domu. Dom

polski w transformacji” wyró¿nia³y spacery materia³owe,

czyli wycieczki po osiedlach zbudowanych lub wci¹¿ budo-

wanych w Warszawie po 1989 roku.
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Czêstotliwoœæ kursowania - co

8 minut w godzinach porannego

i popo³udniowego szczytu.

Dziêki tym kursom pasa¿erowie

z Tarchomina mieliby mo¿liwoœæ

wsiadania do mniej zape³nio-

nych tramwajów, a na wspólnym

odcinku trasy Tarchomin Koœcielny

– Metro M³ociny „dwójka” kurso-

wa³aby co 2-4 minuty.

ZTM uwa¿a, ¿e wyd³u¿enie

trasy i zwiêkszenie czêstotliwo-

œci kursowania tramwaju, to

wystarczaj¹cy powód, aby dra-

stycznie ograniczyæ kursowanie

linii autobusowych w zachodniej

czêœci dzielnicy. Chodzi o linie:

101, E-8, 314, 511 i 518. Linie

101, E-8 i 314 uleg³yby likwidacji,

101 i E-8, poniewa¿ dubluj¹

trasê tramwaju, a 314 – ponie-

wa¿ by³aby zast¹piona przez

zmienion¹ liniê 518. Linia 511

ma byæ przekszta³cona w now¹

liniê 101, której trasa mia³aby

biec z D¹brówki Wiœlanej przez

most Marii Sk³odowskiej-Curie

do Metra M³ociny.

Ponadto ZTM przewiduje

skrócenie tras 705 i 735 do

najbli¿szego wêz³a przesiadko-

wego – ̄ erañ FSO. Zapewnia,

¿e dziêki krótszej trasie bêd¹

„mniej nara¿one na opóŸnienia”,

zaczn¹ kursowaæ bardziej

punktualnie i regularnie.

Zmiany czekaj¹ te¿ linie

120, 132, 134, 527, E-7 i E-9,

kursuj¹ce na terenie wschodniej

Bia³o³êki, ale s¹ to zmiany „na

lepsze”, zwi¹zane najczêœciej

ze zwiêkszeniem czêstotliwoœci

kursowania. Wa¿nym punktem

projektu ma byæ uruchomienie

nowej linii 214, która mia³aby

po³¹czyæ Tarchomin z tzw.

zielon¹ Bia³o³êk¹ i zapewniæ

jej mieszkañcom dojazd m.in.

do urzêdu dzielnicy i powstaj¹cej

Galerii Pó³nocnej. Linia ma

kursowaæ co pó³ godziny. Bez

zmian natomiast pozostawione

maj¹ byæ linie 516, 211 i 204.

Jedn¹ z najwa¿niejszych

zmian proponowanych przez

ZTM ma byæ skrócenie linii 518

do Metra Marymont przy jedno-

czesnym przejêciu przez ni¹

funkcji linii 314 na po³udniowym

odcinku ulicy Odkrytej. Obecnie

518 to jedyna linia, która bez-

poœrednio ³¹czy Nowodwory ze

Œródmieœciem (doje¿d¿a do

ul. Emilii Plater, dowo¿¹c pasa-

¿erów na Dworzec Centralny).

ZTM zrobi³ wszystko, ¿eby

zniechêciæ ludzi do tej linii, pusz-

czaj¹c autobus zakorkowanym

Mostem Grota i podobnie za-

korkowan¹, bo zwê¿on¹ ulic¹

Œwiêtokrzysk¹. Teraz ma argu-

ment, ¿e autobus jest niepunk-

tualny i ¿e korzysta z niego

ma³o osób (co jest nieprawd¹).

Proponuje zwiêkszenie czêsto-

tliwoœci i punktualnoœci 518

kosztem zlikwidowania odcinka

trasy miêdzy Marymontem a

Dworcem Centralnym. Jednak

ogromna wiêkszoœæ mieszkañ-

ców, w tym ci, którzy z ró¿nych

powodów nie mog¹ korzystaæ

z metra, jest przekonana, ¿e

linia 518 powinna nadal docieraæ

do Traktu Królewskiego i do

centrum miasta.

Teoretycznie, tak skrócenie

trasy 518, jak i inne przedsta-

wione wy¿ej zmiany, nie s¹

ostateczne. Teraz na ich temat

wypowiedz¹ siê mieszkañcy.

ZTM ju¿ rozpocz¹³ konsultacje

spo³eczne. 24 listopada w ra-

tuszu Bia³o³êki odby³o siê

pierwsze spotkanie z miesz-

kañcami dzielnicy w sprawie

proponowanych zmian. Obecni

byli dyrektor ZTM Wies³aw Witek

oraz dyrektor odpowiadaj¹cy

za pion przewozów, Andrzej

Frankow. W konsultacjach

wziêli te¿ udzia³ przedstawiciele

Tramwajów Warszawskich,

Biura Drogownictwa i Komu-

nikacji oraz Zarz¹du Dróg

Miejskich.

Dyskusja toczy³a siê g³ównie

na temat zmian linii 511 i 518.

W przypadku pierwszej propozycji

mieszkañcy argumentowali, ¿e

przekszta³cenie przyspieszonego

autobusu 511 w zwyk³¹ liniê

sprawi, i¿ autobusy bêd¹ jeszcze

bardziej przepe³nione w godzi-

nach szczytu. Zapewniali, ¿e

w autobusach 511 ju¿ teraz,

przed zmian¹, trudno znaleŸæ

miejsce – zape³niaj¹ siê na

pocz¹tkowych przystankach na

Bia³o³êce, m.in. w D¹brówce

Wiœlanej, wiêc dla pasa¿erów

kolejnych przystanków w go-

dzinach szczytu ju¿ i tak nie

bêdzie miejsca.

Najwiêcej kontrowersji

wzbudzi³a jednak propozycja

zmian w kursowaniu linii 518.

Przedstawiciele ZTM przeko-

nywali, ¿e skrócenie linii jest

konieczne, gdy¿ aktualna

d³ugoœæ trasy „negatywnie

wp³ywa na punktualnoœæ i

regularnoœæ jej kursowania”.

Mieszkañcy zwrócili uwagê,

¿e jej skrócenie zmusi pasa¿e-

rów, pragn¹cych dojechaæ na

Stare Miasto i Trakt Królewski,

do kilku przesiadek. Argumen-

towali, ¿e o ile dla sprawnych i

m³odych osób kilka przesiadek

nie stanowi problemu, o tyle

dla osób podró¿uj¹cych z

ma³ymi dzieæmi w wózkach czy

te¿ dla starszych lub niepe³no-

sprawnych, zmiana bêdzie

olbrzymim utrudnieniem. Nieza-

dowoleni z proponowanych

zmian mieszkañcy zaczêli nawet

zbieraæ podpisy pod petycj¹,

aby ZTM pozostawi³ 518, 705

i 735 na obecnych trasach.

Natomiast bardzo spodoba³

siê pomys³ uruchomienia nowej

linii 214, ³¹cz¹cej zachodni¹ i

wschodni¹ Bia³o³êkê. Niestety,

trasa nowej linii, biegn¹ca z

osiedla Derby, Tras¹ Toruñsk¹ i

ul. Modliñsk¹ na Tarchomin

omija³aby œrodkow¹ czêœæ dziel-

nicy, tzn. Bia³o³êkê Dworsk¹,

gdy¿ puszczenie autobusu ulic¹

Cieœlewskich w jej obecnym

stanie, jest niemo¿liwe.

Podczas spotkania pojawi-

³a siê te¿ kwestia potrzeby

konsultacji komunikacyjnych

w gminie Nieporêt, gdzie

zmiany linii tak¿e zaplanowano.

Dyrektor ZTM zadeklarowa³

przeprowadzenie takich kon-

sultacji tak¿e w Nieporêcie,

który partycypuje w kosztach

utrzymania swoich linii.

Podkreœlaj¹c, ¿e przedstawio-

ne propozycje zmian to tylko

projekt i ¿e bardzo zale¿y im na

g³osie mieszkañców, przedsta-

wiciele ZTM zaprosili zaintere-

sowanych na kolejne spotkania

warsztatowe ze specjalistami,

które zaplanowano w ró¿nych

miejscach dzielnicy (pierwsze

warsztaty ju¿ siê odby³y, w

niedzielê 27 listopada w Szkole

Podstawowej nr 344, ul. Erazma

z Zakroczymia 15):

* 7 grudnia 2016 r., godz. 15-21,

Szko³a Podstawowa nr 342,

ul. Strumykowa 21a

* 11 grudnia 2016 r., godz.

11-18, Bia³o³êcki Oœrodek

Kultury, ul. G³êbocka 66

* 15 grudnia 2016 r., godz.

15-21, Gimnazjum nr 164,

ul. Ostródzka 175

* 11 stycznia 2017 r., godz.

15-21.00, Szko³a Podstawowa

nr 110, ul. Bohaterów 41

Swoje uwagi, propozycje i

postulaty dotycz¹ce zmian w

komunikacji pasa¿erowie mog¹

przesy³aæ te¿ do ZTM mailem na

adres bialoleka@ztm.waw.pl.

Bêd¹ to mogli równie¿ zrobiæ w

trakcie specjalnego czatu inter-

netowego, który odbêdzie siê

7 grudnia.

Informacje o konsultacjach

spo³ecznych oraz punktach

konsultacyjnych znaleŸæ mo¿na

m.in. na plakatach w pojazdach

komunikacji miejskiej, na tablicach

Systemu Informacji Pasa¿er-

skiej na przystankach oraz na

stronie internetowej ZTM War-

szawa: http://www.ztm.waw.pl/.

Bêd¹ równie¿ przekazywane,

poprzez Warszawski System

Powiadomieñ i Miejskie Cen-

trum Kontaktu 19115.

Konsultacje potrwaj¹ do 11

stycznia. Miejmy nadziejê, ¿e

nie oka¿¹ siê konsultacjami fik-

cyjnymi i ¿e g³osy mieszkañców

naprawdê zostan¹ wziête pod

uwagê. Czas skoñczyæ z trak-

towaniem Bia³o³êki jak dzielnicy

peryferyjnej. Mamy prawo do

sprawnej komunikacji i chocia¿

jednego autobusu jad¹cego

bezpoœrednio do Œródmieœcia.

Joanna Kiwilszo

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

Rêce precz od 518! - gor¹ce konsultacje w Ratuszu

Wnioskowa³am logicznie, ¿e skoro wojewoda mazowiecki uzna³

zarz¹d z burmistrzem Janem Mackiewiczem, nie móg³ uznaæ

zarz¹du z Ilon¹ Soja-Koz³owsk¹. B³¹d. Polskie prawo dopuszcza

wspó³istnienie dwóch uchwa³ wzajemnie siê wykluczaj¹cych,

wobec czego wojewoda uzna³ wybór zarz¹du z burmistrz Ilon¹

Soja-Koz³owsk¹, jako dokonany zgodnie z prawem. Za zgodny

z prawem uzna³ równie¿ wczeœniej wybór zarz¹du z burmistrzem

Janem Mackiewiczem. Gdyby patrzeæ na tê kwestiê wy³¹cznie

z punktu widzenia prawa, rodzi siê kolejne pytanie - dlaczego

zarz¹du z Janem Mackiewiczem nie uzna³y w³adze Warszawy?

Jak widaæ z powy¿szego - prawo, a przynajmniej polskie

prawo, kieruje siê w³asn¹ logik¹. Parafrazuj¹c s³ynn¹ zasadê

mo¿na powiedzieæ: k³opotliwe prawo, ale prawo.

El¿bieta Gutowska

Wyrok WSA zmieni sytuacjê

w Bia³o³êce? - ci¹g dalszy
W tekœcie „Wyrok WSA zmieni sytuacjê w Bia³o³êce?”

z ostatniego wydania NGP poinformowa³am Czytelników,

¿e wojewoda mazowiecki nie uzna³ obecnego zarz¹du

dzielnicy Bia³o³êka.
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No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Na mocn¹ trójkê

Targówek

osób to ca³kiem spory odsetek,

najwiêkszy spoœród omawianych

przez nas dzielnic. Mo¿e to

oznaczaæ, ¿e albo mieszkaj¹

z rodzicami, albo w mieszka-

niu wspó³ma³¿onka, z którym

maj¹ rozdzielnoœæ maj¹tkow¹,

albo w mieszkaniu komunal-

nym. Spoœród tych radnych

jedynie Urszula Suzdalcew

wyjaœnia, ¿e zamieszkuje w

lokalu na podstawie umowy

najmu.

Szeœæ osób deklaruje posia-

danie dwóch pojazdów. Po dwa

samochody maj¹: Krzysztof

Miszewski (PO) przewodnicz¹cy

rady dzielnicy, Tomasz Cichocki

(PiS), Jacek Duczman (MBTZ),

Micha³ Jamiñski (PO). Posia-

daczami samochodu i motocy-

kla s¹: Grzegorz Golec (PiS) i

burmistrz S³awomir Antonik.

S³awomir Antonik jako jedyny

spoœród samorz¹dowców z

Targówka deklaruje posiada-

nie cennej kolekcji. Jest to

warta wiêcej ni¿ 10 tys. z³

kolekcja … koniaków.

Piêciu radnych nie deklaruje

posiadania samochodu, co

mo¿e oznaczaæ, ¿e albo go nie

maj¹, albo samochód, którym

dysponuj¹ jest wart mniej ni¿

10 tys. z³ (wówczas nie wyma-

ga zadeklarowania). Mo¿na

przyj¹æ, ¿e ulubion¹ mark¹

samorz¹dowców z Targówka

jest toyota, której ró¿ne mode-

le znajduj¹ siê w posiadaniu

trzech osób. Jacek Duczman

(MBTZ) jest w³aœcicielem a¿

dwóch toyot.

Oszczêdnoœci, papiery

wartoœciowe, polisy

Liderem oszczêdzania, któ-

ry daleko w tyle pozostawia

resztê stawki jest Andrzej Gapys

(MBTZ). Na czarn¹ godzinê

dysponuje niebagateln¹

kwot¹ 745,7 tys. z³. Kole¿anka

z jego ugrupowania, radna

Bo¿ena Winter (MBTZ), dys-

ponuje kwot¹ 192,5 tys. z³, co

potwierdza tezê o zapobiegli-

woœci kobiet. Niemal ³eb w ³eb

z Bo¿en¹ Winter idzie trzeci

w stawce burmistrz S³awomir

Antonik, którego oszczêdnoœci

wynosz¹ 190,6 tys. z³, przy

czym burmistrz dywersyfiku-

je oszczêdnoœci, lokuj¹c je w

z³ote, euro, dolary i papiery

wartoœciowe. Czwart¹ lokat¹

mo¿e siê pochwaliæ Janusz

Marczyk (PiS), którego zdy-

wersyfikowane oszczêdnoœci

wynosz¹ 176,4 tys. z³, zaœ

pi¹t¹ Jêdrzej Kunowski (PO),

który jako jedyny spoœród

radnych z Targówka oszczê-

dza równie¿ na ksi¹¿eczce

mieszkaniowej. Jêdrzej Ku-

nowski mo¿e siê pochwaliæ

oszczêdnoœciami w kwocie

145,8 tys. z³.

Najwy¿sz¹ kwotê oszczêd-

noœci w papierach wartoœcio-

wych – 135 tys. z³ deklaruje

Witold Harasim (niezrzeszony),

wiceprzewodnicz¹cy rady

dzielnicy, zaœ Janusz Mar-

czyk (PiS) najwy¿sz¹ kwotê

oszczêdnoœci w polisach i

funduszach – 140,4 tys. z³.

Oszczêdnoœci poni¿ej 10 tys. z³

deklaruje trójka radnych

dokoñczenie ze str. 1 Platformy Obywatelskiej:

Katarzyna Górska-Manczenko,

Jolanta Miœkiewicz i Jacek

Rybak. ¯adnymi oszczêdno-

œciami nie dysponuje dwoje

radnych PiS – Grzegorz Golec

i Urszula Suzdalcew.

Kredyty i po¿yczki

Czternastu samorz¹dow-

ców nie zaci¹gnê³o ¿adnego

kredytu i nie bra³o po¿yczek.

Stanowi to niemal po³owê

ich ogólnej liczby. To bardzo

dobry wynik, warto wiêc wy-

mieniæ ich wszystkich: Witold

Harasim (niezrzeszony),

wiceprzewodnicz¹ca rady

dzielnicy, Joanna Mroczek

(PO), wiceprzewodnicz¹cy

rady dzielnicy, Andrzej D¹-

browski (PiS), Andrzej Gapys

(MBTZ), Dorota Kozielska

(PO), Jêdrzej Kunowski (PO),

Janusz Marczyk (PiS), Jolanta

Miœkiewicz (PO), Zbigniew

Poczesny (MBTZ), Jacek Rybak

(PO), Marcin Sk³odowski (PiS),

Urszula Suzdalcew (PiS),

Bo¿ena Winter (MBTZ), bur-

mistrz S³awomir Antonik.

Trzy kredyty – dwa we

frankach szwajcarskich i

jeden w z³otych na ³¹czn¹

kwotê 1,2 mln z³ zaci¹gn¹³

Micha³ Jamiñski (PO) i to on

jest rekordzist¹ w tej kategorii.

Jest to kwota tak ogromna, ¿e

pozostali radni – na szczêœcie

– nawet siê do niej nie zbli¿aj¹.

Drugie miejsce pod wzglêdem

wysokoœci kwoty kredytu –

565,8 tys. z³ przypada Katarzy-

nie Górskiej-Manczenko (PO),

zaœ trzecie Tomaszowi Cichoc-

kiemu (PiS), którego kredyt

opiewa na kwotê 480 tys. z³.

Andrzej Bittel (PiS) z kwot¹

kredytu w wysokoœci 396,8 tys.

z³ plasuje siê na miejscu

czwartym, zaœ jego kolega

partyjny Mi³osz Stanis³awski

(PiS) z kwot¹ kredytu opiewa-

j¹c¹ na 362,5 tys. z³ zamyka

stawkê. Kredyty zaci¹gane

przez radnych s¹ mniej wiêcej

w po³owie we frankach szwaj-

carskich, w po³owie w z³otych.

Jedynym radnym, który za-

ci¹gn¹³ wysok¹ po¿yczkê u

osoby prywatnej jest Maciej

Jankiewicz (PiS). Radny po-

¿yczy³ 150 tys. z³.

Co mówi¹ dane?

Samorz¹dowcy z Targówka

w naszym rankingu trzech

dzielnic prezentuj¹ siê chyba

stosunkowo najlepiej. Pro-

blemem jest jednak¿e brak

oœwiadczeñ maj¹tkowych a¿

trzech z piêciu wiceburmi-

strzów, skutkuj¹cy brakiem

istotnych danych, które powinny

siê znaleŸæ w naszym zesta-

wieniu. Nie jesteœmy w stanie

oceniæ sk³onnoœci wiceburmi-

strzów do oszczêdzania, czy te¿

ich sk³onnoœci do zaci¹gania

niebezpiecznie wysokich kre-

dytów. S¹dz¹c po prywatnej

kondycji finansowej i stosunku

do oszczêdzania oraz do

kredytów burmistrza S³awomira

Antonika i wiceburmistrza

Paw³a Michalca sytuacja

w³odarzy dzielnicy jest stabil-

na i niez³a. Burmistrz Antonik

ma du¿e oszczêdnoœci i nie

zaci¹gn¹³ ¿adnego kredytu,

zaœ wiceburmistrz Michalec

równie¿ dysponuje pewnymi

oszczêdnoœciami (31,4 tys. z³),

a jedynym kredytem, jaki za-

ci¹gn¹³ jest bezpieczny kredyt

na zakup samochodu w kwocie

20 tys. z³. Gdyby przek³ada³o

siê to wprost na zarz¹dzanie

dzielnic¹ – nie ma powodów

do obaw.

Jeœli chodzi o sk³onnoœæ do

oszczêdzania, nieŸle pre-

zentuj¹ siê tak¿e pozostali

samorz¹dowcy. Zdecydowana

wiêkszoœæ z nich dysponuje

mniejsz¹ lub wiêksz¹ rezerw¹

na tzw. czarn¹ godzinê. I znów

– gdyby przek³ada³o siê to

wprost na decydowanie o

gospodarowaniu bud¿etem

dzielnicy i decydowanie o in-

westycjach – nie by³oby powo-

dów do obaw. Nie najgorzej

prezentuj¹ siê radni w naszej

kategorii kredyty i po¿yczki.

Niemal po³owa z nich, czter-

naœcie osób, nie zaci¹ga³a

kredytów i nie bra³a po¿yczek.

To dobry prognostyk, jeœli

chodzi o podejmowanie decyzji

dotycz¹cych bud¿etu dzielnicy

– nic ponad stan, oczywiœcie,

przy za³o¿eniu prostego prze-

k³adania siê sfery prywatnej

na publiczn¹. W tej beczce

miodu jest jednak ³y¿ka dzieg-

ciu. Radny znajduj¹cy siê na

szczycie naszego rankingu

kredytów ma trzy kredyty o

³¹cznej wysokoœci 1,2 mln z³.

Czworo samorz¹dowców

znajduj¹cych siê w rankingu

tu¿ za nim ma kredyty od 565

do 362 tys. z³. S¹ to na tyle

wysokie kredyty, ¿e istnieje

realna groŸba ich niesp³acenia.

Gdyby po raz kolejny dokonaæ

prostego prze³o¿enia na gospo-

darowanie bud¿etem dzielnicy

przez tych radnych, mo¿na

mieæ powody do niepokoju.

Gdybyœmy mieli oceniæ

kondycjê dzielnicy Targówek na

podstawie analizy oœwiadczeñ

maj¹tkowych samorz¹dow-

ców, wystawilibyœmy mocn¹

trójkê.

W.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

1.12 (czwartek) godz. 16.00 - Warsztaty wokalne z Andrzejem G³owackim dla

m³odzie¿y z zespo³u Voice of Zacisze. Projekt realizowany przez DK Zacisze, finansowany

ze œrodków Funduszu Animacji Kultury.

2.12 (pi¹tek) godz. 19.00 - Szko³a coachingu rodzicielskiego. Temat: Jak uwalniaæ

dzieci od grania ról i budowaæ ich wartoœæ. Op³ata 60 z³.

3.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* „W Miko³ajki œwiat jak z bajki” Lego Twórcze Budowanie. Zajêcia dla dzieci w wieku

5-10 lat. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 50 z³.

* Mali Einsteini - temat: Auto odrzutowe. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9

lat. I grupa - godz. 10, II grupa - godz. 11, III grupa - godz. 12. Op³ata 30 z³ lub karnet 75 z³.

* uTKANA sobota - warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³

* Akwarelowe kartki œwi¹teczne - bezp³atne zajêcia dla dzieci od 8 roku ¿ycia, finansowane

z bud¿etu partycypacyjnego. Godz. 11.00-12.30. Obowi¹zuj¹ zapisy (od 21.11).

3.12 (sobota) godz. 12.00-14.00 - Warsztaty taneczne, wokalne i graficzne w

Teatrze Rampa z udzia³em dzieci i m³odzie¿y. Godz. 13.00 - mo¿liwoœæ podejrzenia pracy

warsztatowej wszystkich grup. Projekt „Œwiat musicalu” realizowany przez DK Zacisze,

finansowany z Funduszu Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

4.12 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert w wykonaniu dzieciêcego zespo³u wokalnego

„Abra” z DK Zacisze.

4.12 (niedziela) godz. 17.00 - Wystawa prac dzieci z pracowni artystycznych

DK Zacisze: Akwarela, ArchiTekturki, Bajkowa sztuka dziecka, Ga³gankowy œwiat,

Kalejdoskop plastyczny, Kolorowa kraina, Pracownia malarstwa, Pracownia rysunku,

Sztuka na horyzoncie. Obowi¹zuj¹ zaproszenia.

5.12 (poniedzia³ek) godz. 12.00-14.00 - Warsztaty wokalne w Klubie Pinokio

(ul. Go³awicka 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” realizowany przez DK Zacisze,

finansowany z Funduszu Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

7.12 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e – temat: Bezpieczeñstwo w podró¿y i

planowanie kolejnych wypraw. Wstêp wolny.

8.12 (czwartek) godz. 16.00 - Warsztaty wokalne z Krystyn¹ Proñko dla m³odzie¿y

z zespo³u Voice of Zacisze. Projekt realizowany przez DK Zacisze, finansowany ze

œrodków Funduszu Animacji Kultury.

9.12 (pi¹tek) godz. 19.00 - Dekoracje œwi¹teczne: tradycyjny stroik na œwi¹teczny stó³,

wianek adwentowy lub jako dekoracja na drzwi - warsztaty florystyczne. Op³ata 70 z³.

10.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* „Zapach Œwi¹t” familijne warsztaty artystyczne - obowi¹zuj¹ zapisy: Bombki rêcznie

malowane; Œwiece decoupage; Akwarelowe ¿yczenia; Anio³y pe³ne mi³oœci - dekoracja sto³u

lub choinki; Renifer Rudolf - przytulanka lub torebka; Wianek z papierowych ro¿ków

dekorowany siankiem i ozdobami; Wianek florystyczny - œwierkowy lub jod³owy z suszonymi

owocami, kor¹ i cynamonem; Gwiazda betlejemska - przestrzenna dekoracja; Sznurkowa

choinka ozdobiona cekinami lub szyszkami; Gwiazdka na choinkê - uszyta z wzorzystych tkanin.

* Mali Einsteini - temat: Ptaki. 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.

* uTKANA sobota - warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

10.12 (sobota) godz. 16.00 - Pokaz premierowy filmów krótkometra¿owych

stworzonych przez uczestników projektu „PóŸne debiuty: Zacisze”. Projekt realizowany

przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”. Partner: DK Zacisze. Finansowanie:

Miasto Sto³eczne Warszawa. Wstêp wolny.

11.12 (niedziela) godz.17.00 - „Wizyta Œwiêtego Miko³aja” przedstawienie teatralne

dla dzieci w wykonaniu Teatru Wariacja. Bilet w cenie 10 z³.

12.12 (poniedzia³ek) godz. 12.00-14.00 - Warsztaty wokalne w Klubie Pinokio

(ul. Go³awicka 1). Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” realizowany przez DK Zacisze,

finansowany z Funduszu Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

13.12 - Wystawa plakatów nagrodzonych w Miêdzynarodowym Konkursie na Plakat

Filmowy w Kinie Kultura - PISF (Krakowskie Przedmieœcie 21/23). Wystawa czynna do 3.02.

14.12 (œroda) godz. 12.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Sybiraków. Koncert

œwi¹teczny w wykonaniu solistów DK Zacisze. Akompaniament Julia Greke-Patej (pianino).

15.12 (czwartek) - Warsztaty sceniczne z Lidi¹ Sycz dla m³odzie¿y z zespo³u Voice of Zacisze.

Projekt realizowany przez DK Zacisze, finansowany ze œrodków Funduszu Animacji Kultury.

16.12 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury - Ksi¹¿ki pod choinkê. Wstêp wolny.

16.12 (pi¹tek) godz. 19.00 - Dekoracje œwi¹teczne: tradycyjny stroik na œwi¹teczny

stó³, wianek  jako dekoracja na drzwi – warsztaty florystyczne. Op³ata 70 z³.

17.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia sztuki dla najm³odszych (7-11 lat).

Temat: Zima jak z bajki, czyli o malarstwie Juliana Fa³ata. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 35 z³.

* Mali Einsteini - temat: Zagadki herbatki. 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.

* Taniec towarzyski - przedsylwestrowe warsztaty dla doros³ych. Godz. 10-13. Op³ata 50 z³.

17.12 (sobota) godz. 17.00 - Œwi¹teczne œpiewanie w Naszym Klubie (ul. Zamiejska 1).

Wspólne œpiewanie poprzedz¹ warsztaty wokalne, które rozpoczn¹ siê o godz. 15.00.

Projekt „£¹czy nas œpiew i taniec” realizowany przez DK Zacisze, finansowany z Funduszu

Animacji Kultury w ramach zadania III (projekty rewitalizacyjne).

18.12 (niedziela) godz. 10.00-17.00 - Jarmark Œwi¹teczny w Ratuszu Targówek.

DK Zacisze zaprasza na warsztaty robienia ozdób œwi¹tecznych, malowanie i zdobienie

bombek, przygotowanie lampionów i szyszkowych choinek. Dodatkowa atrakcja - kiermasz

rêkodzie³a. Wstêp wolny. Organizator Jarmarku Œwi¹tecznego: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy.

19.12 (poniedzia³ek)  godz. 11.00 - Op³atkowe spotkanie studentów UTW DK Zacisze.

Koncert „Kolêdy z ró¿nych stron œwiata” w wykonaniu zespo³u wokalnego „Ale Babki+” ze Staro-

miejskiego Domu Kultury w Warszawie. Akompaniament: Anna D¹browska. Obowi¹zuj¹ zapisy.

22.12 (czwartek) godz. 18.00 - „Œwi¹tecznie i zimowo” koncert w wykonaniu

dzieciêcych zespo³ów Abra i Kadabra DK Zacisze. Wstêp wolny.

31.12 (sobota) Bal Sylwestrowy.

dokoñczenie ze str. 1

balkony), wygl¹d elewacji, a

tak¿e o przestrzeñ wokó³, nie

odbiegaj¹c sw¹ jakoœci¹ od

typowo deweloperskich reali-

zacji. Elewacja z ceg³y ma

poza estetycznym, tak¿e du¿y

walor u¿ytkowy – starzeje siê

wolno i – w przeciwieñstwie do

typowego tynku - nie wymaga

renowacji nawet przez ca³e

dziesiêciolecia.

Celem ostatniego spaceru

tegorocznej edycji festiwalu

(drugiego po Pradze) by³a

wci¹¿ budowana inwestycja

deweloperska przy Sprzecznej 4,

vis-a-vis historycznej remizy

stra¿ackiej. Ktoœ zada pytanie,

co jest spektakularnego w

inwestycji deweloperskiej,

wype³niaj¹cej pustkê w pierzei

ulicy? Otó¿ inwestycja na

Sprzecznej to pierwszy w

Warszawie powsta³y po 1989 r.

budynek wykonany w tzw.

technologii wielkiej p³yty.

Technologia ta kojarzy siê

g³ównie z wielkimi inwestycjami

mieszkaniowymi doby PRL,

symbolizowanymi m.in. przez

osiedla na Ursynowie, a bli¿ej

praskiego poletka – budynki

przy ulicy Kijowskiej, Alei Ty-

si¹clecia czy na Szmulkach.

Tym, co odró¿nia inwestycjê

na Sprzecznej od budynków

wykonywanych przed 1989 r.

jest mo¿liwoœæ dostosowywa-

nia rozwi¹zañ pod konkretne

projekty budowlane (kastomi-

zacja), a nie jak to dzia³o siê w

PRL, projektów pod dostêpne

na rynku, niemal identyczne

dla ca³ej Polski, rozwi¹zania.

Budynek na Sprzecznej zosta³

„stworzony” w fabryce domów

pod W³oc³awkiem, jego po-

szczególne elementy zosta³y

dostarczone do Warszawy i na

Pradze po prostu z³o¿one.

Jak klocki. O ile pod wzglêdem

materia³owym koszty budowy

Sprzecznej 4 s¹ zbli¿one do

budowy metodami tradycyjny-

mi (pustaki i beton lany na

miejscu), o tyle sam czas bu-

dowy, a wiêc i pobytu na placu

ekip budowlanych, zmniejszy³

siê o ok. 40%. Zgodnie z za-

pewnieniami architektów i

projektantów poprawi³a siê

równie¿ ergonomia prac bu-

dowlanych, a co za tym idzie

równie¿ bezpieczeñstwo ro-

botników sk³adaj¹cych ca³¹

konstrukcjê. Projektanci przed-

stawiaj¹cy historiê powstania

budynku zwracali na te aspekty

szczególn¹ uwagê, nawi¹zu-

j¹c przy tym do rozwi¹zañ

skandynawskich, szczególnie

duñskich, gdzie budownictwo z

prefabrykowanych elementów

jest w fazie rozkwitu. Budynek

na Sprzecznej jest modelowym

obiektem w Polsce, powsta³ym

w technologii prefabrykacji, a

wiêc beton i jego ³¹czenia nie

s¹ ukryte pod elewacj¹, ale z

zamys³em pozostan¹ ods³oniête.

Wybarwione na przypominaj¹-

ce w kolorze ceg³ê œciany ze-

wnêtrzne, mimo nowoczesnej

bry³y, dobrze koresponduj¹ z

s¹siedni¹ zabytkow¹ zabu-

dow¹ Pragi. Œciany korytarzy

pozostawiono nieotynkowane –

beton ma tu walor dekoracyjny

i niemal lustrzan¹ g³adkoœæ.

Rozk³ad poszczególnych

mieszkañ jest bardzo dobrze

przemyœlany, bowiem nie

przewidziano kucia - wszelkie

instalacje biegn¹ w kana³ach

zaprojektowanych w p³ytach

konstrukcyjnych. W technologii

tradycyjnej wykonano jedynie

œcianki dzia³owe oraz funda-

menty budynku.

Naszym zdaniem warto o

takich rozwi¹zaniach myœleæ

w przypadku programu re-

witalizacji Pragi. Nowe bu-

dynki nie musz¹ byæ a¿ tak

dizajnerskie, jak Sprzeczna 4

(co obok lokalizacji – bliskoœæ

metra – mia³o decyduj¹cy

wp³yw na cenê metra kwa-

dratowego znajduj¹cych siê

tam mieszkañ), wa¿ne, ¿e

bêd¹ tworzone w szybki i

zarazem bezpieczny sposób,

w oparciu o nowoczesne

technologie, maj¹ce wp³yw

na póŸniejsze niskie koszty

utrzymania i ogrzania

obiektu.

Cieszy fakt, ¿e nasza

dzielnica jest poletkiem

doœwiadczalnym dla takich

innowacyjnych rozwi¹zañ

mieszkaniowych.

KMI/Kr.

Jak siê póŸniej okaza³o, s³owa o pe³nieniu obowi¹zków pod

wp³ywem alkoholu przela³y czarê goryczy i pomówiona w ten

sposób osoba odda³a do s¹du sprawê o ochronê dóbr osobistych.

S¹d wyda³ 12 listopada 2014 r. wyrok (sygn. akt IC 902/13),

w którym nakaza³ Wachowiczowi przeproszenie powódki na

³amach prasy lokalnej (notabene chodzi o konkretny tytu³ pra-

sowy, wydawany przez innego radnego, cz³onka ugrupowania,

którego Wachowicz jest liderem) oraz osobiœcie, na jednym z

posiedzeñ komisji infrastruktury, a tak¿e zwrot na rzecz powódki

kosztów procesu w wysokoœci blisko 1000 z³.

Po 2 latach od zakoñczenia procesu nie zosta³y jednak do-

pe³nione zas¹dzone warunki dotycz¹ce publicznych przeprosin

na posiedzeniu komisji infrastruktury – taki punkt znalaz³ siê

w porz¹dku obrad komisji z 12 paŸdziernika 2016 r. oraz 24

listopada 2016 r., jako punkt 6 „Pomoc w wykonaniu wyroku

s¹du - oœwiadczenie Jacka Wachowicza…”. W pierwszym

terminie punkt zdjêto z porz¹dku obrad g³osami radnych PiS,

w drugim zaœ radni PiS ostentacyjnie, w poœpiechu opuœcili

salê obrad, zrywaj¹c kworum. Identycznie jak zainteresowany.

Choæ sprawa wydaje siê byæ na pierwszy rzut oka b³aha, w

naszym przekonaniu stawia radnego raczej w z³ym œwietle.

Publiczne oskar¿enia o pracê pod wp³ywem alkoholu, przegrany

proces o ochronê dóbr osobistych, a tak¿e niewykonywanie wyroku

s¹du i zwyk³a ludzka przyzwoitoœæ (przy okazji przeprosiny na

³amach prasy lokalnej mia³y zajmowaæ ok. 1/8 strony, trzeciej strony,

a sama publiczna formu³a przeprosin to raptem dwa krótkie

zdania) sk³aniaj¹ do postawienia pytañ, czy taka osoba powinna

pe³niæ funkcjê b¹dŸ co b¹dŸ publiczn¹ i reprezentowaæ mieszkañców

Pragi? OdpowiedŸ na to pytania pozostawiamy szanownym

czytelnikom przy okazji najbli¿szych wyborów.                       ONI

Co dalej z oœwiadczeniem

radnego W?
Ponad 3 lata temu, w maju 2013 r., odby³o siê posiedzenie

dzielnicowej komisji infrastruktury, którego jeden z punktów

dotyczy³ zarz¹dzanych przez praski ZGN budynków przy ulicy

Z¹bkowskiej 23/25 i Z¹bkowskiej 22/24/26, w tym w szcze-

gólnoœci ró¿nych fuszerek budowlanych w obu budynkach.

Jeden z uczestnicz¹cych w posiedzeniu radnych, dziœ

pe³ni¹cy funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc, Jacek Wachowicz, publicznie wtedy stwierdzi³

„¿e ju¿ kilka lat temu pisa³ skargi na pracownika ww.

administracji m.in. na to, i¿ pe³ni swoje obowi¹zki pod

wp³ywem alkoholu i obra¿a mieszkañców kamienic przy

ul. Z¹bkowskiej 22/24/26 i 23/25” (cyt. za protoko³em

posiedzenia dostêpnym w Biuletynie Informacji Publicznej).

Wydawa³o siê, ¿e starania

podjête w styczniu i w lutym,

w tym przyznane przez miasto

œrodki, m.in. na utworzenie

punktu bibliotecznego w rejo-

nie ul. Kijowskiej, umo¿liwi¹

realizacjê decyzji podjêtych

przez radnych.

Rok bez biblioteki przy Kijowskiej

- co siê (nie)uda³o?
W styczniu 2016 r. przeniesiono placówkê biblioteczn¹ nr 102

z ul. Kijowskiej na osiedle Golêdzinów. Decyzja ta podjêta

bez uprzedzenia czytelników, wywo³a³a du¿e kontrowersje

wœród radnych, spo³eczników oraz samych mieszkañców.

Ci ostatni podjêli dzia³ania, maj¹ce na celu wyjaœnienie po-

wodów przeniesienia biblioteki oraz przywrócenie placówki.

Niestety, sprawy utknê³y w

martwym punkcie. Wobec bra-

ku dalszych dzia³añ ze strony

dzielnicy i dyrekcji biblioteki,

grupa mieszkañców przygoto-

wa³a wniosek o przeprowadze-

nie konsultacji spo³ecznych

dotycz¹cych funkcjonowania

bibliotek na Pradze.

Zebrano wymagane przepi-

sami ponad 200 podpisów.

Niestety, dzielnica odmówi³a

ich przeprowadzenia.

Odmowê realizacji konsultacji

z mieszkañcami motywowano

zbytecznymi kosztami i nisk¹

skutecznoœci¹ takich prac.

Jak siê okaza³o, dzielnica nie

mia³a w³asnego pomys³u na

rozwi¹zanie problemu.

W zamian zaproponowano

otwarte dla mieszkañców

posiedzenie komisji kultury i

sportu, poœwiêcone funkcjo-

nowaniu bibliotek na Pradze.

Zorganizowano a¿… dwa.

Pierwsze w czerwcu, a drugie i

ostatnie 16 listopada br. Warto

wspomnieæ, ¿e wnioskowano

o nie od wakacji i mia³o siê ono

odbyæ na pocz¹tku wrzeœnia.

Na spotkaniu, które odby³o

siê w Centrum Kreatywnoœci przy

ul. Targowej obecni byli radni z

komisji kultury, przedstawiciele

Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego, dyrekcja biblio-

teki oraz kilkoro mieszkañców,

którzy zdecydowali siê zapytaæ,

co w ich sprawie zrobiono,

gdy¿ postulowanych zmian

nie zauwa¿yli.

Przewodnicz¹cy komisji

poprosi³ dyrektor biblioteki o

odpowiedzi na zadane przed

spotkaniem w imieniu miesz-

kañców pytania. Pytano o tego-

roczne wydarzenia, obietnice,

plany dotycz¹ce przywrócenia

filii w rejonie osiedla Kijowska,

usprawnienia dzia³ania w innych

placówkach, w szczególnoœci

najbli¿szych przy ul. Z¹bkow-

skiej i Radzymiñskiej.

Dowiedzieliœmy siê, ¿e

dzielnica nadal szuka lokalu, w

którym mog³aby funkcjonowaæ

nowa filia biblioteki. Podobno

utrudnieniem jest brak odpo-

wiedzi z miasta o wskazanie

dogodnej lokalizacji. Tyle, ¿e

pismo do miasta wys³ano przed

kilkoma miesi¹cami i nikt po

stronie dzielnicy nie upomina³

siê o odpowiedŸ… Œrodki

wnioskowane przez dzielnicê i

przyznane przez miasto zosta³y

spo¿ytkowane na pokrycie

bie¿¹cych kosztów dzia³alnoœci

biblioteki, gdy¿ bud¿et w tym

zakresie od lat by³ niedoszaco-

wany. To oznacza, ¿e nawet

z³otówka nie zostanie prze-

znaczona w tym roku na wnio-

skowane utworzenie punktu w

rejonie osiedla Kijowska. Z

pozytywnych informacji – w

wyliczeñ przedstawionych przez

dyrektor biblioteki wynika, ¿e

do placówek na ul. Z¹bkowskiej

i Radzymiñskiej zakupiono w

tym roku o ok. 1/3 wiêcej pu-

blikacji ni¿ do innych filii.

Kolejn¹ bol¹czk¹ praskich

bibliotek jest przestarza³y

sprzêt komputerowy, na którego

wymianê brakuje - zdaniem dy-

rekcji - œrodków. Na spotkaniu

pad³y rekomendacje, aby w

przysz³orocznym bud¿ecie

wygospodarowaæ nowe œrodki

na wymianê sprzêtu kompute-

rowego. Us³uga, o której od

stycznia s³yszeliœmy, czyli

ksi¹¿ka na telefon, zosta³a

wreszcie uruchomiona. Jak

dzia³a - nie wiemy, bo promocja

praktycznie nie by³a prowadzona.

Przewodnicz¹cy komisji obieca³

opublikowanie informacji o

nowej us³udze w grudniowym

wydaniu lokalnej gazety (której

jest jednoczeœnie redaktorem

naczelnym i wydawc¹ – sic!).

Te¿ chêtnie przy³¹czymy

siê do dzia³añ promocyjnych.

Na koniec ³y¿ka dziegciu. Od

radnych dosta³o siê na spotkaniu

bardzo po¿ytecznej inicjatywie

rota-rega³ów z darmowymi

ksi¹¿kami dla mieszkañców

(idea wymiany ksi¹¿ek). Jeden

z radnych rz¹dz¹cej Prag¹

koalicji, zgodnie z „najlepszymi”

standardami panuj¹cymi ostatnimi

czasy w publicznych mediach

zasugerowa³, ¿e inicjatywa ta

mo¿e byæ finansowana przez

miasto i stanowi Ÿród³o utrzy-

mania niektórych osób…

Szkoda, ¿e nie wspomnia³, ¿e dla

wielu mieszkañców to jedyna

darmowa forma obcowania na

co dzieñ z kultur¹, zw³aszcza

tam, gdzie bibliotek nie ma.

Na marginesie, okazuje siê

¿e plany stawiania podobnych

rega³ów ma praska biblioteka

publiczna. Nawet prowadzi³a w tej

sprawie formaln¹ koresponden-

cjê z RSM Praga. Jak widaæ,

sukces ma wielu ojców.

ADK/ICM

Warszawa w budowie… na Pradze
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Jest zbiórka, czy jej nie ma?
Zdopingowani apelem radnego Piotra Basiñskiego,

opublikowanym w poprzednim numerze Nowej Gazety Praskiej,
postanowiliœmy w³¹czyæ siê w akcjê Stowarzyszenia „Inicjatywa Miesz-
kañców Bia³o³êki”, maj¹c¹ na celu pomoc dla bezdomnych zwierz¹t.

Los takich zwierz¹t nie jest nam obojêtny, mamy zreszt¹ w
rodzinie kotkê znalezion¹ na ulicy i psa przygarniêtego ze
schroniska, dlatego inicjatywa IMB wyda³a nam siê bardzo
cenna. Zebrawszy wiêc trochê suchej karmy oraz puszek,
udaliœmy siê od razu pierwszego dnia, tj. 24 listopada, do
najbli¿szego dla nas punktu zbiórki, który mia³ znajdowaæ siê
w sklepie „Carrefour” przy ul. Œwiatowida 18.

Jakie¿ by³o nasze zdziwienie, kiedy okaza³o siê, ¿e w sklepie
nie ma kosza na dary, a w dodatku nikt nic nie wie o zbiórce
karmy. Poradzono nam przyjœæ nastêpnego dnia, po godzinie
17, sugeruj¹c, ¿e mo¿e zbiórka odbywa siê w godzinach popo-
³udniowych. Chodziliœmy tak cztery razy, ostatnio 27 listopada.
Bez skutku - miejsca, gdzie mo¿na by zostawiæ karmê nie by³o.

Zastanawiamy siê, czy inicjatorom akcji, czyli Stowarzyszeniu IMB
rzeczywiœcie chodzi o dobro zwierz¹t, czy o w³asn¹ reklamê? A mo¿e jest to
zwyk³e niedopatrzenie, wynikaj¹ce ze z³ej organizacji pracy lub nieœwia-
domoœci pracowników „Carrefoura”? Tak, czy inaczej, nie kryjemy swojego
rozczarowania i zniechêcenia do brania udzia³u w podobnych akcjach.

Mieszkañcy osiedla „Poraje”

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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mini og³oszenia
NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, 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

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ODBIERAM zu¿yty sprzêt AGD,

z³om, makulaturê. Sprz¹tanie

piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

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

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

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 14 grudnia

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

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A

tel./faks 22 618-00-80

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
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https://www.facebook.com/nowapraska
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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

Wszystko zaczê³o siê na

pozór niewinnie – w Teatrze

Powszechnym trwa³ Festiwal

ATLAS, którego tematykê

stanowi³a zbiorowa pamiêæ,

wspólnota, rasizm, migracje oraz

polityka integracyjna krajów

europejskich. Nie dopilnowano

jednak, by towarzysz¹ce festi-

walowi wydarzenie zakoñczyæ

przed nastaniem ciszy nocnej,

co zmusi³o mieszkañców do

napisania o tym jednemu z

radnych Pragi Po³udnie,

Markowi Borkowskiemu. Radny

napisa³ interpelacjê, a dyrektor

teatru, Pawe³ £ysak, przeprosi³

za niedogodnoœci i obieca³,

¿e podobna sytuacja nie

powtórzy siê w przysz³oœci.

Kolejn¹ kwesti¹, która okaza³a

siê byæ kontrowersyjna i nie po-

zosta³a bez echa, s¹ spotkania

odbywaj¹ce siê w Ogrodzie

Powszechnym. Ich tematyka

obejmuje seksualnoœæ, w tym

tak¿e tê zwi¹zan¹ z uchodŸca-

mi czy homoseksualistami.

Przynios³o to kolejn¹ interpe-

lacjê, a mieszkañcy stwierdzili

w mediach, ¿e teatr powinien

oferowaæ przede wszystkim

spektakle, a nazwa „po-

wszechny” obliguje placówkê

do tego, by proponowa³a

wydarzenia mog¹ce trafiæ do

wielu œrodowisk, a nie tylko do

mniejszoœci narodowych czy

seksualnych.

W zwi¹zku z sytuacj¹ zadali-

œmy parê pytañ Mateuszowi

Wêgrzynowi, rzecznikowi praso-

wemu Teatru Powszechnego.

Teatr kojarzy siê przede

wszystkim ze spektaklami. Sk¹d

w ogóle pomys³, by zaj¹æ

siê kwestiami spo³ecznymi,

w dodatku uchodz¹cymi w

Teatr Powszechny, czy na pewno powszechny?
W ostatnim czasie zrobi³o siê w mediach g³oœno o

Teatrze Powszechnym. Ma to zwi¹zek z lini¹ programow¹

przyjêt¹ przez dyrekcjê placówki. Nie wszystkim œrodowiskom

dzia³alnoœæ teatru odpowiada, a do sprawy w³¹czyli siê

mieszkañcy Kamionka, którzy mieszkaj¹ przede wszystkim

na osiedlu PAX Skaryszewska-Lubelska.

niektórych œrodowiskach

za kontrowersyjne?

To prawda, ¿e potocznie

teatr kojarzy siê g³ównie ze

spektaklami, ale dziœ dobry

teatr publiczny, oprócz orga-

nizacji wydarzeñ czysto arty-

stycznych, powinien tak¿e

prowadziæ dzia³alnoœæ edu-

kacyjno-obywatelsk¹, co wynika

z jego misji, egzekwowanej

przecie¿ przez widzów i orga-

nizatora. Odbywa siê to naj-

czêœciej poprzez warsztaty,

spotkania, debaty, wyk³ady,

panele dyskusyjne i inne ro-

dzaje aktywnoœci otwarte dla

wszystkich. Teatr Powszechny

– jak g³osi nasze motto – jest

„teatrem, który siê wtr¹ca”,

„teatrem spraw”. Nie unikamy

kontrowersyjnych tematów,

proponujemy dialog otwarty

dla wszystkich œrodowisk, w

bezpiecznych warunkach.

Radny Borkowski zwróci³

uwagê na to, ¿e Teatr Po-

wszechny wiele uwagi poœwiê-

ca uchodŸcom. Wystarczy

wspomnieæ chocia¿by o Dniu

Solidarnoœci z UchodŸcami,

Festiwalu Atlas czy tematyce

jednego ze spotkañ w

Ogrodzie Powszechnym.

Taki program nie odpowiada

wielu mieszkañcom i pojawiaj¹

siê w prasie i na portalach

artyku³y na ten temat. Czy nie

myœleliœcie Pañstwo o tym, by

w ramach tego typu wydarzeñ

zaznajamiaæ ludzi z kultur¹,

jêzykiem i zwyczajami, a

tak¿e by skupiaæ siê na

podobieñstwach do naszej

kultury? Jest ich wiele, ale

nie ka¿dy zdaje sobie z tego

sprawê, a media potêguj¹

strach przed innoœci¹ i

obcoœci¹.

Poœwiêcamy uwagê sprawie

uchodŸców, bo to jedno z

najwa¿niejszych wyzwañ

wspó³czesnej Europy – nasz

kraj równie¿ musi siê z nim

zmierzyæ. Jednak nie jest to

g³ówny temat naszej pracy,

mamy mnóstwo spektakli i

wydarzeñ, dotycz¹cych wielu

innych kwestii – wystarczy

przejrzeæ nasz repertuar i

program Ogrodu Powszechnego.

Nie mamy sygna³ów, by nasze

propozycje nie odpowiada³y

„wielu mieszkañcom” – owszem,

zdarza³y siê g³osy sprzeciwu,

ale to pojedyncze przypadki,

które bardzo szanujemy i z

którymi siê liczymy. Skrajne

nastroje dotycz¹ce sprawy

uchodŸców podsycaj¹ g³ównie

politycy, a tak¿e media tablo-

idowe – specyfika ich dzia³ania

nakazuje skupiaæ siê na sen-

sacjach i rozbie¿noœciach, a

nie pozytywnych elementach

wspólnych, bo te nie s¹ „wi-

dzialne, s³uchalne i klikalne”.

Podobny mechanizm zaistnia³ w

przypadku „Seksu w Ogrodzie

(Powszechnym)” – wytworzy³a

siê aura skandalu wokó³ cyklu

spotkañ polegaj¹cych na spokoj-

nej rozmowie z zaproszonymi

goœæmi, ekspertami, na tematy

dotycz¹ce seksualnoœci cz³o-

wieka w ró¿nych aspektach:

politycznym, spo³ecznym, na-

ukowym… Chcemy wierzyæ,

¿e ca³y ten szum to bardziej

wynik nieporozumienia ni¿ z³ej

woli. Jedno ze spotkañ dotyczy³o

stereotypów w postrzeganiu

seksualnoœci uchodŸców; byæ

mo¿e zadzia³a³a zbyt bujna

wyobraŸnia i uproszczenia. Jeœli

chodzi o podobieñstwa kulturowe

– zg³êbiamy je na warsztatach

i spotkaniach z udzia³em uchodŸ-

ców, np. podczas festiwalu Atlas

warszawscy seniorzy stworzyli

razem z uchodŸcami i migran-

tami spektakl „Narysowa³am

wiêcej ni¿ tu widaæ” w re¿. Alicji

Borkowskiej.

Czy mo¿e Pan zdradziæ, co

pojawi siê z wydarzeñ w naj-

bli¿szym czasie w Teatrze

Powszechnym? Czy bêdzie

to oferta, która bêdzie mog³a

spodobaæ siê zarówno zwo-

lennikom linii, jak¹ przyj¹³

Teatr, jak i jej przeciwnikom?

Teatr Powszechny nie dzieli

widowni, jest otwarty na

wszystkich i stara siê zaspo-

kajaæ ró¿norodne zaintereso-

wania. Program mamy bardzo

bogaty. Oprócz granych ju¿ od

d³u¿szego czasu spektakli,

oczywiœcie przygotowujemy

równie¿ nowoœci. W grudniu

premiera biograficznej sztuki

„Kuroñ” Ma³gorzaty Sikorskiej-

Miszczuk w re¿yserii Paw³a

£ysaka, a tak¿e „Wdowy z

Vrindavan” £ukasza Chotkow-

skiego, czyli projekt polsko-

indyjski. W lutym Oliver Frljiæ

przygotuje „Kl¹twê” Wyspiañ-

skiego, a w maju Krzysztof

Garbaczewski przedstawi

„Ch³opów” Reymonta. W naj-

bli¿szym czasie bêdziemy

te¿ kontynuowaæ spotkania i

warsztaty w Ogrodzie Po-

wszechnym i przy Stole Po-

wszechnym, przeznaczone

dla m³odych i seniorów. Pod

koniec sezonu planujemy

tak¿e kontynuacjê Festiwalu

Sztuki i Spo³ecznoœci Miasto

Szczêœliwe oraz ju¿ trzeci¹

edycjê naszego festiwalu

ulicznego Otwarta Z¹bkowska.

Czy mo¿e Pan powiedzieæ,

czy wiele osób uczestniczy w

wydarzeniach organizowanych

przez Teatr Powszechny i

czy s³ysz¹ Pañstwo jakieœ

g³osy, które chwal¹ b¹dŸ

te¿ gani¹ w³aœnie tak¹, a

nie inn¹ tematykê? Wœród

mieszkañców Kamionka nie

brakuje opinii, ¿e rozmowy

na tematy seksualnoœci w

miejscu powszechnym, do

którego maj¹ dostêp równie¿

dzieci, nie jest najlepszym

pomys³em.

Trudno wyliczaæ frekwencjê

tak wielu wydarzeñ, które or-

ganizujemy, bo ka¿dorazowo

zale¿y ona od wielu czynni-

ków: charakteru wydarzenia,

godziny, dnia tygodnia, pory

roku, ceny lub umo¿liwienia

wstêpu wolnego. Jednak nie

narzekamy na publicznoœæ,

jesteœmy wdziêczni za zado-

walaj¹c¹ obecnoœæ. Chcieliby-

œmy zapewniæ widzów, którzy

obawiaj¹ siê zagro¿eñ p³y-

n¹cych z rozmów na temat

seksualnoœci, ¿e maj¹ one

charakter bezpieczny, nie

maj¹ nic wspólnego z porno-

grafi¹, chocia¿ z oczywistych

wzglêdów kierowane s¹ ra-

czej do starszej m³odzie¿y i

doros³ych – zapraszamy dojrza-

³ych widzów, ¿eby przekonali

siê o tym osobiœcie.

Czy istnieje szansa, by

nastêpny festiwal przesun¹æ

bardziej w stronê Mózgu

[klub na Kamionku, dzia³a w

TP – przyp. red.] – tak, aby

mieszkañcy osiedla PAX

(Skaryszewska-Lubelska)

nie skar¿yli siê na ha³as i

niedogodnoœci?

Jeœli chodzi o ha³as – bardzo

pilnujemy, by nie zak³ócaæ

ciszy nocnej, nie organizujemy

g³oœnych wydarzeñ na ze-

wn¹trz po godzinie 22:00.

Tegoroczna edycja festiwalu

Atlas by³a nietypowa, jego for-

mu³a dopiero siê kszta³towa³a

– teraz nauczeni doœwiadczeniem

ograniczamy ewentualne nie-

dogodnoœci dla mieszkañców,

których bardzo przepraszamy za

jednorazowy „k³opot dŸwiêkowy”

i prosimy o wyrozumia³oœæ.

Dziêkujemy za wszelkie su-

gestie – na pewno weŸmie-

my je pod uwagê, bo zale¿y

nam na spokojnym s¹siedzkim

wspó³¿yciu na Pradze.

Rozmawia³a

Monika Weso³owska

A z nudy wyrwa³ wszystkich

nas PIS. Patrzê, jak wali siê moje

pañstwo i idea³y siêgaj¹ce

Oœwiecenia, M³odej Polski,

miêdzywojnia, Solidarnoœci.

Patrzê na ukrzy¿owan¹ po-

prawn¹ opozycjê..

I wreszcie trach! Doda po-

kaza³a pupê Dudzie, uni¿one-

mu prezydentowi z Krakowa.

Pupa ponad podzia³ami. Pupa

zawsze jednoczy, panowie!

Wyzwolona, niegrzeczna ko-

bieta po odrzuceniu swojego

Majdanu pokaza³a prawdê,

Kijowski, trzeba publicznie

zdejmowaæ majtki i pokazywaæ

pupê nie tylko Dudzie. Morze

pup widzê przed Sejmem,

Misiewiczami, rzêdami tylnych

siedzeñ, MON, przed TVP Info,

na marszach. I przypominam

- trzeba patrzeæ na kasê. W

trakcie okradania demokracja

siê koñczy, a z³oty spada.

Spad³? Zacznijmy siê wreszcie

ruszaæ. Pupy w ruch.

W kocich sprawach mamy

te¿ lekk¹ pupê, czyli FIP. To nie

jest to samo co VIP, czyli Very

Important Person, czyli Bardzo

Wa¿na Osoba (BWO), lecz

Feline Infectious Peritonitis -

niestety zakaŸnie zapalenie

otrzewnej u kotów. Od tego

momentu przestajê ironizowaæ

i przedstawiam problem.

Wraz ze znikaniem granic

zawlekamy poza nie lokalne

choroby. To zjawisko przypomina

zawleczenie królików do Austra-

lii. FIP w jêzyku wirusologów

weterynaryjnych to wirus

coronawirozy. Coronawiroza,

podobnie jak parwowiroza, to

patogen typowy dla psów na

kontynencie amerykañskim.

Klinicznie corona- i parwowiro-

za to ostre, podostre, ciê¿kie

krwotoczne zapalenie ¿o³¹dka

i jelit u psów. W Polsce ten

wirus pojawi³ siê z pocz¹tkiem

lat osiemdziesi¹tych i by³

prawdziw¹ zmor¹, zw³aszcza

dla raczkuj¹cej w blokach

miejskich kynologii. Szczególnie

groŸny by³ dla szczeni¹t,

wywo³uj¹c krwaw¹ biegunkê

i krwawe wymioty. Je¿eli w

leczeniu nie uwzglêdni³o siê

du¿ej iloœci p³ynów w kro-

plówkach, szczeniaki pada³y

w ci¹gu 48 godzin. To by³a

prawdziwa epidemia.

Hm, niektórzy bardziej

uwa¿ni czytelnicy powinni

zauwa¿yæ, ¿e nie pisa³em na

temat i nie o kotach, ale psach.

Poniewa¿ szybko siê uczê,

szybko chcê Wam uœwiadomiæ

kanony obecnie obowi¹zuj¹ce.

Wbrew pozorom powy¿szy

wyk³adzik jest rzetelnym

wstêpem do prawdy o wiruso-

wym zakaŸnym zapaleniu

otrzewnej u kotów, o którym

w nastêpnym wydaniu.

By³o Wam nudno

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

Kto przygarnie Ibiska

Ibisek to kilkuletni, œredniej wielkoœci mieszaniec w typie wilczura.

Jest psem doœæ spokojnym, chodzi ³adnie przy nodze, spacer z

nim to sama przyjemnoœæ. W stosunku do innych psów, równie¿

samców, nie wykazuje agresji. Z psiakiem, z którym dzieli kojec

„dogaduje siê” bardzo dobrze. Jest przyjacielsko usposobiony

do ludzi, choæ w stosunku do obcych mo¿e na pocz¹tku

zachowywaæ siê odrobinê na

dystans. Ibisek to psiak bardzo

³agodny i uroczy. Na pewno nie

bêdzie k³opotliwym domownikiem.

Zaadoptuj Ibiska, ten psiak

zas³uguje na najlepszy dom.

Kontakt w sprawie adopcji,

wolontariusze: Justyna tel.

783 003 754, Miko³aj 796 123 413.
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Ch³odnym okiem

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

„Mieszkañcy budynku przy ulicy
Stalowej 73 mieli cztery minuty na
opuszczenie lokali” - czytaj¹c te s³owa
po raz kolejny zmuszona jestem wróciæ
do jakoœci pracy zarz¹dcy zasobu ko-
munalnego m.st. Warszawy w dzielnicy
Praga Pó³noc - czyli ZGN.

Ilu mieszkañców dzielnicy by³o w po-
dobnej sytuacji w ci¹gu ostatnich dwóch
lat? Lista adresów jest coraz d³u¿sza.
Coraz wiêcej jest decyzji PINB-u o natych-
miastowym usuniêciu lokatorów ze wzglê-
du na zagro¿enie bezpieczeñstwa i ¿ycia
osób. Niektóre decyzje s¹ bezpoœrednio
zwi¹zane z budow¹ metra, niektóre z
nowymi inwestycjami deweloperskimi, ale
jest równie¿ wiele budynków w zasobie
m.st. Warszawy, których stan techniczny
dyskwalifikuje je do wynajmu. A przecie¿
przepisy prawa nakazuj¹ w³aœcicielom i
zarz¹dcom budynków, aby zlecali wykwa-
lifikowanym osobom przeprowadzanie
okresowych i doraŸnych kontroli ich stanu
technicznego (art. 62 Prawa budowlanego)
oraz niezw³ocznie dokonywali napraw,
jeœli kontrola wyka¿e usterki, które mo-
g³yby zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu ludzi albo
bezpieczeñstwu mienia (art. 70 ust. 1).
Systematyczne kontrole budynku le¿¹ w
interesie w³aœciciela. Dziêki nim mo¿na
unikn¹æ niespodziewanych awarii i z wy-
przedzeniem zaplanowaæ remont. Stan
techniczny budynku nie pogarsza siê tak
radykalnie z dnia na dzieñ. W jakim celu
zatem ZGN w dzielnicy Praga Pó³noc prze-
prowadza przegl¹dy roczne i piêcioletnie,
skoro takie sytuacje siê zdarzaj¹? Tech-
niczne przegl¹dy roczne wykonuj¹ co
prawda pracownicy ZGN w ramach swoich
obowi¹zków, ale piêcioletnie zlecane s¹
rzeczoznawcom. Wiele sygna³ów sp³ywa od

mieszkañców, zaniepokojonych coroczn¹
kontrol¹ sprawnoœci przewodów komino-
wych, gdzie zaniedbania siêgaj¹ wielu
lat; sygna³ów, w jak wielu przypadkach
ZGN  nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ, mimo
zapisów w dokumentach przegl¹dowych;
sygna³ów, jak przebiegaj¹ techniczne
odbiory jakoœciowe prac, skoro te same
prace s¹ wykonywane corocznie.

Praga Pó³noc zosta³a objêta Zinte-
growanym Programem Rewitalizacji.
Zasadnym by³aby wiêc wnikliwa analiza
dzia³añ ZGN, która umo¿liwi³aby m.in.
eliminacjê „kilkuminutowych przekwate-
rowañ”, terminow¹ realizacjê inwestycji
przy pod³¹czeniu co i c.c.w., a byæ mo¿e -
prozaicznie - wp³ynê³aby na bli¿szy ter-
min wymiany uszkodzonego (jednego)
okna – zgodnie z informacj¹ dyrektora
technicznego ZGN obecnie czas wymiany
to 24 miesi¹ce! Tak dla uzupe³nienia: w
roku 2014 ZGN w naszej dzielnicy wydat-
kowa³ na wymianê stolarki okiennej ca
420 tys. z³, a w 2015 roku ca 750 tys. z³.
Byæ mo¿e analiza ta pozwoli³aby dopre-
cyzowaæ faktyczn¹ iloœæ lokali niezbêdnych
dla wysiedlenia mieszkañców z budynków
reprywatyzowanych, budynków przekazy-
wanych do TBS, czy z decyzjami PINB-u,
tak, aby iloœæ przedstawiana przez bur-
mistrza w mediach by³a jak najbardziej
zbli¿ona do rzeczywistoœci. Dodatkowo
informacje przekazywane na komisji
bud¿etu, wyra¿ane niezale¿nie przez
dwóch cz³onków Zarz¹du nie ró¿ni³yby siê
- bagatelka - o 1 mln z³ w sprawie ewen-
tualnych nak³adów na remont budynku,
zakwalifikowanego przez dzielnicê do
sprzeda¿y. Czy¿by nie by³o ¿adnego
operatu szacunkowego? To tylko niektóre
pozytywy. A jest ich zapewne wiêcej.

Jak zatem zarz¹d dzielnicy pe³ni nadzór
na dzia³alnoœci¹ ZGN? Statut ZGN jedno-
znacznie precyzuje: „Zarz¹d dzielnicy
udziela dyrektorowi ZGN wskazówek,
dotycz¹cych bie¿¹cego funkcjonowania za-
k³adu, a w przypadku ich nieuwzglêdnienia
zawiadamia Prezydenta m.st. Warszawy”.
Kto w takim razie ponosi odpowiedzialnoœæ
- zarz¹d, który nie udziela wskazówek
lub udziela niew³aœciwych czy ZGN, który
pozostaje obojêtny na uzasadnione wnioski
mieszkañców? A mo¿e to realizacja zaleceñ
ratusza, skoro radni PiS i grupa samorz¹-
dowców akceptuj¹ przeniesienie œrodków
finansowych na przysz³y rok z tytu³u
niezrealizowanego planu inwestycji przez
ZGN w roku bie¿¹cym, co jest wyrazem
przyzwolenia na dotychczasowe praktyki i
dzia³ania? Czy to jest ta dobra zmiana?

A¿ tak nie doceniaæ inteligencji
mieszkañców? Odrobina pokory, to
w³aœnie od mieszkañców zale¿¹ Wasze
losy w kolejnych wyborach.

„Sami musimy staæ siê zmian¹, do
której d¹¿ymy”- Mahatma Gandhi

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

„Zarz¹dzanie inaczej”

Ca³¹ Polskê ogarniaj¹ protesty przeciwko
„#dobrej zmianie”. Marsze goni¹ marsze,
demonstracje goni¹ demonstracje. Protestuj¹
KOD-owcy w obronie Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, wolnoœci mediów i niezale¿noœci
s¹dów. Protestuj¹ kobiety w obronie swojej
godnoœci organizuj¹c „#Czarne protesty”
(na praskiej kamienicy przy Targowej 15
powsta³ mural autorstwa Marty Frej -
rysowniczki i graficzki o tej tematyce).

Dobra zmiana zaczyna dotykaæ tak¿e
oœwiatê. Powoli dociera do spo³eczeñstwa, ¿e
rewolucyjne zmiany dotkn¹ tak¿e ich dzieci.
Na razie protestuj¹ nauczyciele i samorz¹dow-
cy, na których plecach zmiany te wdra¿ane
bêd¹. Ich dotknie to bezpoœrednio finansowo.
Wiadomo, ¿e przy likwidacji gimnazjum
nauczanie z cyklu 9-letniego ograniczy siê
do oœmioklasowej szko³y podstawowej. Do
liceum nie id¹ wszyscy uczniowie. O szko³ach
bran¿owych na razie niewiele wiadomo.
Cofniêcie ze szkó³ szeœciolatków wywo³a
dodatkowe ciœnienie w przedszkolach i ¿³ob-
kach. Szko³y podstawowe przygotowywane
od lat na uczniów klas 1-6 bêd¹ musia³y przyj¹æ
dwa dodatkowe roczniki. Naj³atwiej bêdzie
to zrealizowaæ w zespo³ach szkó³, ³¹cz¹cych
szko³ê podstawow¹ i gimnazjum. Poradz¹

sobie z problemem zespo³y z³o¿one z liceów
i gimnazjów. Najwiêkszym problemem bêd¹
samodzielne gimnazja. W³adza samorz¹dowa
bêdzie mia³a k³opot, czy placówki te prze-
organizowaæ olbrzymim nak³adem œrodków
w szko³ê podstawow¹ (inne s¹ bowiem
potrzeby w szkole 7-latków, a inne m³odzie¿y
13-15- letniej) czy tworzyæ szko³ê ponadpod-
stawow¹, liceum lub szko³ê bran¿ow¹. Nie
wiem, jak w innych dzielnicach, ale na
Pradze Pó³noc na razie w tej materii cisza.
Istniej¹ca sieæ placówek, o ile wejd¹ w ¿ycie
nowe przepisy, legnie w gruzach. Nie wiem,
czy zarz¹d dzielnicy ma w tej sprawie jakieœ
pomys³y. Jeœli ma, to na razie nie dzieli siê
nimi z radnymi. Posiedzenia komisji oœwiaty
nie by³o od niepamiêtnych czasów. Byæ mo¿e,
to jest metoda. Decyzje z zaskoczenia.
Niepokoj¹ siê rodzice, niepokoj¹ nauczyciele
i dyrektorzy. Najmniej chyba uczniowie - do
szko³y takiej czy innej trzeba bêdzie chodziæ.
Moje obserwacje nie s¹ buduj¹ce, najbardziej
obawiam siê na Pradze o los szkó³ gim-
nazjalnych przy ulicy Sierakowskiego i
Szanajcy. Te samodzielne gimnazja w wyni-
ku reformy znikn¹. Czy stan¹ siê ponownie
samodzielnymi szko³ami podstawowymi, tak
jak by³y przed reform¹ Handkego (co by by³o

chyba najbardziej zasadne - bardzo proszê
o opinie i wypowiedzi Pañstwa w tej
sprawie), czy zostan¹ w³¹czone do innych
placówek - nie wiem. Nie wiem, co z ze-
spo³ami szkó³ zawodowych na Objazdowej
i Targowej. Nie wiem, jakie s¹ planowane
obwody szkolne konkretnych placówek.
Nie wiem, a chcia³bym i zapewne i nie tylko
ja chcia³bym wiedzieæ.

PS. Nowa ustawa autorstwa PiS o
zgromadzeniach znacz¹co utrudni orga-
nizowanie opozycji zgromadzeñ i mani-
festacji. W³adze zaczê³y uwieraæ masowe
demonstracje, tak¿e nauczycieli.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

O oœwiacie s³ów kilka

Kilka tygodni temu architekt Maciej Czeredys,
mieszkaniec Pragi Pó³noc i wspó³autor obowi¹-
zuj¹cego od 2011 r. planu zagospodarowania
przestrzennego Nowa Praga II na swoim face-
bookowym profilu zaprotestowa³ przeciwko
budowie niezgodnego z punktu widzenia zapisów
MPZP (strefa zieleni towarzysz¹ca zabudowie
mieszkaniowej z zakazem wyznaczania miejsc
parkingowych) parkingu wewn¹trzosiedlo-
wego dla ok. 20 samochodów wraz z drog¹
dojazdow¹ w kwartale miêdzy budynkami przy
ul. Szymanowskiego i Namys³owskiej. Ca³a
inwestycja dzielnicowa okreœlona zosta³a mia-
nem remontu – to wa¿ne z punktu widzenia
prawa budowlanego – na tego typu prace nie
jest wymagane pozwolenie na budowê, a
jedynie inwestor musi z³o¿yæ stosowne zg³oszenie
w³aœciwemu organowi (Wydzia³ Architektury,
Sto³eczny Konserwator Zabytków). Przy
tym w przypadku tworzenia nowych miejsc
parkingowych powy¿ej 10 szt. na inwestorze
spoczywa obowi¹zek uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowê.

Do facebookowej dyskusji w³¹czy³ siê
obecny burmistrz dzielnicy, stwierdzaj¹c, ¿e w
ramach inwestycji nie s¹ budowane nowe miejsca
parkingowe, ale jedynie istniej¹ce klepisko jest
utwardzane biologicznie czynnymi (sic!) p³ytami
a¿urowymi (z betonu – uwaga KM) oraz w¹ska
droga dla karetek i stra¿y po¿arnej. Ponadto
inwestycja mia³a byæ konsultowana z mieszkañ-
cami, którzy najlepiej wiedz¹, czego im potrzeba
na ich podwórku… Choæ daty przeprowadzenia
konsultacji burmistrz ju¿ nie przybli¿y³.

Okazuje siê, ¿e ca³y remont na Namys³owskiej,
obejmuj¹cy m.in. przebudowê chodników, bu-
dowê nowych ci¹gów pieszo-jezdnych, ustawienie
ma³ej architektury i w³aœnie powy¿sze prace kosztuje
prawie 450 tys. z³. Abstrahuj¹c od zgodnoœci
czêœci prac z planem miejscowym i faktu, ¿e
problem parkowania na Nowej Pradze istnieje,
w¹tpliwoœci budzi sposób jego rozwi¹zywania,
zw³aszcza, ¿e w grê wchodz¹ pieni¹dze publiczne,
nale¿¹ce do nas wszystkich – mieszkañców Pragi
Pó³noc. Tak siê sk³ada, ¿e wspominany teren (jak
zreszt¹ wiele w tej czêœci Pragi) w ca³oœci otoczony
jest budynkami wspólnot mieszkaniowych. Fakt,
¿e z czêœciowym udzia³em miasta, ale udzia³ ten
jest mniejszoœciowy, a w kilku przypadkach wrêcz
symboliczny – wg stanu na listopad 2015 r. by³o
to 3,35% i 18,17% (dwie wspólnoty przy ul.

Brechta), 28,75% i 30,39% (dwie wspólnoty przy
ul. Szymanowskiego) oraz 5,36%, 15,78% i
33,03% (trzy wspólnoty przy ul. Namys³owskiej).
Faktem jest, ¿e tereny nale¿¹ce do wspólnot
wydzielone zosta³y po obrysie budynków, a ca³y
pozosta³y teren nale¿y do miasta i korzystaæ
mog¹ z niego wszyscy mieszkañcy, np. przechodz¹c
miêdzy budynkami w celu skrócenia sobie drogi
z Namys³owskiej w kierunku pl. Hallera. Jedno-
czeœnie niemal ze 100% pewnoœci¹ mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e z dróg dojazdowych czy utwardzo-
nego placu bêd¹ korzystaæ wy³¹cznie zmotory-
zowani mieszkañcy budynków wspólnotowych i
ewentualnie ich goœcie. W zwi¹zku z powy¿szym du¿o
sprawiedliwszym z punktu widzenia wszystkich
mieszkañców Pragi rozwi¹zaniem by³oby np.
wydzier¿awienie wspominanego terenu okolicz-
nym wspólnotom mieszkaniowym pod budowê
– za ich œrodki finansowe – dodatkowych miejsc
postojowych. Oczywiœcie, po wczeœniejszej, zaini-
cjowananej przez mieszkañców, procedurze
zmiany MPZP. Przyda³aby siê równie¿ dyskusja
z mieszkañcami, organizacjami pozarz¹dowymi i
ekspertami dotycz¹ca parkowania oraz sposobów
rozwi¹zywania problemów zmotoryzowanych
kierowców (wprowadzenie strefy p³atnego
parkowania, czy siatki ulic jednokierunkowych).
W koñcu, co zrobi¹ w³adze dzielnicy i radni
forsuj¹cy tworzenie miejsc parkingowych z p³yt
a¿urowych w miejsce pasów przyulicznej zieleni,
gdy ka¿dy wolny skrawek trawnika przeznaczymy
dla samochodów, a aut nadal bêdzie przybywaæ...?
Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Ku
g³êbszej refleksji.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Kontrowersyjne remonty

za publiczne pieni¹dze
Na pocz¹tku listopada br. mia³em

przyjemnoœæ reprezentowaæ stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy” na

XI Kongresie Obywatelskim pt. „Dojrzali

Polacy – lepsza Polska”. Chcia³bym

podzieliæ siê z Czytelnikami kilkoma

wnioskami z kongresu, które pomog¹

wskazaæ podstawê dla (jeszcze wiêkszego)

sukcesu, który jako Polacy mo¿emy odnieœæ

– i to zarówno w skali miêdzynarodowej,

ogólnokrajowej, jak i lokalnej.

Najbardziej interesuj¹ce by³o dla
mnie otwieraj¹ce przemówienie dr Jana
Szomburga, inicjatora kongresu i prezesa
Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Ryn-
kow¹. Wymieni³ on 4 cechy Polaków,

które uwa¿a za nasze swoiste przewagi
konkurencyjne:

1. Przedsiêbiorczoœæ

Chyba nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e
jest to nasza mocna strona. Nale¿y jak naj-
bardziej premiowaæ osoby, które podejmuj¹
ryzyko i wychodz¹ ze swoimi inicjatywami.
Mam nadziejê, ¿e planowane podwy¿ki
podatków dla przedsiêbiorców nie dojd¹
do skutku. By³oby to powa¿ne podciêcie skrzy-
de³ tym grupom spo³ecznym, które s¹ ko³em
zamachowym rozwoju gospodarczego.

2. Pracowitoœæ

Wed³ug badañ spoœród krajów UE
najwiêcej godzin w tygodniu pracuj¹
Grecy i Polacy. Liczy siê jednak nie tylko iloœæ,

ale i jakoœæ. Nasza wydajnoœæ z pewnoœci¹
jest wy¿sza ni¿ w wielu innych krajach,
chocia¿ i u nas jest pod tym wzglêdem
spore pole do poprawy. Co jednak najwa¿-
niejsze, Polakom autentycznie „siê chce”.

3. Kreatywnoœæ

Pod wzglêdem nieszablonowego, niestan-
dardowego myœlenia jesteœmy na pewno
w czo³ówce. Ta nasza cecha determinuje
te¿ nasz¹ sk³onnoœæ do przedsiêbiorczoœci.

4. Zarz¹dzanie/organizacja

Dla wielu mo¿e to byæ zaskakuj¹ce, ale
organizacyjnie jesteœmy ju¿ wysoko, a po-
winniœmy byæ jeszcze wy¿ej. Dr Szomburg
dokona³ w tym punkcie porównania orga-
nizacji turniejów pi³karskich Euro 2012 i
2016, które wysz³o na nasz¹ korzyœæ.
Dobrze wypadamy te¿ w takich bran¿ach,
jak telekomunikacja czy sektor bankowy.

Wykorzystanie w wiêkszym stopniu
naszych atutów sprawi, ¿e odniesiemy

(jeszcze wiêkszy) sukces na rynku
globalnym, ale tak¿e lokalnie. I dotyczy
to nie tylko gospodarki.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

Ko³o

„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Droga do sukcesu

Bardzo optymistycznie zabrzmia³y
s³owa Anny Stre¿yñskiej, minister cyfry-
zacji, która zapowiedzia³a, ¿e w 2018 r.
bêdziemy mieli mo¿liwoœæ zainstalowania
w telefonach komórkowych dowodu oso-
bistego, prawa jazdy, karty rejestracyjnej
i dowodu ubezpieczenia samochodu.
Ministerstwo przedstawi³o bardzo ambitny
harmonogram wdro¿enia tego przedsiê-
wziêcia. Ju¿ w maju 2017 r. ma wystar-
towaæ program pilota¿owy mobilnego
dowodu osobistego.

Mia³em okazjê nadzorowaæ wdra¿anie
du¿ych - choæ nie a¿ tak - systemów
informatycznych i ten plan wydaje mi siê
mocno napiêty. O ile 6 miesiêcy na wdro¿enie
pilota¿u to ma³o czasu, to uzyskanie w
miesi¹c póŸniej „pe³nej produkcyjnej

dostêpnoœci”, czyli rozszerzenie systemu
na ca³y kraj, nie wydaje siê w ogóle mo¿liwe.
Przecie¿ wdro¿enie odbywaæ siê bêdzie
w warunkach rozwoju dzia³aj¹cych na
smartfonach systemów informatycznych,
których ju¿ dziœ jest kilka. Nie wiadomo
te¿, co z homologacj¹ takiego telefonicz-
nego dokumentu w innych krajach strefy
Schengen, gdzie mo¿emy pos³ugiwaæ siê
dowodem osobistym zamiast paszportu.

Tym niemniej, trzymam kciuki za ten
projekt. Ciekaw jestem tylko, co bêdzie z
kompatybilnoœci¹ tego systemu z innymi
systemami informatycznymi, w których
wymagana jest identyfikacja osoby b¹dŸ
pojazdu. Jest ich wiele, a wprowadzenie
wirtualnej identyfikacji, bo tym w istocie
bêdzie dowód osobisty w telefonie, bez

mo¿liwoœci zastosowania go w kontaktach
z systemami informatycznymi urzêdów i
banków przypominaæ bêdzie u¿ycie lap-
topa do æwiczeñ z tabliczki mno¿enia.
Mo¿na, tylko trochê szkoda.

Jest to szczególnie istotne w przypadku
systemów, których jeszcze nie ma - gdy¿
gdy powstan¹, bêd¹ dzia³aæ d³u¿ej. War-
szawa funduje sobie w³aœnie za 10 mln z³
system informatyczny umo¿liwiaj¹cy
m.in. za³atwienie formalnoœci zwi¹zanych
z odholowaniem samochodu, op³aceniem
mandatu i korzystanie z innych „e-us³ug”
Stra¿y Miejskiej, które maj¹ to do siebie,
¿e niemal w ka¿dym przypadku wymagaj¹
od obywatela okazania dowodu osobistego
lub dokumentu zwi¹zanego z prowa-
dzeniem samochodu. W ich przypadku

obowi¹zuje ¿elazna zasada mówi¹ca, i¿ w
obiegu mo¿e byæ tylko jeden egzemplarz
danego dokumentu (wie to ka¿dy interesant
wydzia³u spraw obywatelskich i wydzia³u
komunikacji). Innymi s³owy: ten kto bêdzie
mia³ dowód w telefonie, nie bêdzie go móg³
mieæ w portfelu.

Je¿eli system informatyczny Stra¿y
Miejskiej m.st. Warszawy nie bêdzie
akceptowa³ telefonicznych dowodów
osobistych, to znaczy, ¿e chc¹cy z niego
korzystaæ obywatel bêdzie musia³ mieæ
przy sobie dowód tradycyjny, a zatem -
nie bêdzie móg³ korzystaæ z dobrodziejstw
dokumentów elektronicznych przygotowy-
wanych przez ministerstwo cyfryzacji...

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Zawody w informatyzacji
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