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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

dokoñczenie na str. 4

dokoñczenie na str. 5

Pozostawiliœmy czytelników

w dniu sesji 10 lutego, zwo³a-

nej przez Wiktora Klimiuka,

przewodnicz¹cego rady dziel-

nicy Bia³o³êka, którego wybór

zosta³ uznany przez wojewodê

mazowieckiego Zdzis³awa

Sipierê, ale zanegowany przez

w³adze Warszawy. Sesja odby³a

siê w warunkach ur¹gaj¹cych

wszelkim zasadom.

Czy na sali jest elektryk?

Upieraj¹cy siê przy trwaniu

w okopach zarz¹d z Piotrem

Jaworskim postara³ siê, by nie

by³o na sali nag³oœnienia i

œwiat³a. Pocz¹tkowo wiêc

przyœwiecano sobie telefonami

komórkowymi; na szczêœcie

wœród publicznoœci znalaz³ siê

elektryk, sta³a siê jasnoœæ i nic

nie sta³o ju¿ na przeszkodzie

odwo³ania ze stanowiska bur-

mistrza Piotra Jaworskiego

wraz z ca³ym zarz¹dem. Argu-

ment niezmienny – autorytar-

ne dzia³ania, brak dba³oœci o

interesy mieszkañców Bia³o³êki,

utrata zaufania mieszkañców, brak

wiêkszoœci w radzie dzielnicy.

Platforma Obywatelska, z której

wywodzi siê Piotr Jaworski,

dysponuje w radzie 9 g³osami,

zaœ Klub Radnych Niezale¿-

nych i Klub Prawa i Sprawie-

dliwoœci, dzia³aj¹ce wspólnie,

dysponuj¹ 14 g³osami. Pomimo

demokratycznej wiêkszoœci,

uchwa³y rady nie s¹ uznawa-

ne przez w³adze Warszawy,

które podobnie jak bia³o³êcki

zarz¹d dzielnicy okopa³y siê na

swojej pozycji i nie zamierzaj¹

ust¹piæ, choæ wojewoda ma-

zowiecki postanowi³ inaczej.

Dla w³adz Warszawy sesje

Bia³o³êki organizowane przez

demokratyczn¹ wiêkszoœæ s¹

„prywatnymi spotkaniami”.

Informacje o sesjach nie s¹

zamieszczane na portalu urzêdu

dzielnicy, tudzie¿ nie s¹ tam

zamieszczane uchwa³y rady.

W Biuletynie Informacji Pu-

blicznej m.st. Warszawy równie¿

pró¿no ich szukaæ.

Nowy zarz¹d kontra stary

zarz¹d

10 lutego rada Bia³o³êki

demokratyczn¹ wiêkszoœci¹,

choæ bez udzia³u radnych

PO, powo³a³a jednog³oœnie na

stanowisko burmistrza Jana

Mackiewicza z lokalnego ugrupo-

wania Inicjatywa Mieszkañców

Bia³o³êki. Wiceburmistrzami

zostali: Marcin Adamkiewicz z

tego samego ugrupowania i

£ukasz Oprawski z PiS. Nowi

burmistrzowie chcieliby zacz¹æ

dzia³aæ, ale s¹ burmistrzami

„bez ziemi”. Nie dysponuj¹

pomieszczeniami, piecz¹tkami

i dokumentami niezbêdnymi

do sprawowania urzêdu. Stary

zarz¹d nie zamierza odpuœciæ.

11 lutego, a wiêc dzieñ po sesji

zwo³anej przez Klub Radnych

Niezale¿nych i PiS, stary za-

rz¹d umieœci³ na stronie dziel-

nicy oœwiadczenie, w którym

mo¿na przeczytaæ m.in.: „W

zwi¹zku z ¿¹daniem w dniu 11

lutego przez pana Jana Mac-

kiewicza (okreœlaj¹cego siê

jako Burmistrz Dzielnicy Bia³o-

³êka), Marcina Adamkiewicza

(okreœlaj¹cego siê jako z-ca

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

i £ukasza Oprawskiego (okre-

œlaj¹cego siê jako z-ca Burmi-

strza Dzielnicy Bia³o³êka), oraz

inne, nieuprawnione osoby

fizyczne (…) protokolarnego

przekazania gabinetu Burmi-

strza Dzielnicy, gabinetów

zastêpców Burmistrza Dzielnicy,

pieczêci urzêdowych i imiennych

oraz wszelkiej dokumentacji

i innych przedmiotów, jako

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka

oœwiadczamy, ¿e zgodnie z

opiniami prawnymi prof. dr hab.

Adama Jaroszyñskiego z dnia

Bunt w twierdzy PO

- jak w kiepskim serialu
W ostatnim wydaniu NGP pisaliœmy optymistycznie, ¿e

sytuacja w Bia³o³êce jest bliska rozwi¹zania. Tymczasem

przypomina ona jako ¿ywo scenariusz kiepskiego serialu,

gdzie zwroty akcji polegaj¹ na jej bezustannym powrocie

w to samo miejsce.

Chodzi o czêœæ ¯erania,

usytuowan¹ po zachodniej

stronie ulicy Modliñskiej, a

œciœlej o ulicê Zarzecze. Biegnie

ona równolegle do Kana³u

¯erañskiego i dochodzi do

wiœlanego wa³u, zamieniaj¹c

siê na koñcu w szerok¹ alejê

obroœniêt¹ starymi, 60-letnimi

drzewami. Dziêki podarowaniu

miastu przez Elektrociep³owniê

„¯erañ” k³adki nad Kana³em

¯erañskim, biegn¹ca wa³em

œcie¿ka rowerowa uzyska nie-

bawem ci¹g³oœæ i doprowadzi

mi³oœników jednoœladów uro-

kliw¹ tras¹ a¿ na Sask¹ Kêpê.

Obok œcie¿ki, w miejscu nie-

potrzebnych ju¿ elektrociep³owni

osadników, maj¹ powstaæ tereny

rekreacyjne, gdzie mieszkañcy

pobliskich osiedli mogliby ak-

tywnie wypocz¹æ, tym bardziej,

¿e nieopodal znajduje siê

akwen postojowy dla barek, a

nieco dalej, po drugiej stronie

ulicy Modliñskiej - przystañ wio-

œlarska. Dodatkow¹ atrakcj¹ w

tym rekreacyjnym pakiecie

mog³aby staæ siê unikalna œluza

Œmierdz¹ca sprawa na Zarzeczu
Kilka miesiêcy temu pisaliœmy o planach urz¹dzenia nad

Kana³em ̄ erañskim i nad Wis³¹, na miejscu niepotrzebnych

ju¿ elektrociep³owni osadników popio³u, terenów rekre-

acyjnych. Tymczasem, nie tylko rekreacja jest w tym rejonie

niemo¿liwa - tam nie da siê normalnie ¿yæ. A to z powodu

okropnego fetoru, rozchodz¹cego siê w promieniu kilkuset

metrów po okolicy.

im. Tadeusza Tillingera, otwie-

raj¹ca ¿eglarzom drogê wodn¹

nad Jezioro Zegrzyñskie.

Mog³oby tak byæ, gdyby nie

pomys³ posadowienia na tym

terenie przedsiêbiorstw zajmu-

j¹cych siê odbieraniem, maga-

zynowaniem, sortowaniem i

unieszkodliwianiem odpadów.

W ci¹gu trzech lat, od 2011 do

2014, kolejno, co rok, pozwo-

lenie na dzia³alnoœæ tego typu

otrzyma³y trzy firmy: PRO-LAS

Weremijewicz i Wspólnicy Sp. J.,

EKO-MAX Recykling Sp. z o.o.,

oraz PARTNER Sp. z o.o.

Dzia³alnoœæ swoj¹, polegaj¹c¹

na magazynowaniu i przerobie

œmieci, wy¿ej wymienione

firmy prowadz¹ 20 metrów od

znajduj¹cego siê po przeciw-

leg³ej stronie ulicy Zarzecze

budynku wielorodzinnego,

zamieszkanego przez pracow-

ników MPWiK i w bliskim s¹-

siedztwie domów przy ulicach

Konwaliowej, Zab³ockiej, Del-

fina i Kowalczyka. Niedaleko

jest te¿ hotel i restauracja „Pod

kasztanami” oraz ruchliwy

przystanek autobusowy. Trochê

bardziej na zachód, rozci¹ga

siê uczêszczany nadwiœlañski

szlak spacerowy.

Kiedy pojawi³ siê smród,

pocz¹tkowo trudno by³o go

zlokalizowaæ. Mieszkañcy

okolicznych nowych osiedli

Od dzieciñstwa wêdrowa³

po Polsce, od m³odoœci po

Europie, a od dojrza³oœci – po

ca³ej planecie. W podró¿ach

spêdzi³ 20 lat, przemierzaj¹c

350 000 kilometrów, zwiedzaj¹c

142 kraje na 6 kontynentach.

Zawsze podró¿uje z orze³kiem

na piersiach, promuj¹c Polskê.

Jest cz³onkiem Towarzystwa

Przyjació³ Dzieci Ulicy im. Kazi-

mierza Lisieckiego „Dziadka”.

Podczas podró¿y spotyka siê

z kombatantami i weteranami

I wojny œwiatowej w sprawie

przekazywania ich archiwaliów

do Muzeum Armii Krajowej

im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

w Krakowie.

Bazuj¹c na swoich do-

œwiadczeniach w podró¿owaniu,

zarejestrowa³ w 1992 roku w Pho-

enix w stanie Arizona Fundacjê

Wagabunda z Targówka
Urodzi³ siê 26 lipca 1948 roku na Targówku, przy ul. Cmentarnej 27.

Na chrzcie œwiêtym dano mu imiê Andrzeja Aposto³a. Ukoñczy³

technikum mechaniczne, potem Wydzia³ Mechanizacji w

Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1973 roku

przebywa w USA; tam nostryfikowa³ dyplom.

Przypomnijmy, ¿e DKDS

dzia³a na Pradze Pó³noc od

2009 r. W sk³ad komisji obec-

nie wchodz¹ 42 organizacje

pozarz¹dowe funkcjonuj¹ce

na terenie naszej dzielnicy.

Zakres dzia³añ DKDS, jej

kompetencje oraz zasady

wspó³pracy z urzêdem zapisane

s¹ w przyjmowanym co roku

przez Radê m.st. Warszawy

dokumencie: Program wspó³pra-

cy m.st. Warszawy z organiza-

cjami pozarz¹dowymi oraz

podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-

noœci po¿ytku publicznego i

o wolontariacie.

W ubieg³ym roku cz³onkowie

DKDS spotykali siê na 9 posie-

dzeniach, które dotyczy³y m.in.

planów zagospodarowania

przestrzennego obowi¹zuj¹-

cych i tworzonych dla Pragi

Pó³noc, programu rewitalizacji,

dzia³alnoœci dzielnicowego wy-

dzia³u kultury, stanu zaawanso-

wania prac nad zwyciêskimi

projektami z bud¿etu partycy-

pacyjnego czy powo³ania na

Pradze Pó³noc rady seniorów.

Mimo ró¿nych g³osów kry-

tycznych, które pojawiaj¹ siê na

komisji w kontekœcie jakoœci

wspó³pracy DKDS z urzêdem

dzielnicy i zarz¹dem, nowe

Zmiany w praskiej DKDS
W œrodê, 10 lutego, odby³o siê spotkanie sprawozdawczo-

wyborcze Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na

Pradze Pó³noc. W wyniku przeg³osowanych zmian ukonsty-

tuowa³o siê nowe prezydium DKDS w sk³adzie: Krzysztof

Michalski, Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”

(przewodnicz¹cy prezydium); Olga Wieczorek-Trzeciak,

Stowarzyszenie Q Zmianom; Piotr Stryczyñski, Towarzystwo

Przyjació³ Pragi; Marzanna Pog³ud-Kisielewska, Miasto Jest

Nasze Praga Pó³noc; Ella Laskowska, Towarzystwo Opieki nad

Zabytkami oraz Marta Herman, Fundacja Mam Balans. Z ramienia

Urzêdu Dzielnicy prace DKDS wspiera Barbara Domañska.

dokoñczenie na str. 2
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Warszawa!

Blask œwiat³a Ciebie przytuli

Jak ch³odny ksiê¿yc

Jak blask natury.

Wiara to Cud

Polska to nurt

Drzewo ko³ysze

Ubrania gwiazdy

Mi³oœæ rozdaje

Spragnionym wolnoœci.

Wierzê, ¿e to dzieje siê teraz

Wszystko zapisane

I jest w rêkach Boga…

Bo taka jest prawda moja.

¯anna Jaskiewicz

3 lutego 2016 r. dotycz¹cymi nadzoru wojewody

oraz postêpowania nadzorczego nad dzielnicami

m.st. Warszawy otrzymanymi od Prezydenta

m.st. Warszawy (…) „W myœl art. 87 ustawy o

samorz¹dzie gminnym organy nadzoru mog¹

wkraczaæ w dzia³alnoœæ gminn¹ w przypadkach

okreœlonych ustawami. Skoro wiêc sama ustawa

w art. 35 ust. 3 pkt 5 przewiduje, ¿e w statucie

jednostki pomocniczej okreœla siê zakres i

formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad

dzia³alnoœci¹ organów jednostki pomocniczej,

co zosta³o uczynione w statutach dzielnic

m.st. Warszawy, to regulacja ta automatycznie

wy³¹cza uprawnienia nadzorcze Wojewody

Mazowieckiego w stosunku do dzielnic m.st.

Warszawy”. (…) (pisownia oryginalna, przyp. red.)

W konkluzji tego oœwiadczenia, podpisanego

przez zarz¹d pod wodz¹ Piotra Jaworskiego,

znajduj¹ siê s³owa o bezprawnoœci powo³ywania

siê Jana Mackiewicza, Marcina Adamkiewicza

i £ukasza Oprawskiego na wykonywanie przez

nich funkcji burmistrza i wiceburmistrzów, a tak¿e

takie oto s³owa: „Do czasu wyjaœnienia przez

organy nadzoru lub inne uprawnione organy

zaistnia³ej sytuacji, osobom podaj¹cym siê za

cz³onków Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka zapropo-

nowane zostan¹ odpowiednie pomieszczenia

w budynku Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy.”

Wygl¹da na to, ¿e stary zarz¹d straci³ niemal

ca³kowicie oparcie u tzw. zwyk³ych bia³o³êczan.

Nawet na portalu sympatyzuj¹cej z PO lokalnej

gazety pojawi³y siê tego typu komentarze:

„Spokojnie, HGW ju¿ nied³ugo POdziêkujemy i

skoñczy siê totalitaryzm na Bia³o³êce”, „Jaworski

i Majchrzak to totalnie skompromitowani politycy

PO, totalnie, to co robi¹ to ³amanie demokracji!”,

„Wstyd mi, ¿e g³osowa³em na PO...”, „Coœ mi

siê wydaje, ¿e Wojewoda odwo³a Pani¹ HGW

za uniemo¿liwianie demokratycznych (wiêkszoœci

w radach dzielnic) miedzy innymi Dzielnice

W³ochy, Bemowo Œródmieœcie i Bia³o³êka

(pisownia oryginalna, przyp. red.).

Apel do Hanny Gronkiewicz-Waltz

15 lutego nowo powo³ani burmistrzowie:

Mackiewicz, Adamkiewicz i Oprawski wystosowali

i dostarczyli do kancelarii prezydent Warszawy

pojednawcze w tonie i charakterze pismo, z

apelem o uznanie demokratycznoœci ich wyboru

na zaszczytne funkcje. Pismo to w ca³oœci mo¿na

przeczytaæ na stronie NGP. Oto jego fragment:

„W trosce o poszanowanie zasad funkcjonowania

demokratycznego pañstwa, w tym równie¿ w

ramach bia³o³êckiego samorz¹du, zwracamy

Bunt w twierdzy PO - jak w kiepskim serialu
dokoñczenie ze str. 1 siê z apelem o niepodejmowanie dzia³añ prze-

ciwko woli wiêkszoœci radnych Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy. Kieruj¹c siê dobrem

mieszkañców naszej dzielnicy grupa czternastu

radnych, czyli zdecydowana wiêkszoœæ w

23-osobowej radzie uzna³a, ¿e jedynym

sposobem na przywrócenie mieszkañcom

poczucia, ¿e s¹ gospodarzami we w³asnej

dzielnicy, jest zmiana sposobu jej zarz¹dzania

poprzez dokonanie niezbêdnych zmian per-

sonalnych. (…) Naszym g³ównym celem jest

dzia³anie na rzecz potrzeb i oczekiwañ miesz-

kañców. Deklarujemy gotowoœæ do podjêcia

rozmów na temat bli¿szej i dalszej przysz³oœci

Dzielnicy Bia³o³êka oraz niezbêdnych inwestycji

z uwzglêdnieniem zasad zrównowa¿onego

rozwoju.”

OdpowiedŸ na pismo burmistrzów by³a tyle¿

rych³a, co kategoryczna i w tonie z pewnoœci¹

bardzo daleka od pojednawczoœci. Na stronie

Bia³o³êki ukaza³o siê Zarz¹dzenie nr 206/2016

Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy w

sprawie wstrzymania wykonania uchwa³ Rady

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, podpisane

przez wiceprezydenta Jaros³awa JóŸwiaka,

z upowa¿nienia Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Zarz¹dzenie wstrzymuje uchwa³y w sprawie

odwo³ania Piotra Jaworskiego oraz uchwa³y

w sprawie powo³ania Jana Mackiewicza,

Marcina Adamkiewicza i £ukasza Oprawskiego.

Uchwa³y zostan¹ przekazane Radzie Warszawy,

by ta stwierdzi³a ich niewa¿noœæ, zaœ wyko-

nanie zarz¹dzenia powierza siê … Piotrowi

Jaworskiemu.

Wet za wet

19 lutego Klub Radnych Niezale¿nych i Klub

PiS zwo³a³y kolejn¹ sesjê. Ponownie odwo³ano

na niej z funkcji burmistrza Piotra Jaworskiego,

ponownie powo³ano burmistrzów Jana Mackie-

wicza, Marcina Adamkiewicza i £ukasza

Oprawskiego. By wyjœæ naprzeciw w¹tpliwo-

œciom prawnym zg³aszanym przez prezydent

Warszawy w kontekœcie powo³ania na funkcjê

przewodnicz¹cego rady dzielnicy Wiktora

Klimiuka, odwo³ano go z funkcji, po czym po-

nownie powo³ano. Z funkcji wiceprzewodnicz¹cej

rady odwo³ano Magdalenê Rogusk¹ z Platformy

Obywatelskiej, na jej miejsce powo³ano Marcina

Korowaja z Klubu Radnych Niezale¿nych.

Sesja zakoñczy³a siê przerw¹ na etapie

dyskutowania sprawy wygaszenia mandatu

Waldemara Roszaka z PO, który ³¹czy funkcjê

radnego dzielnicy Bia³o³êka i przewodnicz¹cego

komisji inwestycji, infrastruktury i planowania

przestrzennego z prac¹ w firmie deweloperskiej

JW Construction, co wskazuje na ewidentny

konflikt interesów. Wiktor Klimiuk zdecydowa³

o przerwie w obradach rady dzielnicy ze wzglêdu

na nieobecnoœæ Waldemara Roszaka, który wed³ug

niego powinien mieæ szansê wypowiedzenia siê w

swojej sprawie.

Czym zakoñczy siê bunt w twierdzy PO?

Bardzo trudno dziœ odpowiedzieæ na to pytanie.

Wydaje siê, ¿e ruch jest teraz po stronie

wojewody mazowieckiego, jako ¿e reakcja

miasta na uchwa³y ostatniej sesji Bia³o³êki jest

przewidywalna do bólu – zapewne bêdzie

kolejne wstrzymanie i kolejne przekazanie do

Rady Warszawy w celu stwierdzenia ich nie-

wa¿noœci. Bia³o³êccy radni nie sk³adaj¹ broni.

Zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ wybieraæ ten sam zarz¹d

a¿ do skutku. Miasto te¿ nie zamierza sk³adaæ

broni, nic na to nie wskazuje.

El¿bieta Gutowska

W liœcie otwartym do Pani Pre-

zydent zwróciliœmy siê z apelem

o zaprzestanie podejmowanych

dzia³añ przeciwko woli wiêkszoœci

radnych Rady Dzielnicy Bia³o³êki

m.st. Warszawy. Takie zachowanie

budzi sprzeciw wielu œrodowisk

i mo¿emy je œmia³o okreœliæ mia-

nem obstrukcyjnych. Dzia³ania

demokratycznej wiêkszoœci s¹

bowiem na ka¿dym kroku

torpedowane. Ka¿da próba

przywrócenia sprawnego

dzia³ania Rady Dzielnicy spo-

tyka siê ze „œcian¹” ze strony

urzêdu dzielnicy. Brak obs³ugi

zwo³ywanych sesji, nieudo-

stêpnianie piecz¹tek oraz po-

mieszczeñ, brak nag³oœnienia czy

te¿ oœwietlenia w sali obrad.

Z drugiej zaœ strony Anna

Majchrzak nie podejmuje ¿adnych

dzia³añ, które - o ile nadal uwa¿a

siê za przewodnicz¹c¹ Rady

Dzielnicy - powinny byæ jej

powinnoœci¹. Dlaczego od

wielu miesiêcy nie zwo³a³a ani

jednej sesji? Czy tak wyra¿a

swoj¹ troskê o sprawne dzia-

³anie samorz¹du w naszej

dzielnicy? Dlaczego odbiera

innym radnym mo¿liwoœæ w

pe³ni reprezentowania woli

mieszkañców?

Te pytania pozostaj¹ w tej

chwili bez odpowiedzi. Podobnie

jak pytanie, jak d³ugo zarz¹d

dzielnicy popierany w tym

momencie nie tyle przez

wiêkszoœæ radnych, co przez

w³adze stolicy bêdzie trwa³ na

stanowisku? Jak d³ugo ktoœ

bêdzie chcia³ za wszelk¹ cenê

udowodniæ, ¿e 9 jest wiêksze

od 14? Czy trwanie dla same-

go trwania w perspektywie

wyzwañ, jakie stoj¹ przed

nasz¹ dzielnic¹, to naprawdê

najlepsze rozwi¹zanie?

Przywróæmy w samorz¹dzie

demokracjê! Jest niepowta-

rzalna szansa na to, aby

zmieniæ proporcjê i ograniczyæ

wp³yw polityki na podejmowanie

decyzji w naszej dzielnicy.

Nowa koalicja, to w wiêkszoœci

radni, dla których zapleczem

s¹ lokalne stowarzyszenia,

stroni¹ce od rozgrywek poli-

tycznych. Samorz¹d to nie

miejsce na antagonizmy i wza-

jemne oskar¿enia. To miejsce,

gdzie dobro mieszkañców

winno byæ celem nadrzêdnym.

Jan Mackiewicz

prezes Stowarzyszenia Razem

dla Bia³o³êki - 10 lutego br.

wybrany przez demokratyczn¹

wiêkszoœæ na stanowisko

burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy.

Bia³o³êka - miejsce, gdzie demokracja
i arytmetyka maj¹ inne zasady

Bie¿¹c¹ sytuacjê w bia³o³êckim samorz¹dzie zna ju¿ nie

tylko wiêkszoœæ mieszkañców tej dzielnicy, ale zapewne i

coraz to szersze grono warszawiaków. Jej geneza te¿ jest

oczywista. Utrata wiêkszoœci dotychczasowej koalicji w

Radzie Dzielnicy oraz brak zaufania do dzia³añ podej-

mowanych przez Annê Majchrzak oraz zarz¹du dzielnicy

kierowanego przez Piotra Jaworskiego. Wynikiem tego

mamy kilka sesji, których postanowienia nie s¹ uznawane

zarówno przez  prezydent Hannê Gronkiewicz-Waltz jak i Radê

Miasta, lekcewa¿¹c decyzje, jakie podj¹³ w miêdzyczasie

wojewoda mazowiecki Zbigniew Sipiera.

Zmiany w praskiej DKDS
dokoñczenie ze str. 1

prezydium deklaruje wolê

wspó³dzia³ania przy realizacji

wa¿nych dla Pragi Pó³noc

przedsiêwziêæ, zwi¹zanych

chocia¿by z programem rewi-

talizacji. W³aœnie rewitalizacji

naszej dzielnicy, a tak¿e spra-

wie zlikwidowanej filii praskiej

biblioteki przy ulicy Kijowskiej

bêdzie poœwiêcone najbli¿sze

posiedzenie DKDS, które odbêdzie

siê 24 lutego o godzinie 17.00

w urzêdzie dzielnicy (sala 210).

Oprócz przedstawicieli organi-

zacji pozarz¹dowych i urzêd-

ników w spotkaniach DKDS

mog¹ uczestniczyæ wszyscy

zainteresowani mieszkañcy.

                     KMI

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy zaprasza

na obchody Narodowego Dnia Pamiêci „¯o³nierzy Wyklêtych”

na Pradze-Pó³noc

pod patronatem Honorowym J.E. Abp Henryka Hosera

28 lutego 2016 r. (niedziela)

16.00 – okolicznoœciowy koncert w wykonaniu zespo³u ‘forteca”

Teatr oratorium przy Bazylice NSJ w Warszawie ul. Kawêczyñska 53

19.00 – okolicznoœciowy koncert w wykonaniu zespo³u „Tadek i Orkiestra”

Katedra œw. Micha³a Archanio³a i œw. Floriana Mêczennika ul. Floriañska 3

1 marca 2016 r. (wtorek)

16.30 – rozpoczêcie oficjalnych uroczystoœci – przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ofiary re¿imu

komunistycznego przy ul. Strzeleckiej 8

Apel Pamiêci, z³o¿enie wieñców, zapalenie zniczy

18.00 – uroczysta Msza œw. w intencji ̄ o³nierzy Wyklêtych celebrowana przez J.E. Ordynariusza

Diecezji Warszawsko-Praskiej Ks. Abp Henryka Hosera w Katedrze Warszawsko-Praskiej,

ul. Floriañska 3

19.00 – okolicznoœciowy koncert poœwiêcony pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych, po Mszy œw.

6 marca 2016 r. (niedziela)

19.00 – koncert patriotyczny ku czci „¯o³nierzy Wyklêtych” w wykonaniu Reprezentacyjnego

Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego, Katedra Warszawsko-Praska, ul. Floriañska 3

28 lutego - 6 marca 2016 r.

„Brzemiê Pamiêci” – wystawa fotografii Anny Straszyñskiej ze Stowarzyszenia „Kolekcjone-

rzy Czasu”

Osoby takie coraz czêœciej

korzystaj¹ z mo¿liwoœci z³o¿enia

wniosku o cofniêcie zakazu

wjazdu, z³o¿onego do komen-

danta danej placówki granicznej.

Musi byæ on z³o¿ony w ci¹gu

14 dni od otrzymania decyzji

o zakazie wjazdu. Znacz¹c¹

okolicznoœci¹, na któr¹ war-

to siê powo³aæ przy jego kon-

struowaniu, mo¿e byæ fakt

zamieszkania w Polsce

cz³onków rodziny cudzoziemca

(m¹¿/¿ona, partner/ partnerka,

dzieci). Warto tak¿e okazywaæ

chêæ wspó³pracy strony po-

stêpowania z organem, który

prowadzi postêpowanie i

zastosowaæ siê do decyzji o

opuszczeniu kraju.

W sytuacji, gdy komendant

placówki granicznej nie uchyli

swojej decyzji, warto z³o¿yæ

odwo³anie do szefa Urzêdu ds.

Cudzoziemców. Ta decyzja ma

tak¿e charakter uznaniowy,

jednak z pewnoœci¹ wp³yw na

ni¹ ma podstawa prawna wy-

dania decyzji o zobowi¹zaniu

do powrotu oraz interes spo-

³eczny oraz s³uszny interes

obywateli. Organ bierze tak¿e

pod uwagê okres nielegalnego

pobytu oraz charakter i czê-

stotliwoœæ naruszeñ prawa

przez cudzoziemca. Wszystkie

okolicznoœci odwo³uj¹cy powi-

nien zawrzeæ w uzasadnieniu

swojego wniosku. Niestety, w

sprawie wydana zostanie

decyzja odmowna, gdy wjazd

lub pobyt cudzoziemca na

terytorium kraju mo¿e stanowiæ

zagro¿enie dla obronnoœci lub

bezpieczeñstwa pañstwa lub

ochrony bezpieczeñstwa i

porz¹dku publicznego lub

naruszyæ jego interes.

W ka¿dym przypadku warto

siê nie poddawaæ i odwo³ywaæ

od wydanej decyzji. W razie

w¹tpliwoœci w konstruowaniu

wniosku o cofniêcie zakazu

wjazdu i jego uzasadnienia

warto skorzystaæ z pomocy

prawnika.

Kancelaria Prawna

Ma³gorzata Partyka

ul. Szara 14 lok. 38,

00-420 Warszawa

tel. 22 394-54-74,

535-341-818

kancelaria@mp-kancelaria.pl

www.mp-kancelaria.pl

Prawnik radzi

Zakaz wjazdu na terytorium RP i innych krajów

Strefy Schengen - PROCEDURA ODWO£AWCZA
Decyzja o zobowi¹zaniu cudzoziemca do powrotu do kraju

pochodzenia wydawana jest w przypadku przebywania
w Polsce bez dokumentu uprawniaj¹cego do legalnego
pobytu (wizy, zezwolenia na pobyt), braku wystarczaj¹cych

œrodków na pokrycie kosztów swojego pobytu w Polsce

b¹dŸ uznanie za osobê stwarzaj¹c¹ zagro¿enie dla bezpie-

czeñstwa. Zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych

pañstw strefy Schengen wydawany jest wówczas na czas

od 6 miesiêcy do 5 lat.
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Porz¹dek obrad rozszerzono

o dwa punkty, dotycz¹ce

stanowisk komisji infrastruktury

i komisji kultury - oba dotycz¹-

ce biblioteki przy Kijowskiej

– oraz o jeden w sprawie

kompensacji przyrodniczej

za utracon¹ czêœæ parku przy

Kawêczyñskiej. Po wniosko-

wanym przez wiceprzewodni-

cz¹cego Jacka Wachowicza

wykreœleniu punktu dotycz¹cego

inicjatywy uchwa³odawczej

w sprawie pomnika rzezi

Pragi, porz¹dek obrad zosta³

uchwalony.

Najwiêcej dyskusji wywo³a³y

dwa wnioski zarz¹du, dotycz¹ce

zmian w dzielnicowym za³¹cz-

niku bud¿etowym, a zw³aszcza

wynikaj¹ce z pozyskania do-

datkowych 12 mln z³ - m.in.

ze sprzeda¿y gruntu przy ul.

Markowskiej. Te pieni¹dze

postanowiono przeznaczyæ

m.in. na utrzymanie i remonty

dróg, audyty energetyczne,

remonty pustostanów, remonty

i dodatkowe umowy-zlecenia

w urzêdzie czy pielêgnacjê

trawników. Za 400 tysiêcy w

zasobie lokalowym dzielnicy ma

powstaæ nowy punkt bibliotecz-

ny w rejonie ulicy Kijowskiej.

Proponowany jest lokal przy

£ochowskiej 31. Poza biblio-

tek¹, najwiêksze kontrowersje

wzbudzi³a koncepcja utworze-

nia zadaszenia widowni w

Parku Praskim – za 1,5 miliona,

której ogromnym zwolennikiem

jest burmistrz Wolke, chc¹cy

uniezale¿niæ program imprez w

amfiteatrze od kaprysów pogody.

Radni podnosili argumenty

ochrony konserwatorskiej

parku, wygl¹du takiej konstrukcji

oraz kosztów, które mo¿na

lepiej ulokowaæ. Pomys³y za-

warte w uchwa³ach zarz¹du nie

XX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Nowinki techniczne i kontrowersyjne zmiany w bud¿ecie
 Sesja sta³a pod znakiem nowego systemu g³osowania.

Radni zyskali przyciski do potwierdzania swoich wyborów,

a obserwatorzy ich czytelne graficzne odzwierciedlenie w

postaci prezentowanych na ekranie barwnych podœwietleñ

poszczególnych nazwisk i sumarycznych podsumowañ.

Procedowanie sta³o siê na pewno bardziej czytelne, ale

znacznie d³u¿sze...

by³y konsultowane wczeœniej

z radnymi, którzy mieliby wiele

innych, mo¿e lepszych, pomy-

s³ów na wydanie 12 milionów.

Nie siêgniêto te¿ po wnioski z

bud¿etu partycypacyjnego,

które mimo g³osów wielu pra-

¿an nie zakwalifikowa³y siê do

realizacji z powodu szczup³oœci

finansów. Proponowane zmiany

jednak zaakceptowano g³osami

koalicji. W ramach przesuniêæ

bud¿etowych zaplanowano

te¿ np. remont jezdni ulic Lin-

neusza i Darwina oraz budowê

wentylacji w nowych budynkach

przy Jagielloñskiej.

Stanowisko w sprawie kom-

pensacji przyrodniczej za

czêœæ parku na terenie „serka”

Wo³omiñska, Folwarczna,

£ochowska zaproponowane

przez radnego Pietruszyñskiego

wywo³a³o d³ug¹ dyskusjê.

Pogodzenie idei boiska, forso-

wanej przez zarz¹d i nasadzeñ

zieleni okaza³o siê wyj¹tkowo

trudne. Ostatecznie propono-

wan¹ lokalizacjê uzupe³niono

o ulicê Bia³ostock¹ i stanowi-

sko zosta³o przyjête.

W sprawie biblioteki przy

Kijowskiej przeg³osowano

stanowisko zaproponowane

przez komisjê kultury, postuluj¹ce

utworzenie nowej placówki

w zasobach lokalowych

dzielnicy.

Rada pozytywnie zaopiniowa³a

przyst¹pienie miasta do spo-

rz¹dzania planu miejscowego

Pelcowizny i Œliwic, wnosz¹c

o zapewnienie zrównowa¿o-

nego rozwoju tego obszaru i

nadanie mu œródmiejskiego

charakteru. Podjêto stanowisko

w sprawie adaptacji przejœcia

podziemnego przy Z¹bkow-

skiej na galeriê sztuki, a tak¿e

wprowadzono zmiany w

harmonogramie wyborczym

do Rady Kolonii Z¹bkowska,

przesuwaj¹c termin wyborów z

pocz¹tku marca na koniec

maja.

Projekt uchwa³y w sprawie

odwo³ania Ma³gorzaty Mar-

kowskiej z funkcji przewod-

nicz¹cej komisji rewizyjnej

na wniosek radnych koalicji

wywo³a³ kontrowersje wœród

opozycji. Uznano, ¿e jest to

zemsta na radnej, która zas³y-

nê³a jako osoba merytoryczna

i sumienna za wyst¹pienie z

klubu PWS. Sama Ma³gorzata

Markowska wyjaœnia³a, ¿e

ju¿ w zesz³ym roku by³a pod-

dawana naciskom, aby nie

przeprowadzaæ rzetelnej kontroli

w ZGN. Raport w sprawie dzia-

³alnoœci tego podmiotu, wyko-

nany przez komisjê rewizyjn¹

na zlecenie rady, wykaza³ nie-

gospodarnoœæ i nierzetelnoœæ.

Wiêkszoœci¹ g³osów dokona-

no zmian w sk³adzie komisji.

Kr.

Od kilku tygodni nie mo¿na

ju¿ wypo¿yczyæ ksi¹¿ek w

bibliotece przy Kijowskiej 11.

Przewiezione na Golêdzinów,

s¹ teraz ustawiane na rega-

³ach w nowej siedzibie, przy

ulicy Jagielloñskiej 47E.

Wszystko ma byæ gotowe pod

koniec lutego. Wtedy dyrektor

Biblioteki Publicznej im. ks.

Jana Twardowskiego dla

dzielnicy Praga-Pó³noc, Jani-

na Zakrzewska-Mas³owska

przewiduje huczne otwarcie.

Dyrektor Zakrzewska-

Mas³owska dopiê³a swego –

bêdzie mog³a szczyciæ siê

now¹, dobrze wyposa¿on¹

placówk¹. Zadowolony jest te¿

zapewne zarz¹d dzielnicy Praga-

Pó³noc oraz radny Praskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej Jacek

Wachowicz, którzy postawili

sobie za cel wyprowadzenie

praskich bibliotek z lokali RSM

„Praga” i plan ten konsekwentnie

realizuj¹. Pozosta³a jeszcze do

zlikwidowania biblioteka przy

Radzymiñskiej...

Mniej zadowoleni s¹ nato-

miast czytelnicy, dla których

Wypo¿yczalnia nr 102 by³a

ca³ym ¿yciem. Poza wymian¹

ksi¹¿ek, mieli tu mo¿liwoœæ

spotkania znajomych, poroz-

mawiania z bibliotekarkami

czy skorzystania z Internetu.

Nie wszyscy dotr¹ do filii na

Z¹bkowsk¹ 23/25 czy na Ra-

dzymiñsk¹ 50, a okrzyczana

us³uga „ksi¹¿ka na telefon”

nie ma nawet opracowanego

jasnego regulaminu.

Dyrektor Zakrzewska-Ma-

s³owska t³umaczy³a koniecz-

noœæ przeniesienia biblioteki

wysokimi kosztami utrzymania,

nale¿¹cego do RSM „Praga”

lokalu przy Kijowskiej 11 –

placówka by³a ponoæ najdro¿-

sza z 11 praskich filii. Choæ

spó³dzielnia zaproponowa³a

obni¿kê czynszu do 14 z³ za metr

kwadratowy, to i tak by³oby

to znacznie wiêcej ni¿ lokal

miejski, za który p³aci siê 6 z³

za metr.

Równoczeœnie mówi siê

jednak, ¿e w tej sprawie wcale

nie chodzi³o o pieni¹dze. Ju¿

na po³¹czonym posiedzeniu

komisji infrastruktury oraz

komisji kultury i sportu Pragi-

Pó³noc, 20 stycznia, radny

Ireneusz Tondera zwróci³

uwagê, ¿e na utrzymanie

biblioteki potrzebne s¹ œmieszne

pieni¹dze w porównaniu z

bud¿etem, jakim dysponuje

dzielnica. Z powodzeniem mo¿-

na wiêc by³o zostawiæ ludziom

ich ulubion¹ wypo¿yczalniê.

Tu zagra³y jednak, z jednej

strony, wybuja³e ambicje

dyrektor Biblioteki Publicznej

Janiny Zakrzewskiej-Mas³ow-

skiej do autorytarnego stylu

kierowania powierzon¹ jej

placówk¹, a z drugiej strony chêæ

uniezale¿nienia siê zarz¹du

dzielnicy od RSM „Praga”.

Ostatnio pojawi³a siê równie¿

nadzieja dla czytelników. Na

ostatniej sesji Rady Dzielnicy

Praga-Pó³noc, która odby³a siê

15 lutego, przeg³osowano

przeznaczenie 400 tys. z³ na

dofinansowanie praskich biblio-

tek, w tym na zorganizowanie

nowego punktu bibliotecznego

w bliskim s¹siedztwie ulicy

Kijowskiej, w lokalu znalezio-

nym w zasobach dzielnicy.

Pad³y propozycje lokali przy

ulicy £ochowskiej i Kawêczyñ-

skiej, które wed³ug radnego

Wachowicza, wymagaj¹ tylko

niewielkiego remontu i bêd¹

gotowe na przyjêcie ksi¹¿ek.

Wiêc mo¿e jednak chodzi³o

o pieni¹dze...

Czytelnicy mimo wszystko

próbuj¹ jeszcze walczyæ o po-

wrót ich biblioteki na dawne

miejsce. Za³o¿yli nawet stronê

na facebooku, pocz¹tkowo:

Mieszkañcy Pragi chc¹ biblio-

teki przy Kijowskiej, a teraz:

Biblioteka przy Kijowskiej.

Joanna Kiwilszo

Kijowska ju¿

bez biblioteki
Na nic siê nie zda³y protesty czytelników - Wypo¿yczalnia

nr 102, mieszcz¹ca siê przez ponad 40 lat w d³ugim budynku

przy Kijowskiej, zosta³a zlikwidowana. Dyrekcja biblioteki

oraz w³adze dzielnicy postawi³y na swoim. W nowym miejscu,

na Golêdzinowie trwaj¹ przygotowania do wielkiego otwarcia.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

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.

2.03 (œroda) godz. 18.00-20.00 - Bud¿et Partycypacyjny 2017

spotkanie informacyjne po³¹czone z prezentacj¹ projektów.  

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

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

- Sutasz – kolczyki. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 70 z³.

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

lat). Temat: Kleks, kreska, plama w obrazach Joana Miro-

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

- Akwarelowe ABC. Warsztaty malowania farbami wodnymi.

Godz. 10.00-13.00. Op³ata 25 z³.

5.03 (sobota) godz. 16.00 - „8 Marca w Spódnicy” artystyczne

spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Stowarzyszenie

„Targówek w spódnicy”. Wspó³organizator: Dom Kultury „Zacisze”.

6.03 (niedziela) godz. 12.00 - DOUBLE KICK VOL II Turniej Breakdance

o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Regulamin

na stronie www.zacisze.waw.pl. Dla publicznoœci wstêp wolny.

9.03 (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski czyli ciekawe tematy

dla aktywnych mê¿czyzn i kobiet wszystkich pokoleñ. „Wci¹¿

Œwiêto Kobiet i… mi³oœci”. W programie: „Vivat Cosmos 2”

fotografie S³awomira Rawskiego, debata na temat romansów

w XXI wieku. Wstêp wolny.

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

- Modelarstwo dla najm³odszych i trochê starszych. Godz.

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

- uTKANA sobota – warsztaty tkactwa artystycznego dla doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³ obejmuje materia³y. Prowadzi

Teresa Szczepañska.

- Mali Einsteini - temat: W powietrzu czuæ ju¿ wiosnê - ekspery-

menty z powietrzem. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci

w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00,

III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 75 z³.

- Ceramika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego –

obowi¹zuj¹ zapisy.

13.03 (niedziela) godz. 17.00 - Adam Bêbenista – wystawa

fotografii. Wernisa¿ uœwietni koncert jazzowy. Wystawa czynna

do 31 kwietnia.

13.03 (niedziela) godz. 17.00 - Jazz Surprise – koncert w

wykonaniu: MAGDALENA WASYLIK wokal, WOJCIECH

PULCYN kontrabas, MACIEJ STRZELCZYK skrzypce,

ANDRZEJ KAÑSKI gitara. Wstêp wolny.  

15.03 (wtorek) - 39. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

- eliminacje dzielnicowe dla uczniów szkó³ podstawowych oraz

gimnazjów z dzielnicy Targówek.

16.03 (œroda) - 39. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

- eliminacje dzielnicowe dla uczniów szkó³ podstawowych oraz

gimnazjów z dzielnicy Targówek.

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

19.03 (sobota) - „W poszukiwaniu wielkanocnego zaj¹czka”

warsztaty artystyczne zwi¹zane z tradycj¹ Œwi¹t Wielkiej Nocy.

W godzinach 10.00-15.00 w pracowniach DK Zacisze bêdzie

mo¿na stworzyæ niepowtarzalne przedmioty artystyczne,

pisanki i kartki œwi¹teczne. Obowi¹zuj¹ zapisy.

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

- Mali Einsteini – temat: Wielkanocne eksperymenty z jajem. Do-

œwiadczenia 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.

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

Temat: Edward Munch – g³osy p³yn¹ce z obrazu czyli trochê o

„Krzyku”. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

- Ceramika dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego –

obowi¹zuj¹ zapisy.

19.03  (sobota) godz. 18.00 - Koncert pasyjny

- Julia Greke-Patej (mezzosopran), akompaniament Zbigniew Patej,

- Chór „Mater Misericordia” z Parafii Narodzenia Pañskiego w Warszawie.

20.03 (niedziela) godz. 17.00 - „Dalmatyñczyki i 101 ¿artów”

przedstawienie dla dzieci. Bilety w cenie 10 z³.

21.03 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wielkanocne spotkanie stu-

dentów UTW DK Zacisze. „Alleluja, bij¹ dzwony” koncert zespo³ów

wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie” UTW DK Zacisze.

23.03 (œroda) godz. 12.00 - Wielkanocne spotkanie Ko³a

Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. „Alleluja,

bij¹ dzwony” koncert zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta”

i „¯urawie” UTW DK Zacisze.

uwa¿ali, ¿e dociera on z Wis³y.

Inni myœleli, ¿e pochodzi z prze-

pompowni œcieków. Nie ³¹czyli

okropnego zapachu z wielkimi

ciê¿arówkami, które masowo

zaje¿d¿a³y na ulicê Zarzecze.

Dopiero póŸniej zorientowali

siê, ¿e Ÿród³o fetoru znajduje

siê za wysokimi na ponad dwa

metry ogrodzeniami, jakimi ob-

warowa³y siê trzy nowe firmy,

nie wieszaj¹c na p³otach ¿ad-

nych tablic informacyjnych o

nazwie przedsiêbiorstw i rodza-

ju dzia³alnoœci, jaki wykonuj¹.

Z pierwszego piêtra budynku

MPWiK mo¿na jednak by³o

zobaczyæ, ¿e jest to „interes

œmieciowy”, ¿e sortowanie

œmieci odbywa siê w blaszaku

pokrytym brezentem, a

kompostowanie - w tunelach

foliowych, do niedawna

umieszczonych wprost na

ziemi. Zastrze¿enia budzi³o

równie¿ sk³adowanie odpadów

na wolnym powietrzu. Co wiêcej,

zaobserwowano, ¿e przera-

biane s¹ tu wcale nie „nasze”

bia³o³êckie œmieci, choæ logicz-

nie rzecz bior¹c, te przede

wszystkim powinny byæ tu

utylizowane. Tak nie jest.

Zwo¿one odpady pochodz¹ z

bli¿szych i dalszych okolic

Warszawy, z Otwocka, Karczewa,

a nawet P³ocka i Ostro³êki. I

wszystko by³oby dobrze, gdyby

nie okropny zapach, który temu

wszystkiemu towarzyszy.

- To jest taki gêsty, obrzydli-

wy fetor – mówi w³aœcicielka

domu jednorodzinnego przy

ul. Konwaliowej. – Latem, przy

po³udniowym wietrze, mój ogród

nie nadawa³ siê do korzystania.

Mieszkañcy bloku przy ulicy

Zarzecze maj¹ jeszcze gorzej.

Nie mog¹ otworzyæ okien, ale

i tak ohydny odór wdziera siê

wszêdzie, przesi¹ka nim ubranie,

œciany domu, wszystko.

- Trudno nam siê tutaj ¿yje –

mówi mieszkaniec domu przy

ul. Zarzecze. – Latem, my nie

patrzymy, jaka bêdzie pogoda,

ale z której strony wieje wiatr.

Ludzie zdaj¹ sobie sprawê,

¿e poza t¹ niezwyk³¹ uci¹¿liwo-

œci¹ zapachow¹, dzia³alnoœæ

zak³adów stanowi zagro¿enie

dla ich zdrowia i prowadzi do

degradacji œrodowiska natural-

nego poprzez emisjê szkodli-

wych chemicznie i biologicznie

substancji do powietrza i wód

podziemnych. Istnieje te¿ realne

zagro¿enie systematycznego

zatruwania wody w Wiœle i

kanale ¯erañskim w wyniku

wycieków do gruntu.

Pocz¹wszy od jesieni 2012

roku mieszkañcy ¯erania za-

czêli protestowaæ, wysy³aj¹c

pisma do rady i burmistrza

Bia³o³êki. Uci¹¿liwoœæ zak³adów

zg³aszali równie¿ do Wydzia³u

Ochrony Œrodowiska dla Dzielnicy

Bia³o³êka i do Mazowieckiego

Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Œrodowiska. Efektów

w postaci poprawy jakoœci

powietrza nie by³o ¿adnych;

wprost przeciwnie, zaobserwo-

wano wyraŸny rozrost i nasile-

nie dzia³alnoœci, ostatnio m.in.

o nowe sk³adowisko zu¿ytej

we³ny mineralnej.

Jedyne, co uda³o siê osi¹gn¹æ,

to kontrole, przeprowadzone

przez MWIOŒ w latach 2013-

2015 w dwóch przedsiêbior-

stwach: EKO-MAX Recykling

i PRO-LAS. Wykaza³y one nie-

przestrzeganie przez przedsiê-

biorców warunków wydanych

im pozwoleñ, a tak¿e brak

decyzji o œrodowiskowych

uwarunkowaniach, która wy-

dawa³oby siê, jest podstawo-

wym dokumentem do wydania

zezwolenia na prowadzenie

tego typu dzia³alnoœci. Szcze-

gólnie du¿o nieprawid³owoœci

wykaza³y kontrole przepro-

wadzone w firmie EKO-MAX

Recykling.

Okaza³o siê, ¿e spó³ka w

swojej dzia³alnoœci nie zasto-

sowa³a odpowiednich rozwi¹-

zañ technologicznych, nie

uregulowa³a stanu formalno-

prawnego w zakresie wprowa-

dzania œcieków do urz¹dzeñ

kanalizacyjnych oraz nie

przedstawi³a dokumentacji

budowlanej i pozwolenia na

u¿ytkowanie p³yty kompostowej.

Na spó³kê na³o¿ono grzywnê,

a mieszkañcy nadal musieli

znosiæ okropny fetor.

Dopiero po kolejnej kontroli

interwencyjnej, jaka mia³a

miejsce od 29 wrzeœnia do 16

listopada 2015 roku, spó³ka

podobno zastosowa³a technologie,

maj¹ce na celu zmniejszenie

uci¹¿liwoœci zapachowej, po-

wstaj¹cej w czasie procesu

gospodarowania odpadami,

tzn. powietrze z systemu

napowietrzania z procesów

biologicznego przetwarzania

odpadów jest odprowadzane

kolektorem zbiorczym do

biofiltra, a w hali, gdzie od-

bywa siê magazynowanie i

mechaniczne przetwarzanie

odpadów, zainstalowano me-

chaniczny system antyodoro-

wy – wytwarzana mg³a jest

t³oczona do ruroci¹gów dyfu-

zyjnych, rozprowadzonych w

hali przyjmowania odpadów.

To wszystko teoria, przed-

stawiona przez inspektorów

MWIOŒ. Jak bêdzie w praktyce,

zobaczymy. W tej chwili firma

EKO-MAX Recykling funkcjo-

nuje w ograniczonym zakresie,

bowiem z dniem 23 stycznia

2016 roku wygas³o jej zezwo-

lenie na zbieranie, unieszko-

dliwianie i odzysk odpadów w

instalacji do mechanicznego i

biologicznego przetwarzania

odpadów. Prawdopodobnie

otrzyma je w marcu od Prezy-

denta m.st. Warszawy.

Œmierdz¹cym problemem ulicy

Zarzecze zainteresowa³a siê

radna dzielnicy Bia³o³êka,

Mariola Olszewska. Wielokrotnie

pisa³a w tej sprawie pisma i

z³o¿y³a interpelacjê (marzec

2015). Wprowadzi³a te¿ problem

ulicy Zarzecze do porz¹dku

obrad Komisji Ochrony Œro-

dowiska Dzielnicy Bia³o³êka,

15 grudnia 2015 r., na które

zaproszeni zostali te¿ miesz-

kañcy. Radni przyjêli tego dnia

uchwa³ê obliguj¹c¹ zarz¹d

dzielnicy do podjêcia dzia³añ w

celu polepszenia sytuacji na

Zarzeczu. Niestety, ani burmistrz

Piotr Jaworski, ani pozostali

cz³onkowie zarz¹du, nie za-

szczycili swoj¹ obecnoœci¹

posiedzenia komisji.

Od pocz¹tku w ca³ej tej

sprawie, zarówno mieszkañcy,

jak i ludzie usi³uj¹cy im pomóc,

napotykaj¹ na dziwn¹ zmowê

milczenia i opór urzêdników.

Jak to siê w ogóle sta³o, ¿e w

miejscu, które mog³oby byæ

wizytówk¹ Bia³o³êki i ca³ej

Warszawy, ulokowa³y siê firmy

zajmuj¹ce siê magazynowaniem

i utylizacj¹ œmieci?

Wszystko zaczê³o siê od

kryzysu w Przedsiêbiorstwie

Budownictwa Wodnego, do

którego nale¿a³y do niedawna

tereny po³o¿one miêdzy ulic¹

Zarzecze a Kana³em ̄ erañskim.

Bêd¹ce w k³opotach finansowych

PBW sprzeda³o dzia³ki trzem

firmom: PRO-LAS, EKO-MAX,

i PARTNER. Pozwolenie na

dzia³alnoœæ, bez decyzji o

uwarunkowaniach œrodowisko-

wych, wyda³o Biuro Ochrony

Œrodowiska m.st. Warszawy.

Mimo ¿e tego typu przedsiê-

biorstwa zaliczane s¹ do przed-

siêbiorstw mog¹cych stwarzaæ

zagro¿enie dla œrodowiska,

naczelnik Biura Ochrony Œro-

dowiska, Barbara Mandziak,

takie pozwolenia bez decyzji

œrodowiskowych wyda³a, kolejno:

decyzja nr 1101/OŒ/2011 dla

PRO-LASU, nr 1057/OŒ/ 2012

dla EKO-MAXu i nr 646/OŒ/

2014 dla PARTNERA, twier-

dz¹c, ¿e ona ma inne przepisy

i jej decyzje œrodowiskowe

nie obowi¹zuj¹.

Jednak protokó³ pokontrolny

MWIOŒ mówi co innego –

wymienia brak decyzji œrodo-

wiskowych uwarunkowañ jako

nieprawid³owoœæ. Coœ siê tu

wiêc nie zgadza. Dziwi te¿

brak reakcji w³adz Bia³o³êki na

liczne pisma mieszkañców

¯erania, a nawet wrêcz za-

ciemnianie stanu faktycznego.

W 2015 roku postawiono

problem Zarzecza na sesji

Rady Warszawy poœwiêconej

ochronie œrodowiska oraz

skierowano interpelacjê do

Prezydenta m.st. Warszawy i

do Burmistrza Dzielnicy Bia³o-

³êka. Odpowiedzi nadesz³y z

BOŒ, które nie stwierdzi³o

nieprawid³owoœci w swoim

dzia³aniu, wydaj¹c zezwolenia

przedsiêbiorcom na dzia³alnoœæ

gospodarcz¹. Ponadto nie

stwierdzi³o, ¿e dzia³alnoœæ ta

jest uci¹¿liwa dla mieszkañców,

czego dowodem, wg BOŒ,

ma byæ pismo Naczelnika Wy-

dzia³u Ochrony Œrodowiska

dla Dzielnicy Bia³o³êka z dnia

10 paŸdziernika 2014 roku

informuj¹ce, i¿ „w ramach

prowadzonych dzia³añ kon-

trolnych od marca 2013 r.

nie stwierdzono uci¹¿liwoœci

zapachowej zwi¹zanej z funk-

cjonowaniem przedsiêbiorstw,

a tak¿e od lipca 2014 r. nie

wp³ywa³y zg³oszenia mieszkañ-

ców w podmiotowej sprawie”.

Jak widaæ, w³adze Bia³o³êki

nie widz¹ problemu, ani za-

gro¿enia dla œrodowiska, jak

równie¿ nie maj¹ zamiaru po-

móc mieszkañcom. Burmistrz

Piotr Smoczyñski w Kurierze

Warszawskim przyzna³ jedynie:

„rzeczywiœcie, odór jest, ale

mamy zwi¹zane rêce, nic nie

mo¿emy zrobiæ”.

To typowe spychanie odpowie-

dzialnoœci. Burmistrz Piotr Jawor-

ski na pewno œwietnie zdawa³

sobie sprawê z tego, co siê dzieje

na Zarzeczu, ale nie reagowa³, co

mieszkañcy t³umacz¹ sobie tym,

¿e nie s¹ dla niego znacz¹cym

elektoratem – zaledwie kilkadzie-

si¹t rodzin. Nawiasem mówi¹c,

ciekawe czy zarz¹d dzielnicy nic

nie wie tak¿e o tym, ¿e EKO-MAX

wozi tzw. skratki z oczyszczalni

œcieków „Czajka” na ¯erañ. Po

co, skoro „Czajka” ma spalarniê

i powinna spalaæ te materia³y

na miejscu. Ale to ju¿ temat na

osobny artyku³.

Wracaj¹c do problemu Za-

rzecza, nawet je¿eli dzielnica

nie udziela takim firmom jak

EKO-MAX pozwoleñ na dzia-

³alnoœæ, to ma chyba jakieœ

prawo g³osu i opinii. Dobry

burmistrz, jak dobry gospodarz,

powinien dbaæ o powierzony

mu teren i jego mieszkañców i

staraæ siê uzyskaæ dla swojej

dzielnicy od miasta jak najwiêcej.

Powinien te¿ robiæ wszystko,

aby poprawiæ wizerunek

dzielnicy. Niedawno nadarzy³a

siê taka szansa, ale zosta³a

zaprzepaszczona.

Tereny, które mog³yby staæ siê

rekreacyjn¹ oraz turystyczn¹

pere³k¹, a tak¿e wizytówk¹

dzielnicy, ulegaj¹ degradacji.

Pozostan¹ dalej koszmarnym,

poprzemys³owym ba³aganem.

Stereotyp Bia³o³êki jako sypialni

Warszawy, z poprzemys³owymi

ruderami na ¯eraniu i œmier-

dz¹c¹ gospodark¹ odpadami

nadal funkcjonuje i ma siê

dobrze, czego dowodem jest

wypowiedŸ pani naczelnik BOŒ.

Na moje pytanie, dlaczego da³a

pozwolenie na dzia³alnoœæ

firmom zajmuj¹cym siê utyli-

zacj¹ odpadów w rejonie projek-

towanych terenów rekreacyjnych

i w bliskoœci obszaru objêtego

mianem NATURA 2000, Barbara

Mandziak z Biura Ochrony

Œrodowiska odpowiedzia³a,

¿e pierwszy raz s³yszy, i¿ na

¯eraniu maj¹ byæ jakieœ tereny

rekreacyjne. Swoj¹ drog¹,

przed wydaniem pozwolenia

na dzia³alnoœæ mog¹c¹ byæ

zagro¿eniem dla œrodowiska,

ka¿dy urzêdnik, a urzêdnik

Biura Ochrony Œrodowiska

szczególnie, powinien zapoznaæ

siê z terenem, o którym decyduje.

Pani¹ naczelnik BOŒ mo¿e

nie interesowaæ Bia³o³êka, ani

to, w jakich „okolicznoœciach

przyrody” ¿yj¹ jej mieszkañcy,

ale powinno to obchodziæ

burmistrza Bia³o³êki, od którego

Œmierdz¹ca sprawa na Zarzeczu

dokoñczenie ze str. 1

mieszkañcy oczekuj¹ bardziej

intensywnych dzia³añ. Zdecydo-

wane dzia³ania by³y potrzebne

ju¿ przed ulokowaniem nad

Kana³em ¯erañskim przedsiê-

biorstw zajmuj¹cych siê prze-

twarzaniem odpadów, ale i teraz

mo¿na jeszcze coœ zrobiæ, nie

dopuszczaj¹c do przed³u¿enia

pozwolenia na dzia³alnoœæ

najbardziej uci¹¿liwemu z nich.

JT
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W ramach POZ przychodnia

oferuje wizyty u internistów,

lekarzy rodzinnych i pediatrów.

Po uzyskaniu skierowania od

lekarza rodzinnego, pacjent

mo¿e te¿ skorzystaæ bezp³atnie

z diagnostyki laboratoryjnej

oraz wykonaæ badania (RTG,

EKG, USG). Pielêgniarki

œrodowiskowo-rodzinne

realizuj¹ œwiadczenia me-

dyczne w domu pacjenta

(w przypadkach uzasadnionych

medycznie). Po³o¿ne prowadz¹

edukacjê przedporodow¹ dla

m³odych mam, a tak¿e wizyty

patrona¿owe w domu.

Zapisy do Poradni POZ

prowadzone s¹ na bie¿¹co.

Wybór przychodni POZ (lub

zmiana z dotychczasowej)

jest bardzo prosty. Wystarczy

wype³niæ deklaracje wyboru,

które s¹ dostêpne w recepcji

Przychodni lub na stronie

www.medisystem.pl/kijowska

i przynieœæ podpisane czytelnie

imieniem i nazwiskiem lub zg³osiæ

siê do recepcji z dokumentem

to¿samoœci w celu wype³nienia

formularza. Szczegó³owe infor-

macje pod numerem telefonu

22 518-91-60.

Opieka lekarska

na NFZ blisko domu!
Przychodnia MEDI-system przy ul. Kijowskiej 11 zaprasza

mieszkañców Pragi Pó³noc oraz okolic do korzystania

z BEZP£ATNYCH œwiadczeñ medycznych (lekarz,

pielêgniarka, po³o¿na) w ramach Podstawowej Opieki

Zdrowotnej (POZ). Wszystkie osoby, które do 29 lutego

z³o¿¹ deklaracjê wyboru lekarza POZ i pielêgniarki bêd¹

mog³y bezp³atnie zaszczepiæ siê przeciwko grypie lub

wykonaæ pakiet bezp³atnych badañ laboratoryjnych.

Wagabunda z Targówka
„Centrum Wagabundy” – miê-

dzynarodowy klub podró¿ników.

W 2002 roku ukaza³a siê

ksi¹¿ka „Szeœæ podró¿y do-

oko³a œwiata”, opisuj¹ca jego

wokó³ziemskie wyprawy; w

2006 roku „Poradnik trampingu

turysty zmotoryzowanego na

przyk³adzie podró¿y miêdzy-

kontynentalnych”. „Choæ dalekie

wyprawy nie zawsze wygl¹daj¹

bajkowo, to dla wielkiej przygody

warto je podj¹æ, a szczególnie

œrodkiem motorowym” – pisze

wagabunda Jêdrek. Motto tego

poradnika: Turysta ogl¹da,

Podró¿nik poznaje, Wagabunda

prze¿ywa.

Opisany powy¿ej wagabunda
to Andrzej Sochacki, który
obecnie przygotowuje siê do
ósmej wyprawy – bêdzie to
objazd Afryki. Zanim wyruszy 6
marca, mo¿na siê z nim spotkaæ
w Urzêdzie Dzielnicy Targówek
2 marca o godz. 11. Opowie o
swoich przygodach i planach
na nastêpne wyprawy.

Oprac. K.

Po przyjêciu protoko³ów z sesji:

XVI, XVII i XVIII rozpoczê³a siê

uchwa³odawcza czêœæ obrad.

Jako pierwszym radni zajêli

siê projektem uchwa³y o zmianie

za³¹cznika dzielnicowego do bu-

d¿etu m.st. Warszawy na 2016

rok, z autopoprawk¹ zarz¹du.

Po informacji o pozytywnym za-

opiniowaniu projektu uchwa³y

przez komisje, wyjaœnieñ na te-

mat dofinansowania pojazdów

dla funkcjonariuszy Komisariatu

Policji Warszawa Targówek

udzieli³ zastêpca komendanta tej

jednostki podkomisarz Rafa³

Kubicki. Kwota 22 500 z³ na ten

cel zosta³a przeniesiona z wy-

datków bie¿¹cych do bud¿etu

Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹-

dzania Kryzysowego.

Dodatkowe œrodki, przezna-

czone do dyspozycji dzielnicy, w

wysokoœci 5 189 855 z³ przezna-

czone zosta³y na realizacjê zadañ

inwestycyjnych, m.in.: prace przy-

gotowawcze budowy ul. Nowo

Trockiej; zakup gruntów w rejo-

nie ul. Malborskiej na cele oœwia-

towe; budowê boisk szkolnych

przy SP 277 i SP 298; przebudo-

wê budynku przy ul. Kunieckiej 8

na potrzeby przedszkola; budowê

sali gimnastycznej z zagospoda-

rowaniem terenu oraz moderni-

zacj¹ obiektu LO przy ul.

Oszmiañskiej (etapy I, II, III);

zagospodarowanie terenów zieleni

wzd³u¿ Kana³u Bródnowskiego

wraz z budow¹ zbiornika reten-

cyjno-rekreacyjnego oraz wzd³u¿

Kana³u Zaciszañskiego; adapta-

cja willi przy ul. Siarczanej 6 na

Centrum Aktywnoœci Lokalnej –

prace projektowe i rozpoczêcie

adaptacji. Uchwa³ê podjêto jed-

nomyœlnie, 20 g³osami.

O zró¿nicowaniu opinii
œwiadczy wynik g³osowania
nastêpnej uchwa³y: 8 - za, 4 -
przeciw, 8 - wstrzymuj¹cych siê.
Dotyczy ona zaopiniowania projektu
uchwa³y Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazwy
„Fragment” odcinkowi dotych-
czasowej ulicy Handlowej,
zlokalizowanemu pomiêdzy ul.
Radzymiñsk¹ a ul. Œwiêciañsk¹.

16 radnych popar³o, 4 wstrzy-

ma³o siê od g³osu w sprawie

zmian w sk³adach osobowych

sta³ych komisji Rady. Zgodnie

ze zg³oszonym akcesem, do

komisji infrastruktury, inwestycji

i ochrony œrodowiska powo³ano

Tomasza Cichockiego, do

sk³adu komisji kultury i promocji

– Mi³osza Stanis³awskiego.

Jednomyœlnie, 18 g³osami,
radni podjêli uchwa³ê, zatwier-
dzaj¹c¹ roczny plan kontroli

komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy,
obejmuj¹cy kontrolê wybranych
umów najmu lokali komunalnych
i socjalnych oraz procedur wy³a-
niania wykonawców zamówieñ
publicznych w ZGN.

Po czêœci uchwa³odawczej

okresowe plany pracy na I

pó³rocze 2016 r. oraz sprawoz-

danie ze swej dzia³alnoœci w

2015 roku przedstawili prze-

wodnicz¹cy komisji: edukacji –

Jêdrzej Kunowski; gospodarki

komunalnej i mieszkaniowej –

Andrzej Gapys; kultury i promocji

- Marcin Sk³odowski; sportu i

rekreacji – Bartosz Szajkowski;

bud¿etu i finansów – Mi³osz

Stanis³awski; rewizyjnej –

Grzegorz Golec; bezpieczeñstwa,

zdrowia i inicjatyw lokalnych

oraz infrastruktury, inwestycji

i ochrony œrodowiska – wice-

przewodnicz¹ca Katarzyna

Górska-Manczenko.

Z³o¿one przez Grzegorza

Golca sprawozdanie komisji

rewizyjnej, dotycz¹ce prowa-

dzenia kontroli „Kontrola postêpo-

wañ s¹dowych, prowadzonych

przez Wydzia³ Prawny i Zamó-

wieñ Publicznych dla Dzielnicy

Targówek w 2014 roku” wywo-

³a³o pytania i dyskusjê, doty-

cz¹c¹ m.in. zakresu badania

przed³u¿ania dostarczania

lokali socjalnych dla osób,

które nie s¹ w³aœcicielami lokali,

a w ich zasobach mieszkaj¹

osoby, w stosunku do których

orzeczono eksmisjê. Jednym z

najwiêkszych oczekuj¹cych na

lokale socjalne jest Spó³dzielnia

Mieszkaniowa „Bródno”. Szcze-

gó³y tej sprawy podamy w

nastêpnym numerze.

W informacjach i zapyta-

niach pytano m.in. o wywiad

sponsorowany burmistrza

Antonika, parkowanie przy

budynku na ul. Suwalskiej 31.

W dyskusji g³os zabra³ miesz-

kaniec Zacisza – zdeklarowany

przeciwnik budowy Mostu

Krasiñskiego. Argumenty „za”

mostem, potrzebnym ca³ej

Warszawie jak powietrze,

przedstawili: burmistrz S³awomir

Antonik, Zbigniew Poczesny i

Witold Harasim.

K.

XXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Obrady na ¿ywo
„Dziœ próby techniczne transmisji sesji on line” – zapowiedzia³

przewodnicz¹cy Rady Krzysztof Miszewski, otwieraj¹c obrady

17 lutego. Liczenie g³osów powierzy³ Andrzejowi D¹browskiemu.

Ma³y ¿yraf, gwiazda war-

szawskiego ogrodu zoolo-

gicznego, przekroczy³ ju¿

dwa metry, mierz¹c obecnie

a¿ 210 cm! Ten „maluch”

jest jednak wci¹¿ noworod-

kiem, którego trzeba karmiæ

z butelki, od czasu do czasu

masowaæ mu brzuszek,

dbaæ o odpowiedni¹ tempe-

raturê i dawaæ spor¹ dawkê

uczuæ.

Swoj¹ wzruszaj¹c¹ histori¹

¯yrafek podbi³ wiele serc.
Pocz¹tkowo mia³ niewielkie

szanse na prze¿ycie. Przez

kilka dni nie móg³ wstaæ, co w

naturze by³oby wyrokiem

œmierci. Co wiêcej matka, Lissy,
nie mia³a pokarmu, a u ma³ego
wda³a siê bardzo powa¿na
infekcja po przerwaniu pêpo-

winy. Tylko dziêki trudnej i
ca³odobowej opiece pani
doktor oraz wyj¹tkowych pie-

lêgniarzy, uda³o siê uratowaæ

tego malucha, który dziœ bryka
i ³obuzuje tak, jak powinno
to robiæ ka¿de dziecko. Rela-

cje z ¿ycia ¯yrafka œledzi na
jego profilu na Facebooku

(https://www.facebook.com/

zyrafekzwarszawy/) ju¿ kilka

tysiêcy osób.

22 lutego ¯yrafek skoñczy

trzy miesi¹ce. Dodatkowo,

ostatnie mierzenie wykaza³o,

¿e roœnie jak na dro¿d¿ach. Z

tej okazji zapraszamy wszyst-

kich w dniach 22-27.02 do

przynoszenia dla ma³ego pre-

zentu w postaci mleka oraz

laurek z ¿yczeniami. Kartki

bêdzie mo¿na zawiesiæ na

sznurku w ¿yrafiarni, tu¿ przed

boksem ¯yrafka. Co wa¿ne:

mleko mo¿e byæ tylko 3,2% i

pasteryzowane (nie UHT).

Warto te¿ zwróciæ uwagê na

d³ugi termin wa¿noœci.

¯yrafek powinien te¿ zacz¹æ

ju¿ uczyæ siê jeœæ œwie¿e listki.
W tym celu warszawskie ZOO

prosi o pomoc. Wystarczy, w

miarê mo¿liwoœci, naci¹æ

wierzbowe lub leszczynowe

ga³¹zki, wsadziæ je do wody,

aby wypuœci³y listki i dostar-

czyæ opiekunom ¯yrafka lub

zostawiæ u ochrony przy jednej
z bram. Ga³¹zki z listkami
mo¿na przynosiæ codziennie,

w godzinach 9-16.

Dwa metry ¿yrafy!
Gdzie: Warszawski Ogród Zoologiczny, ¯yrafiarnia

Kiedy: 22-27.02.2016

¯yrafek z Warszawy skoñczy³… 2 metry :) Z tej okazji

zapraszamy do sk³adania mu ¿yczeñ oraz przynoszenia

prezentów. Najlepsze bêdzie po prostu mleko.

dokoñczenie ze str. 1
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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

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

DAM PRACÊ

OFERUJEMY pracê w serwisie

sprz¹taj¹cym w markecie

elektronicznym na terenie Marek,

Okêcia oraz na ul. Górczewskiej.

Kontakt pod nr tel. 601 156 466

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:

24, 25, 26, 27 i 29 lutego

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 marca

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

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

Proszê Szanownych Pañstwa,

w polityce ka¿dy entuzjazm

jest wczeœniej bardzo dok³adnie

uzgodniony.

Upadek komunizmu by³

uzgodniony pomiêdzy Gorba-

czowem, Reaganem i Karolem

Wojty³¹, czyli prezydentem

pañstwa Watykan. Ikonki typu

Jaruzelski, Kiszczak, Wa³êsa,

Wachowski, Jankowski, Rydzyk,

Mazowiecki to by³y tylko trybiki.

Ok, do³¹czmy jeszcze Ka-

czyñskich ... to by³y i s¹ trybiki

drugiego czy czwartego planu

w zale¿noœci od poziomu wy-

kszta³cenia, szlachetnoœci,

normalnoœci czy zeszmacenia

siê, pazernoœci czy psychopa-

tycznoœci z niezaspokojenia i

kompleksów. Dla mnie Lech

Wa³êsa móg³ sprzedaæ duszê

nawet szatanowi, aliœci kiedy by³

obrazkiem tzw. Solidarnoœci z

obrazkiem w klapie, armia

czerwona wycofa³a siê bez

cudu nad Wis³¹, bo tak by³o

wczeœniej uzgodnione.

Nagle po 99 dniach uzgodniono,

¿e ujawniamy zeszmacenie

podejrzanego Wa³êsy. Ok.,

próbujcie, aliœci b³agam o naj-

uczciwsze zeszmacenie reszty

ze 100.000 „TW” wraz ze ze-

szmaconymi „pasterzami”.

Wróæmy do uczciwoœci faktów

biologicznych, choæ i tutaj nie obywa

siê bez zmian. Kiedyœ mieliœmy

zimê, przedwioœnie, wiosnê, lato

i jesieñ. Ró¿nice temperatur

skrajnych pór roku dochodzi³y,

oczywiœcie w szczytach, do 70 st. C.

Zimowe mrozy we wsi Wi¿ajny

przekracza³y 30 st. C, a najgorêcej

by³o w Pruszkowie ponad 40 st. C

w 1921 roku. Ostatnie dziesiêcio-

lecie ciep³a to okolice 38 stopni i

zacieranie siê ró¿nic ze strony

zimy. Kalendarz gregoriañski nie

pokrywa siê ju¿ z kalendarzem

termicznym. Jako vet doradzam,

aby patrzeæ na termometr za-

okienny. Implikacja tych obserwacji

przek³ada siê na wystêpowanie w

naszym kraju egzotycznych chorób

zakaŸnych u zwierz¹t, a tak¿e u

ludzi. Globalizacja, zanikanie

granic poprzez handel i us³ugi,

sprzyja zawlekaniu nosicieli cho-

rób po ca³ym œwiecie. Od wielu

Problemy kalendarzowe

lat nasze pupile i my nara¿eni

jesteœmy na zara¿one borelioz¹,

wirusowym zapaleniem opon

mózgowych i rdzenia krêgowego,

a tak¿e babeszjoz¹ kleszcze, na

egzotyczne komary, które roz-

nosz¹ robaki p³ucne u psów i

s³oniowaciznê u ludzi. Ostatnio

s³yszymy coraz wiêcej o koma-

rach przenosz¹cych wirus zika.

To tylko kwestia czasu, kiedy

zaczn¹ siê mutacje na zwierzê-

tach i po miêdzygatunkowych

pasa¿ach naroœnie patogennoœæ.

Dlatego sugerujê, abyœmy na po-

wa¿nie walczyli z insektami wokó³

nas. Media, reklamy i opcje po-

lityczne nie zwalniaj¹ nas od

zachowania w³asnego zdania i

zdrowego rozs¹dku. dbania o

siebie. Aliœci szatanem ka¿dego

czasu jest brak wiedzy i wiara w

nieprawdê.

Turniej, pod honorowym pa-

tronatem prezesa Polskiego Ko-

mitetu Olimpijskiego, by³ rozgry-

wany ju¿ po raz siódmy. Zawody

odbywa³y siê w Hali Widowisko-

wo - Sportowej „Arena Ursynów”,

Hali Sportowej Dzielnicy Bielany

oraz Hali Sportowej Dzielnicowe-

go Oœrodka Sportu i Rekreacji

Dzielnicy Praga Pó³noc. W za-

ciêtej rywalizacji o puchar Ko-

mendanta G³ównego Policji wal-

czy³o 49 pi³karskich dru¿yn, wy-

stawionych przez s³u¿by mundu-

rowe oraz 5 dru¿yn kobiecych.

Turniej rozgrywano nie tylko

w ramach sportowej rywalizacji.

Jego uczestnicy upamiêtniaj¹ w

ten sposób tragiczn¹ œmieræ

podkom. Andrzeja Struja, który

w czasie wolnym od s³u¿by

podj¹³ interwencjê w stosunku

do dwóch chuliganów demolu-

j¹cych przeje¿d¿aj¹cy tramwaj.

Fina³owy mecz rozegra³ siê

pomiêdzy dru¿yn¹ Okrêgowego

Inspektoratu S³u¿by Wiêziennej z

Bydgoszczy a reprezentacj¹ Bo-

œni i Hercegowiny. W zaciêtej ry-

walizacji ekipa z Bydgoszczy

strzeli³a gola w ostatnich sekun-

dach meczu, zdobywaj¹c tym sa-

mym zaszczytne trofeum. Trzecie

miejsce wywalczy³a reprezentacja

Mo³dawii. W rywalizacji dru¿yn

kobiet zwyciê¿y³a reprezentacja

Komendy G³ównej Policji, która

pokona³a w meczu fina³owym

dru¿ynê Komendy Sto³ecznej

Policji 1:0. Trzecie miejsce zajê³a

reprezentacja Komendy Woje-

wódzkiej Policji w £odzi.

Zwyciêskim dru¿ynom wrê-

czono pami¹tkowe puchary oraz

medale. Rozgrywki po raz kolejny

pokaza³y, ¿e sportowa rywaliza-

cja mo¿e odbywaæ siê zgodnie

z zasadami fair play, a tego ro-

dzaju inicjatywy s¹ wspania³¹

okazj¹ do integrowania œrodowisk

ró¿nych s³u¿b mundurowych.

Turniej przyci¹gn¹³ na trybuny

szerok¹ publicznoœæ.

Mat. KSP

VII Pi³karski turniej im. podkom.
Andrzeja Struja rozstrzygniêty!

Dru¿yna Okrêgowego Inspektoratu S³u¿by Wiêziennej

z Bydgoszczy zwyciê¿y³a w zakoñczonym trzydniowym

VII Miêdzynarodowym Turnieju S³u¿b Mundurowych w

Pi³ce No¿nej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o

Puchar Komendanta G³ównego Policji. Rywalizowa³o 49

dru¿yn, w tym 11 zagranicznych i 5 dru¿yn kobiecych.

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

Dadi to uroczy senior, który na jesieñ swojego ¿ycia trafi³ do schroniska.

Jest bardzo kontaktowy, delikatny i ³agodny, cicho poszczekuje, ¿eby ktoœ

z mijaj¹cych jego klatkê zwróci³ na niego uwagê. Piesek bardzo lubi

spacery, ³adnie chodzi na smyczy co œwiadczy o tym, ze mia³ kiedyœ dom.

Dadi nie potrzebuje zbyt wiele....ciep³y k¹t, miskê z jedzeniem i dotyk

ukochanej osoby. On chce spêdziæ ostatnie lata otoczony mi³oœci¹,

daj mu szansê i umów siê na spacer z wolontariuszem na pewno go

pokochasz!

Dadiego polecaj¹ do adopcji wolontariuszki Justyna tel. 511 10 68 69

i Dorota tel. 505 409 763

Kto przygarnie Dadi

Leo (Gryf) 1306/09 jest du¿ym i piêknym psem w œrednim

wieku. Jest bardzo przyjazny i wdziêczny. Uwielbia kontakt z

cz³owiekiem. Leo jest bardzo ³agodny w stosunku do ludzi i innych

psów. Nadaje siê zarówno do mieszkania w bloku jak i domu z

ogrodem. Pies nie nadaje siê do zamieszkania w budzie. Podczas

zesz³orocznych upa³ów piesek prze¿y³ wylew, ale na szczêœcie

szybko odzyskuje dawn¹ sprawnoœæ. Bardzo chêtnie chodzi

na spacery z wolontariuszami. Leo czeka na dom ju¿ szeœæ

lat i bardzo potrzebuje kochaj¹cego domu. Bêdzie wiernym

i oddanym przyjacielem.

Kontakt w sprawie adopcji: Justyna 511 106 869,

Tomek 729 620 620, Wanda 696 428 111.

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

Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

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

Praski folwark

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Wbrew pozorom felieton ten nie bêdzie

poœwiêcony mitycznym 500 z³otym, które

wg PO mia³y otrzymaæ wszystkie dzieci, a

wg PiS œrodki te s¹ na drugie i kolejne. W

sprawie odbêd¹ siê zapewne jeszcze d³ugie

debaty, bowiem wyjaœniæ nale¿y czy na drugie

dziecko œrodki nale¿¹ siê od poczêcia czy od

urodzenia, co z rodzinami rozwiedzionymi,

patchworkowymi itp. Program ma swoje

dobre strony - potrzebuj¹cy dostan¹ pieni¹dze;

ma te¿ strony z³e - nie wszyscy potrzebuj¹cy

dostan¹ pieni¹dze, a dostana je tak¿e ci,

którzy bez nich mogliby siê spokojnie obejœæ.

Byæ mo¿e, gdyby program przemyœlano

rozs¹dnie, najbardziej potrzebuj¹cy mogliby

otrzymaæ wiêcej. Poœwiêcê ten felieton

sprawom praskim. Spad³a bowiem na praski

samorz¹d manna w postaci dodatkowych

œrodków w wysokoœci 12,5 miliona z³otych

(mo¿na by tym obdzieliæ ponad 2000 dzie-

ciaków przez ca³y rok) ze sprzeda¿y jednej

z dzia³ek przy ul Wieczorkiewicza, no i zarz¹d

pogubi³ siê ze szczêœcia. Szybko i w ca³ko-

witej tajemnicy nie tylko przed radnymi

opozycji, ale i swoimi w³asnymi podzielono

te pieni¹dze i na cztery godziny przed sesj¹

zaprezentowano na komisji bud¿etu trzy

uchwa³y bud¿etowe. Komisja ta by³a jedn¹

z najd³u¿szych w tej kadencji, trwa³a ponad

2,5 godziny i dokona³a wnikliwej i bolesnej

dla zarz¹du wiwisekcji przedstawionych pro-

pozycji. Kilka z nich by³o bardzo zasadnych, jak

modernizacje terenów wewn¹trzosiedlowych

przy Skoczylasa 9, Jagielloñskiej 50-54 czy

Namys³owskiej 5a i 7. Mieszkañcy walczyli

o nie od d³u¿szego czasu. Kilka poprawnych,

wynikaj¹cych z analizy stanu technicznego

obiektów samorz¹dowych, jak remont

dachu na SP 127 przy Kowieñskiej czy

wynikaj¹cych z potrzeb demograficznych,

jak budowa przedszkola w obszarze Portu

Praskiego przy ul. Wrzesiñskiej. Kontrowersji

nie budzi³o zwiêkszenie œrodków na bie¿¹ce

wydatki, by pokryæ niedobory w oœwiacie,

gospodarce komunalnej czy jednostce, która

po siedemnastu latach ponownie w imieniu

dzielnicy bêdzie zarz¹dza³a Bazarem Ró¿yc-

kiego. Wiele natomiast urodzi³o siê chyba

zbyt pochopnie. Bo czy jest sens za 1,5 mi-

liona z³otych zadaszaæ widowniê przy muszli

w Parku Praskim, modernizowaæ elewacjê

gimnazjum przy Sierakowskiego za 900 000

z³ (szko³a by³a podana termomodernizacji i

now¹ elewacje od 1996 roku ma). Na Pradze

jest jeszcze 7 innych obiektów oœwiatowych,

które na termomodernizacjê czekaj¹. W¹t-

pliwoœci natury prawnej budzi te¿ pomys³

lokowania boiska pi³karskiego za 1,8 mln

z³otych na serku Folwarczna, £ochowska,

Siedlecka, Wo³omiñska, który mo¿e kolidowaæ

z przebiegiem Trasy Tysi¹clecia i pomys³em

stworzenia placu miejskiego z nasadzeniem

drzew w tym obszarze. Wszystkich swoich

projektów zarz¹d broni³ z determinacj¹

godn¹ lepszej sprawy. W niczym nie

ust¹piono o krok. Radni PiS i PWS z pochy-

lonymi g³owami naciskali przyciski podczas

g³osowañ (mamy bowiem nowy system

g³osowania elektronicznego, który ujawnia,

kto z radnych personalnie g³osowa³, w

jakiej sprawie). Usuniêcie z komisji rewizyj-

nej radnej Ma³gorzaty Markowskiej, która

jej przewodniczy³a (radna Markowska nie-

dawno opuœci³a klub PWS) by³o kolejnym

z³ym przyk³adem praktyk w³odarzy pra-

skich. Szykuje siê tak¿e usuniêcie radnego

SLD Mariusza Borowskiego z przewodnictwa

komisji bezpieczeñstwa, prawa i samo-

rz¹du. Miejsce radnej Markowskiej zajê³a

radna Edyta Sosnowska z PiS, na miejsce

Mariusza Borowskiego te¿ znajdzie siê

chêtny(a). PiS daje …. i zabiera.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

„O, nierz¹dne królestwo i zginienia bliskie,

Gdzie ani prawa wa¿¹, ani sprawiedliwoœæ

Ma miejsca (...) – ale wszystko z³otem
kupiæ trzeba.”

Jan Kochanowski „Odprawa pos³ów greckich”.

Gdyby nasi radni zechcieli poœwiêciæ tej

lekturze czas tracony na bezwartoœciowe

spory, rozgrywki, wytykanie b³êdów

poprzednikom, obecne realia w naszej dziel-

nicy wygl¹da³yby zupe³nie inaczej. Moim

zdaniem ci, w których rêkach spoczywa

w³adza, powinni mieæ na uwadze przede

wszystkim dobro dzielnicy i jej mieszkañców,

nie zaœ upajaæ siê w³asn¹ „potêg¹”, czy

utrzymywaæ stanowiska za wszelk¹ cenê.

Dobro dzielnicy i jej mieszkañców

powinny byæ dla sprawuj¹cego w³adzê

naczelnym, czêsto nawet jedynym kryterium,

a jedynym sêdzi¹ jest odpowiedzialnoœæ

za podejmowane decyzje.

Nowe porz¹dki

Domys³y sta³y siê faktem. Zbyt wnikliwa

analiza Zespo³u Kontrolnego Komisji Rewi-

zyjnej i z³o¿ony protokó³ z kontroli ZGN,

który ods³oni³ niewygodne tematy, sta³y siê

bezpoœredni¹ przyczyn¹ odwo³ania z cz³on-

kostwa w komisji radnej niezale¿nej, Prze-

wodnicz¹cej zespo³u i jednoczeœnie komisji

rewizyjnej, bez podania merytorycznego

uzasadnienia. Czy¿by nowe standardy? Czy

takie standardy (z praktyki Rady m.st.

Warszawy) mia³ na myœli burmistrz Dzielnicy

Praga Pó³noc, zamierzaj¹c wprowadzaæ zmiany?

Protokó³ z kontroli wykaza³, jakie

zadania zosta³y wykonane nale¿ycie, a w

jakich pope³niono b³êdy, niekonsekwencje czy

zaniedbania. Jest materia³em, z którego

nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski na przysz³oœæ.

Wskazuje, w jakich obszarach nale¿y

przeprowadziæ dzia³ania naprawcze. Tym

bardziej, i¿ na tej jednostce (ZGN) spoczy-

wa odpowiedzialnoœæ za realizacjê zadañ

Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

m.st. Warszawy w zakresie naszej dzielnicy.

Praga Pó³noc zosta³a bowiem objêta rewi-

talizacj¹ jako obszar priorytetowy - kryzy-

sowy. Obszar ten stanowi 58,6% powierzchni

ca³ej dzielnicy. To w³aœnie tu znajduj¹ siê

budynki komunalne w bardzo z³ym stanie

technicznym, brakuje w nich podstawowych

udogodnieñ: ciep³ej wody czy centralnego

ogrzewania; to w³aœnie tu odnotowuje siê

brak poczucia bezpieczeñstwa, to w³aœnie tu

brakuje atrakcyjnych miejsc w przestrzeni

publicznej i zagospodarowania przestrzen-

nego, to w³aœnie tu jest du¿e nasilenie

problemów spo³ecznych. Czy ZGN podo³a

odpowiedzialnoœci, skoro m.in. w ubieg³ym

roku nie pod³¹czono 27 budynków komu-

nalnych do miejskiej sieci c.o., tak jak to

by³o w planach?

Czy¿by radni koalicji rz¹dz¹cej na

Pradze Pó³noc zapomnieli, ¿e miar¹ doj-

rza³oœci i m¹droœci cz³owieka jest umiejêt-

noœæ wziêcia odpowiedzialnoœci za swoje

postêpowanie, a zarz¹dzanie wymaga

myœlenia w dwóch czasach jednoczeœnie -

zarówno w teraŸniejszoœci, jak i przysz³oœci?

Teraz jest czas dzia³ania. Jeœli istnieje

jakakolwiek szansa na pomoc w dzia³aniach,

nale¿y j¹ wykorzystaæ, bez wzglêdu na

przynale¿noœæ polityczn¹. Czy nowa w³adza

nie powinna œwieciæ przyk³adem i dzia³aj¹c

zgodnie z liter¹ prawa, pozostawiæ po

sobie jak najwiêksz¹ spuœciznê?

Je¿eli obecna koalicja nie weŸmie od-

powiedzialnoœci za podejmowane  decyzje,

jeœli nadal bêdzie uprawiaæ strategiê szu-

kania winnych na zewn¹trz i zamiatania

problemów pod dywan, to straci na tym

dzielnica i jej mieszkañcy, a pieni¹dze i

czas przeznaczony na rozwój dzielnicy

zostan¹ roztrwonione. Jak twierdzi³ Wiliam

Szekspir: „Najlepszych ludzi uformowa³o

naprawianie w³asnych b³êdów”.

Naiwnoœci¹ jest myœlenie, ¿e w dobie

internetu i powszechnego dostêpu do in-

formacji wyborcy nie dowiedz¹ siê o pro-

wadzonych dzia³aniach. Podczas ostatniej

sesji Rady Dzielnicy wprowadzono system

g³osowania elektronicznego H.E.R. Miejmy

nadziejê, i¿ wkrótce pra¿anie bêd¹ mogli

ogl¹daæ obrady rady online w internecie.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

My tu rz¹dzimy!

PiS daje… i zabiera

W minionym tygodniu na sesji Rady

Dzielnicy prascy radni podejmowali uchwa³ê

dotycz¹c¹ zmian w za³¹czniku bud¿etowym

dla Pragi Pó³noc na 2016 rok. Zmiany

dotyczy³y pomys³ów na rozdysponowanie

dodatkowych œrodków, które maj¹ trafiæ do

naszej dzielnicy z tytu³u zbycia miejskiej

dzia³ki na rogu ulic Wieczorkiewicza i Mar-

kowskiej (obecnie funkcjonuje tam dziki

parking). Wœród ró¿nych propozycji, za re-

alizacj¹ których opowiedzia³a siê wiêkszoœæ

radnych, jeden wzbudzi³ szczególne kon-

trowersje. Chodzi o budowê za blisko 2 mln

z³otych boiska sportowego na dzia³ce

pomiêdzy ulicami Folwarczn¹, Siedleck¹,

Wo³omiñsk¹ i £ochowsk¹ (tzw. serek). Na

pierwszy rzut oka pomys³ fantastyczny,

chodzi przecie¿ o kolejne boisko, których

w wielu czêœciach Pragi brakuje. Jednak gdy

spojrzy siê na sprawê w szerszym kontek-

œcie, pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci. Traf chcia³,

¿e dwa tygodnie wczeœniej radni z komisji

infrastruktury opowiedzieli siê za stworzeniem

na ww. dzia³ce skweru, który stanowi³by

formê kompensacji za wycinkê parku na

Micha³owie. Pikanterii dodaje fakt, ¿e w

ubieg³ym roku w sprawie stworzenia tam

skweru pisa³ do w³adz miasta ówczesny

burmistrz, Pawe³ Lisiecki. I tak¹ zgodê do-

sta³. Ktoœ powie, ¿e skwer skwerem, ale

potrzebne s¹ te¿ boiska. I tutaj sytuacja

wygl¹da zgo³a inaczej – na Kawêczyñskiej

44 dzia³a boisko DOSiR (mog¹ z niego ko-

rzystaæ okoliczne szko³y), kilkadziesi¹t

metrów dalej za kwotê rzêdu prawie 0,9 mln

z³otych remontowany jest w³aœnie kompleks

boisk Zespo³u Szkó³ nr 40 na Objazdowej 3

(wystarczy zlikwidowaæ brzydkie ogrodze-

nie i bêd¹ mogli z niego korzystaæ równie¿

okoliczni mieszkañcy), ponadto funkcjonuje

boisko przy szkole muzycznej na Kawê-

czyñskiej. Budowa kolejnego, poch³aniaj¹-

cego 2 mln z³otych, wydaje siê zatem w

tym miejscu zbêdna (a potrzebna np. na

Nowej Pradze lub Golêdzinowie). Tym

bardziej, ¿e zieleni w okolicy brakuje

(zgodnie z zaleceniami Œwiatowej Organi-

zacji Zdrowia oraz dokumentami strategicz-

nymi Warszawy, na jednego mieszkañca

Szmulowizny powinno przypadaæ 10 m kw.

zwartej zieleni) i dzia³ka na Folwarcznej

jest jedyn¹, na której nowy skwer mo¿na

za³o¿yæ. Szkoda, ¿e te argumenty oraz

postulaty mieszkañców nie docieraj¹ do

radnych i zarz¹du.

A mo¿e chodzi o coœ innego? Na wspo-

minanej komisji infrastruktury przeciw

lokalizacji skweru wypowiada³ siê jeden z

radnych rz¹dz¹cej koalicji, t³umacz¹c, ¿e do

bud¿etu partycypacyjnego zg³oszono projekt

na budowê tam boiska (zapomnia³ wspo-

mnieæ o kontrprojekcie skweru w³aœnie). Nie

doda³, ¿e autorem projektu boiska jest

osoba, która kandydowa³a z list formacji

radnego do rady dzielnicy w 2014 r. …

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Krótka pamiêæ

Ostatnie wydarzenia na Bia³o³êce s¹

dobrym materia³em do analizy, jak w

praktyce funkcjonuje ustrój Warszawy z

perspektywy dzielnic. Radni dzielnicy

Bia³o³êka ju¿ od d³u¿szego czasu przymie-

rzaj¹ siê do odwo³ania burmistrza Piotra

Jaworskiego. Powodów do tego jest a¿

nadto: niejasne wydatki urzêdu, chaotyczna

rozbudowa osiedli mieszkaniowych przy

braku potrzebnej infrastruktury, fiasko

budowy metra na Bia³o³êkê, sprawa wycinki

drzew w okolicach Kana³u ¯erañskiego i

wiele innych.

W koñcu w dniu 10 lutego br. dosz³o

do g³osowania nad odwo³aniem burmistrza

ze sprawowanej funkcji. I stosunkiem

g³osów 13:0 uda³o siê to zrobiæ. Odwo³any

zosta³ wiêc ca³y zarz¹d, a w jego miejsce

wybrano nowy w sk³adzie: Jan Mackiewicz

(burmistrz – bezpartyjny), £ukasz Oprawski

(wiceburmistrz – PiS), Marcin Adamkiewicz

(wiceburmistrz – bezpartyjny).

Nowy zarz¹d nie cieszy³ siê d³ugo wyborem,

gdy¿ ju¿ w nastêpnym tygodniu wiceprezy-

dent Warszawy Jaros³aw JóŸwiak wstrzyma³

wykonanie uchwa³ rady dzielnicy Bia³o³êka,

powo³uj¹c siê na w¹tpliwe interpretacje

prawne. Nie mia³o przy tym znaczenia, ¿e

taka jest wola wiêkszoœci rady.

W tej sytuacji na sesji w dniu 19 lutego

radni ponownie podjêli uchwa³y w sprawie

odwo³ania zarz¹du i powo³ania nowego,

w takim samym sk³adzie jak poprzednio.

Jak na to zareaguje teraz miasto? Mo¿na

przypuszczaæ, ¿e tak samo, jak za po-

przednim razem.

Takie ma³o powa¿ne sytuacje, nie

maj¹ce nic wspólnego z demokracj¹,

s¹ skutkiem po³¹czenia obecnego

ustroju Warszawy i niskiej kultury po-

litycznej naszych „elit”. Dzielnice zgod-

nie z obowi¹zuj¹cym prawem maj¹

ma³o do powiedzenia; ca³a w³adza jest

w rêkach w³adz miejskich, które mog¹

ignorowaæ wolê mieszkañców i radnych

dzielnic. I to wówczas mamy do czy-

nienia z takimi kuriozalnymi przypad-

kami, jak dwukrotnie odwo³ywanie

burmistrza czy trzykrotne odwo³ywanie

przewodnicz¹cego rady i powo³ywanie

nowego.

Potrzebujemy zmiany zarówno ustro-

ju Warszawy, jak i kultury politycznej,

zepsutej przez partie polityczne.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Ile razy trzeba odwo³aæ burmistrza?
Kto zna Lublin i wspomni, ¿e lubelski

staromiejski deptak, obejmuj¹cy tamtejsze

Krakowskie Przedmieœcie, jest d³u¿szy ni¿

w Warszawie, nie bêdzie specjalnie zasko-

czony, ¿e w³aœnie w tym mieœcie powsta³

pierwszy dokument, ustalaj¹cy standardy

miejskich procedur planistycznych, inwesty-

cyjnych i strategicznych dotycz¹ce pieszych.

Dokument zakoñczy³ w³aœnie etap konsul-

tacji spo³ecznych i, jak rozumiem, zostanie

teraz zatwierdzony przez radê miasta.

„Lubelskie Standardy Piesze” to kilka-

naœcie stron wytycznych i zaleceñ, takich

jak postulat, by ka¿da istniej¹ca lub projek-

towana ulica posiada³a tak¿e ci¹g pieszy,

plus „Koncepcja podstawowej sieci pieszej”,

zawieraj¹ca wyszczególnienie g³ównych tras

i placów pieszych tworz¹cych sieæ w mieœcie,

zasady kszta³towania ci¹gów pieszych i

ich otoczenia, opis strefy centrum i strefy

œródmiejskiej jako obszarów priorytetowych

dla ruchu pieszego oraz opis g³ównych

wêz³ów przesiadkowych w mieœcie.

Autorzy klarownie definiuj¹ i realizuj¹ cel

swojej pracy: nadanie priorytetu transportowi

pieszemu w mieœcie oraz promocja kultury

chodzenia. Twierdz¹, ¿e „transport pieszy

jest wartoœci¹ miasta i podstawowym

sposobem poruszania siê w mieœcie [...] a

jakoœæ transportu pieszego przek³ada siê na

jakoœæ pozosta³ych sposobów poruszania

siê”. Wysoka ranga transportu pieszego

przywraca miastu jego atrakcyjnoœæ,

sposób funkcjonowania i atrakcyjny

wygl¹d, zachêca do ¿ycia w nim oraz do

prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

Konsekwencj¹ tego jest wymóg, by miejska

przestrzeñ publiczna by³a projektowana

z punktu widzenia pieszego, który jest

gospodarzem miasta. W „Standardach”

zapisano nawet, ¿e ka¿demu miejscowemu

planowi zagospodarowania przestrzennego,

a nawet indywidualnej decyzji o warunkach

zabudowy, ma towarzyszyæ symulacja

widoku z poziomu wzroku pieszego, tak

by mo¿na by³o oceniæ zmianê otoczenia

ci¹gów pieszych oraz wp³yw na krajobraz

odbierany przez pieszych u¿ytkowników.

Co ciekawe, g³ównym konsultantem

„Lubelskich Standardów Pieszych” jest Jan

Jakiel, by³y prezes warszawskiego Stowa-

rzyszenia Integracji Sto³ecznej Komunikacji

SISKOM, obecnie zwi¹zany z równie¿

warszawskim Instytutem Obywatelskim,

think-tankiem partii, do której nale¿y pre-

zydent Warszawy. Jan Jakiel nie znalaz³ w

Warszawie zajêcia, gdy¿ wed³ug pani prezydent

rolê pieszych w stolicy zajmuj¹ rowerzyœci

- w naszym mieœcie zamiast „Standardów

pieszych” uchwalono jakiœ czas temu

„Standardy projektowe i wykonawcze dla

systemu rowerowego”. Bêdê musia³ spraw-

dziæ, czy zapisano w nich te¿ wymóg, by

planom zagospodarowania i decyzjom o

warunkach zabudowy towarzyszy³y symu-

lacje z poziomu wzroku rowerzysty...

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Prosto z mostu

Spieszyæ miasto
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