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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Bunt w twierdzy PO
- pierwsza rezygnacja
Œmieciowy interes na Zarzeczu
w mocy prawa
Biuro Ochrony Œrodowiska Urzêdu m.st. Warszawy wydaj¹c
w imieniu prezydenta miasta pozwolenie na dzia³alnoœæ
firmom zajmuj¹cym siê odbieraniem, magazynowaniem i
unieszkodliwianiem odpadów na ul. Zarzecze na ¯eraniu, nie
mia³o obowi¹zku uwzglêdnienia ani s¹siedztwa Wis³y i Kana³u
¯erañskiego, ani terenów Natura 2000, ani nawet mieszkaj¹cych
tam ludzi, zmuszonych do ¿ycia w okropnym fetorze.
W poprzednim numerze PARTNER Sp. z o.o. Progazety opisaliœmy sytuacjê na wadz¹ one sw¹ dzia³alnoœæ
ulicy Zarzecze nad Kana³em 20 metrów od budynku wie¯erañskim, gdzie w latach lorodzinnego przy ul. Zarze2011-2014 ulokowa³y siê trzy cze i w bliskim s¹siedztwie
przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce ulic Konwaliowej, Zab³ockiej,
siê odbieraniem, magazyno- Delfina i Kowalczyka z zabuwaniem, sortowaniem i dow¹ jednorodzinn¹ i blokaunieszkodliwianiem odpadów: mi. Niedaleko jest równie¿
PRO-LAS Weremijewicz i biegn¹ca nad brzegiem Wis³y
Wspólnicy Sp. J., EKO-MAX œcie¿ka rowerowa, przystañ
Recykling Sp. z o.o., oraz wioœlarska i tereny rekreacyjne.

Skuteczne
techniki uczenia
czytaj na str. 3

Dialog o rewitalizacji
i praskich bibliotekach
Na drugie w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji
Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc zosta³ zaproszony
Jacek Grunt-Mejer od 12 lutego oficjalnie powo³any na
funkcjê Pe³nomocnika miasta ds. rewitalizacji Pragi, który
przedstawi³ zarys dzia³añ, jakie w najbli¿szym czasie bed¹
przez miasto podejmowane w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji.
W ramach rewitalizacji odpowiedzialnym za przy³¹przestrzeni publicznych, co cza ciep³ownicze. Co prawda,
jest jednym z wa¿nych celów wykaz takich przy³¹czeñ wraz
programu, dzia³ania bêd¹ harmonogramem remontów
roz³o¿one na wiele etapów i kamienic przedstawi³a na
œciœle zwi¹zane z remontami spotkaniu dotycz¹cym rekamienic. Harmonogram tych witalizacji w Muzeum Pragi
remontów jest jednak trudny dyrektor ZGN Bo¿ena Salich,
do ustalenia ze wzglêdu na ale nie zosta³ on szerzej
koniecznoœæ uzgodnieñ z upubliczniony, nie jest on te¿
Veoli¹, prywatnym podmiotem
dokoñczenie na str. 4

Wed³ug mieszkañców dzia³alnoœæ zak³adów stanowi
zagro¿enie dla zdrowia ludzi
i prowadzi do degradacji
œrodowiska naturalnego, a
przede wszystkim powoduje
trudny do zniesienia smród.
Okoliczni mieszkañcy,
szczególnie latem, ¿yj¹ w niewyobra¿alnym fetorze, który w
zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ wy¿ej
wymienionych firm roznosi siê
w promieniu kilkuset metrów.
dokoñczenie na str. 3
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ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Po miesi¹cach zmagañ, okopywania siê na pozycjach,
przerw w sesjach, nieuznawania przez w³adze Warszawy
sesji zwo³ywanych przez demokratyczn¹ wiêkszoœæ w radzie,
odwo³ywania starego zarz¹du i powo³ywania nowego,
nieuznawania nowego przez w³adze miasta, Piotr Jaworski,
burmistrz dzielnicy Bia³o³êka z³o¿y³ rezygnacjê.
Sta³o siê to 26 lutego w mnie funkcji burmistrza, dziêki
liœcie otwartym zamieszczonym konstruktywnej wspó³pracy
na stronie dzielnicy, w którym z Prezydentem i Rad¹ m.st.
to burmistrz m.in. prezentuje Warszawy, pozyska³em dla
swoj¹ opinie na temat zdarzeñ Bia³o³êki rekordowe nie tylko
ostatnich miesiêcy.
na skalê warszawsk¹, ale
List otwarty Piotra Jaworskiego tak¿e nadzwyczajne w skali
We fragmentach listu ca³ego kraju finansowanie
czytamy: „Od kilku miesiêcy budowy nowych placówek
do opinii publicznej docieraj¹ oœwiatowych. Liczba wpisanych
sygna³y o zamieszaniu w sa- do bud¿etu i zrealizowanych
morz¹dzie Dzielnicy Bia³o³êka w czasie mojego urzêdowania
m.st. Warszawy. W zwi¹zku z nowych placówek wynosi 22.
pe³nion¹ przeze mnie funkcj¹ (…) Zwieñczeniem moich
burmistrza Dzielnicy czujê zabiegów na rzecz rozwoju
siê w obowi¹zku wyjaœniæ dzielnicy by³o pozyskanie
Pañstwu sytuacjê. W listopadzie istotnego zastrzyku finanso2014 r. w demokratycznych wego w postaci przyznanych
wyborach samorz¹dowych Bia³o³êce dodatkowych œrodPlatforma Obywatelska uzyska³a ków inwestycyjnych na lata
12 z 23 mandatów w Radzie 2016 - 2022. Odpowiednio
Dzielnicy Bia³o³êka. Pomimo wykorzystana kwota 145 mln
uzyskania samodzielnej z³otych mog³aby pozwoliæ na
wiêkszoœci postanowiliœmy infrastrukturalny skok naszej
wspó³rz¹dziæ z najstarszym Dzielnicy. Wœród kilkudziesiêciu
lokalnym ugrupowaniem na planowanych nowych inweBia³o³êce - Wspólnot¹ Samorz¹dow¹ Gospodarnoœæ.
Natomiast ja, kandyduj¹c
do Rady m.st. Warszawy,
otrzyma³em na samej Bia³o³êce
rekordow¹ w historii liczbê
ponad 5,5 tysi¹ca g³osów. (…)
W czasie pe³nienia przeze

www.dentysta-praga.pl

Szerokiej drogi!
Na spotkanie z Andrzejem Sochackim w ratuszu Targówka
2 marca przysz³o ponad 160 osób, m.in. wiceburmistrz
Pawe³ Michalec, prezes Automobilklubu Polskiego Romuald
Cha³as, grupy m³odzie¿y z 145. Gimnazjum oraz 13. i
46. Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
ZaprzyjaŸniony z panem motocyklem z napisem „WarAndrzejem od szkolnych lat szawa Targówek”; jego wizytê
Waldemar Rolewski, dyrektor volkswagenem w Watykanie.
PGR Bródno, przypomnia³
Prezes Cha³as wspomnia³,
niektóre dokonania kolegi, ¿e z Andrzejem Sochackim
m.in. 7 podró¿y dooko³a œwiata;
zaprzyjaŸni³ siê dawno temu na
podró¿owanie samochodem i
rajdzie samochodowym. Teraz
pomóg³ mu w pozyskaniu na
• Drzwi antyw³amaniowe
D Gerda, Dorn
wyprawê do Afryki toyoty corolli.
R • Drzwi wewnêtrzne
Uczestnicy spotkania zadali
Porta, Dre, Pol-skone
podró¿nikowi wiele pytañ,
Z • Okna
PCV i AL
m.in.: jakimi funduszami
W • Parapety wew. i zew.
dysponuje? Jak przygotowa³
I • Rolety wew. i zew.
siê do podró¿y, by zapewniæ
plisy, ¿aluzje, moskitiery
sobie bezpieczeñstwo? Jak siê
PROMOCJA na okna 40%
porozumiewa³ podczas dalekich
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿ podró¿y? Czy spotka³ siê ze
K Transport i obmiar gratis!
œmierci¹? Gdzie by³o najMAR-MET, ul. Gorzykowska 3 tañsze paliwo? Która podró¿
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147 by³a najciê¿sza? Na jakim
A mariusz_gradek@wp.pl
instrumencie gra?
www.drzwiokna.waw.pl
dokoñczenie na str. 6

stycji dzielnicowych wymieniê
tylko d³ugo oczekiwany drugi
na Bia³o³êce basen. (…)
Niestety, z ca³kowicie niezrozumia³ych powodów kilka
miesiêcy temu szeregi PO
opuœci³o troje radnych, niszcz¹c
wypracowan¹ wspó³pracê oraz
³ami¹c zobowi¹zanie dane
mieszkañcom Bia³o³êki, którzy
w ostatnich wyborach poparli
kandydatury tych radnych
m.in z tego powodu, ¿e znaleŸli
siê na listach okreœlonego
ugrupowania. Niespodziewane
odejœcie trójki radnych nie
dokoñczenie na str. 2
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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dokoñczenie ze str. 1

zosta³o poprzedzone z ich
strony ¿adnymi sygna³ami o
zastrze¿eniach do pracy mojej, czy kierowanego przeze
mnie urzêdu. (…) Po licznych
dzia³aniach zwi¹zanych z destrukcj¹ prac Rady, w okresie
od 11 do 17 lutego br. zaczê³o
dochodziæ do regularnych prób
parali¿u prac samego Urzêdu,
kiedy to bez przedstawienia
w urzêdzie m.st. Warszawy
dokumentów œwiadcz¹cych
o odwo³aniu mnie ze stanowiska burmistrza, Pan Jan
Mackiewicz - przewodnicz¹cy
politycznego Stowarzyszenia
Razem dla Bia³o³êki, podaj¹c
siê za nowo wybranego
burmistrza Bia³o³êki, dezorganizowa³ pracê Urzêdu, m.in.
próbuj¹c zajmowaæ pomieszczenia w Urzêdzie, wzywaj¹c
zupe³nie zaskoczon¹ tym faktem policjê, która oczywiœcie
nie podjê³a ¿adnych dzia³añ.
(…) Dodatkowy chaos prawny
spowodowa³o ingerowanie w
lutym br. w sposób nieuprawniony
przez przedstawiciela administracji rz¹dowej - Wojewodê
Mazowieckiego w funkcjonowanie organów Dzielnicy Bia³o³êka poprzez próbê rozstrzygania o prawid³owoœci
wyboru przewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Bia³o³êka.
Naczelny S¹d Administracyjny w 2008 roku ju¿ raz jasno
stwierdzi³, ¿e „to nie wojewoda jest organem uprawnionym
do sprawowania nadzoru nad
dzia³alnoœci¹ jednostek pomocniczych gminy, lecz w³aœnie okreœlony w statucie
dzielnicy organ gminy.” W Warszawie jest to Prezydent i
Rada m.st. Warszawy. (…)
W zwi¹zku z tym, ¿e obecna sytuacja utrudnia wziêcie
pe³nej odpowiedzialnoœci za
realizacjê najwiêkszego pod
wzglêdem wielkoœci œrodków
inwestycyjnych bud¿etu
Dzielnicy Bia³o³êka, 26 lutego
br. z³o¿y³em rezygnacjê ze
stanowiska burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka. Jednoczeœnie
informujê, ¿e zgodnie z przepisami pozostanê na dotychczasowym stanowisku do
czasu legalnego powo³ania/
wyboru nowego sk³adu Zarz¹du Dzielnicy. (…)”
W tym ostatnim przytoczonym
przez nas zdaniu zasz³a zmiana.
Jeszcze niedawno mogliœmy
przeczytaæ, ¿e burmistrz pozostanie na swoim stanowisku 30
dni, dziœ jest to nieokreœlony
czas do „legalnego powo³ania/
wyboru nowego sk³adu zarz¹du
dzielnicy”. O interpretacjê tej
zmiany zapytaliœmy £ukasza
Oprawskiego, który powiedzia³ NGP: „Myœlê, ¿e zmiana
sformu³owania ma istotne
znaczenie. Piotr Jaworski
planuje zostaæ na stanowisku
tak d³ugo, jak d³ugo bêdzie
to mo¿liwe. Powo³uj¹c siê na
fakt, ¿e prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz nie uznaje
wyboru nowego zarz¹du bêdzie
musia³ pe³niæ tê „niechcian¹”
funkcjê.”

Zawiadomienie do prokuratury
26 lutego nowo powo³any
zarz¹d Bia³o³êki z³o¿y³ zawiadomienie o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa przez
Annê Majchrzak, przewodnicz¹c¹ rady dzielnicy. Przestêpstwo z art. 231 kk ma polegaæ
na niedope³nieniu obowi¹zków
funkcjonariusza publicznego,
konkretnie zaœ pozbawienia
cz³onków rady mo¿liwoœci
g³osowania nad absolutorium
dla zarz¹du poprzez uporczywe
og³aszanie przerw w sesjach i
niezwo³ywanie kolejnych sesji.
Pod zawiadomieniem podpisali
siê wszyscy trzej wybrani na
ostatniej sesji burmistrzowie,
nieuznawani przez w³adze
Warszawy – burmistrz Jan
Mackiewicz oraz wiceburmistrzowie £ukasz Oprawski i
Marcin Adamkiewicz. £ukasz
Oprawski powiedzia³ NGP: „19
lutego do Anny Majchrzak
wp³yn¹³ nasz wniosek o zwo³anie sesji w celu przyjêcia
sprawozdania z wykonania
bia³o³êckiego za³¹cznika do bud¿etu m.st. Warszawy za 2015.
Zgodnie ze statutem Rady
Warszawy i statutem dzielnicy
rada musi podj¹æ uchwa³ê w tej
materii do 15 marca tego roku.
Przewodnicz¹ca Anna Majchrzak zwo³a³a sesjê informuj¹c jednoczeœnie, ¿e sesja siê
nie odbêdzie, poniewa¿ nie zakoñczy³a ona przerwy poprzedniej sesji, co stanowi osobist¹
prerogatyw¹ przewodnicz¹cego,
czyli w tym przypadku Anny
Majchrzak. W tej sytuacji rada
dzielnicy straci³a ustawowy
obowi¹zek przyjêcia lub odrzucenia sprawozdania i udzielenia
b¹dŸ nie absolutorium. Jedynym
organem uprawnionym do
zwo³ania sesji by³a przewodnicz¹ca rady dzielnicy, tylko ona
mog³a równie¿ zakoñczyæ
przerwê. Nie wywi¹za³a siê,
jak wiadomo, z tego obowi¹zku,
powodowana oczywistymi pobudkami utrzymania w³adzy za
wszelk¹ cenê. Konsekwencj¹
jest niemo¿noœæ zaopiniowania
sprawozdania z wykonania
bud¿etu przez radê dzielnicy,
co podwa¿a sens istnienia rady
i uniemo¿liwia kontrolê nad
organem wykonawczym, czyli
zarz¹dem. Jest wiêc jasne, ¿e
przewodnicz¹ca Anna Majchrzak nie dope³ni³a swoich
obowi¹zków jako funkcjonariusz
publiczny.”
Stanowisko .Nowoczesnej
29 lutego g³os w sprawie zamieszania w Bia³o³êce zabra³a
partia. Nowoczesna Ryszarda
Petru, a gwoli œcis³oœci jej
bia³o³êckie ko³o. W piœmie .Nowoczesnej sygnowanym przez
przewodnicz¹c¹ ko³a Annê
Auksel czytamy: „Ko³o Partii
.Nowoczesna Ryszarda Petru
w dzielnicy Bia³o³êka, wyra¿a
g³êbokie
zaniepokojenie
obecn¹ sytuacj¹ w Radzie
Dzielnicy i Urzêdzie Dzielnicy
Warszawa Bia³o³êka. Konflikt
polityczny sparali¿owa³ Radê
Dzielnicy, a trwaj¹ca przepychanka w Zarz¹dzie Dzielnicy,
grozi chaosem w Urzêdzie Dziel-

nicy. Os³abia to nadzór Zarz¹du
nad realizacj¹ zadañ bie¿¹cych
i stwarza zagro¿enie dla zadañ
inwestycyjnych zaplanowanych w
bud¿ecie dzielnicy, tak wa¿nych dla
jej mieszkañców. Przypominamy
wszystkim si³om politycznym
reprezentowanym w Radzie
Dzielnicy, ¿e otrzymaliœcie mandat
od mieszkañców dzielnicy do
reprezentowania ich interesów
we w³adzach, dbania o rozwój
naszej dzielnicy, usprawniania jej
funkcjonowania i poprawiania
warunków ¿ycia mieszkañców.
Wzywamy do odrzucenia destrukcyjnego, krótkowzrocznego
myœlenia o w³asnych interesach
politycznych, ponad interesami
mieszkañców.” (Pisownia
oryginalna)
Apel do obroñców demokracji
W imieniu mieszkañców
Bia³o³êki z apelem do Mateusza
Kijowskiego, lidera Komitetu
Obrony Demokracji zwróci³a siê
grupa radnych z klubu Prawa i
Sprawiedliwoœci oraz z Klubu
Radnych Niezale¿nych. Oto
fragmenty tego apelu: „Lektura
Manifestu Komitetu Obrony
Demokracji utwierdzi³a nas w
przekonaniu, ¿e KOD jest
w³aœciwym adresatem naszego
listu. (…) od oko³o szeœciu
miesiêcy jesteœmy œwiadkami
³amania wszelkich podstawowych
zasad demokratycznych w
ramach lokalnego samorz¹du.
(…) S¹ wœród nas ludzie ró¿nych
pogl¹dów i orientacji politycznych od prawa do lewa, ludzie
wierz¹cy, agnostycy i ateiœci.
£¹czy nas to, ¿e jesteœmy
ludŸmi wolnymi i chcemy nadal
mieszkaæ we w³asnym, demokratycznym kraju, w którym
nikt nie bêdzie nam nakazywa³,
jak mamy ¿yæ i jakie wartoœci
wyznawaæ. Dlatego te¿ zwracamy siê do Was, Komitetu
Obrony Demokracji, o podjêcie
wspólnych dzia³añ. Dosyæ
przerywanych sesji Rady
Dzielnicy, koniec z wy³¹czaniem
œwiat³a, chowaniem urzêdowych
piecz¹tek i kluczy. Sprawmy
razem, aby w Bia³o³êce zwyciê¿y³a wola wiêkszoœci, aby
zwyciê¿y³a demokracja.”
Z uwag¹ bêdziemy œledziæ
dalszy rozwój wydarzeñ w
Bia³o³êce.
El¿bieta Gutowska
Obok publikujemy odpowiedŸ
Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka
na list Piotra Jaworskiego
do mieszkañców.

Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r.
Burmistrz Jan Mackiewicz
Zastêpca Burmistrza £ukasz Oprawski
Zastêpca Burmistrza Marcin Adamkiewicz
Piotr Jaworski
By³y Burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

List otwarty w sprawie ³amania zasad demokracji w Dzielnicy Bia³o³êka
Szanowny Panie Piotrze,
w imieniu Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zwracamy siê do Pana z wnioskiem o
zaprzestanie niedemokratycznych zachowañ politycznych w naszej rodzinnej dzielnicy. Wyra¿amy
g³êbokie ubolewanie z powodu sytuacji w Radzie Dzielnicy, w której to nie posiadaj¹c wystarczaj¹cej liczby przedstawicieli do przeg³osowywania uchwa³ stosuje Pan niedemokratyczne
metody. Naszym zdaniem jest to zarówno sprzeczne z ide¹ samorz¹dnoœci jak i czysto
spo³ecznie zachowanie niemoralne. Nie przystoi to godnoœci urzêdu Burmistrza Dzielnicy, funkcji
na któr¹ bezprawnie siê Pan powo³uje. W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana z apelem o
zaprzestanie wprowadzania opinii publicznej w b³¹d. Przypominamy, ¿e zarówno 10 lutego jak
i 19 lutego br. zosta³ Pan odwo³any z pe³nionej funkcji przez demokratyczn¹ wiêkszoœæ
radnych. Wiedzia³by Pan o tym, gdyby anga¿owa³ siê Pan w swoj¹ pracê przynajmniej na tyle,
¿eby bywaæ na sesjach Rady Dzielnicy Bia³o³êka. Niestety od kilku miesiêcy radni nie mog¹
liczyæ nawet na to. Tego typu Pañskim dzia³aniom o czysto politycznym charakterze, wypaczaj¹cym
demokracjê i parali¿uj¹cym funkcjonowanie Ratusza Dzielnicy Bia³o³êka chcemy wyraziæ
stanowczy sprzeciw i zaprotestowaæ w formie listu otwartego.
Apelujemy równie¿ o to, aby uszanowa³ Pan wybór wiêkszoœci radnych i nie czyni³ z urzêdu
prywatnego folwarku. Niedopuszczalnym jest, ¿e demokratycznie wybrani radni piastuj¹ wysokie
stanowiska w firmach deweloperskich zamiast wype³niaæ mandat spo³eczny, jaki otrzymali od
bia³o³êczan w ostatnich wyborach samorz¹dowych. Jest to zachowanie co najmniej nieetyczne.
Pañska „rezygnacja” to niestety tylko dzia³anie pozorne. Po pierwsze dlatego, ¿e w dniu
kiedy sk³ada³ Pan „rezygnacjê” w mocy by³y uchwa³y podjête na sesji Rady Dzielnicy z dnia 19
lutego br. Odwo³ywa³y one Zarz¹d Dzielnicy, w tym co oczywiste i Pana ze stanowiska Burmistrza.
Po drugie jako prawnik powinien Pan wiedzieæ, ¿e Statut Dzielnicy nie przewiduje formu³y rezygnacji
ze stanowiska (Statut Dzielnicy Bia³o³êka: § 44 3. Odwo³anie Burmistrza Dzielnicy nastêpuje na wniosek
Prezydenta lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Dzielnicy, bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów, w g³osowaniu tajnym. Odwo³anie Burmistrza Dzielnicy jest równoznaczne
z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du Dzielnicy. 6. Zarz¹d Dzielnicy pe³ni funkcjê do czasu wyboru lub
powo³ania nowego Zarz¹du Dzielnicy w trybie okreœlonym w ust. 2). Odwo³aæ Burmistrza mo¿e
zatem tylko Rada Dzielnicy. Gdyby Pana intencje by³y prawdziwe to razem z Pana „rezygnacj¹”
powinien siê pojawiæ wniosek o sesjê nadzwyczajn¹ z punktem dotycz¹cym odwo³ania Burmistrza,
a tym samym ca³ego Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy. Tego niestety nie ma.
Z ubolewaniem stwierdzamy, ¿e Pañska postawa nie tylko pokazuje antydemokratyczny charakter
dzia³añ Pana ale równie¿ ugrupowania, którego w Bia³o³êce jest Pan liderem. Przedk³adanie
partykularnych interesów ponad wolê demokratycznej wiêkszoœci radnych bêd¹cych reprezentantami
spo³ecznoœci to coœ, co nie powinno mieæ miejsca w demokratycznym pañstwie prawa. Dlatego
te¿ w trosce o przywrócenie idei samorz¹dnoœci i sprawnego dzia³ania urzêdu, wzywamy Pana
do zaprzestania dotychczasowych praktyk. Koniec z upartyjnianiem urzêdu i dzia³aniem na
szkodê ca³ej dzielnicy. Przywróæmy w dzielnicy sprawnie dzia³aj¹cy samorz¹d.

Ilu uchodŸców?
„Oœrodek na Targówku ma przyj¹æ ok. 1400 osób z Syrii
i Erytrei”. O prawdziwoœæ tej informacji z „Super Ekspresu”
zapytaliœmy burmistrza S³awomira Antonika. W odpowiedzi
otrzymaliœmy kopiê pisma Urzêdu do Spraw UchodŸców
z 23 lutego br. Zastêpca dyrektora Departamentu Pomocy
Socjalnej Julian Cury³a informuje burmistrza Targówka:
„Urz¹d do Spraw Cudzo- matek samotnie wychowuj¹ziemców podejmuje okreœlone cych dzieci w Warszawie –
dzia³ania w ramach programu Targówek. Nale¿y wskazaæ,
relokacji oraz przesiedleñ ¿e umowa na prowadzenie
uchodŸców z W³och i Grecji, oœrodka, zawarta z jego adminie planuje przyjmowania tych nistratorem na okres 4 lat,
osób w oœrodku dla kobiet i dotyczy bie¿¹cej dzia³alnoœci

oœrodka, tj. udostêpniania
miejsc kwaterunkowych obecnym
mieszkankom, oczekuj¹cym
wraz z dzieæmi na wydanie
decyzji w sprawie udzielenia
ochrony miêdzynarodowej.
Na dzieñ dzisiejszy w oœrodku
przebywa 109 osób w tym 66
dzieci, wœród których dzieci w
wieku szkolnym uczêszczaj¹
do Szko³y Podstawowej nr 58
oraz Gimnazjum nr 141. /……/
Pragnê podkreœliæ, ¿e charakterystyczn¹ cech¹ populacji
cudzoziemców ubiegaj¹cych
siê o ochronê miêdzynarodow¹
w Polsce jest najwy¿szy w

Europie odsetek kobiet (4750%) i dzieci (41-45%), st¹d
potrzeba prowadzenia tego
typu placówki przez Urz¹d do
Spraw Cudzoziemców. Oœrodek
przy ul. Ksiê¿nej Anny jest
jedynym oœrodkiem, wyodrêbnionym z grupy oœrodków
zlokalizowanych w Polsce,
pe³ni¹cym funkcjê oœrodka
dla osób ze szczególnymi
potrzebami, jakimi s¹ samotne
kobiety i matki. W zwi¹zku z
tym, nie s¹ podejmowane
dzia³ania maj¹ce na celu
zmianê jego profilu”.
K.

Œmieciowy interes na Zarzeczu
w mocy prawa
dokoñczenie ze str. 1

Wielokrotnie kierowali skargi
do Wydzia³u Konserwacji i
Ochrony Œrodowiska dzielnicy
Bia³o³êka, do rady i burmistrza
dzielnicy Bia³o³êka oraz do
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska. Jedynym skutkiem
by³y kontrole, przeprowadzone
w latach 2013-2015 przez
MWIOŒ.
Wobec tego, ¿e wszystkie
trzy przedsiêbiorstwa otrzyma³y
w latach 2011-2014 zezwolenia
na dzia³alnoœæ bez decyzji o
uwarunkowaniach œrodowiskowych, a przeprowadzone
przez MWIOŒ kontrole wykaza³y nieprzestrzeganie przez
przedsiêbiorców warunków
wydanych im decyzji, zwróciliœmy siê do naczelnika
Biura Ochrony Œrodowiska
m.st. Warszawy z proœb¹ o
wyjaœnienie mechanizmu
wydawania pozwoleñ na
dzia³alnoœæ podmiotom zajmuj¹cym siê odbieraniem
i utylizacj¹ odpadów.
Z Wydzia³u Prasowego
otrzymaliœmy odpowiedŸ wyjaœniaj¹c¹, ¿e decyzje dla
firm PRO-LAS, EKO-MAX i
PARTNER zosta³y wydane
przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, tj. ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. O odpadach i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. O
odpadach. W dniach wydawania
ww. firmom pozwoleñ na
przetwarzanie odpadów nie
obowi¹zywa³ wymóg wczeœniejszego uzyskania decyzji o
uwarunkowaniach œrodowiskowych. Przepis, na podstawie
którego uzyskanie pozwolenia
na przetwarzanie oraz na
zbieranie i przetwarzanie odpadów musi byæ poprzedzone
wydaniem decyzji œrodowiskowej,
wszed³ w ¿ycie dopiero 23
stycznia 2013 roku.
Tak wiêc organ wydaj¹cy
pozwolenie trzem firmom lokuj¹cym siê na Zarzeczu dzia³a³
jak najbardziej „na podstawie
i w granicach prawa, z poszanowaniem uzasadnionych
interesów przedsiêbiorców”.
Szkoda, ¿e organ nie dzia³a³
równie¿ z poszanowaniem
praw i interesów mieszkaj¹cych w okolicy ludzi. Widaæ, ¿e
interes ekonomiczny bardziej siê
liczy, a szczególnie dochodowy
interes œmieciowy.
Na pytanie, dlaczego przed
wydaniem decyzji zezwalaj¹cej firmom na Zarzeczu na
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z przetwarzaniem odpadów nie
przeprowadzono konsultacji
spo³ecznych, co w przypadku
przedsiêwziêæ znacznie ingeruj¹cych w œrodowisko naturalne w Unii Europejskiej jest
bezwzglêdnym wymogiem,
uzyska³am odpowiedŸ, ¿e w
Polsce obowi¹zuj¹ przepisy
krajowe, a nie europejskie.
Tak ustawa „Prawo ochrony
œrodowiska”, jak i ustawa „O
odpadach” nie przewiduj¹
przeprowadzania konsultacji
spo³ecznych ani udzia³u spo-

³eczeñstwa w postêpowaniu
przed wydaniem wy¿ej wymienionych decyzji.
Jednoczeœnie zosta³am
pouczona, ¿e zgodnie z art. 170,
ust. 2 ustawy „O odpadach”,
w³aœciciele nieruchomoœci
s¹siaduj¹cych z instalacj¹
lub nieruchomoœci¹, na której
bêdzie prowadzone zbieranie
i/lub przetwarzanie odpadów,
nie s¹ stronami w postêpowaniu.
Inaczej mówi¹c, mo¿na ich
kompletnie zignorowaæ. Jeszcze inaczej mówi¹c, obywatel
nic nie mo¿e na to poradziæ,
je¿eli obok jego posesji
ulokuje siê firma, dos³ownie
i w przenoœni, zatruwaj¹ca
mu ¿ycie.
Z rozmowy telefonicznej,
przeprowadzonej z pani¹
naczelnik Biura Ochrony
Œrodowiska m.st. Warszawy,
Barbar¹ Mandziak, zorientowa³am siê, ¿e urzêdnicy
tego¿ biura w ogóle nie znaj¹
terenu, o którym decyduj¹.
Pani naczelnik przyzna³a, ¿e
pierwszy raz s³yszy o terenach
rekreacyjnych planowanych
na ¯eraniu. Mo¿na z tego
te¿ wnioskowaæ, ¿e objêcie
¿erañskich terenów nadwiœlañskich unijnym programem
„Natura 2000” w ramach obszaru
„Dolina Œrodkowej Wis³y”,
ci¹gn¹cego siê miêdzy Dêblinem a P³ockiem, równie¿
usz³o jej uwagi.
Na moj¹ sugestiê, ¿e organ
pozwalaj¹cy na dzia³alnoœæ
wybitnie ingeruj¹c¹ i degraduj¹c¹ œrodowisko naturalne
powinien poznaæ najpierw
tereny, o których decyduje,
dosta³am poprzez Wydzia³
Prasowy odpowiedŸ, ¿e organ
kieruje siê wy³¹cznie przepisami
prawa, w tym aktami prawa
miejscowego, o ile takie zosta³y
ustanowione.
Otó¿, dla obszaru znajduj¹cego
siê w rejonie ulicy Zarzecze
nie zosta³ uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego i w zwi¹zku
z tym, organ zezwalaj¹cy na
dzia³alnoœæ firmom œmieciowym,
nie by³ niczym ograniczony
a tak¿e „nie mia³ obowi¹zku
uwzglêdniania s¹siedztwa
cieków wodnych, Wis³y i Kana³u ¯erañskiego z przystani¹
wioœlarsk¹ i zabytkow¹ œluz¹,
œcie¿ki rowerowej i terenów
Natura 2000”.
O ile mi wiadomo, Polska
zobowi¹zuj¹c siê w Traktacie
Ateñskim z 16 kwietnia 2003 r.
do wyznaczenia na swoim terytorium sieci obszarów Natura
2000, tym samym zobowi¹za³a
siê do przestrzegania przepisów
unijnych z tym zwi¹zanych.
Przepisy te wprowadzone zosta³y do polskiego prawa wraz z
wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz. 880). Wed³ug tych przepisów nie mo¿na zezwoliæ na
realizacjê przedsiêwziêcia,
którego wp³yw na obszar Natura
2000 by³by znacz¹co negatywny,
a przecie¿ jeszcze jesteœmy w
Unii Europejskiej.
Na koniec poprosi³am o
przedstawienie aktualnej

sytuacji na ulicy Zarzecze.
Chodzi³o mi przede wszystkim
o firmê Eko-MAX Recykling,
która dzia³a w tej chwili w
ograniczonym zakresie (i
dlatego mniej œmierdzi), gdy¿
wygas³o jej pozwolenie na
przetwarzanie odpadów. Uzyska³am odpowiedŸ, ¿e Eko-Max
Recykling aktualnie posiada
decyzjê z 2014 roku zezwalaj¹c¹ na zbieranie odpadów
innych ni¿ niebezpieczne.
Zgodnie z warunkami decyzji,
w miejscu zbierania nie s¹
przyjmowane odpady posiadaj¹ce w³aœciwoœci odorowe.
Obecnie Prezydent m.st.
Warszawy „proceduje postêpowanie administracyjne w
sprawie wydania EKO-Max
Recykling nowego pozwolenia
na wytwarzanie odpadów”.
„Podmiot” musi jednak wykazaæ, ¿e posiada mo¿liwoœci
techniczne i organizacyjne
do nale¿ytego prowadzenia
dzia³alnoœci w tym zakresie i
¿e jego dzia³alnoœæ nie bêdzie
powodowaæ zagro¿enia dla
¿ycia i zdrowia ludzi lub dla
œrodowiska, w tym m.in., ¿e
„prowadzona przez podmiot
dzia³alnoœæ nie bêdzie powodowaæ
uci¹¿liwoœci przez zapach”.
Z odpowiedzi Urzêdu m.st.
Warszawy wynika, ¿e ulokowanie na ulicy Zarzecze firm
przetwarzaj¹cych œmieci odby³o
siê zgodnie z prawem. Nie
zmienia to jednak mojego
przeœwiadczenia, ze proces
wydawania pozwoleñ i sprawowania kontroli nad dzia³alnoœci¹
podmiotów zajmuj¹cych siê
zbieraniem i przetwarzaniem
odpadów, a wiêc znacznie
ingeruj¹cych w œrodowisko,
wydaje siê byæ mocno niedoskona³y. Przymykanie oczu na
brak decyzji œrodowiskowych
oraz unikanie przez podmioty
kontroli, niekonsekwentne
egzekwowanie zaleceñ pokontrolnych i wymogów zastosowania nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych, jak choæby
kurtyny antyodorowe, jest
tego dowodem. Powy¿sze
praktyki zdecydowanie odbiegaj¹ od standardów i zaleceñ
europejskich.
Dla mieszkañców ulicy
Zarzecze i jej okolic oznacza
to, ¿e pozostaje im dopilnowaæ,
aby EKO-MAX Recykling nie
dosta³ kolejnego pozwolenia na
zbieranie, unieszkodliwianie
i odzysk odpadów, a¿ nie
zastosuje rozwi¹zañ technicznych gwarantuj¹cych
dzia³alnoœæ bezpieczn¹ dla
ludzi i œrodowiska.
JT
PS. Dos³ownie w ostatniej
chwili przed oddaniem tego
numeru do druku dostaliœmy
pewn¹ wiadomoœæ, ¿e 18 marca
firma EKO-MAX Recykling
Sp. z o.o. otrzyma od Prezydenta m.st. Warszawy kolejne
zezwolenie na zbieranie,
unieszkodliwianie i odzysk
odpadów w instalacji do mechanicznego i biologicznego
ich przetwarzania. Tak wiêc
wbrew woli mieszkañców, z³oty
interes œmieciowy na ¯eraniu
bêdzie krêci³ siê dalej.
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Czas oszczêdziæ na korepetycjach!

Skuteczne techniki uczenia
Czas szko³y „rusza z kopyta” 1 wrzeœnia ka¿dego roku. Rusza te¿ sezon na korepetycje.
Wielu rodziców wydaje ogromne pieni¹dze na korepetycje, bo dzieci samodzielnie nie
potrafi¹ siê uczyæ. Pocz¹tkowo rodzice sami siê anga¿uj¹, odrabiaj¹ z dzieæmi lekcje do
godziny 22.00. Ka¿dego dnia. Potem sami padaj¹ ze zmêczenia. I tak dzieñ w dzieñ...
Intensywna edukacja domowa odbywa siê
Za³o¿enia warsztatów:
systematycznie - wszystko zale¿y od samozapar1. Zapoznanie z najwa¿niejszymi za³o¿eniami,
cia i wytrwa³oœci rodziców. Na tym schemacie dotycz¹cymi wprowadzania efektywnych metod
powsta³o ju¿ wiele reporta¿y i filmów, a schemat uczenia siê. Dzieci bêd¹ wiedzia³y, na co
siê nie zmienia. Ju¿ dzieci 6-letnie czêsto nie zwracaæ uwagê, by efektywnie zapamiêtywaæ
dostaj¹ w szkole wsparcia, nie wiedz¹, jak poradziæ i szybko budowaæ skojarzenia.
sobie z nowymi obowi¹zkami i z ogromnym
2. Dzieci dowiedz¹ siê, jaki maj¹ styl
materia³em szkolnym. Du¿y problem pojawia reprezentacji sensorycznej, dziêki czemu
siê w klasie czwartej, gdy dochodz¹ nowe przed- bêd¹ œwiadomie wykorzystywaæ techniki
mioty i materia³ szkolny jest bardzo obszerny. uczenia. Poznaj¹ w praktyce, co to s¹ metody
D³ugie godziny spêdzaj¹ w domu nad lekcjami, zak³adkowe i jak stosowaæ je w szkole.
ale nadal jest to ma³o efektywne. W szkole, zaœ,
3. Poznaj¹ sposoby na ba³agan w zeszycie
s¹ g³ównie oceniane i karane, gdy nie opanuj¹ i w g³owie. Dowiedz¹ siê, jakimi sposobami
materia³u. Dzieciom trzeba daæ narzêdzie do porz¹dkowaæ materia³ podrêcznikowy, w
efektywnego korzystania z wiedzy przekazywanej jaki sposób efektywnie tworzyæ notatki, by
w szkole, nauczyæ, z jakich technik mog¹ stanowi³y doskona³e narzêdzie do powtórek
skorzystaæ ucz¹c siê do sprawdzianu.
przed sprawdzianami.
Techniki efektywnego uczenia to nie wiedza
4. Poznaj¹ w praktyce techniki pamiêciowe
tajemna - to materia³ oparty o teoriê uczenia i i praktyczne wykorzystanie, na materiale
teoriê pamiêci, poparty wieloletnimi badaniami szkolnym, w zale¿noœci od poziomu edukai eksperymentami psychologicznymi. Zapewne cyjnego. Zdobêd¹ praktyczne umiejêtnoœci i
wiele osób s³ysza³o ju¿ o „technikach szybkiego zrozumiej¹, jak uczyæ siê jêzyków obcych,
czytania” - bo trochê g³oœniej w mediach na ten wykorzystuj¹c techniki pamiêciowe.
temat. Techniki pamiêciowe, trochê mniej znane,
5. Uczniowie w trakcie warsztatu naucz¹
bo mniej osób siê nimi zajmuje. To konkretne
siê wydobywania najwa¿niejszych informacji
sposoby na zapamiêtywanie, organizowanie
z treœci w podrêczniku z zakresu historii,
materia³u szkolnego i utrwalanie wiedzy szkolnej,
jêzyka polskiego, przyrody, matematyki itp.
szczególnie przydatne osobom, które zapamiêtuj¹
6. Na koniec, w trakcie pracy z tekstem,
wzrokowo i kinestetycznie, a takie dzieci w
na
materiale szkolnym, bêd¹ wypracowywaæ
naszej spo³ecznoœci stanowi¹ jakieœ 80%.
osobisty system pracy. Wypracuj¹ sobie
Techniki takie s¹ dostêpne, a ich skutecznoœæ
techniki w których czuj¹ siê najlepiej i samopotwierdzona jest naukowo. Nasuwa siê pytanie,
dzielnie bêd¹ decydowaæ, któr¹ technikê
skoro to takie proste rozwi¹zanie, to dlaczego
gdzie zastosowaæ.
jest tak ma³o znane?
7. Trener przeka¿e dzieciom zalecane
Ano, jak to w ¿yciu nie ma nic za darmo.
pomoce.
¯eby z technik korzystaæ, najpierw trzeba siê ich
8. Zajêcia prowadzone bêd¹ przez trenera
nauczyæ. Na naukê trzeba poœwiêciæ trochê
czasu i systematycznoœci, aby techniki wesz³y posiadaj¹cego minimum 4 lata praktyki w
w nawyk. Aby skojarzenia przychodzi³y auto- prowadzeniu lekcji/zajêæ szkolnych z wykorzymatycznie, trzeba rozwin¹æ kreatywnoœæ, tak staniem technik uczenia lub jest psychologiem,
jak miêœnie na si³owni. Wtedy bardzo ³atwo trenerem technik uczenia i technik pamiêciowych
utrwalamy wiedzê szkoln¹. ¯eby coœ opanowaæ, dla dzieci.
Do projektu mog¹ zg³osiæ siê wszyscy
trzeba na to poœwiêciæ trochê czasu. ¯eby nauka
by³a przyjemnoœci¹, trzeba opanowaæ technikê. uczniowie w przedziale wiekowym 6-12 lat.
W œwiecie prze³adowanym informacj¹ Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w sobotnie przedumiejêtnoœæ wybierania tego co najwa¿niejsze, po³udnia. Równoczeœnie bêd¹ prowadzone
porz¹dkowania wiedzy, szybkiego robienia dwie grupy wiekowe.
Zajêcia maj¹ charakter praktycznego warsztatu
notatek - decyduje o sukcesie szkolnym i zawodowym. Dzieci ucz¹ siê technik szybkiego w systemie 6 spotkañ po 3 godziny ka¿de.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
uczenia, mnemotechnik pamiêciowych, technik
efektywnego robienia notatek. Techniki s¹ kontaktu:
oparte o wiedzê psychologiczn¹.
Niepubliczna Szko³a Podstawowa „Szko³a
Przysz³oœci” ul. Bia³o³êcka 186 D na Bia³o³êce
zaprasza na warsztaty z technik uczenia.
Sama od 5 lat stosuje techniki w praktyce i
„Szko³a Przysz³oœci”
posiada autorski program, wprowadzaj¹cy
ul. Bia³o³êcka 186 D
techniki jako narzêdzie zajêæ szkolnych.
604
170 700, 22 675 01 01
Na warsztatach uczniowie nabywaj¹
p.pizon@miastodzieci.edu.pl
praktycznych umiejêtnoœci uczenia siê na
www.szkolaprzyszlosci.edu.pl
lekcji w szkole.
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Dialog o rewitalizacji
i praskich bibliotekach
dokoñczenie ze str. 1

dokumentem ostatecznym.
Jest to tym wa¿niejsze, ¿e bêdzie siê wi¹za³o z czasowym
wykwaterowaniem mieszkañców,
którzy powinni móc siê do
tego przygotowaæ odpowiednio
wczeœnie.
Uczestnicy DKDS podnosili
brak dostatecznej informacji na
temat przebiegu programu rewitalizacji. Pe³nomocnik zapewni³, ¿e powstanie wkrótce
strona internetowa maj¹ca
przekazywaæ na bie¿¹co wszelkie informacje na ten temat.
Niektóre inwestycje s¹ ju¿
na ukoñczeniu, jak Centrum

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

Kreatywnoœci przy Targowej 56,
gdzie znajdzie swoje miejsce
przemys³ kreatywny oraz inicjatywy na styku sztuki i biznesu.
Wa¿nym celem Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji jest
rozwój lokalnych miejsc pracy
i wsparcie lokalnego rzemios³a,
np. przez zadbanie o kontynuatorów. Wkrótce rozpocznie siê
remont teatru Baj, ma powstaæ
pasa¿ artystyczny przy In¿ynierskiej, rozpocznie siê te¿
przebudowa oœrodka sportu
przy Namys³owskiej, gdzie ma
przybyæ obiektów rekreacyjnych
kosztem terenu sobotnioniedzielnego targowiska.
Wszystkie te dzia³ania bêd¹
poddane konsultacjom spo³ecznym. G³ównym podmiotem
wspieraj¹cym program w tym
zakresie jest miejskie Centrum
Komunikacji Spo³ecznej. W
dyskusji wiele czasu poœwiêcono
lokatorom mieszkañ, które

maj¹ byæ remontowane, doposa¿ane w sieæ ciep³ownicz¹, a
czêsto tak¿e w ³azienki. Intencj¹ miasta jest zapewnienie
wszystkim lokatorom mo¿liwoœci
powrotu do swych mieszkañ po
ich wyremontowaniu. Rozwa¿ane
s¹ te¿ dzia³ania zapobiegaj¹ce
nadmiernemu wzrostowi op³at
zwi¹zanych z popraw¹ standardu mieszkañ. Wzorem udanej
rewitalizacji jest £ódŸ i stamt¹d
warszawski pe³nomocnik bêdzie
chcia³ czerpaæ jak najwiêcej
udanych rozwi¹zañ. Du¿¹ pomoc¹ by³oby te¿ dostosowanie
programu rewitalizacji do Ustawy
rewitalizacyjnej, obowi¹zuj¹cej
od paŸdziernika ubieg³ego
roku, co poszerzy³oby wachlarz
dostêpnych œrodków, skutecznych w realizacji przyjêtych
celów. Prace w tym kierunku
zosta³y podjête. Poniewa¿ w
ogl¹dzie spo³ecznym program
wci¹¿ bardziej przypomina

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

Bariera, która wci¹¿ dzieli Pragê
„Œmieræ mê¿czyzny na dzikim przejœciu przez tory
kolejowe”, „Œmiertelne potr¹cenie na Pradze”, „Poci¹g
œmiertelnie potr¹ci³ mê¿czyznê przy Radzymiñskiej” –
to przyk³adowe nag³ówki artyku³ów, które ukaza³y siê
w prasie i w Internecie w ostatnich trzech miesi¹cach.
Wszystkie poœwiêcone by³y œmiertelnym wypadkom z
udzia³em pieszych podczas przekraczania torów linii
kolejowej wo³omiñskiej oraz Alei Solidarnoœci/ulicy
Radzymiñskiej, które solidarnie stanowi¹ barierê dziel¹c¹
Pragê (i fragment Targówka) na dwie czêœci.

Z prostego równania matematycznego wynika, ¿e
statystycznie co miesi¹c
ginie cz³owiek, próbuj¹c przedostaæ siê z jednej czêœci Pragi
(np. ze Szmulek) na drug¹
(na Now¹ Pragê) i odwrotnie.
Temat wypadków wzd³u¿ tej
bariery jest tak stary, jak stara
jest sama bariera. Ju¿ analiza
dawnych map Warszawy
pokazuje, ¿e tory stanowi³y
barierê w rozwoju Pragi. I tak
jest do dziœ. „Ziemia niczyja”,
dzikie wysypiska, spalone
budynki, to codzienny widok dla
osób podró¿uj¹cych kolej¹
lub autobusami.
Kolejne inwestycje mieszkaniowe (osiedle „Bia³ostocka”,
Koneser) i handlowe (Hit/
Tesco, Lidl) po obu stronach

bariery nie sk³oni³y ¿adnego z
inwestorów do podjêcia starañ
o jej pokonanie. Zarz¹dcy
terenu, czyli PKP oraz Miasto
Sto³eczne Warszawa, równie¿
takich dzia³añ nie podejmuj¹
lub te¿ sk³adaj¹ mgliste obietnice zajêcia siê spraw¹, gdy
tematem zaczynaj¹ interesowaæ
siê dziennikarze w obliczu
kolejnej bezimiennej œmierci
na torach lub pod ko³ami
pêdz¹cych samochodów.
Codzienna rzeczywistoœæ jest
pora¿aj¹ca. Fragment bariery
d³ugoœci prawie 2 kilometrów
le¿¹cy w œródmiejskiej czêœci
Pragi, a piesi faktycznie mog¹
j¹ pokonaæ tylko w jednym
miejscu, na wysokoœci ulicy
Szwedzkiej (jest te¿ bardzo
niewygodne dawne przejœcie

s³u¿bowe na ty³ach CH Wileñska). Jednak ka¿dego dnia
setki osób próbuje przejœæ
przez tory i Alejê Solidarnoœci
na wysokoœci Tesco, Lidla
(ulica H. Rzeszotarskiej),
czy ulicy Naczelnikowskiej
(by dojœæ do przystanku w
stronê Marek).
Ten ostatni przypadek jest
szczególny. Drogowcy byli tak
pomys³owi, ¿e legaln¹ drogê
ze Szmulek na przystanek
poprowadzili przez dwie k³adki
(na jednej z nich oczywiœcie
zabrak³o wind i innych u³atwieñ dla pieszych i niepe³nosprawnych). Pieszym nie
straszne chaotycznie stawiane
p³oty (rozkradane przez z³omiarzy), czy znaki informuj¹ce
o œmiertelnych wypadkach i
zakazuj¹ce wstêpu. Chc¹ w
poziomie torów i jezdni (tak
najwygodniej) dostaæ siê na
drug¹ stronê. Ile czasu zajmie
miastu i kolejarzom zrozumienie tej prostej zale¿noœci?
Ile jeszcze razy radni Pragi
bêd¹ musieli przyj¹æ stanowisko dotycz¹ce budowy
przejœæ przez tory i Alejê
Solidarnoœci, ¿eby te przejœcia
wreszcie powsta³y? Ile jeszcze
razy mieszkañcy bêd¹ musieli
protestowaæ? Wreszcie, ile
jeszcze osób zginie, nim decydenci rozwi¹¿¹ problem
praskiej bariery rozwojowej?
Bez po³¹czenia podzielonej
torami i szerokimi arteriami
Pragi nie mo¿na mówiæ o
prawdziwej rewitalizacji naszej
dzielnicy.
KMI

wielk¹ improwizacjê ni¿ planowe dzia³ania, podkreœlono
potrzebê czêstszych kontaktów
roboczych i lepszej wymiany
informacji. Zapowiedziano
kolejne spotkania poœwiêcone
rewitalizacji.
Kolejnym tematem spotkania by³a likwidacji biblioteki
przy ul. Kijowskiej 11 i przeniesienie jej na Golêdzinów,
co odbi³o siê szerokim echem
wœród mieszkañców.
D³uga dyskusja przy udziale
dyrektor praskich bibliotek
Janiny Mas³owskiej wskaza³a na rozbie¿ne postrzeganie
potrzeb w tym zakresie przez
mieszkañców i przez urz¹d.
Mieszkañcom potrzebne
s¹ przede wszystkim biblioteki
blisko ich miejsca zamieszkania, a nie od nich oddalone
wielofunkcyjne multipleksy.
Dyskusjê zakoñczono wnioskiem przewodnicz¹cego
Krzysztofa Michalskiego o
konsultacje spo³eczne na
temat praskich bibliotek.
Kr.

Niech siê wreszcie ka¿dy dowie
25 lutego w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddzia³ami
Integracyjnymi przy ul. Balkonowej 4 odby³ siê koncert
charytatywny, w trakcie którego nagrody otrzymali laureaci
VIII Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Prawach Dziecka
„Niech siê wreszcie ka¿dy dowie”. Koordynatork¹ konkursu
by³a Katarzyna Spoczyñska-Król. Udzia³ wziê³o 57
uczniów z 15 szkó³, w 2 kategoriach: klasy II-IV oraz IV-VI.

Wiedzê, potrzebn¹ do
wykonania zadañ konkursowych, m³odsi uczestnicy
czerpali z ksi¹¿ki Joanny Olech
„Mam prawo i nie zawaham
siê go u¿yæ”. Starsi musieli
wykazaæ siê znajomoœci¹
Konwencji Praw Dziecka,
statutu UNICEF i dzia³alnoœci
Rzecznika Praw Dziecka.
M³odsi uczestnicy konkursu
mieli do wykonania 6 zadañ,
m.in. uzupe³nienie brakuj¹cych
wyrazów w zwojach z prawami
dziecka, które Czerwony Kapturek mia³ zawsze przy sobie;
wype³nienie wykreœlanki z
nazw¹ dokumentu, w którym
spisane s¹ wszystkie prawa
dziecka; ocenê, które z zacytowanych zdañ s¹ prawdziwe,
które – fa³szywe; rozwi¹zanie
has³a krzy¿ówki. W tej kategorii
I miejsce w konkursie zdoby³a
dru¿yna SP 42 w sk³adzie:
Julia Gajewicz, Lena Janicka,
Antoni Suchenek; II – dru¿yna
SP 289: Wojciech Hanf, Weronika Kidawska, Bart³omiej
Stypiñski; III – dru¿yna SP 298:
Julia Basiñska, Julia Machura,
Justyna Ogrodnik; wyró¿nienie
– dru¿yna SP 52: Mateusz
Grzywacz, Maja Krasuska,
Jerzy Zaw³ocki.
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ul. Poborzañska 8
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Dzieci starsze w pierwszej
czêœci konkursu mia³y test z
wiedzy ogólnej, w drugiej m.in.
odpowiada³y na pytania, dotycz¹ce np. sytuacji, gdy prawo
jest ³amane, a tak¿e: od którego roku Konwencja o Prawach
Dziecka obowi¹zuje w Polsce,
kogo dotycz¹ prawa specjalne,
o czym mówi zasada równoœci.
By³a te¿ propozycja: gdyby
ustanowiono dla doros³ych
odznaczenie „Najlepszego
Przyjaciela Dzieci” - komu byœ
je przyzna³?
W kategorii klas IV-VI
I miejsce zdoby³a dru¿yna
SP 42 w sk³adzie: Wiktoria
Kosiorowska, Natalia Kotowicz,
Justyna Sitnik; II – dru¿yna
SP 28: Oliwia Borucka, Krzysztof Chmielewski, Aleksander
Gromadka; III – dru¿yna SP 80:
Martyna Gêbusia, Katarzyna
Gregier, Zofia Rauzer; wyró¿nienie – dru¿yna SP 52:
Maja Fr¹czek, Agata Misiak,
Julia Wiœniewska.
Laureaci otrzymali dyplomy
i upominki. Podziêkowano
nauczycielom, którzy ich
przygotowali oraz jednemu z
patronów konkursu senatorowi
Markowi Borowskiemu.
Rozpoczê³a siê bogata
czêœæ artystyczna, przeplatana
aukcjami obrazów i innych
pami¹tek. Koncert otworzy³
zespó³ TAZARO JUNIOR,

piosenk¹ „Ulicami Pary¿a”.
Miêdzy wystêpami indywidualnymi zaprezentowa³y siê tak¿e:
TAZARO KIDS, TAZAREK,
TAZARO SCHOOL. Nazwa
TAZARO pochodzi od 3 s³ów:
TAniec, ZAbawa, ROdzina wyjaœni³a nam prowadz¹ca
zespo³y Kamila Guzowska.
Dzieci tañcz¹ w ró¿nych technikach: najm³odsi zaczynaj¹ od
tañca towarzyskiego, starsze
prezentuj¹ siê w tañcu jazzowym,
wspó³czesnym. Ich mocna
strona to etiuda taneczna –
mog¹ w tañcu opowiedzieæ
historiê na jakiœ temat. Koncert
by³ wzruszaj¹cy, bo prezentowa³
prace naszych zespo³ów, ale
te¿ innych uczniów; mo¿emy
ogl¹daæ ich rozwój wokalny
i taneczny.
Wystêpy TAZARO przeplatane
by³y wystêpami m.in. nauczycieli i absolwentów SP42:
Karoliny Margalskiej, Darii
Nowikowskiej (œpiew), Szymona
Tlagi (gra na akordeonie) oraz
graj¹cych na klarnecie: Oli
Skierskiej i Kasi Ogorza³ek.
Zaprezentowa³ siê tak¿e chór
klas IV-VI tej szko³y i zespó³
„Sylaba”. Ponadto, m.in.: Ola
Kowalczyk zaœpiewa³a piosenkê z repertuaru Celine Dion,
wyst¹pi³a 9-letnia Karolina
Markowska oraz rodzice: Rafa³
Iskra i And¿elina Szylowec
z córkami Natali¹ i Kasi¹.
Koncert charytatywny po³¹czony by³ z aukcj¹ obrazów,
wykonanych przez cz³onków
zespo³u TAZARO podczas
obozu tanecznego. Cena wywo³awcza - 30 z³ - dochodzi³a
do 70, 100, 140. W kolejnej
aukcji obrazy i ksi¹¿ki osi¹ga³y
wartoœæ 180, 260, 380, 400 z³.
W zwi¹zku z udzia³em SP 42
w projekcie UNICEF „MALI
uczniowie id¹ do szko³y” licytowane by³y, wykonane przez
dzieci ksi¹¿eczki, pude³eczka,
koszyczek, drewniane serduszka. Uzyskana kwota - ponad
4 tysi¹ce z³otych - wesprze
fundusz na rzecz edukacji
dzieci w Mali.
K.

Jak zmieniæ praskie rzemios³o?
W czwartek, 25 lutego 2016 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi
odby³o siê drugie spotkanie z cyklu „Wokó³ rewitalizacji”, tym
razem poœwiêcone obecnej sytuacji i przysz³oœci praskiego
rzemios³a. Do muzeum przybyli prascy rzemieœlnicy,
przedstawiciele cechów, eksperci zajmuj¹cy siê rzemios³em
w swojej pracy naukowej, spo³ecznicy, którym bliski jest
los praskiego rzemios³a, a tak¿e wielu mieszkañców.
Mimo ¿e spotkanie dotyczy³o
Spotkanie poœwiêcone pranajwiêkszego w historii Pragi skiemu rzemios³u sk³ada³o siê
programu inwestycyjno-rozwo- z dwóch czêœci. W pierwszej
jowego, jakim jest Zintegrowany pracownica MWP, Katarzyna
Program Rewitalizacji, wœród Chudzyñska-Szuchnik przeduczestników zabrak³o, niestety, stawi³a w telegraficznym skrócie
przedstawicieli w³adz miasta i historiê rzemios³a na Pradze,
dzielnicy, a tak¿e jednostek, od problemy, z którymi borykaj¹
których decyzji czêsto zale¿y byæ siê rzemieœlnicy (m.in. zalew
albo nie byæ praskiego rzemios³a. „chiñszczyzny”, wysokie czynsze
Mamy nadziejê, ¿e osoby odpo- oraz trudnoœci w dostosowywaniu
wiedzialne za ZPR w kolejnych siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb
spotkaniach bêd¹ uczestniczyæ, klientów), a tak¿e omówi³a muzw³aszcza, ¿e jak zapowiada zealny projekt „Wykonane na
koordynatorka ca³ego cyklu, prawym brzegu”, który ma na
Ewa Zajkowska, muzeum mo¿e celu upowszechnienie rzemios³a
(…) przyczyniæ siê do upo- jako lokalnego dziedzictwa oraz
wszechniania wiedzy i te¿ promocjê samych rzemieœlnitrochê do kontaktowania ludzi ków. W drugiej czêœci spotkania,
ze sob¹. Innymi s³owy, spotka- jako pierwszy g³os zabra³ Filip
nia rewitalizacyjne w praskim Stanowski, w³aœciciel Galerii
muzeum, to szansa na networ- Sztuki „Stara Praga” i kawiarni
king, który bêdzie niezwykle pod t¹ sam¹ nazw¹, który poza
istotny na kolejnych etapach dzia³alnoœci¹ gastronomiczn¹
zajmuje siê równie¿ renowacj¹
wdra¿ania ZPR.

zabytkowych mebli. Stanowski
opowiada³ o warsztatach renowacji mebli, które cyklicznie
organizuje wraz ze swoimi
wspó³pracownikami dla osób
amatorsko zajmuj¹cych siê
stolarstwem. Jego przyk³ad
pokazuje kierunek, w jakim
rzemieœlnicy powinni pod¹¿aæ w
obliczu zmieniaj¹cych siê stale
potrzeb klientów. Po Stanowskim
g³os zabra³ socjolog z uniwersytetu SWPS, dr Konrad Maj,
który opowiedzia³ o marketingu
nostalgicznym i szansach, jakie
daje praskim przedsiêbiorcom.
Maj wyjaœni³ zebranym, jak dziêki
tradycji i pewnym skojarzeniom
z przesz³oœci mo¿na z sukcesami
prowadziæ biznes w teraŸniejszoœci. Tego rodzaju skojarzeñ
u¿ywaj¹ równie¿ podmioty gospodarcze, które nie legitymuj¹
siê d³ug¹ histori¹, m.in. miêdzynarodowa sieæ kawiarni, czy
znany polski producent wyrobów
spo¿ywczych. D³uga historia,
jak¹ szczyci siê wiele zak³adów
rzemieœlniczych na Pradze
(m.in. pracownia kapeluszy
„Cieszkowski”), to - zdaniem
Maja - narzêdzie pozwalaj¹ce

tutejszym pracowniom i zak³adom rzemieœlniczym budowaæ
przewagê konkurencyjn¹. Marketing nostalgiczny zyska³ w
Warszawie praktyczne zastosowanie w ramach projektu,
którego celem jest pomoc i
wypromowanie mikroprzedsiêbiorstw z Kamionka („Kamionek
Milowy”). Jako ostatni zaprezentowali siê twórcy „Projektu
Tradycja” i portalu internetowego

o tej samej nazwie,
Maria Ko-gazeta
mo¿na by³opraska
odnieœæ wra¿enie,
nowa
czorowska i Pawe³ Sekunda, ¿e pierwszy raz w ¿yciu mieli
którzy opowiedzieli o internetowej okazjê us³yszeæ tyle przydatnych
mapie warszawskich zak³adów informacji i ¿e przekazana w
rzemieœlniczych i korzyœciach, muzeum wiedza jest im bardzo
jakie oferuje Internet w dotarciu potrzebna. Dla wielu przedstaz ofert¹ do klienta oraz doce- wicieli tradycyjnego rzemios³a
lowo w sprzeda¿y wyrobów to zarazem ostatni moment
na dostosowanie siê do wymarzemieœlniczych.
Poszczególne prezentacje gañ, jakie stawia wspó³czesny
spotka³y siê z du¿ym zaintere- rynek. Szkoda, ¿e tak przydatsowaniem publicznoœci, ka¿- nych warsztatów, a zarazem
dej towarzyszy³y dodatkowe okazji do sieciowania œrodopytania i uwagi. S³uchaj¹c wiska rzemieœlników jest tak
przyby³ych rzemieœlników, w niewiele.
tym przedstawicieli cechów,
KMI
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Raz, dwa, trzy... Mona Lisa patrzy
Nie tylko Mona Lisê z domalowanymi oczami, ale i „S¹d
ostateczny” Memlinga, przerobiony na grê komputerow¹ mo¿na
ogl¹daæ w Galerii 81o w ramach wystawy Izy Roguckiej i
Gniewka Falany, zatytu³owanej „Prywatne historie sztuki”.

W swoich pracach Iza Rogucka i Gniewko Falana (obydwoje ur. w 1985 r.) dokonuj¹
swego rodzaju konserwacji dzie³
sztuki – zarówno tych dawnych
i znanych, jak i w³asnych
prac, jeszcze z okresu studiów,
oraz tworzonych krótko po ich
zakoñczeniu. Ka¿da z nich ma
dla twórców, jak i osób z ich
otoczenia, du¿e znaczenie
sentymentalne. W¹tkiem poruszanym w wiêkszoœci prac jest
refleksja nad tematem ikonografii doœwiadczenia z³a, które
nierozerwalnie przewija siê
dziejach cz³owieka oraz jego
obyczajowoœci.
Twórcy zastrzegli, ¿e tworz¹c
przewrotne kopie, nie chcieli
dokonywaæ ¿adnej profanacji,
ale ona, mimo wszystko, sama
siê realizuje. Przyk³adem
mo¿e byæ „S¹d ostateczny”,
monumentalne dzie³o Hansa
Memlinga, przerobione na
grê komputerow¹. Biegaj¹ce
wœród nagich, potêpionych
postaci ludziki z karabinami,
dla niektórych osób mog¹
stanowiæ profanacjê. Wszystko zale¿y od indywidualnych
skojarzeñ. Osobiœcie odbieram to raczej jako zabawê
i poszukiwanie ciekawych
rozwi¹zañ.

Iza Rogucka i Gniewko Falana
wykorzystali bowiem w swojej
prezentacji zdobycze wspó³czesnej
techniki i to jest w ich pracach
najciekawsze. Dziêki technice
wideo mogli poeksperymentowaæ
z „Maj¹ nag¹” Francisco Goi,
zmieniaj¹c twarz, kszta³ty postaci,
nawet przemieszczaj¹c czêœci
cia³a. Udowodnili, ¿e wspó³czesny
twórca, jak mityczny Pigmalion,
pos³uguj¹c siê komputerem,
mo¿e stworzyæ idealny portret
idealnej modelki.
Kopiê obrazu Jean-Louis
Davida „Œmieræ Marata”, Iza
Rogucka zaczê³a malowaæ
jeszcze w czasie studiów na
ASP w Poznaniu.
- Nie chcia³am wykonaæ
dok³adnej kopii - mówi artystka.
- Postanowi³am usun¹æ z niej
g³ównego bohatera.
Widzimy wiêc wyabstrahowane
wnêtrze bez postaci dramatu,
które ma pokazywaæ scenografiê
sceny zbrodni. Pieczo³owicie
odtworzonej martwej naturze
towarzyszy pokaz obrazu,
przygotowany w programie
komputerowym, odtworzony
na tablecie. Dociekliwy widz,
przesuwaj¹c obraz na tablecie
mo¿e, fragment po fragmencie,
sprawdziæ dok³adnoœæ wykonanej kopii.

Coœ dla siebie znajd¹ te¿ na
wystawie mi³oœnicy surrealizmu – jest tu instalacja wideo
wykorzystuj¹ca motyw ze znanego obrazu René Magritte’a,
zatytu³owana „Nie do reprodukcji”,
przedstawiaj¹ca pó³-akt autorki
widziany od ty³u. Na komodzie
le¿y ksi¹¿ka „Nauka perswazji”
Kevina Hogana, psychologa,
znanego na ca³ym œwiecie
eksperta z dziedziny wp³ywania na innych. Œwiat idzie do
przodu: kiedyœ surrealiœci odwo³ywali siê do psychoanalizy
Freuda, teraz – do nauki perswazji Hogana.
Myœlê, ¿e na wystawie
„Prywatne historie sztuki”
ka¿dy odkryje jeszcze wiele
podobnych zabawnych skojarzeñ i
ciekawych nawi¹zañ. Gwarantuj¹ to pe³ni pomys³ów twórcy
wystawy:
Iza Rogucka, absolwentka
Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, dyplom z malarstwa oraz architektury wnêtrz,
uprawia malarstwo sztalugowe,
rysunek i instalacjê. Obecnie w
trakcie studiów na Akademii
Sztuk Piêknych w Wiedniu. W
roku 2013 by³a finalistk¹ XI
edycji konkursu im. Gepperta
we Wroc³awiu. Uczestniczka
wielu wystaw w kraju i za
granic¹.
Gniewko Falana, absolwent
Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu, dyplom na kierunku
Intermedia, twórca i wspó³twórca
wielu projektów artystycznych,
filmowych i spo³ecznych.
Czêsto wspó³pracuje z dzieæmi.
Stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z
2012 roku.
Wystawê „Prywatne
historie sztuki” w Galerii 81o
przy ul. K³opotowskiego 38
lok. 5, mo¿na ogl¹daæ do
10 kwietnia 2016 r., w czwartki,
w godz. 15-20 i pi¹tki, w
godz. 12-18.
Joanna Kiwilszo

„Prawobrze¿ni. Biografie niecodzienne”
w Muzeum Warszawskiej Pragi
Wystawa jest efektem ogromnego zainteresowania, jakim
cieszy³ siê cykl spotkañ z osobami wa¿nymi dla historii i
rozwoju prawobrze¿nej Warszawy pt. „Prawobrze¿ni”.
Wernisa¿ potwierdzi³ to zainteresowanie, przyci¹gaj¹c t³umy
pra¿an ciekawych niecodziennych portretów ludzi, których
¿ycie w ró¿norodny sposób splot³o siê z prawobrze¿nymi
dzielnicami miasta, a o których czêsto s³yszeli z rodzinnych
przekazów.
Obok sylwetek doskonale ale przede wszystkim lokaln¹
znanych, jak Stefan Wiechecki to¿samoœæ, dlatego ich portrety
„Wiech”, Julian Ró¿ycki, Jan ukazano z „praskiej perspektywy”.
Wedel czy Agnieszka Osiecka, Wystawa opowiada o tym, jak
na wystawie pojawi³y siê tak¿e wybitne jednostki zmienia³y
te mniej popularne lub trochê Pragê i jak j¹ prezentowa³y
zapomniane: ogrodników na zewn¹trz.
Majlertów, farbiarzy Geberów
Ka¿da z postaci ukazana
czy nauczycielki Heleny Rze- jest poprzez zestawienie
szotarkiej. To osoby urodzone oficjalnego, zawodowego wina Pradze lub zwi¹zane z ni¹ zerunku z tym ca³kiem prywatpoprzez miejsce zamieszkania, nym – zwi¹zanym z domem,
¿ycie zawodowe, przedsiê- rodzin¹, ¿yciem na Pradze,
biorczoœæ, pasje. Siedemnastu jak odkrywa³y jej potencja³ i jak
bohaterów wystawy talentem i z niego korzysta³y. Podczas
misj¹ buduje historiê miasta, realizacji ekspozycji siêgniêto

po materia³y z prywatnych i publicznych archiwów, do tej pory
nie pokazywane lub bardzo
rzadko udostêpniane. Ka¿dy
portret dope³nia dodatkowo
œcie¿ka dŸwiêkowa stworzona
z materia³ów archiwalnych z
Polskiego Radia i Narodowego
Archiwum Cyfrowego oraz
nagrañ zgromadzonych w
Archiwum Historii Mówionej
Muzeum Warszawskiej Pragi.
- Chcemy, aby dziêki wystawie „Prawobrze¿ni. Biografie
niecodzienne” mieszkañcy
Pragi i prawobrze¿nych rejonów
miasta mogli poczuæ siê
dumni, ¿e s¹ st¹d – podkreœli³a
kuratorka wystawy Jolanta
Wiœniewska.
Wystawê zwiedzaæ mo¿na
do 15 maja 2016 roku w godzinach otwarcia muzeum.
Kr
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, 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, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760

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

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 elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

ZAWIADOMIENIE

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2031), zgodnie z
art. 49 i art. 61 § 4 w zwi¹zku z art.10 § 1, na podstawie
art.104 ustawy z 14 czerwca 1960 - Kodeks postêpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 23) oraz art. 92
ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) w zwi¹zku
z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1438)
zawiadamiam
¿e 29 stycznia 2016 w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, na wniosek Prezydenta
m.st. Warszawy, w imieniu, którego dzia³a Burmistrz
Dzielnicy Targówek, zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji polegaj¹cej na budowie ul. Pohulanka
na odcinku od ul. Wiernej do ul. Projektowanej 6 w
Warszawie na istniej¹cych dz. 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 16, 17, 18,
19, 20, 94/2 i 95/1, obr. 4-11-02 oraz na projektowanych
dz. 7/4, 8/4, 8/5 i 14/4, obr. 4-11-02 w granicach oznaczonych
na mapie w skali 1:500 stanowi¹cej za³¹cznik do projektu
budowlanego ul. Pohulanka w Warszawie.
Stronom, zgodnie z treœci¹ art. 10 KPA, s³u¿y prawo
zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków
i zastrze¿eñ w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek,
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: 22 44-38-674,
fax: 22 44-38-755, msadlowski@targowek.waw.pl,
w godzinach pracy urzêdu, do czasu wydania decyzji
administracyjnej.

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Robaki w sercach
Wypadek Andrzeja Dudy
zamiast ze wspó³czuciem
spotka³ siê ze spo³ecznym
hejtem na poziomie szamba.
Dobrze, ¿e siê nic nikomu nie
sta³o. Aliœci chodzê z refleksj¹
nastêpuj¹c¹: co w 100 dni
trzeba zrobiæ, aby wyzwoliæ
w takiej masie ludzi takie
zachowania. Myœlê, ¿e to
jest efekt przypieczêtowania
nowych rozbiorów spo³eczeñstwa polskiego na
proPIS i resztê. Myœlê o zaw³aszczaniu mediów, prawa,
posad urzêdów ludŸmi bez
kwalifikacji, jednego sortu.
Myœlê o Ÿle prowadzonej
polityce zagranicznej. Myœlê
o drenowaniu Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
na rzecz ks. Rydzyka, który
to sam naliczy³ sobie odsetki.

Kto przygarnie Maxa
Max to doœæ du¿y, czarno-podpalany psiak. W schronisku mieszka
od 2009 roku. Z powodu urazu ³apki, a¿ rok spêdzi³ w szpitalu, bez
spacerów :( Max jest pieskiem energicznym, weso³ym, bardzo ³agodnym,
przyjaŸnie nastawionym. Jednak nie toleruje innych psów. Z tego
powodu powinien byæ jedynym pieskiem w domu. Najlepiej bêdzie
siê czu³ na pewno w domu z ogrodem, ale mo¿e zamieszkaæ te¿ w
bloku, pod warunkiem, ¿e bêdzie wychodzi³ na spacery trzy razy
dziennie, w tym na jeden trochê d³u¿szy spacer. Kontakt w sprawie
adopcji: Justyna 511 106 869, Tomek tel. 729 620 620.

Szerokiej drogi!
dokoñczenie ze str. 1

Oto kilka odpowiedzi, które
dobrze charakteryzuj¹ pana
Andrzeja. Do podró¿y trzeba siê
urodziæ, mieæ predyspozycje.
Trzeba jechaæ i siê nie baæ.
„Wszystko uk³adam w g³owie
latami. Podró¿ujê z pilotem” –
powiedzia³ i pokaza³ maskotkê
– to szopek, który œpiewa, gdy
siê go naciœnie. Ze œmierci¹
spotka³ siê w Panamie i Afganistanie. Zna jêzyki: angielski,
francuski, hiszpañski i rosyjski;
teraz uczy siê arabskiego.
Jako podró¿nik wybiera toyotê
corollê kombi – to samochód
ma³y, wygodny, ma³o pali i
jest popularnym œrodkiem
komunikacji w Afryce.

Wiêc zabraknie pieniêdzy
na naprawê wa³ów powodziowych pomiêdzy Bia³o³êk¹ a
Nowym Dworem Mazowieckim. E=mc2 czyli co z siebie
wyemitujesz, to ta energia
wróci do Ciebie. Dobrej
zmiany nie bêdzie z powodu
braku dobra. Wypada tylko
wspó³czuæ, dlatego wspó³czujê
prezydentowi.
Chcia³bym przypomnieæ o
coraz bardziej popularnej robaczycy sercowo-p³ucnej,
czyli dirofilariozie. Dirofilarie
s¹ to nicienie, zasiedlaj¹ce
têtnice p³ucne, a tak¿e praw¹
komorê serca. Wektorem,
czyli roznosicielem, s¹ komary
krwiopijne, które przy okazji
wampirzych posi³ków zasysaj¹ larwy paso¿yta, a przy
nastêpnych zara¿aj¹ kolejne

ofiary. Pocieszaj¹ce jest to,
¿e w samicach – larwy, czyli
mikrofilarie rozwijaj¹ siê do
kolejnych stadiów i przypadkach, gdzie ich liczba przekracza to, komarzyca ginie.
W zara¿onym zwierzêciu
zwiêksza siê iloœæ robaków.
Ograniczaj¹ przep³yw krwi,
uszkadzaj¹ œródb³onek naczyñ.
Od zara¿enia do wyst¹pienia
objawów zwykle up³ywa pó³
roku, niekiedy rok. Teraz w³aœnie diagnozujemy zara¿enia
wiosenne i letnie. Pojawia siê
kaszel, dusznoœæ, nietolerancja wysi³kowa, têtno ¿ylne.
Czêsto dochodzi do pojawienia siê zatorów p³ucnych o
ró¿nym stopniu nasilenia.
Diagnoza najczêœciej stawiana
jest przy okazji diagnozowania innych chorób. Bardzo
pomocne jest RTG i USG
serca. Ze strony w³aœcicieli
nale¿na jest ochrona przed
komarami.

„Mam wiêcej czasu ni¿ pieniêdzy”.
O pieni¹dzach musisz myœleæ
od pocz¹tku, by ci starczy³o.
Motocyklem podró¿uje siê naj³atwiej, blisko ludzi; samochodem
– trudniej; najtrudniejsze jest
podró¿owanie z plecakiem,
bez niczego. Jad¹c do krajów
Ameryki £aciñskiej bra³ gitarê;
gra³ na granicy – pomaga³o.
Swoistym podsumowaniem,
by³o stwierdzenie pana Andrzeja:
kto lubi zwierzêta i muzykê,
ma dobre serce.
Z widowni pad³y wyrazy
podziwu dla marzeñ i planów
Andrzeja Sochackiego: „To
wyj¹tkowy facet. Gdy siê
Andrzeja prosi, nie ma pojêcia
„nie:”; on chêtnie pomaga”.

Zespó³ Reginy G³uchowskiej
zaœpiewa³ podró¿nikowi Hymn
Targówka i Tango Targówka.
Wszyscy obecni ¿yczyli mu
„Szerokiej drogi” i wyrazili ¿yczenie, by po powrocie z podró¿y
wokó³ Afryki, w któr¹ wyrusza
6 marca, Andrzej Sochacki spotka³ siê z krajanami z Targówka.

„Podró¿ do Afryki planowana
jest do wrzeœnia, ale mo¿e
siê przed³u¿yæ” – powiedzia³
Rafa³ Lasota, rzecznik prasowy urzêdu Targówek, który
jest œwiadkiem kilku wypraw
naszego podró¿nika rodem
z Targówka.
Z.K.
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Po eksmisji
Zgodnie z zapowiedzi¹ z poprzedniego numeru, podajemy
informacje, zwi¹zane ze skutkami niep³acenia czynszu przez
lokatorów i przyznawania lokali socjalnych po orzeczeniu eksmisji.
Decyzja o eksmisji dotyczy uporczywych d³u¿ników; w przypadku
lokali spó³dzielczych z powodu przynajmniej pó³rocznego zad³u¿enia,
w lokalach komunalnych - po trzymiesiêcznym zad³u¿eniu. Na gminie
(tak¿e Warszawie) ci¹¿y obowi¹zek dostarczenia eksmitowanym
lokali socjalnych, potwierdzony przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Lokale socjalne to lokale o obni¿onym standardzie, najczêœciej
wybudowane znacznie wczeœniej. Budowa tego typu lokali, z punktu
widzenia gospodarnoœci, nie jest uzasadniona. Model tworzenia tego
typu enklaw siê nie sprawdzi³. Do lokali socjalnych trafiaj¹ zarówno
osoby ubo¿sze, jak i takie, które uwa¿aj¹, ¿e nie musz¹ za nic
p³aciæ; w efekcie - koszty utrzymania tych osób ponosz¹ wszyscy
obywatele za poœrednictwem bud¿etu dzielnicy lub gminy.

Dzielnica Targówek, w skali roku generuje ok. 50 lokali
socjalnych, podczas gdy potrzeby s¹ na poziomie ok. 200
lokali. Na dziœ dla SM „Bródno” potrzeba ok. 50 lokali, dla
RSM „Praga” ok. 15 lokali oraz ok. 100 lokali dla prywatnych
w³aœcicieli, którzy nabyli lokale na przetargach spó³dzielczych
lub odzyskali mieszkania w wyniku orzeczeñ s¹dowych lub
porozumienia z urzêdem miasta (tzw. zwroty).
- Martwi mnie równie¿ to, ¿e do nowo wybudowanych lokali
trafiaj¹ osoby, które nie szanuj¹ tego mienia i czêsto powoduj¹
dewastacjê. To totalny brak poszanowania mienia wspólnego,
wypracowanego przez wszystkich mieszkañców dzielnicy - mówi
burmistrz S³awomir Antonik. Z drugiej strony - dzielnica musi
uwzglêdniæ interesy osób prawnych i fizycznych w zakresie
udostêpniania lokali socjalnych; za nieudostêpnienie takiego lokalu
w terminie przys³uguje odszkodowanie. Z powodu braku lokali
socjalnych dzielnica nie jest w stanie wykonaæ tego obowi¹zku.
Problem polega na tym, ¿e zarz¹dy spó³dzielni mieszkaniowych
i firm, zajmuj¹cych siê wynajmem lokali mieszkalnych, mog¹
byæ przez w³aœcicieli rozliczani z tytu³u niegospodarnoœci, jeœli
nie wyst¹pi¹ o odszkodowanie.
Oprac. K.

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu
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Namys³owska, Strzelecka i ¯o³nierze Wyklêci

Warszawa poœrodku

Wci¹¿ jeszcze ¿yj¹ bohaterowie,
którym 1 marca oddawaliœmy ho³d
jako „¯o³nierzom Wyklêtym”.
Jednym z nich jest pan Witalis
„Orze³” Skorupka, ¿o³nierz
Kedywu AK, wiêzieñ NKWD.
Nasze stowarzyszenie Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy mia³o
zaszczyt goœciæ go na spotkaniu,
jakie zorganizowaliœmy dla
m³odzie¿y gimnazjalnej (i nie
tylko) 29 lutego. To równie¿ z
nim mieliœmy okazjê odwiedziæ
miejsca na warszawskiej Pradze, które œwiadcz¹ o naszej
bolesnej, ale jednoczeœnie
chwalebnej historii, aby razem
uczciæ tam bohaterów walki o
wolnoœæ Polski.
Pan Witalis Skorupka, pomimo
swoich 93 lat, jest cz³owiekiem

bardzo aktywnym i pe³nym
energii. Na spotkaniu w cafeklubie „Miêdzy Wierszami”
przy ul. Grochowskiej niezwykle
interesuj¹co opowiada³ o swojej przesz³oœci. W czasie wojny,
walcz¹c z Niemcami, ws³awi³ siê
m.in. zabiciem w akcji bojowej
dwóch gestapowców, w tym
szefa niemieckiej policji kryminalnej w Siedlcach Ludwika
Krafta. Ju¿ po wojnie zosta³
skazany na karê œmierci w tzw.
procesie kiblowym w wiêzieniu przy
ul. 11 Listopada. Wyrok zosta³
zamieniony na 10 lat wiêzienia,
ostatecznie pan Witalis wyszed³
na wolnoœæ w 1953 roku.
W towarzystwie ¯o³nierza
Wyklêtego Witalisa „Or³a” Skorupki delegacja IMW odwiedzi³a

Spo³eczny obserwator

Jordanek uratowany
W drugiej po³owie lutego
2016 r. Miasto Sto³eczne Warszawa przejê³o w drodze kupna
teren zadrzewionej dzia³ki na
rogu ulic Otwockiej i Siedleckiej
na Pradze Pó³noc, którym przez
wiele lat w³ada³o Towarzystwo
Salezjañskie. Tym samym zakoñczy³ siê pierwszy etap dzia³añ
zmierzaj¹cych do ocalenia
jednego z ostatnich na Pradze
Pó³noc niezabudowanych
zwartych terenów zielonych.
Jordanek stanowi³ czêœæ
terenów, które ksiê¿na Maria
Radziwi³³ przekaza³a instytucjom koœcielnym. W³adali nim
salezjanie, a w drugiej po³. lat 30.
parafia przeznaczy³a ten teren
na ogród jordanowski dla dzieci
i m³odzie¿y z Micha³owa i Szmulowizny (w utworzenie jordanka

zaanga¿owa³o siê Towarzystwo
Ogrodów Jordanowskich oraz
mieszkañcy Micha³owa). Po
wojnie teren jordanka na
mocy dekretu Bieruta przejê³o
pañstwo, ale nadal pe³ni³ on
funkcje rekreacyjne - na dzia³ce
znajdowa³a siê m.in. harcówka.
Po 1989 r., decyzj¹ pañstwowokoœcielnej komisji maj¹tkowej,
ca³y teren zwrócono salezjanom. Zaczê³a siê powolna
zabudowa dzia³ki pod kolejne
inwestycje mieszkaniowe.
Kres dawnego jordanka mia³
przyjœæ w 2014 r., gdy dzia³k¹
zainteresowa³ siê jeden z du¿ych
deweloperów. Ocalenie przysz³o ze
strony okolicznych mieszkañców
i dzia³aj¹cych na tym terenie
organizacji pozarz¹dowych, w
tym Praskiego Stowarzyszenie

miejsca pamiêci na warszawskiej
Pradze. W kamienicy przy ul.
Strzeleckiej 8 w 1944 r. urz¹dzono
siedzibê NKWD, gdzie komuniœci
przes³uchiwali, torturowali i
mordowali polskich patriotów.
Nastêpnie udaliœmy siê na ulicê
Namys³owsk¹ pod Pomnik Pomordowanych w Praskich Wiêzieniach. Zabijano tam naszych
rodaków a¿ do 1956 r., czyli 11
lat po wojnie. Miejsce to robi
niezwyk³e wra¿enie. Znajduje
siê tam m.in. drzewo, na którym
powieszono dowódcê pana
Witalisa - podpu³kownika Lucjana
„Janczara” Szymañskiego. Wol¹
naszego Goœcia jest, aby to
drzewo godnie upamiêtniæ.
Dzieñ po naszym spotkaniu
- 1 marca - pan Witalis „Orze³”
Mieszkañców „Micha³ów”.
Uratowanie jordanka przez
zabudow¹ sta³o siê kluczowe
w obliczu planowanej wycinki
czêœci parku na ul. Kawêczyñskiej w zwi¹zku z budow¹ Trasy
Œwiêtokrzyskiej. Likwidacja
kolejnego bardzo cennego
obszaru zieleni parkowej w
lokalnym œrodowisku przyrodniczym stanowi³aby nieodwracaln¹ stratê dla Pragi Pó³noc.
Dziêki determinacji mieszkañców (którzy nie zawahali siê
poinformowaæ o ca³ej sprawie
Stolicy Apostolskiej), dobrej woli
w³adz miasta (zw³aszcza wiceprezydentów Wojciechowicza i
Olszewskiego), dzielnicy (by³ego
burmistrza Paw³a Lisieckiego i
wiceburmistrza Dariusza Wolke),
a tak¿e Towarzystwa Salezjañskiego casus jordanka uda³o siê
pozytywnie zakoñczyæ. Zieleñ
ocaleje i stanie siê dostêpna dla
mieszkañców Pragi Pó³noc, a
dotychczasowi w³aœciciele prze-

Praski folwark

Co dalej z ZPR?
Roœnij piêkna stolico,
bêdziesz wszystkich zachwycaæ,
roœnij dumna, radosna jak pieœñ,
roœnij wolna i m³oda,
r¹k dla ciebie nie szkoda,
nasza mi³oœæ to pieœni twej treœæ.
Danuta Szaflarska
Zintegrowany Program Rewitalizacji obejmuje trzy dzielnice
prawobrze¿nej Warszawy:
Pragê Pó³noc, Pragê Po³udnie i
Targówek, skupiaj¹c siê na
szeœciu obszarach: Nowa i Stara
Praga, Szmulowizna, Kamionek,
Targówek Mieszkaniowy i
Fabryczny. Program zak³ada
m.in. o¿ywienie spo³ecznogospodarcze, podniesienie
jakoœci przestrzeni publicznej
i œrodowiska naturalnego.
Prace nad programem trwa³y
3 lata i zakoñczy³y siê jesieni¹
ubieg³ego roku. W czasie jego
opracowania podkreœlano
udzia³ spo³ecznoœci lokalnych i
zapewniono, ¿e ich g³os bêdzie
równie wa¿ny w czasie realizacji
programu.
Remonty budynków i przekwaterowania mieszkañców w
ramach ZPR bêdzie prowadziæ
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami (w skrócie ZGN).
Decyzja ta budzi sprzeciw
mieszkañców i wywo³uje wiele
niepokoju. Zatrudniane s¹
tam osoby, których kwalifikacje
niekoniecznie zawieraj¹ zestaw
wiedzy i umiejêtnoœci, wyma-

ganych do realizacji zadañ
statutowych jednostki.
„Uwa¿am, ¿e ZGN jest instytucj¹ przenikniêt¹ g³êbok¹
patologi¹ administracyjn¹ i
funkcjonaln¹, zupe³nie niezdoln¹ do wype³niania obecnych
obowi¹zków, marnuj¹c¹ powierzone jej œrodki finansowe,
która powinna byæ niezw³ocznie
zlikwidowana. Jakiekolwiek naprawianie ZGN jest bezcelowe
i skazane na niepowodzenie”.
– mówi¹ mieszkañcy.
Mieszkañcy czekaj¹ na zmiany,
zmiany na lepsze. Czas skróciæ
oczekiwanie na lokal socjalny, na
przydzia³ lokalu komunalnego,
na przeprowadzenie remontu,
na wymianê okna... Nie wszystkim wiadomo, ¿e na wymianê
jednego okna po sporz¹dzeniu
protoko³u przez pracowników
ZGN trzeba czekaæ dziewiêæ
miesiêcy! Jaki¿ jest koszt jednego okna, jeœli na remonty w
skali ca³ego 2015 roku wydano
prawie 21 mln z³, a na sam¹
stolarkê okienn¹ w grudniu
2015 roku oko³o 500 tys. z³!
W dniu 3.02.2016 r. pani dyr.
Salich odczyta³a program remontów
budynków, rozci¹gaj¹c je do roku
2025 r., mimo ¿e ZPR koñczy siê
w 2022 r. W zwi¹zku z tym rodzi
siê wiele pytañ i w¹tpliwoœci:
Czy to jest mo¿liwe ze
wzglêdu na finansowanie?
Kto ustali³ ten program i kto
go zatwierdzi³?

Skorupka otrzyma³ od w³adz
pañstwowych nominacjê na
stopieñ pu³kownika. Zas³u¿y³
na to jak ma³o kto. Cieszymy siê
i gratulujemy!
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

kazali miastu w³adanie terenem
na korzystnych warunkach.
Teraz pozostaje podjêcie dzia³añ
na rzecz oczyszczenia ca³ego
terenu i jego zagospodarowania
na cele rekreacyjne. Warto, aby
w tym procesie uczestniczyli
okoliczni mieszkañcy, którzy
zaanga¿owali siê w ocalenie
jordanka przed zabudow¹.
Najwy¿szy czas pomyœleæ
równie¿ nad oficjaln¹ nazw¹
dla nowego skweru.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

W rozmaitych rankingach na
naj... miasto w Polsce Warszawa
czêsto nie bierze udzia³u. Uzasadnia siê to tym, ¿e stolica stanowi klasê sama dla siebie, ¿e
zbyt du¿a, ¿e w³aœnie - stolica itp.
Za tymi t³umaczeniami stoi na
ogó³ obawa, ¿e Warszawa zarz¹dzana przez jednego z liderów
partii, któr¹ redaktor Jacek
¯akowski nazwa³ „dobrem narodowym”, mog³aby w porównaniu
z innymi miastami - zarz¹dzanymi
przez prezydentów niezale¿nych
od partii - nie wypaœæ najlepiej.
Dziœ, gdy Hanna GronkiewiczWaltz jest ostatni¹ gwiazd¹
PO wygrywaj¹c¹ wybory (obecny
lider partii Grzegorz Schetyna w
niedawnych wyborach przegra³
sromotnie ze Zbigniewem Ziobr¹,
uzyskuj¹c pó³tora raza mniej
g³osów), ta motywacja jest zapewne tym bardziej aktualna.
Nie kieruj¹ siê, na szczêœcie,
takimi sentymentami prywatne
firmy niezale¿ne od polityki.
Niedawno agencja Maison &
Partners na zlecenie Fundacji
na rzecz Reputacji Marki
„Premium Brand” stworzy³a
ranking reputacji polskich
miast wojewódzkich, rozumianej
jako poziom zaufania do danego
miasta, mo¿liwoœæ polecenia
go znajomym, klimat medialny
wokó³ niego, zaanga¿owanie
spo³eczne oraz warunki pracy
w danym mieœcie (wyniki za
portalsamorzadowy.pl). Niestety, stolica nie ³apie siê na
miejsce na podium. Najlepsz¹
reputacjê maj¹ Wroc³aw,
Gdañsk i Poznañ. Czwarty jest
Kraków, a Warszawa znalaz³a
siê dopiero na pi¹tym miejscu,
przy czym warto pamiêtaæ, ¿e
ranking powsta³ z sumowania
wskaŸników cz¹stkowych,
wœród których by³a tak¿e np.
czêstotliwoœæ odwiedzania
danego miasta, zawy¿aj¹ca
z oczywistych wzglêdów sumaryczny wynik Warszawie.

Najciekawszym wskaŸnikiem
w raporcie jest tzw. Brand
Funneling, powsta³y w wyniku
porównania liczby osób rekomenduj¹cych dane miasto z
liczb¹ osób, które je odwiedzi³y
w ostatnim roku. W tym zestawieniu trac¹ wszyscy. W
przypadku ka¿dego miasta
czêœæ goœci, po pobycie w nim,
nie poleca innym takiej wizyty.
Najgorzej wypad³y Katowice,
Kielce i Opole - a¿ 75 procent
osób nie poleca tych miast
po ujrzeniu ich na w³asne
oczy. Najlepiej wypad³ Kraków zniechêci³ tylko 33 procent
odwiedzaj¹cych. Warszawa swoim widokiem zniechêca nieco
ponad po³owê (52 procent) goœci,
dziêki czemu znalaz³a siê na
szóstym miejscu zestawienia.
Tak wygl¹daj¹ rzetelnie zmierzone wyniki promocji miasta
prowadzonej przez w³adze
m.st. Warszawy. Stolica nigdy
nie znajdzie siê na koñcu rankingu - zbyt du¿o konsumuje
œrodków unijnych, zbyt wiele
przedsiêbiorczych, dynamicznych
osób przybywa tu w poszukiwaniu
nauki i pracy. Ale marnuje
ten potencja³. Mog³aby byæ
najlepsza, a na razie telepie
siê poœrodku peletonu.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Mog³o byæ tak piêknie
Kiedy zostanie on og³oszony
publicznie?
Czy mieszkañcy kamienic
komunalnych, które bêd¹ remontowane, wiedz¹, co siê z
nimi stanie na czas remontu?
Gdzie zostan¹ przeniesieni?
Co siê stanie z w³aœcicielami
lokali u¿ytkowych, mieszcz¹cych
siê w takich budynkach? Czy po
odnowieniu i zmodernizowaniu
kamienic stawki czynszu nie
zostan¹ podniesione?
To powa¿ne pytania, które wymagaj¹ klarownych odpowiedzi.
Niedoinformowani mieszkañcy
mog¹ siê czuæ zlekcewa¿eni i
obawiaæ procesu rewitalizacji.
To, co mia³o byæ szans¹,
staje siê zagro¿eniem.
Post scriptum
1 marca obchodziliœmy uroczyœcie Dzieñ ¯o³nierzy Wyklêtych. Czeœæ i chwa³a bohaterom!
Pamiêtamy i oddajemy ho³d!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

To móg³ byæ historyczny
bud¿et. To móg³ byæ bud¿et
ponad 300 milionów wydatków.
Móg³ byæ, ale nie jest. Rz¹dz¹ca
Prag¹ koalicja PiS/PWS otrzyma³a po ustêpuj¹cej koalicji
PO/SLD przygotowany projekt
bud¿etu na poziomie 302 milionów z³otych, w tym wydatki
inwestycyjne, czyli to, co stanowi
o tempie rozwoju dzielnicy, na
poziomie 51 milionów z³otych.
Realizowanie tego bud¿etu od
samego pocz¹tku pozostawia³o
wiele do ¿yczenia, co wielokrotnie mówi³em na komisjach,
sesjach rady i publikowa³em na
³amach NGP. Niech przemówi¹
liczby. O dochodach dzielnicy
wspomnê tylko, ¿e zrealizowano
je na kwotê 10 milionów poni¿ej
planu i to natychmiast odbi³o
siê na poziomie wydatków.
Wydatkowano w 2015 roku
284 267 207,24 z³ote, czyli
nieca³e 95% planu. W ci¹gu
ca³ego roku bud¿et dzielnicy
podlega³ wielu modyfikacjom.
WyraŸnie da³a siê zauwa¿yæ
tendencja zdejmowania wydatków inwestycyjnych kosztem
wydatków bie¿¹cych. Te ostatnie
w ci¹gu roku wzros³y o 31 milionów, a inwestycyjne spad³y
o 23 miliony i na dodatek
zosta³y wykonane tylko na

poziomie 55%, czyli 16 milionów
z³otych. Tak Ÿle bywa³o tylko
podczas poprzednich rz¹dów
PiS na Pradze. Oczywiœcie,
winnych brak.
Jak Pañstwo wiecie, na prze³omie roku zmieni³ siê burmistrz
dzielnicy, a co za tym idzie
mamy nowy zarz¹d, który bardzo
z realizacj¹ bud¿etu siê nie
uto¿samia. Jest jeszcze gorzej
ni¿ sugeruj¹ same liczby.
Wchodz¹ tu tak¿e w grê elementy kreatywnego ksiêgowania i
przenoszenia wydatków na
kolejne lata, pomimo zaksiêgowania ich jako wykonane w
danym roku. Dotyczy to adaptacji
na oddzia³y przedszkolne pomieszczeñ w szko³ach podstawowych czy Pa³acyku Konopackiego. Nadal nie wykonane
jest zadanie „budowa œcie¿ek
rowerowych w ramach bud¿etu
partycypacyjnego” za rok 2015.
Trudno tak¿e mieszkañcom 28
kamienic (£ochowska, Kawêczyñska, Radzymiñska, Wileñska,
Stalowa, Lêborska), w których
realizowany by³ projekt „ciep³o
sieciowe w budynkach komunalnych” mówiæ o wykonaniu
instalacji centralnego ogrzewania
i ciep³ej wody, skoro kaloryfery
zimne, a w kranie ciep³ej wody
nie ma. Mo¿e to œmieszne, ale

nie potrafiono nawet wydaæ
œrodków (1,4 miliona z³otych)
na wydatki bie¿¹ce w administracji, czyli p³ace. Wynika, ¿e
tych œrodków zaprojektowano
za du¿o kosztem innych zadañ.
Skandaliczne jest to, ¿e trzymano
je do ostatniej chwili na kontach i nie wydatkowano na
inne sprawy. Wiêc przepad³y i
nie wróc¹ wiêcej. Dla opozycji
to wa¿na informacja, by takim
pozycjom jak p³ace przygl¹daæ
siê uwa¿niej. Generalnie za
ca³okszta³t dwója z dwoma
minusami i wniosek mniejszoœci
na sesjê o negatywn¹ opiniê
realizacji dzielnicowego za³¹cznika przez zarz¹d PiS/PWS
za rok 2015.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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