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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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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
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Serdecznie zapraszamy mieszkañców i przyjació³ Œliwic

na piknik s¹siedzki organizowany 10 czerwca 2017 na

boisku przy ul. Kotsisa, w godzinach 14.00-19.00.

 Zapraszamy mieszkañców, by³ych mieszkañców i przyjació³

Œliwic na coroczne spotkanie na boisku przy ul. Kotsisa, orga-

nizowane przez Radê Kolonii Œliwice z okazji Dnia S¹siada.

Spotykamy siê, rozmawiamy, jemy, gramy w gry, wzajemnie siê

poznajemy. W tym roku pojawi siê wiêcej historii i wspomnieñ z

racji wejœcia w 80-lecie powstania osiedla, ale tak¿e za spraw¹

dodruku ksi¹¿ki p. Henryka Podczaskiego „Œliwice - czy je

pamiêtasz?”, która zosta³a poszerzona o nowe fotografie i

opisy. A dodatkowo warsztat architektoniczny – bêdziemy

tworzyæ miasto naszych marzeñ. Serdecznie zapraszamy!

Dzieñ S¹siada

Scratch to wizualny jêzyk

programowania, stworzony spe-

cjalnie do nauczania podstaw

programowania dzieci i m³odzie¿y.

Nauka odbywa siê w sposób in-

tuicyjny, nie wymaga zaawanso-

wanej wiedzy matematycznej,

przypomina uk³adanie puzzli i

przynosi znakomite efekty. Prze-

kona³a siê o tym Gra¿yna Chmie-

lewska, nauczycielka informatyki

w Szkole Podstawowej z Oddzia³ami

Integracyjnymi nr 73 im. Króla

Stefana Batorego na Pradze-

Pó³noc, zdobywczyni I miejsca w

miêdzynarodowym Konkursie

Microsoft MIXathon Challenge

na najlepsz¹ lekcjê informatyki w

2016 roku, dwukrotna posia-

daczka tytu³u „Innowacyjnego

Nauczyciela”, nale¿¹ca do elitarnej

grupy Innowacyjnych Ekspertów

Edukacji (MIEE).

Ju¿ kilka lat temu postanowi³a

zainteresowaæ dzieci programo-

waniem, opracowuj¹c cykl zajêæ

„Spotkania ze Scratchem” w

ramach godzin pozalekcyjnych.

Dziœ nie tylko uczy programowa-

nia w klasach 4-6, ale równie¿

bierze udzia³ w pilota¿owym pro-

jekcie nauczania programowania

od 1 klasy szko³y podstawowej, a

jej uczniowie zdobywaj¹ nagrody

w wielu konkursach informatycznych.

Jednym z nich jest organizowany

przez dzielnicê Praga-Pó³noc oraz

SP nr 73 Dzielnicowy Konkurs

Informatyczny „Praski Turniej

Scratcha”.

W tym roku odby³a siê ju¿

druga edycja turnieju, który prze-

znaczony jest dla uczniów klas

4-6 praskich szkó³ podstawowych.

Do konkursu przyjmowane by³y

prace w trzech kategoriach:

animacja, historyjka i gra eduka-

cyjna stworzona w Scratchu.

Warunkiem przyjêcia pracy by³o

wykonanie jej samodzielnie.

Zg³oszono 30 prac: 21 gier, 4

historyjki i 5 animacji. Komisja w

sk³adzie: Kazimierz Bryzek z SP nr

30, Tomasz Ciszewski z SP 50,

Barbara Koniecko z SP 258 oraz

Gra¿yna Chmielewska z SP 73

ocenia³o oryginalnoœæ pomys³u i

tematykê, poprawnoœæ skryptu, a

tak¿e estetykê projektów. Przyznano

3 nagrody g³ówne, 3 wyró¿nienia

oraz nagrodê specjaln¹. Podczas

uroczystej gali, która odby³a siê 2

czerwca w siedzibie SP nr 73 przy

ul. Bia³ostockiej 10/18 najpierw

wszyscy laureaci zaprezentowali

swoje prace, a dopiero póŸniej

poznaliœmy kolejnoœæ nagród.

Programowanie

jest super!
Polscy programiœci s¹ bardzo cenieni na œwiecie. Dowodem

na to s¹ nagrody zdobywane rokrocznie w miêdzynarodowych

zawodach przez studentów matematyki i informatyki Uniwer-

sytetu Warszawskiego. O tym du¿o siê mówi i og³asza w

mediach. Natomiast ma³o kto wie, ¿e nastêpcy tych m³odych

informatyków wzrastaj¹ i ucz¹ siê na Pradze, w Szkole Pod-

stawowej nr 73. 2 czerwca poznaliœmy laureatów tegorocznej

edycji organizowanego przez szko³ê Praskiego Turnieju Scratcha.

£¹cznie do etapu g³osowania

dopuszczone zosta³y 83 projekty

- 32 ogólnodzielnicowe oraz od-

powiednio 27 w obszarze nr 1

(Szmulowizna i Stara Praga) oraz

24 w obszarze nr 2 (Nowa Praga

i Pelcowizna). Granic¹ miêdzy

obszarami jest Al. Solidarnoœci.

Kto mo¿e g³osowaæ?

W g³osowaniu mog¹ uczestni-

czyæ osoby mieszkaj¹ce na Pradze

Pó³noc (nie trzeba byæ zameldowa-

nym). Ka¿dy mieszkaniec mo¿ne

oddaæ g³os jednoczeœnie na pro-

jekty ogólnodzielnicowe oraz ob-

szarowe (nale¿y wtedy wybraæ ob-

szar g³osowania). G³osowaæ mog¹

równie¿ dzieci. Ich to¿samoœæ

musz¹ potwierdziæ rodzice.

Jak g³osujemy?

Swoje g³osy mieszkañcy mog¹

oddawaæ na dwa sposoby. Naj-

wygodniejsze i najszybsze jest

g³osowanie internetowe, poprzez

stronê twojbudzet.um.warszawa.pl.

Swój g³os mo¿na równie¿ od-

daæ osobiœcie, wype³niaj¹c i

przynosz¹c do urzêdu dzielnicy

przy ul. K³opotowskiego kartê

papierow¹ (uwaga: kartê mo¿e

dostarczyæ do urzêdu jedynie

osoba g³osuj¹ca, przy jej odda-

waniu nale¿y okazaæ dokument

potwierdzaj¹cy to¿samoœæ).

G³osujemy do wyczerpania puli

ogólnodzielnicowej (1 mln z³)

oraz obszarowej (po 1 mln z³

na ka¿dy z obszarów), a wiêc

mamy mo¿liwoœæ wybrania do

realizacji nawet kilkunastu

projektów.

Bud¿et partycypacyjny
Od 14 do 30 czerwca br. mieszkañcy Warszawy po raz czwarty

mog¹ zag³osowaæ w ramach bud¿etu partycypacyjnego. Na Pradze

Pó³noc zdecydujemy w ten sposób o wydaniu 3 mln z³otych na zg³oszone

przez mieszkañców projekty ogólnodzielnicowe oraz obszarowe.

Na co warto oddaæ g³os?

Zachêcamy w pierwszej kolej-

noœci do g³osowania na projekty

poprawiaj¹ce przestrzeñ pu-

bliczn¹ na Pradze i s³u¿¹ce

wszystkim mieszkañcom, a tak¿e

te, które s¹ ukierunkowane na

poprawê transparentnoœci ¿ycia

publicznego. Dla naszych Czytel-

ników przygotowaliœmy krótki wy-

kaz najciekawszych projektów

Odwo³any radny sta³ siê ostat-

nio bardzo aktywny w mediach

spo³ecznoœciowych i stara siê

przedstawiæ polityczne zmiany na

Pradze, jako efekt zemsty za jego

dociekliwoœæ w wyjaœnianiu nie-

prawid³owoœci wyborczych w wy-

borach samorz¹dowych w roku

2014. W swoich publicznych wy-

st¹pieniach nie waha³ siê przy tym

przed u¿yciem stwierdzenia, ¿e

za ca³¹ spraw¹ staæ musi „jakaœ

zorganizowana grupa przestêpcza”.

Praska gra wyborcz¹ kart¹

Chc¹c u³atwiæ czytelnikom

wyrobienie sobie w³asnego

os¹du w ca³ej sprawie, przed-

stawiamy poni¿ej zestawienie

najwa¿niejszych faktów:

1. Listopad 2014 r. – noc wy-

borcza – w 37 komisjach wybor-

czych na Pradze podliczane s¹

g³osy; jednym ze zwyciêzców

wyborów jest PWS; oczywiœcie

wynik móg³by byæ lepszy (w

okrêgu 1 jeden mandat, w okrêgu

2 jeden mandat, w okrêgu 3

Nie milkn¹ echa lutowych i majowych przetasowañ w Radzie

Dzielnicy Praga Pó³noc, których efektem by³a zmiana w sk³adzie

koalicji rz¹dz¹cej (Klub Radnych Niezale¿nych zast¹pi³

radnych z Kocham Pragê) oraz wygaszenie mandatu Jacka

Wachowicza z powodu „naruszenia ustawowego zakazu

³¹czenia mandatu radnego z prowadzeniem dzia³alnoœci

gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego

m.st. Warszawy” (cyt. za uchwa³¹ o wygaszeniu mandatu).

dwa mandaty) – na Nowej

Pradze kandydatka PWS prze-

grywa jednak z kandydatem

PO zaledwie o kilka g³osów,

natomiast na Szmulkach i Mi-

cha³owie mandatu nie zdobywa

„jedynka”, Gra¿yna Prasek,

natomiast z list PWS do Rady

Dzielnicy wchodz¹ osoby z

dalszych miejsc (kolejno 5 i 16),

Adriana Jara która zaczyna³a

poprzedni¹ kadencjê jako

radna PiS, a koñczy³a w sze-

regach PWS oraz debiutantka,

Ma³gorzata Markowska, cz³onek

Rady Kolonii Z¹bkowska.

Komitet Wyborczy Wyborców

(KWW) PWS sk³ada do s¹du

okrêgowego protest wyborczy

z ¿¹daniem sprawdzenia pra-
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wid³owoœci ustalonych wyników wyborów
poprzez ponowne przeliczenie kart do g³o-
sowania w okrêgach 1, 2, 3 oraz porównania
uzyskanych wyników z wynikami ustalonymi
i wpisanymi w protoko³y przez obwodowe
i okrêgow¹ komisjê terytorialn¹.

2. Grudzieñ 2014 r. – zawi¹zuje siê
nowa koalicja PiS i PWS, burmistrzem
zostaje wieloletni radny, Pawe³ Lisiecki

3. Maj 2015 r. – na wniosek PWS (na
skutek sygna³ów o rzekomych nieprawi-
d³owoœciach wyborczych) s¹d okrêgowy
zwraca siê do burmistrza Pragi Pó³noc o
nades³anie wszystkich kart do g³osowania
z okrêgu nr 3 (Szmulki i Micha³ów) oraz
komisji nr 365 (Nowa Praga), od wyniku
g³osowania w której zale¿a³o, czy mandat
dostanie PO czy PWS

4. Czerwiec 2015 r. – odbywa siê rozprawa
w trybie wyborczym – okazuje siê, ¿e przed
wysy³k¹ do s¹du zapieczêtowanych przez prze-
wodnicz¹cych obwodowych komisji wyborczych
paczek z kartami do g³osowania i z³o¿onych w
depozyt do urzêdu dzielnicy, zosta³y one w
urzêdzie dzielnicy otwarte i wówczas stwierdzono
brak 164 g³osów oddanych na PWS w komisji
nr 394 (mieœci³a siê w szkole przy ul. Bia³ostoc-
kiej). Maj¹c na uwadze prawo wyborcze oraz
stosowne regulaminy, odnosz¹ce siê do dzia³añ
osób upowa¿nionych do pieczêtowania i otwie-
rania paczek, w których znajduj¹ siê karty do
g³osowania pochodz¹ce z wyborów samorz¹-
dowych otwarcie paczek w urzêdzie dzielnicy
Praga Pó³noc by³o nieuprawnione. Tym bardziej,
i¿ s¹d okrêgowy w swoim piœmie nie wskaza³,
¿e chodzi mu o otwarcie zapieczêtowanych
paczek, ale o przes³anie do s¹du paczek z
kartami do g³osowania. Burmistrz Lisiecki
sk³ada zawiadomienie do prokuratury o zagi-
niêciu kart na terenie urzêdu, w miêdzyczasie
s¹d do sierpnia odracza rozprawê z powodu
niestawienia siê œwiadka (przewodnicz¹cego
komisji nr 365 na Nowej Pradze).

5. Sierpieñ 2015 r. – s¹d po raz kolejny
odracza rozprawê, tym razem na wniosek
J. Wachowicza, który domaga siê przeliczenia

g³osów na ca³ej Pradze, s¹d domaga siê listy
wszystkich przewodnicz¹cych komisji wyborczych
na Pradze.

6. Wrzesieñ 2015 r. – S¹d okrêgowy
wzywa do udzia³u w sprawie w charakterze
uczestników 23 osoby.

7. Listopad 2015 r. – S¹d okrêgowy zo-
bowi¹za³ uczestników do zajêcia stanowiska
w sprawie wniosku/protestu wyborczego i
odniesienia siê do wszystkich zarzutów

8. Styczeñ 2016 r. – Pe³nomocnik KWW
PWS modyfikuje pierwotne wnioski,
zawê¿aj¹c je do okrêgu nr 1

9. Luty 2016 r. – S¹d okrêgowy oddala
protest wyborczy PWS w sprawie nieprawi-
d³owoœci wyborczych na Pradze

10. Marzec 2016 r. - J. Wachowicz jako
pe³nomocnik KWW PWS zaskar¿y³ postano-
wienie s¹du okrêgowego i wniós³ o prawi-
d³owe ustalenie wyników wyborów do Rady
Dzielnicy, stwierdzenie niewa¿noœci wyboru
radnego Piotra Pietruszyñskiego (komisja
365) oraz wygaszenie jego mandatu,
stwierdzenie niewa¿noœci wyborów w okrêgu
3 z postanowieniem o przeprowadzeniu
ponownych wyborów w tym okrêgu albo w
komisji 394 (ul. Bia³ostocka)

11. Wrzesieñ 2016 r. – S¹d apelacyjny
oddala za¿alenie PWS w sprawie orzeczenia
s¹du okrêgowego, ze wzglêdu na brak argu-
mentacji, która mog³aby podwa¿yæ ustalenia
dotycz¹ce poszczególnych zarzutów, zawar-
tych w proteœcie i przyjêtej oceny znaczenia
prawnego oraz brak  konkretnego materia³u,
mog¹cego potwierdziæ ewentualny wp³yw
opisywanych nieprawid³owoœci na wynik
wyborów. Poza przypuszczeniami, umocowa-
nymi przekazami medialnymi, pe³nomocnik
nie zdo³a³ skonkretyzowaæ zwi¹zków.

12. Maj 2017 r. – niezadowolony z
orzeczenia s¹du J. Wachowicz wystêpuje
do warszawskich pos³ów o wyjaœnienie
nieprawid³owoœci wyborczych na Pradze

Mechanizm wyborczy:

Wybory samorz¹dowe w Warszawie (na
prezydenta, do Rady Miasta i do rad dzielnic)
odbywaj¹ siê w oparciu o przepisy ustawy Kodeks

Wyborczy ze stycznia 2011 r. W przypadku
wyborów radnych dzielnicowych osoby uprawnio-
ne do g³osowania oddaj¹ g³osy na kandydatów
z list zarejestrowanych w poszczególnych
okrêgach. Mandaty s¹ dzielone proporcjonalnie
pomiêdzy komitety wyborcze z najwy¿szymi
wynikami. O tym, która konkretnie osoba ze
zwyciêskiego komitetu otrzyma mandat, decy-
duje liczba oddanych na tê osobê g³osów. W
przypadku równej liczby g³osów o przyznaniu
mandatu decyduje wy¿sza pozycja na liœcie – taka
sytuacja zdarza siê jednak niezwykle rzadko.

Wykorzystuj¹c niezdecydowanie wybor-
ców czy fakt nieznajomoœci poszczególnych
kandydatów, komitety wyborcze przy uk³a-
daniu list staraj¹ siê obsadzaæ liderami (lub
osobami, na których wprowadzeniu do rady
im zale¿y) tzw. miejsca bior¹ce – zwykle
pierwsz¹ trójkê i ostatni¹ pozycjê na liœcie
(czêsto wyborcy z przekory oddaj¹ g³os na
ostatni¹ osobê na liœcie w myœl zasady
„ostatni bêd¹ pierwszymi”). Zwykle ten spo-
sób obsadzenia list sprawdza siê. S¹ jednak
wyj¹tki, zw³aszcza w wyborach samorz¹do-
wych, gdzie kandydat zajmuj¹cy dalsz¹
pozycjê mo¿e znaæ lepiej okrêg wyborczy czy
jego poszczególne sk³adowe i jest w stanie
przekonaæ do siebie s¹siadów czy osoby
zainteresowane konkretnym problemem.

To w³aœnie wydarzy³o siê w przypadku
mandatu radnej Markowskiej, która wiêkszoœæ
g³osów zdoby³a w dwóch komisjach, mieszcz¹cych
siê w szkole przy Bia³ostockiej. Mimo wybor-
czego debiutu, Markowska by³a dobrze znana
mieszkañcom „Kolonii Z¹bkowska” z osobistego,
wieloletniego zaanga¿owania w ich sprawy, w
tym dotycz¹ce administrowania i wydatko-
wania œrodków publicznych przez ZGN. Swoje
doœwiadczenie i wiedzê wykorzysta³a równie¿
na forum Rady Dzielnicy sprawnie kieruj¹c
pracami Komisji Rewizyjnej, w tym zespo³u
ds. kontroli dzia³alnoœci ZGN. Raport koñcowy,
podnosz¹cy szereg w¹tpliwoœci odnoœnie dzia³añ
ZGN (w tym w kontekœcie ró¿nych przedsiê-
wziêæ biznesowych p. Wachowicza), nie zosta³
jednak przez rok przed³o¿ony Radzie Dzielnicy,
a sama Markowska swoj¹ skrupulatnoœæ w
zleconej przez Radê Dzielnicy kontroli ZGN
przyp³aci³a odwo³aniem z funkcji przewodni-
cz¹cej Komisji Rewizyjnej w styczniu 2016 roku.
Dziwna zbie¿noœæ …

Jan Osik

Praska gra wyborcz¹ kart¹
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Panel oceniaj¹cy ogólny stan zdrowia

* Morfologia krwi obwodowej (22 parametry)

* Odczyn opadania krwinek czerwonych OB

* Badanie ogólne moczu

* Glukoza w osoczu

* Lipidogram

* Aminotransferaza alaninowa ALT

* Kreatynina w surowicy

Panel kostny

* Wapñ ca³kowity w surowicy

* Fosfor nieorganiczny

* Fosfataza alkaliczna ALP

* Albumina w surowicy

* Witamina D

* Parathormon

ul. Kijowska 11  tel. 22 222-22-22  www.naturalmedical.pl

10% zni¿ki na badania laboratoryjne

Zdecydowanie warto! Wyjazdy letnie sprzyjaj¹ zawieraniu

przyjaŸni, buduj¹ pewnoœæ siebie oraz ucz¹ samodzielnoœci i

odpowiedzialnoœci zarówno za siebie, jak i za innych. Bior¹c udzia³

w niezapomnianej przygodzie dzieci rozwijaj¹ swoje talenty, a tak¿e

ucz¹ siê dzia³aæ w grupie. Podstaw¹ jest wybór odpowiedniego

organizatora. Moje doœwiadczenia z Akademi¹ Przygody

(www.akademiaprzygody.com) pokazuj¹, ¿e programy pó³kolonijne

mog¹ byæ wype³nione nie tylko grami i animacjami, ale tak¿e

zawodami sportowymi, warsztatami manualnymi, a nawet zajêciami

jêzyka angielskiego! To ostatnie staje siê coraz modniejsze,

zgodnie z zasad¹, ¿e dzieci najlepiej i najchêtniej ucz¹ siê przez

zabawê. Wa¿ne, ¿eby ca³y wyjazd odbywa³ siê pod czujnym

okiem zespo³u instruktorów, animatorów, trenerów czy ratowników.

Wówczas rodzic mo¿e byæ spokojny, ¿e po ca³ym dniu atrakcji jego

dziecko wróci do domu bezpieczne i zadowolone. To jednak nie

koniec, coraz wiêcej firm, podobnie jak Akademia Przygody, proponuje

pó³kolonie z daleka od wielkomiejskiego zgie³ku i spalin. Dzieci

zabierane s¹ autokarem z dogodnych punktów, do podwarszawskich

miejscowoœci wœród lasów i ³¹k. S³onecznych wakacji!

Mama Ani radzi.

Czy warto zapisaæ swoje dziecko na pó³kolonie?

Bud¿et partycypacyjny
zg³oszonych na Pradze (mo¿na je wszystkie

zaznaczyæ podczas g³osowania):

Projekty ogólnodzielnicowe

Nr 6 – Wiêcej zieleni na Pradze (dodatkowe

nasadzenia drzew i krzewów na praskich ulicach)

Nr 15 – Bierz mnie (budowa ulicznych
rega³ów na ksi¹¿ki)

Nr 18 – Fontanna w Parku Praskim (stwo-

rzenie fontanny multimedialnej przy ̄ yrafie)

Nr 24 – Mobilne kino plenerowe (16 pokazów

filmów w 9 skwerach i parkach na Pradze)

Nr 25 – Patrzymy radnym na rêce – sesje

Rady Dzielnicy w Internecie (transmisja „na
¿ywo” posiedzeñ Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

wraz z umieszczeniem nagrania w Internecie)

Nr 31 – Droga dla rowerów przy

PKP Stadion (dobudowanie brakuj¹cego
fragmentu drogi rowerowej)

Obszar 1 (Stara Praga i Szmulowizna)

Nr 3 – Park kieszonkowy Bia³ostocka/
Radzymiñska (stworzenie mini skweru przy
placu zabaw i si³owni plenerowej)

Nr 12 – Nowy plac zabaw dla Starej

Pragi (stworzenie placu zabaw na dzia³ce
na rogu ulic Kêpna/Wrzesiñska)

Nr 14 - Urz¹dzenie zieleni i posadzenie
drzew po pó³nocnej stronie ulicy Kijowskiej,
na wysokoœci Dworca Wschodniego

dokoñczenie ze str. 1

Po dyskusji na temat poprawek radni podjêli uchwa³ê (12 g³osów

za, 1 przeciw) ¿e na terenie dzielnicy Targówek utworzone zostanie

osiedle „Bródno i Bródno-Podgrodzie”. Dariusz Mosak przedstawiciel

ZMiD poinformowa³, ¿e trwa postêpowanie, dotycz¹ce wydania

decyzji o pozwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej

na rozbudowie ulicy £odygowej. Decyzja powinna zostaæ wydana
do koñca lipca br. Zostanie opatrzona rygorem natychmiastowej
wykonalnoœci. Przetarg powinien byæ rozstrzygniêty w czerwcu br.,
a inwestycja powinna rozpocz¹æ siê w najbli¿sze wakacje.

Kolejnym tematem informacji i dyskusji by³a rada spo³eczna,
zajmuj¹ca siê m.in. spraw¹ rozbudowy ZUSOK. Przewodnicz¹cym
rady jest Maciej Wyszyñski, cz³onek Rady m.st. Warszawy, cz³onkami

radni z Targówka: Katarzyna Górska Manczenko i Witold Harasim,
który zachêca³ do udzia³u w posiedzeniu rady spo³ecznej 20 czerwca.
Spalarnia ma siê powiêkszyæ siedmiokrotnie. Na pytania radnych

Zjednoczeni i podzieleni

38 i 39 sesja Dzielnicy Targówek

Porz¹dek dzienny 38 sesji 24 maja zosta³ zmieniony podczas
obrad. Po przyjêciu protoko³ów radni zapoznali siê ze sprawozda-
niem z dzia³alnoœci zarz¹du dzielnicy Targówek od 1 stycznia do

31 marca br. Nastêpnie odby³o siê g³osowanie projektu uchwa³y

w sprawie zmiany za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu

m.st. Warszawy na 2017 r. Poparli go wszyscy obecni – 17

radnych. 15 g³osami, bez przeciwnych, przy jednym wstrzymuj¹cym

siê, radni podjêli uchwa³ê, w której za bezzasadn¹ uznano skargê
p. A.R. na dzia³ania dyrektora Gimnazjum nr 145 przy ul.

Krasiczyñskiej – „z przyczyn faktycznych i prawnych”.

odpowiada³ wiceburmistrz Grzegorz Gadecki. O walorach technologii

stosowanej w ZUSOK m.in. kontroli ochrony powietrza opowiedzia³
burmistrz S³awomir Antonik. W g³osowaniu uchwa³ê popar³o 10

radnych, 9 by³o przeciw, jedna wstrzyma³a siê od g³osu.

W czwartej godzinie obrad Maciej Jankiewicz w imieniu klubu
radnych PiS z³o¿y³ wniosek o odwo³anie Krzysztofa Miszewskiego z
funkcji przewodnicz¹cego Rady Targówka. Zgodnie ze statutem taki
wniosek powinien byæ rozpatrywany na nastêpnej sesji. W uzasad-
nieniu wniosku u¿yte zosta³y takie argumenty: „Krzysztof Miszewski

nie jest reprezentantem ca³ej rady lecz przede wszystkim g³ównym
promotorem partii, z której siê wywodzi”; Wspomniano o „ewident-
nym lekcewa¿eniu obowi¹zków przewodnicz¹cego rady” i „upoli-
tycznieniu sesji w sprawie podwy¿ek dla pracowników bibliotek”.

Na sesji nastêpnego dnia, 25 maja, zabrak³o kworum. Podobnie

by³o na sesji wyznaczanej na 29 maja na 14.30. Obrady z sali urzêdu
stanu cywilnego na parterze ratusza przeniesiono do sta³ej sali

obrad na 16.30. Na kolejny termin o godz. 20 przyby³o 25 radnych.
Uchwalono propozycjê zwiêkszenia œrodków do dyspozycji dzielnicy

Targówek o 30 tysiêcy z³otych i przeznaczenia ich na zwiêkszenie
dotacji podmiotowej dla Domu Kultury Œwit z przeznaczeniem na
dostosowanie lokalu przy ul. Wysockiego 11 do dzia³alnoœci

Miejsca Aktywnoœci Lokalnej „Przystanek 11” oraz 131 269 z³ na
realizacjê projektu pod nazw¹ „Szko³a na miarê europejsk¹ i

142 208 z³ na projekt unijny - wyjazd 13 nauczycieli do Wielkiej
Brytani, Irlandii, Hiszpanii, Malty, Niemiec i W³och.

Nr 16 – Rodzinna olimpiada podwórkowa

(organizacja zawodów sportowych wraz z pro-

mocj¹ zdrowego stylu ¿ycia dla praskich rodzin)

Nr 20 – Nowe ³awki dla Pragi (monta¿
kilkudziesiêciu ³awek wzd³u¿ praskich ulic)

Nr 24 – Zielone skwery Pragi 3 (stworzenie

lub doposa¿enie 3 nowych skwerów na Szmul-

kach, przy Dworcu Wschodnim i na Jagielloñskiej)

Obszar 2 (Nowa Praga i Pelcowizna)

Nr 2 – Mural dotycz¹cy historii powstania

Nowej Pragi (mural ma na celu przypomnienie

historii powstania NP i jej za³o¿yciela,

Ksawerego Konopackiego)

Nr 8 – Przyjazna przestrzeñ s¹siedzka
(nowy skwer przy Stalowej)

Nr 9 – Nowa zieleñ dla przedwojennej Nowej Pragi

(dodatkowe nasadzenia wzd³u¿ ulic Nowej Pragi)

Nr 20 – Mural zwi¹zany z histori¹ organi-

zacji dzia³aj¹cych spo³ecznie na rzecz Pragi i jej

mieszkañców (mural ma na celu upamiêtnienie

historycznych i wspó³czesnych organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na Pradze)

Nr 23 – Si³ownia plenerowa na Kotsisa
(stworzenie si³owni na Œliwicach)

Szczegó³owe informacje na temat
wszystkich dopuszczonych do g³osowania
projektów nasi czytelnicy znajd¹ na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl

Zachêcamy do g³osowania!           MIC

W g³osowaniu wniosku o odwo³anie

Krzysztofa Miszewskiego poparcia

udzieli³o 12 radnych, 12 by³o przeciw,

1 g³os by³ niewa¿ny. Krzysztof Mi-

szewski pozosta³ przewodnicz¹cym

rady Dzielnicy Targówek.

K.



4  nowa gazeta praska Dla przypomnienia; wszyscy radni i cz³onkowie PiS-u i radni z Kocham Pragê,

wykluczyli j¹ z Komisji Rewizyjnej (wszyscy zgodnie podpisali siê za wykluczeniem,

a powodem by³y i nadal s¹ „tematy wyborcze”). Wtedy dla PiS- u by³ to powód

do wykluczenia, a po zerwaniu koalicji z Kocham Pragê, ci sami radni powo³ali pani¹

Markowsk¹ ponownie na przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej!

Je¿eli chodzi o podatek od nieruchomoœci to redakcja napisa³a: „W tej kwestii równie¿

dzia³y siê rzeczy niezwyk³e”. Redakcja mia³a chyba na myœli zapytania kierowane do

odpowiednich instytucji przez by³ego burmistrza Paw³a Lisieckiego o moim zad³u¿eniu?

Redakcja dla uwiarogodnienia powo³uje siê na postanowienie nr 305070/2015 o umo-

rzeniu. Sugeruje, ¿e otrzyma³em prezent od Prezydent Warszawy i w tym przypadku

redakcja dokona³a kolejnej manipulacji, gdy¿ w przytaczanym piœmie wyraŸnie

jest napisane, z czego umorzenie wynika. Ale takiego drobnego faktu redakcja ju¿

nie zauwa¿y³a! Wszystkie koszty podatkowe wraz odsetkami sp³aci³em. Zgodnie z

protoko³em zdawczo-odbiorczym z dn. 18 lipca 2016 r. przesta³em byæ najemc¹ lokalu.

Jeszcze kwestia manipulacji w sprawie mojej córki Sandry. Ani ona, ani ja, od

lipca 2016 r. nie mieliœmy dostêpu do lokalu. Jak wiêc córka mog³a prowadziæ firmê

budowlan¹ na ul. Z¹bkowskiej?

Faktem jest, ¿e córka mia³a zarejestrowan¹ firmê wielobran¿ow¹ z siedzib¹ na Targówku,

jednak z ró¿nych przyczyn dzia³alnoœci nigdy nie rozpoczê³a (na potwierdzenie PIT).

Jeszcze bardzo istotna dla mnie sprawa. Redakcja przytacza³a ró¿ne instytucje, które

zajmowa³y siê spraw¹ lokalu. Dziwnym faktem jest jednak, ¿e redakcja nie zauwa¿y³a,

tak szczegó³owo œledz¹c radnego Jacka i jego rodzinê, ¿e w maju 2011 r. sprawê o

Nr LEX-I.4102.2.2011.SO dotycz¹c¹ ewentualnego prowadzenia dzia³alnoœci w lokalu

przy ul. Z¹bkowskiej 13 bada³ ju¿ Wojewoda Mazowiecki - Jacek Koz³owski z Platformy

Obywatelskiej, który po dociekliwej kontroli nie doszuka³ siê ³amania prawa przez

radnego Wachowicza z art 24 f. Bêd¹c w opozycji do PO na pewno nie mog³em liczyæ

na przychylnoœæ Wojewody. Prawd¹ jest, ¿e w lokalu przetrzymywa³em zdobyte przez

praskie dzieci i m³odzie¿ z Parafialnego Klubu Sportowego „Praga” trofea (ponad 250

pucharów), stroje, sprzêt treningowy oraz maszyny, urz¹dzenia krawieckie i materia³y.

Prawd¹ jest, ¿e zalega³em z p³atnoœciami. Prawd¹ jest, ¿e nie mia³em ¿adnej kwoty

umorzonej przez ZGN. Prawd¹ jest, ¿e pracownicy ZGN sukcesywnie monitorowali mnie

w sprawie zad³u¿enia. Prawd¹ jest, ¿e sp³aci³em ca³¹ kwotê zad³u¿enia wraz z odsetkami.

Prawd¹ jest, ¿e na Pradze jest prawie sto, a bywa³o du¿o wiêcej niewynajêtych lokali

u¿ytkowych. Prawd¹ jest, ¿e s³awny lokal od prawie roku nie przynosi dochodów do

ZGN, poniewa¿ nie ma chêtnego do wynajêcia! Prawd¹ jest, ¿e sprawê lokalu doskonale

znali: burmistrz Lisiecki oraz wszyscy radni, mo¿e z wyj¹tkiem radnej Magdaleny Guga³y.

Nale¿y w tym miejscu postawiæ pytanie: dlaczego dopiero teraz radni PiS i reszta z

„radn¹” Markowsk¹ na czele próbuje wygasiæ mi z tego powodu mandat?

Prawdziwym powodem zwalczania mnie jest jednak to, ¿e od ponad dwóch lat d¹¿ê do

wykrycia zleceniodawcy i z³odzieja 164 kart do g³osowania w wyborach samorz¹dowych,

które zginê³y z Urzêdu Dzielnicy. Drugim powodem jest zawiadomienie do prokuratury

z³o¿one przez burmistrzów reprezentuj¹cych radnych Kocham Pragê. Sprawa dotyczy

ok. 22 mln z³, których RSM Praga nie zap³aci³a naszej dzielnicy. Trzeci powód to fakt,

¿e jestem samorz¹dowcem, a nie „partyjniakiem” i nie realizuje dyscypliny partyjnej.

Prawd¹ jest, ¿e nie powinienem zalegaæ z op³atami, ale ¿ycie p³ata ró¿ne figle.

Je¿eli kogoœ z czytelników moje postêpowanie, czy sytuacja w jakiœ sposób urazi³a,

to po prostu przepraszam.

                                                              Jacek Wachowicz

W zwi¹zku z opublikowaniem artyku³u w prasie papierowej oraz w wydaniu

internetowym Nowej Gazety Praskiej nr 8 w dniu 10 maja 2017 r., pt.: „Jak radny

Jacek lokal od ZGN wynajmowa³” wnoszê o opublikowanie niniejszego oœwiadczenia w

ramach stanowiska w sprawie. Powodem powy¿szego ¿¹dania jest brak dochowania

nale¿ytej starannoœci przez autora artyku³u, przejawiaj¹cym siê niezachowaniem

równowagi stanowisk w opisywanej sprawie: autor tekstu nie skontaktowa³ siê ze mn¹

celem przedstawienia mojego stanowiska w sprawie, choæ móg³ to uczyniæ bez ¿adnego

problemu. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, i¿ art. 12 ust. 1 prawa prasowego

zobowi¹zuje dziennikarza do zachowania szczególnej starannoœci i rzetelnoœci przy

zbieraniu i wykorzystaniu materia³ów prasowych. W zwi¹zku z powy¿szym proszê

o zamieszczenie ni¿ej napisanego tekstu.

Tytu³: Jak redakcja ukierunkowa³a artyku³, ¿eby pokazaæ w negatywnym

œwietle radnego Jacka.

Tylko raz zdarzy³o siê, ¿e na ³amach tej gazety pozytywnie napisano o radnym

Jacku Wachowiczu. Nast¹pi³o to za spraw¹ mieszkañców kamienic przy ul. Markowskiej

12 i 14, którzy podziêkowali mi za pomoc w instalacji c.o. w ich budynkach. Niestety,

redakcja za¿¹da³a wówczas za to op³aty... Ale to tak na marginesie. Teraz przejdê do

„dziennikarskiej rzetelnoœci”, której znamion pró¿no szukaæ w artykule zamieszczonym

w poprzednim wydaniu pt. „Jak radny Jacek lokal od ZGN wynajmowa³”.

Bêdê siê odnosi³ do poszczególnych manipulacji redakcji. Po pierwsze lokal, o którym

mowa w artykule, znajduje siê w oficynie. Zgodnie z Uchwa³¹ nr 1/95 z 10 lutego 1995 r.

stawka wyjœciowa wynosi³a 3 z³ netto, a ja wynajmowa³em za 4,25 z³ netto. Redakcja

sugeruje, ¿e dosta³em niezbyt wygórowany czynsz. Ale redakcja, która tak dog³êbnie

sprawdza³a moje dokumenty, zapomnia³a napisaæ, co wynika z umowy nr 45/95, ¿e na

w³asny koszt zobowi¹za³em siê wyremontowaæ lokal oraz doln¹ czêœæ elewacji. Dodatkowo

przekaza³em 50 par spodni dresowych dla dzieci z Domu Dziecka. Tego ju¿ redakcja nie

napisa³a. Szkoda, bo by³a szansa na now¹ tradycje; ka¿dy, kto wynajmuje od praskiego

ZGN lokal móg³by w drobny sposób wesprzeæ lokalne œrodowisko.

Kolejna manipulacja to robienie ze mnie polityka. Problem w tym, ¿e nigdy w

¿adnej partii nie by³em i nie zamierzam byæ. Ale redakcja wymyœli³a jakieœ nieznane

mi inicjatywy, ¿eby pokazaæ, ¿e Wachowicz jest „spadochroniarzem”. Jestem

samorz¹dowcem, a nie politykiem!

Kolejna sprawa to kwestia Parafialnego Klubu Sportowego Praga. Zgodnie z Uchwa³¹

Zarz¹du Dzielnicy nr 197/2000 mia³em zgodê na u¿yczenie trzech pomieszczeñ na

cele statutowe klubu, za które osobiœcie zap³aci³em. Nastêpna manipulacja to roz³o¿enie

na raty mojego zad³u¿enia przez pani¹ dyrektor Bo¿enê Salich. Tzw. szczodra oferta ze

strony wierzyciela w postaci rat po 528,00 z³. jest wynikiem podzielenia zad³u¿enia

przez iloœæ miesiêcy. Naliczanie przeprowadzono na podstawie uchwa³y nr 2333/2006,

któr¹ stosuje siê dla wszystkich najemców lokali u¿ytkowych. Pisanie o jakiejœ

„przychylnoœci ze strony ZGN-u, to zwyczajna manipulacja.

Kolejna kwestia dotyczy Zespo³u Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy kiero-

wanego przez „radn¹” Ma³gorzatê Markowsk¹, ale to zostawiam ju¿ do oceny czytelników.

Od redakcji:

W polemice z naszym artyku³em, a de facto z ustaleniami Zespo³u Kontrolnego

Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy, Biura Kontroli Urzêdu Miasta czy Wojewody

Mazowieckiego Wachowicz postanowi³ zastosowaæ klasyczn¹ metodê obrony przez atak,

a tym samym udowodniæ tezê, ¿e nasza gazeta, która rzekomo tylko raz przedstawi³a

go w pozytywnym œwietle (swoj¹ drog¹ szkoda, ¿e by³y ju¿ radny nie zainteresowa³ siê

losem mieszkañców doposa¿onych w C.O. budynków przy ul. Markowskiej, którzy w

niedalekiej przysz³oœci bêd¹ musieli opuœciæ swoje mieszkania w zwi¹zku z kapitalnym

remontem ich budynków – na marginesie, w kilka lat temu remont Markowskiej 12, 14

i Z¹bkowskiej 36, która te¿ bêdzie wysiedlana poch³on¹³ niebagateln¹ kwotê 3,5 mln

z³otych), „dosta³a zlecenie” na radnego Wachowicza.

Odnosz¹c siê krótko do przytoczonego na wstêpie przez Wachowicza przepisu prawa

prasowego wyjaœniæ nale¿y, ¿e ustawodawca wskaza³ doœæ jasno, na czym polega zacho-

wanie szczególnej starannoœci i rzetelnoœci w pracy dziennikarskiej, tj. na sprawdzeniu

zgodnoœci z prawd¹ uzyskanych wiadomoœci lub na podaniu ich Ÿród³a. W przypadku

artyku³u z 10 maja br. te warunki zosta³y spe³nione.

W kontekœcie poszczególnych zarzutów Wachowicza wobec naszej gazety nale¿a³oby

natomiast postawiæ szereg pytañ, co niniejszym czynimy:

1. Jakie œrodki mog³yby wp³yn¹æ do miejskiej kasy, gdyby lokal przy

Z¹bkowskiej zosta³ wynajêty ju¿ w 2008 r., tj. w momencie, gdy S¹d Rejonowy

wyda³ wyrok, w którym nakaza³ Wachowiczowi natychmiastowy zwrot lokalu

nr 35 na rzecz miasta?

2. Czy w swojej wieloletniej dzia³alnoœci politycznej (tak, lokalny samorz¹d to

niestety równie¿ polityka, jakkolwiek p. Wachowicz próbuje zaklinaæ rzeczywistoœæ – przy

okazji odsy³amy do klasycznej pracy Maxa Webera „Polityka jako zawód i powo³anie”)

Jacek Wachowicz nie by³ cz³onkiem takich inicjatyw jak Inicjatywa Spo³eczna Wspólnota

Samorz¹dowa, Praska Wspólnota Samorz¹dowa, klub radnych Nasza Praga, klub radnych

Prawo i Sprawiedliwoœæ? Gwoli przypomnienia p. Wachowiczowi - tylko w kadencji

2002-2006 barwy w Radzie Dzielnicy zmienia³ co najmniej 3 razy (WS, NP, PiS).

3. Jakie aktualnie dzia³ania prowadzone s¹ pod szyldem Parafialnego Klubu Sportowego

„Praga”, który zgodnie z baz¹ REGON nadal ma siedzibê przy Z¹bkowskiej 13 lok. 35

i którego przedstawicielem (wg baza.ngo.pl) pozostaje p. Wachowicz? Czy nadal

obowi¹zuje umowa u¿yczenia pomieszczeñ przy Z¹bkowskiej na cele statutowe klubu,

na któr¹ powo³uje siê Wachowicz i czy z tego tytu³u ZGN otrzymuje jakieœ œrodki?

4. Ilu przedsiêbiorcom znajduj¹cym siê w „trudnej sytuacji”, tj. mog¹cym siê wylegi-

tymowaæ w 2009 r. rocznym przychodem na poziomie ponad 130 tys. z³ (wliczaj¹c w to

ok. 20 tys. z³ nieopodatkowanej diety radnego) p. Wachowicz pomóg³ w restrukturyzacji

siêgaj¹cego kwoty ponad 19 tys. z³ zad³u¿enia w stosunku do ZGN z tytu³u niep³acenia

czynszu za wynajêcie komunalnego lokalu u¿ytkowego?

5. Dlaczego p. Wachowicz, jeszcze jako radny, nie zawnioskowa³ o publiczne

omówienie wyników prac Zespo³u Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy

w praskim ZGN na Radzie Dzielnicy, a tym samym nie odniós³ siê do przedstawionych

w tym dokumencie kwestii dotycz¹cych jego osoby?

6. Czy p. Wachowicz, jako doœwiadczony samorz¹dowiec, wie, ¿e podatek od

nieruchomoœci, w tym p³acony przez firmy, jest jednym z wa¿niejszych Ÿróde³

dochodów gminy (wg szacunków tylko w bie¿¹cym roku prascy przedsiêbiorcy wp³ac¹

z tego tytu³u do bud¿etu dzielnicy prawie 7 mln z³)? Jeœli wie, to jako przedstawiciel

mieszkañców powinien dawaæ przyk³ad i regularnie p³aciæ nale¿ne podatki, a nie

dopuszczaæ do sytuacji, gdy w wyniku przedawnienia (o czym wspomnieliœmy w artykule)

wierzyciel (m.st. Warszawa) ten podatek umarza. Pisz¹c o sp³acie reszty zobowi¹zañ

powinien przy tym wspomnieæ, w jakiej wysokoœci œrodki zosta³y umorzone.

7. Dlaczego przy rejestrowaniu dzia³alnoœci gospodarczej pod koniec maja 2016 r.,

jako siedzibê firmy córki (zgodnie z baz¹ REGON)/adres g³ównego miejsca wykonywania

dzia³alnoœci (zgodnie z Centraln¹ Ewidencj¹ Dzia³alnoœci Gospodarczej), wskazano

wspominany lokal nr 35 przy Z¹bkowskiej 13? Czy w ww. lokalu dopuszczalne by³o

prowadzenie firmy o nastêpuj¹cym profilu dzia³alnoœci: Roboty budowlane zwi¹zane ze

wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (to przewa¿aj¹ca dzia³alnoœæ

gospodarcza firmy p. Sandry)?

Odnosz¹c siê jeszcze do poruszonych przez Wachowicza kwestii:

- naruszenia art. 24 f ustawy o samorz¹dzie gminnym – w tej sprawie wypowiedzia³a

siê Rada Dzielnicy Praga Pó³noc, a efektem jest… uchwa³a o wygaszeniu Wachowiczowi

mandatu radnego wraz z obszernym uzasadnieniem (dostêpna w Biuletynie Informacji

Publicznej)

- „kradzie¿y” kart wyborczych i „legalnoœci” mandatu radnej Markowskiej – w

tej sprawie wydane zosta³y dwa postanowienia s¹du – obydwa oddalaj¹ce protest PWS,

a tym samym utrzymuj¹ce w mocy decyzje wyborców dokonane przy urnie

(o szczegó³ach piszemy w tym numerze NGP).

Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim

zaprasza na Dzieñ Pra¿anina

11.06.2017 r. (niedziela) godz. 16.00-19.00 

Miejsce: Muszla Koncertowa w Parku Praskim

Wyst¹pi¹:

* Praskie Ma³mazyje

* Praga RETRO

* Kapela Praska

Atrakcje:

* darmowe kie³baski, pyzy, smalec z chlebem i ogórki

W trakcie Dnia Pra¿anina zbierane bêd¹ podpisy

pod ustanowieniem oficjalnego Dnia Pra¿anina.

Wspó³organizatorzy:

Radni Dzielnicy Praga Pó³noc: Gra¿yna Szymañczuk,

Teresa Mioduszewska, Ma³gorzata Markowska.

Zastêpca Burmistrza Miasta Marki Zbigniew Zalas

Stowarzyszenie Warszawiak na Swoim

Patronat honorowy

Pose³ na Sejm RP Pawe³ Lisiecki

Burmistrz Pragi Pó³noc Wojciech Zab³ocki

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Upa³ w Warszawie bywa nie do zniesienia. Wysoka temperatura i œwiat³o

s³oneczne szczególnie daj¹ siê nam we znaki na ulicach. Jak temu zaradziæ,

wiedzieli ju¿ w XIX wieku. Sposób by³ prosty – sadziæ wzd³u¿ ulic szpalery

drzew. To one bowiem zwiêkszaj¹ wilgotnoœæ powietrza, daj¹ przyjemny

ch³odny cieñ, a zmêczonym oczom trochê wytchnienia.

Z przekazów prasowych wiemy, ¿e ok. 1900 r. niektóre ulice Pragi zosta³y obsadzone

drzewami. Rosn¹ce po obydwu stronach jezdni roœliny utworzy³y charakterystyczne

aleje (nazywamy je Alejami Praskimi). Okazuje siê, ¿e do dziœ na wiêkszoœci z

wytypowanych wówczas ulic rosn¹ drzewa – m.in. dêby na Targowej, wi¹zy na

Wileñskiej, kasztanowce na In¿ynierskiej, akacje na Stalowej. Niestety, szpalery nie s¹

kompletne. W szeregu drzew czasem brakuje kilku lub kilkunastu egzemplarzy.

Warto wiêc wróciæ do projektu sprzed wieku i reaktywowaæ Aleje Praskie – stworzyæ

du¿e trawniki, dosadziæ drzewa i zacz¹æ je pielêgnowaæ. Na powrót zyskamy szpalery

roœlin, które bêd¹ nam pomaga³y znieœæ upa³. Jak wygl¹da³y Aleje Praskie oraz o tym,

kto siê przyczyni³ do ich powstania, przypomina wystawa czasowa „Projekt Praga”

prezentowana w Muzeum Warszawskiej Pragi.                               Adam Lisiecki

Sposób na upa³ w mieœcie

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

7.06 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e – kierunek: Ameryka Pó³nocna.

Spotkanie dla aktywnych mi³oœników podró¿owania 50+, zainteresowanych wspólnymi

wyprawami. Wstêp wolny.

8.06 (czwartek) godz. 17.30 - „Bajkowy koncert” Prezentacja Sekcji Piosenka

Rozrywkowa i Zespo³u Voice of Zacisze. Wstêp wolny.

9.06 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. W programie: dyskusja na temat

historii, potrzebie jej poznawania, o ksi¹¿kach bêd¹cych stra¿nikami pamiêci narodowej

oraz wystawa ilustracji. Goœcie specjalni: dr Ewa Rogalewska, dr Teresa Kaczorowska.

Koncert w wykonaniu Dariusz Dêgi (II skrzypek Filharmonii Narodowej w Warszawie)

oraz Stefana Welbla (fortepian). Wstêp wolny.

9.06 (pi¹tek) godz. 18.15 - Prezentacja sekcji Ma³y Muzyk. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini – temat: Czy wie¿ê Eiffla mo¿na zbudowaæ z chrupków? 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; IV grupa – godz. 13.00. Op³ata 30 z³.

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

* Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia sztuki dla najm³odszych

(7-11 lat). Na zakoñczenie rocznej przygody ze sztuk¹ polsk¹ odbêdzie siê wspólna

wizyta w Muzeum Narodowym. Godz. 11.00. Op³ata 40 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

10.06 (sobota) godz. 12.00 - Prezentacja uczniów sekcji Pianino. Wstêp wolny.

10.06 (sobota) godz. 14.30 - Prezentacja uczniów sekcji Gitara. Wstêp wolny.

10.06 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³,

studenci UTW 13 z³.

10.06 (sobota) godz. 16.00 - Wiechowisko – rozeœmiany przystanek Teatr Metro

Rampa. Udzia³ zespo³u Sztajerek DK Zacisze w Festynie w Parku Wiecha. Pokaz taneczny

i tañce wspólne z publicznoœci¹.

12.06 (poniedzia³ek) godz. 10.00 - Udzia³ M³odzie¿owego Studia Teatralnego z DK

Zacisze w IV edycji M³odzie¿owych Spotkañ Teatralnych. W Teatrze Studio w Warszawie

zaprezentuje siê 6 najciekawszych spektakli amatorskiego ruchu teatralnego sezonu

2016/2017. Bezp³atne wejœciówki do odebrania w kasie teatru.

12.06 (poniedzia³ek) godz. 10.30 - Uroczyste zakoñczenie roku akademickiego

2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze. „Wyœpiewane z radoœci¹” koncert

solistów Domu Kultury „Zacisze”, akompaniament Julia Greke-Patej.

12.06 (poniedzia³ek) godz. 17.00 - Miêdzynarodowy Konkurs Na Plakat Filmowy

– uroczyste rozstrzygniêcie podczas VIII Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Kinie

Iluzjon. Wystawa nagrodzonych plakatów w Warszawskiej Szkole Filmowej do 10.06.

Wspó³organizatorzy: Filmoteka Narodowa, Warszawska Szko³a Filmowa.

13.06 (wtorek) godz. 13.00 - „Dom s¹siedzki w lokalnej sieci. Wsparcie w pracy z m³odzie¿¹”.

Warsztat dla  nauczycieli i pracowników instytucji publicznych pracuj¹cych z m³odzie¿¹. Organizator:

Centrum Komunikacji Spo³ecznej m.st. Warszawy. Informacje i zapisy: ext.ikaszynska@um.warszawa.pl

15-18.06 - Plener malarski na Warmii w Kawkowie Nowym dla uczestników Pracowni

Malarstwa. Zapisy i op³aty w kasie DK Zacisze.

19.06 (poniedzia³ek), godz. 10.30 - Miêdzypokoleniowy warsztat gwary warszawskiej

realizowany w ramach projektu „Praga Gada Gwar¹” przez Fundacjê Animacjê w partnerstwie

ze Stowarzyszeniem Gwary Warszawskiej i DK Zacisze. Zajêcia dla studentów UTW Zacisze i

uczniów XIII LO. Finansowanie: Rz¹dowy Program Aktywnoœci Spo³ecznej na rzecz Osób Starszych. 

19.06 (poniedzia³ek) godz. 19.00 - Prezentacja uczniów sekcji Keyboard. Wstêp wolny.

19.06 (poniedzia³ek), godz. 19.00 - Pokaz wieñcz¹cy cykl warsztatów improwizacji

teatralnej w wykonaniu Teatru Pinokio z DK Zacisze. Projekt „S³ucham, czujê, akceptujê...”

realizowany jest przez Fundacjê „Szafa Kultury” w partnerstwie z DK Zacisze.

Finansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

21.06 (œroda), godz. 18.30 - Spotkanie organizacyjne dotycz¹ce kolonii

organizowanych przez DK Zacisze. 

26.06 (poniedzia³ek) - Udzia³ M³odzie¿owego Studia Teatralnego w VIII Ogólnopolskim

Festiwalu Teatralnym MOST w Gdañsku. W trakcie 3-dniowego festiwalu grupa teatralna z DK Zacisze

wyst¹pi z przedstawieniem „War is over”. Finansowanie: Funduszu Animacji Kultury WPEK. 

26.06 (poniedzia³ek) - Artystyczny Uk³ad Planetarny - Lato w mieœcie. 26.06-7.07.2017.

22 maja, zbyt póŸno w cyklu produkcyjnym

gazety, otrzymaliœmy od Jacka Wachowicza

„Wyjaœnienie”, które teraz publikujemy w ca³oœci.
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Programowanie jest super!
I miejsce zaj¹³ Jakub Skwierz, uczeñ

klasy VI SP nr 73 za grê edukacyjn¹

„Scratchowe Las Vegas”. Uczestnik tej gry

musi odpowiedzieæ poprawnie na seriê

pytañ, aby zgromadziæ odpowiedni¹ iloœæ

punktów, uprawniaj¹c¹ do zakrêcenia „ko³em

fortuny”, daj¹cym z kolei mo¿liwoœæ wygrania

pieniêdzy, które mo¿e nastêpnie ulokowaæ

w banku, zainwestowaæ w wycieczkê dooko³a

œwiata lub wydaæ w sklepie.

- Najni¿sz¹ wygran¹ jest 10 z³ i wtedy

jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jest sklep, bo za tak¹

sumê nie da siê pojechaæ na wycieczkê

dooko³a œwiata – t³umaczy Kuba.

Laureatk¹ II miejsca zosta³a Helena

Justyna Grygo, z VI klasy SP nr 50 za

animacjê z elementami gry „Stop cyber-

przemocy!”, przedstawiaj¹c¹ historiê Ani,

któr¹ ktoœ sfotografowa³ i zamieœci³ jej

zdjêcie w Internecie.

- To obecnie bardzo wa¿ny temat, du¿o

dzieci nie radzi sobie z tym problemem –

powiedzia³a autorka animacji. – Nie chodzi

tylko o publikacjê zdjêæ bez zgody fotogra-

fowanej osoby, ale tak¿e o nêkanie poprzez

SMS-y, ró¿ne fora i wszelk¹ agresjê elek-

troniczn¹. Swoj¹ prac¹ chcia³am uœwiado-

miæ moim kole¿ankom i kolegom, co to jest

cyberprzemoc i przeciwstawiæ siê jej.

III miejsce zdoby³ Micha³ Królikowski,

uczeñ V klasy z SP nr 258 za grê matema-

tyczn¹, w której uczestnik musi wykazaæ siê

wiedz¹ i refleksem, aby „ustrzeliæ” dobry wynik

pojawiaj¹cego siê na ekranie dzia³ania.

Nagrodê specjaln¹ otrzyma³ Piotr Sowa

z SP nr 73 za grê logiczn¹ z elementami

nauki jêzyka rosyjskiego. Rzecz dzieje siê

w Moskwie, a postaæ prowadzona przez

graj¹cego ma za zadanie wys³aæ list z

pozdrowieniami z Moskwy do swojego

trenera hokeja. Co ciekawe, Piotr umieœci³

w swojej pracy nawet „kultow¹” niegdyœ

piosenkê  Krokodyla Gieny, bohatera

rosyjskiej kreskówki.

- Moja mama jest rusycystk¹, obroni³a

w³aœnie doktorat i uczy mnie podstaw jêzyka

rosyjskiego – wyjaœnia Piotr Sowa. – a ja,

poza informatyk¹, interesujê siê muzyk¹

i astronomi¹.

Wyró¿nienia otrzymali: Micha³ Tuszyñski

z SP nr 30, Maciej Kowalik z SP nr 258 oraz

Jakub B¹bik z SP nr 73 za gry edukacyjne

matematyczne, b¹dŸ sprawdzaj¹ce wiedzê

z ró¿nych dziedzin. Dyplomy i cenne na-

grody ufundowane przez Zarz¹d Dzielnicy

Praga-Pó³noc wrêczyli laureatom zastêpca

burmistrza Pragi-Pó³noc Zbigniew Cierpisz,

senator Marek Borowski oraz przedstawi-

ciel MEN, Rafa³ Lew-Starowicz. Pozostali

uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i

drobne upominki.

Wszyscy laureaci Praskiego Turnieju

Scratcha odznaczyli siê pomys³owoœci¹, doj-

rza³oœci¹ w wyborze tematu, a tak¿e umie-

jêtnoœciami informatycznymi, o których nam,

doros³ym nawet siê nie œni³o. A¿ dziwne, ¿e tak

œwietny konkurs, odkrywaj¹cy takie talenty,

jest tak ma³o znany i ma³o doceniany.

To zdanie podzieli³ równie¿ senator

Marek Borowski. Jako szachista, scrabblista

i bryd¿ysta podkreœli³ znaczenie rozwijania

umiejêtnoœci logicznego myœlenia i wspomnia³

swoje w³asne doœwiadczenia w programowaniu,

w dawnych czasach, tak dawnych, ¿e nie by³o

wtedy nawet jeszcze telefonów komórkowych,

na komputerze „Spectrum”. Gratuluj¹c ko-

ordynatorce turnieju, Gra¿ynie Chmielewskiej

pomys³u, zauwa¿y³, ¿e nie spotka³ siê dot¹d

z tak dobrym konkursem i ¿e warto by by³o

go rozszerzyæ na wiêksz¹ liczbê szkó³. To

projekt, dziêki któremu Praga mo¿e

„zab³ysn¹æ” wœród innych dzielnic.

Praski Turniej Scratcha, którego celem

jest popularyzacja wiedzy informatycznej,

to szansa przede wszystkim dla uczniów.

Uczestnictwo w nim to doskona³a okazja do

rozwijania umiejêtnoœci i talentów informa-

tycznych oraz zaprezentowania swoich osi¹-

gniêæ programistycznych. Jak powiedzia³a

dyrektor Szko³y Podstawowej nr 73 Bo¿ena

Æwikliñska, misj¹ szko³y jest wychowanie

przez sukces. Ten turniej daje szansê

osi¹gniêcia sukcesu. Dlatego warto go

kontynuowaæ w du¿o wiêkszej skali.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

18 czerwca o 11:00, w Parku Henrykowskim

przy Klasyków rozpocznie siê piknik rodzinny.

Do udzia³u w grach i zabawach - budowanie

z klocków Lego, szaleñstwa na dmuchanych

budowlach, na eurobungee i wodnych kulach za-

proszone s¹ dzieci i ci wszyscy, którzy bez wzglê-

du na wiek czuj¹ siê m³odo. Dzieci zaproszone

s¹ do udzia³u w warsztatach sadzenia roœlin.

Wszystkim przedsiêwziêciom bêd¹ towarzyszyæ

wystêpy zespo³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych.

Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Majka Je¿owska.

Ostatnim dniem œwiêtowania bêdzie 19

czerwca. Tego dnia mija 20 lat, odk¹d Bia³o³êka

zyska³a budynek ratusza. Uroczystego otwarcia

dokona³ Marcin Œwiêcicki, ówczesny prezydent

Warszawy. Budynek zosta³ zaprojektowany przez

dwóch architektów: Grzegorz Stiasnego i Jakuba

Wac³awka. Bia³o³êcki ratusz po oddaniu zosta³

okrzykniêty najpiêkniejszym i najbardziej funk-

cjonalnym budynkiem u¿ytecznoœci publicznej w

Warszawie. Przez 20 minionych lat Bia³o³êka z

peryferyjnej dzielnicy bez infrastruktury, bez

szkó³, z niewielk¹ iloœci¹ osiedli mieszkaniowych

i z niewielk¹ liczb¹ mieszkañców – 36 tys. -

przekszta³ci³a siê w nowoczesn¹, a jednoczeœnie

zielon¹ dzielnicê z najlepiej w skali Warszawy

wyposa¿onymi szko³ami, z ogromn¹ iloœci¹

piêknych osiedli mieszkaniowych, zaludnion¹

przez ponad 100 tys. mieszkañców. Odwiedza-

j¹cy w dniu 19 czerwca bia³o³êcki ratusz w celu

za³atwienia spraw urzêdowych mog¹ liczyæ na

ró¿ne niespodzianki.

***

Prezydent Warszawy og³osi³a czwarty ju¿

konkurs na prowadzenie wychowania przed-

Bia³o³êka w soczewce
17, 18 i 19 czerwca Bia³o³êka bêdzie œwiêtowaæ swoje urodziny. Mile

widziani s¹ wszyscy goœcie. 17 czerwca w „Bocianim Zak¹tku” przy ulicy

Ruskowy Bród, w ramach spotkañ s¹siedzkich, które potrwaj¹ od godziny

12:00 do 18:00 mo¿na bêdzie w³¹czyæ siê do gry miejskiej „Zagadki Bia³o³êki”,

wzi¹æ udzia³ w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu „Majówka

w Zak¹tku Mazowieckim”, obejrzeæ wystawê plansz o miejscach, które maj¹

istotny wp³yw na kszta³towanie to¿samoœci mieszkañców Bia³o³êki i obejrzeæ

koncert. W tym samym dniu przy Marywilskiej 44 spotkaj¹ siê wielbiciele

disco polo, by pos³uchaæ topowych zespo³ów tego gatunku. Z przystani

w Porcie ¯erañskim wyruszy po³¹czona z gawêd¹ historyczn¹ wycieczka

kajakowa po Kanale ¯erañskim i po Wiœle na jej bia³o³êckim odcinku.

szkolnego dzieci w bia³o³êckich przedszkolach

niepublicznych, co umo¿liwi pozyskanie dodat-

kowych 300 miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat,

poczynaj¹c od 1 wrzeœnia tego roku. Ustawowy

obowi¹zek zapewnienia opieki dla dzieci w tym

wieku implikuje koniecznoœæ zapewnienia dzie-

ciom miejsc w przedszkolach publicznych. Jako

¿e w Bia³o³êce przyrost naturalny jest najwy¿szy

w Warszawie, wci¹¿ brakuje miejsc w placów-

kach publicznych, pomimo budowy nowych

obiektów, st¹d koniecznoœæ wykupywania miejsc

w przedszkolach niepublicznych. Dotacja do

dziecka umieszczonego w przedszkolu niepu-

blicznym jest identyczna jak dotacja do dziecka

umieszczonego w przedszkolu publicznym.

Prowadz¹cy przedszkola niepubliczne

mog¹ sk³adaæ oferty konkursowe w terminie

do dnia 20 czerwca do godz. 16.00 w

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka lub przes³aæ je

poczt¹ na adres urzêdu - ulica Modliñska 197,

03-122 Warszawa, w tym samym terminie.

***

Mieszkañcy Bia³o³êki g³osuj¹cy na projekty

bud¿etu partycypacyjnego w minionym

roku wybrali m.in. projekty dla seniorów,

poprawiaj¹ce ich sprawnoœæ fizyczn¹ i wiedzê

z zakresu ratownictwa medycznego. Seniorzy,

którzy stanowi¹ jedn¹ z grup najczêœciej ule-

gaj¹cych nieszczêœliwym wypadkom, zostali

zaproszeni na cykl czerwcowych, bezp³atnych

warsztatów, których celem jest zapoznanie ich

z zasadami udzielania pierwszej pomocy,

postêpowania w sytuacji wypadku, po¿aru

lub innego zagro¿enia. Pierwsza godzina

warsztatów prowadzonych przez ratownika

medycznego i inspektora ds. przeciwpo¿arowych

to zajêcia teoretyczne, zaœ druga - zajêcia

praktyczne, m.in. z fantomem. Warsztaty

bêd¹ siê odbywaæ w Centrum Aktywnoœci

Lokalnej przy Porajów 14 i w Szkole Podsta-

wowej nr 110 przy Bohaterów 41. Zapisy na

zajêcia przyjmowane s¹ pod numerem telefonu

790-887-587 lub 22 510 33 48 oraz drog¹ ma-

ilow¹ na adres: zapisy@dan-mar.biz      (egu)

XLIII, XLIV, XLV i XLVI sesje Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wieczorny maraton sesji
Na pocz¹tek póŸnego wieczoru z sesjami – 31 maja, godzina 20:20 - prze-

widziano dokoñczenie sesji XLIII. Przebieg³o g³adko, trwa³o kwadrans. Schody

zaczê³y siê podczas sesji XLIV, na której g³osowano nad wyborem burmistrza.

Jedynym zg³oszonym kandydatem by³ ponownie bezpartyjny Jan Mackiewicz.

Jan Mackiewicz zgodzi³ siê kandydowaæ na funkcjê burmistrza ponownie, dla dobra dzielnicy,

by unikn¹æ zbli¿aj¹cej siê niechybnie perspektywy zarz¹du komisarycznego. Dyskusja

nad jego kandydatur¹ trwa³a dwie godziny i polega³a na politycznych utarczkach, d³ugich

monologach, licznych pytaniach do kandydata, wypominaniu sobie politycznych zdrad, itp.

Wiêkszoœæ radnych PO i wspó³koalicjantów z góry zastrzeg³a, ¿e nie zamierza g³osowaæ na

bezpartyjnego kandydata, co nie przeszkodzi³o im w zadawaniu mu niezliczonych pytañ.

Filip Pelc np. stawia³ pytania przez pó³ godziny. Wielokrotne upomnienia przewodnicz¹cego

Wiktora Klimiuka o sztucznym przed³u¿aniu dyskusji nie odnosi³y skutku. G³osowanie zakoñ-

czy³o siê remisem – 11:11. Tak wiêc Jan Mackiewicz nie zosta³ burmistrzem Bia³o³êki.

Sprawnie przebieg³o g³osowanie nad wniesieniem przez Ilonê Soja-Koz³owsk¹, Jacka Poddêbniaka

i Marcina Adamkiewicza skargi na rozstrzygniêcia nadzorcze wojewody. Ostatecznie nie zosta³y

wniesione ze wzglêdu na remis w g³osowaniu – 11 g³osów koalicja rz¹dz¹ca, 11 g³osów opozycja.

Nied³ugo przed pó³noc¹ rozpoczê³a siê kolejna sesja, na której wstêpie zaplanowano

g³osowanie nad odwo³aniem Wiktora Klimiuka z funkcji przewodnicz¹cego. Odwo³anie nie

dosz³o do skutku, z powodu jak wy¿ej – remis 11 do 11.

Na wstêpie ostatniej tego wieczora sesji  Wiktor Klimiuk wnioskowa³ o poszerzenie porz¹dku

obrad o sprawy bud¿etowe, a tak¿e o przyjêcie stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji

oddzia³u chirurgii dzieciêcej w Szpitalu Bielañskim. G³osami PO i wspó³koalicjantów proponowane

zmiany zosta³y odrzucone (11 do 11), co uniemo¿liwi³o radzie ocenê zmian bud¿etowych oraz

zajêcie stanowiska w sprawie likwidacji oddzia³u dzieciêcego Szpitala Bielañskiego.

Po d³ugiej dyskusji, 21 g³osami, przyjêto stanowisko w sprawie nadania nazwy Las

im. Ireny Jarockiej terenowi zielonemu po³o¿onemu miêdzy ulicami Strumykow¹ i

Leœnej Polanki. Jako jedyna wstrzyma³a siê od g³osu radna El¿bieta Œwitalska (PO).

Po przeg³osowaniu tego punktu radni Platformy Obywatelskiej i radny niezrzeszony Filip

Pelc stwierdzili, ¿e godzina jest zbyt póŸna, by obradowaæ dalej i opuœcili salê.

Radni zdo³ali jeszcze tylko przyj¹æ 12 g³osami stanowisko w sprawie repatriacji

Polaków z terytorium Rosji. Po przeg³osowaniu tego punktu i rozpoczêciu procedowania

kolejnego, salê obrad opuœci³ Piotr Basiñski (radny niezrzeszony). Z powodu braku

kworum Wiktor Klimiuk og³osi³ przerwê w sesji.                                                   (egu)
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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

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

SKUP nowych tabletów,

telefonów komórkowych,

516-064-312

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 21 czerwca

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

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

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

tel./faks 22 618-00-80
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Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu

ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego.

Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to

manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21,

22, 23, 24 czerwca

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:

zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,

cholesterolem, cukrzyc¹.

Szukasz pracy dodatkowej?

ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

XXXIII i XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Wraz z zamkniêciem sesji i opuszcze-

niem sali przez najm³odszych, rozpoczêto

kolejn¹, XXXIV sesjê Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc. Jako rozszerzenie porz¹dku obrad

wpisano przyjêcie uchwa³y w sprawie zmian

w za³¹czniku bud¿etowym. Do bud¿etu

dzielnicy wp³yn¹ œrodki wyrównawcze z

Centrum Komunikacji Spo³ecznej, Biura

Polityki Lokalowej oraz Biura Ochrony

Œrodowiska w kwocie blisko 383 tysiêcy.

Wiêkszoœæ tych œrodków ma zostaæ wydana

na modernizacjê zieleni na pl. Hallera, dofi-

nansowanie projektu Domu Kultury „Ca³a

Praga œpiewa” oraz biblioteki (Program

rozwoju wolontariatu m.st. Warszawa).

Inwestycje to modernizacja i nadbudowa

kamienicy przy Wileñskiej 3. Do Wieloletniej

Prognozy Finansowej  na lata 2017-20 maj¹

te¿ zostaæ wprowadzone nowe zadania

inwestycyjne w budynkach Brzeska 5, Z¹b-

kowska 12, Stalowa 35, Radzymiñska 63,

Œrodkowa 13, Strzelecka 46. W 2017 roku

maj¹ zostaæ przeprowadzone ekspertyzy

stanu tych budynków. W kolejnym mia³yby

powstaæ projekty, zaœ samo wykonanie

remontów to perspektywa 2019-2020.

W dyskusji przewodnicz¹ca komisji ochrony

œrodowiska i przestrzeni publicznej Mag-

dalena Guga³a w zwi¹zku z przyznaniem

Zarz¹dowi Praskich Terenów Publicznych

dodatkowych œrodków podkreœli³a potrzebê

zaopiniowania przez jej komisjê rewitalizacji

zieleni na pl. Hallera oraz wprowadzenia

wiêkszej kontroli dzielnicy nad t¹ jednostk¹.

Burmistrz Wojciech Zab³ocki wczeœniejsze

zapoznanie radnych z projektami moderni-

zacji zieleni na pl. Hallera uzna³ za posuniê-

cie w³aœciwe. W ramach zmian w bud¿ecie

zapewniono tak¿e œrodki na utworzenie

placu zabaw przy Kowieñskiej 3, który

tak¿e bêdzie realizowany przez ZPTP.

Wraz z przybyciem na posiedzenie rady

Jacka Wachowicza, pozbawionego mandatu

na poprzedniej sesji, i jego próbami wziêcia

udzia³u w g³osowaniach, El¿bieta Kowalska

– Kobus  z PO dopytywa³a siê o stan praw-

ny w tej sytuacji. Zgodnie z wyjaœnieniami

pani prawnik urzêdu Ewy Klimkiewicz stan

prawny nie jest do koñca jasny. Uchwa³a

musi byæ dorêczona zainteresowanemu. W

ci¹gu 7 dni od jej odebrania pozbawiony

mandatu radny mo¿e zaskar¿yæ tê decyzjê

do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego,

która musi zostaæ rozpatrzona w ci¹gu 14

dni. Tymczasem, zgodnie z wyjaœnieniami

pracownika Wydzia³u Obs³ugi Rady, Jacek

Wachowicz nie potwierdzi³ otrzymania

uchwa³y, ¿¹da³ te¿ wyd³u¿enia czasu dane-

go mu na z³o¿enie wyjaœnieñ do miesi¹ca.

Sam Wachowicz podkreœla³, ¿e nie dano mu

mo¿liwoœci odniesienia siê do zarzutów,

jednak na poprzedni¹ sesjê, na której

wa¿y³y siê jego losy, nie przyszed³. Dalsze,

ja³owe ju¿ dyskusje w tej sprawie uci¹³

przewodnicz¹cy rady Ryszard Kêdzierski.

W ramach zmian osobowych w komi-

sjach Kamil Ciepieñko z Kocham Pragê

z³o¿y³ rezygnacjê z zasiadania w komisji

rewizyjnej oraz ochrony œrodowiska.

Pozytywnie zaopiniowano tylko tê drug¹

rezygnacjê. Z czêœci dotychczasowych

obowi¹zków zrezygnowali te¿: El¿bieta

Kowalska-Kobus, Adriana Jara, Mariusz

Borowski oraz Sebastian Kêdzierski.

Podjêto uchwa³ê dotycz¹c¹ planu za-

gospodarowania okolic stacji Warszawa

Praga, wnioskuj¹c o zachowanie do 40%

powierzchni biologicznie czynnej i zrów-

nowa¿ony, nie intensywny, rozwój tego terenu.

Teren opracowania jest sporny. Jak

wyjaœnia³ burmistrz Zab³ocki – choæ mapa

wskazuje, ¿e jest to obszar Pragi Pó³noc,

to ju¿ opis – ¿e nale¿y do Targówka. Po

likwidacji czêœci infrastruktury kolejowej,

która rozdziela³a obie dzielnice, sprawa

przesta³a byæ oczywista. W³adze dzielnicy

prowadz¹ rozmowy, broni¹c interesu

dzielnicy. Chcemy jednak unikn¹æ takiej

sytuacji, ¿e przyszli mieszkañcy tego terenu

salon bêd¹ mieli na Targówku, a kuchniê na

Pradze Pó³noc – t³umaczy³ burmistrz. Pod-

kreœli³ piln¹ koniecznoœæ uchwalenia planów

zagospodarowania dla ca³ej dzielnicy.

Kolejne kontrowersje wzbudzi³ projekt

stanowiska w sprawie utworzenia Parku

Pamiêci w Parku Praskim. Radni opozycji

apelowali, ¿eby upamiêtniæ w ten sposób

postaci zas³u¿one dla Pragi, a nie dla ca³ej

Polski, jak wnioskowa³a autorka projektu,

Teresa Mioduszewska. Ostatecznie g³osami

opozycji i radnych niezale¿nych projekt

odes³ano ponownie do komisji kultury.

Przyjêto natomiast, mimo obiekcji

opozycji, stanowisko intencyjne w sprawie

utworzenia w schronie znajduj¹cym siê przy

szkole podstawowej na Sierakowskiego

izby pamiêci poœwiêconej rotmistrzowi Wi-

toldowi Pileckiemu i ¿o³nierzom wyklêtym.

W ramach interpelacji i zapytañ radny

Ireneusz Tondera zwróci³ uwagê, ¿e niektóre

wa¿ne sprawy omijaj¹ radnych, np. bony

mieszkaniowe (radni dowiaduj¹ siê o po-

myœle burmistrza z mediów), wnioski do

prokuratury, sprawa muralu przy Z¹bkowskiej,

rozbiórki kamienicy przy Wileñskiej 5,

pawilonu maj¹cego powstaæ na prywatnym

gruncie w Parku Praskim.

Burmistrz Zab³ocki zaoferowa³

gotowoœæ do wyjaœnieñ, zaproponowa³

wygospodarowanie na ka¿dej sesji czasu

na przedstawienie spraw i pomys³ów, nad

którym pracuje zarz¹d. Wyjaœni³ te¿, ¿e

informacja o planowanej rozbiórce kamie-

nicy przy Wileñskiej 5 (po zawaleniu siê

klatki schodowej) nie jest do koñca prawd¹,

poniewa¿ front ma zostaæ ochroniony.

Konserwator sto³eczny ma z kolei obiekcje

do rozbiórki oficyn, podobnie jak do

postawienia pawilonu handlowego w Parku

Praskim u zbiegu Jagielloñskiej i Solidarnoœci.

Dzielnica mierzy siê z problemami

lokalowymi w zwi¹zku z budow¹ metra

oraz wdra¿aniem programu rewitalizacji.

Mieszkañcy Strzeleckiej 10 i 26 (budynek

prywatny) poszkodowani przez budowê

metra zostali na koszt miasta przeniesieni

do hoteli. Latem przeprowadzka czeka

mieszkañców a¿ 11 kamienic. Burmistrz

podkreœli³ dobr¹ wspó³pracê z miastem, ale

zaznaczy³ tak¿e, ¿e drugi etap rewitalizacji

musi dotyczyæ tylko budynków pustych,

poniewa¿ dzielnica nie bêdzie w stanie

unieœæ ciê¿aru kolejnych przeprowadzek na

tê skalê. Dzielnica zamierza intensywnie

remontowaæ lokale mieszkalne, zwiêkszaj¹c

co roku ich liczbê. W minionym roku uda³o

siê wyremontowaæ 21 mieszkañ.

                 Kr.

Du¿o zmian
W ramach dokoñczenia XXXIII sesji, z okazji Dnia Dziecka ugoszczono delegacjê

ze Szko³y Podstawowej nr 30. Najm³odszych  przywitali: przewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc Ryszard Kêdzierski oraz burmistrz Wojciech Zab³ocki,

wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e w tym gronie znajd¹ siê przyszli nastêpcy obecnych

radnych. Dzieci otrzyma³y upominki z okazji ich œwiêta, a wszystkim obecnym

na sali, bez wzglêdu na wiek, Konstytucjê RP wrêczy³ radny Ireneusz Tondera.

Znak sprawy: UD-VV-WAB.6740.69.2016.MPO

Warszawa, dn.05.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z  dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( j.t. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2031 ze zm.), w zwi¹zku z art. 49 ustawy  z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji nr 171/2016  r. z dn. 08.11.2016 r. zatwierdzaj¹cej  projekt budowlany

i zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji drogowej, polegaj¹cej na budowie odcinka

„ulicy Objazdowej w Warszawie o d³ugoœci ok. 66 m”, na terenie dzia³ek o numerach

ewidencyjnych wed³ug katastru nieruchomoœci.: 29/3, 24/4 i 33/3 w obrêbie 4-14-06,

Inwestorem przedsiêwziêcia jest: Miasto Sto³eczne Warszawa reprezentowane przez

pe³nomocnika - Pani¹ Annê Piotrowsk¹ Dyrektora Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych.

Decyzji zosta³ nadany rygor natychmiastowej wykonalnoœci

Pouczenie

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê, w terminie 14 dni od jej drêczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w przypadku

zawiadomienia stron przez obwieszczenie, dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od dnia publicznego og³oszenia.

Decyzja o pozwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej i akta sprawy znajduj¹ siê

do wgl¹du w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Pó³noc,

ul. Ks. I. K³opotowskiego 15, 03-708 Warszawa, pokój 522 Vp., tel.: 22 443 79 28-36,

przyjêcia interesantów od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800 do 1600.

Dla posiadaczy trzeciego filaru ubezpieczeniowego nie mam dobrych wiadomoœci.

Rz¹d planuje go zlikwidowaæ, a pieni¹dze przenieœæ do ZUS-u. Planowana prowizja

dla rz¹du za odebranie obywatelom ich pieniêdzy wyniesie 25%. Reforma czy

z³odziejstwo? Ciekawe, jaki medal przyzna sobie wicepremier Morawiecki?

Skoro straci³em 1/4 „minizusu”, mam ochotê wyrêczyæ pana Dudê Andrzeja w

wielu jego zaniechaniach.

A teraz wrócimy do szczurów. Jeszcze raz apelujê: nie œmieciæ!!! To prowokuje

rozmna¿anie gryzoni i roznoszenie miêdzy innymi leptospirozy. Choroba opisana

po raz pierwszy w 1825 roku. Leptospiry to siostry krêtków syfilisu i boreliozy.

Dziêki ludzkiemu niechlujstwu mo¿na je spotkaæ wszêdzie, a szczególnie po

wylewach rzek, na bagnach, magazynach, starych teatrach, szklarniach, na

puszkach z napojami i z ¿ywnoœci¹, stadionach. S³owem tam, gdzie zaprosimy szczury.

A propos stadionów, po wystawie psów rasowych w Stuttgarcie wybuch³a epidemia

leptospirozy, dlatego druga nazwa schorzenia to choroba stuttgardzka. Pocz¹tkowo

objawy s¹ nietypowe. Wzmo¿ona temperatura, wymioty ogólna s³aboœæ. Cdn.

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

Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

poprawiæ, teoretycznie mog¹ wygraæ w

totolotka. Obecnie nie mamy narzêdzi,

które pozwala³yby to na bie¿¹co nadzo-

rowaæ”. Brzmi to niebezpiecznie. Nawet

gdybym nie wiedzia³, pozna³bym PiS-owski

sposób myœlenia - wszystko kontrolowaæ i

nadzorowaæ. PRL z ich w³adztwem œni im

siê po nocach. Pomys³ bonu jest klasyczn¹

populistyk¹, mo¿na ich kreowaæ wiele.

Przyk³ad: sprzedajmy wszystkim najemcom

lokale komunalne za 1 z³. Rozwi¹¿emy

mnóstwo problemów. Powstan¹ wspólnoty

mieszkaniowe. ZGN, na który rz¹dz¹cy

na Pradze mocno siê bocz¹, stanie siê

niepotrzebny. Oszczêdzimy miliony. Pe³na

szczêœliwoœæ, wszyscy bêd¹ na swoim. Na

pierwszy rzut pomys³ interesuj¹cy.

Niewa¿ne, ¿e wiêkszoœæ tych wspólnot

szybko nie bêdzie mia³a p³ynnoœci finan-

sowej, bo wielu lokatorów tak samo nie

bêdzie staæ na zaliczki jak na czynsze,

wiêc zbankrutuj¹, a nieruchomoœci za

d³ugi przejm¹ kolejni ³owcy okazji. Pomy-

s³y mo¿na mno¿yæ.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

W swoich dotychczasowych felietonach

stara³em siê poruszaæ tematy wa¿ne dla

wszystkich mieszkañców Pragi (deficyt

zieleni, zaœmiecanie przestrzeni publicznej,

marna kondycja zabytków, uci¹¿liwy tranzyt

tirów, problemy najemców komunalnych,

utrudniony dostêp do placów zabaw itd.),

niezale¿nie od politycznej opcji. Jednak

zawirowania ostatnich miesiêcy w praskim

samorz¹dzie ka¿¹ tym razem postawiæ

szereg pytañ odnoœnie dzia³alnoœci naszych

reprezentantów.

Przygl¹daj¹c siê od lat sytuacji Pragi

mogê œmia³o stwierdziæ, ¿e lokalna polityka

przypomina bagno, które brudzi i wci¹ga.

Brudzi, bo daje ekskluzywny dostêp do

cennych informacji i publicznych zasobów,

które – choæ powinny byæ wykorzystane w

interesie lokalnej spo³ecznoœci – czasem

stwarzaj¹ pokusê realizacji w³asnych,

prywatnych interesów. Wci¹ga, bo w³adza

uzale¿nia – nie tylko sprawuj¹ce j¹ osoby,

ale te¿ ich rodziny (przyk³adem ró¿ne

rodzinne klany w radzie czy w urzêdach),

znajomych, czy tzw. polityczn¹ klientelê

(„ja pomogê tobie dziœ, np. przy staraniu

siê o decyzjê administracyjn¹, ty odwdziê-

czysz siê przy wyborach, oddaj¹c na mnie

g³os”). Budz¹ce w¹tpliwoœci natury etycznej

powi¹zania polityczno-biznesowe w obsza-

rze zarz¹dzania mieniem komunalnym,

wyborcze gierki, s³aby nadzór nad prowa-

dzonymi inwestycjami, a tym samym nad

wydatkowaniem œrodków publicznych, to

tylko kilka przyk³adów.

A czego brakuje w naszym samorz¹dzie?

Umiejêtnoœci budowania koalicji ponad

podzia³ami (równie¿ miêdzydzielnicowych)

w wa¿nych dla Pragi sprawach (przyk³adem

œlimacz¹ca siê od lat budowa obwodnicy

Praskie bagienko

Praski folwark

Remont 11 klatek schodowych w jednym

z budynków zasobu m.st. Warszawy, Z¹bkowska

23/25, paradoksalnie przejdzie do historii

jako przyk³ad lekcewa¿enia mieszkañców,

manipulacji czy wrêcz sztandarowy wzorzec

niegospodarnoœci w realizacji zadañ statuto-

wych ZGN w dzielnicy Praga Pó³noc. Remont

formalnie rozpoczêty w grudniu 2015 roku

z przerwami trwa do dnia dzisiejszego, czyli

pó³tora roku i … koñca nie widaæ. Zgodnie

z informacj¹ dzia³u prawnego ZGN z

27.12.2016 roku istnia³a mo¿liwoœæ przepro-

wadzenia postêpowania na podstawie usta-

wy PZP (Prawo Zamówieñ Publicznych) w

trybie przetargu nieograniczonego, którego

przedmiotem by³oby zakoñczenie rozpo-

czêtego i wykonanie kompletnego remontu

11 klatek schodowych. Warunkiem by³

szczegó³owy zakres przedmiotu umowy, czyli

przedmiary robót, inwentaryzacja zawiera-

j¹ca iloœæ i jakoœæ robót wykonanych przez

poprzedniego wykonawcê oraz precyzyjne

wskazanie pozosta³ego zakresu prac niezbêd-

nych do wykonania przedmiotu umowy. Co

ciekawe – na opiniê dzia³u prawnego z dnia

27 grudnia 2016 roku zastêpca dyrektora

ds. technicznych w praskim ZGN powo³ywa³

siê na spotkaniu z przedstawicielami Rady

Kolonii w listopadzie 2016 roku. Czy¿by taka

opinia istnia³a ju¿ wczeœniej, a na potrzeby

mojej interpelacji zosta³a przedatowana? Dla-

czego zatem przez rok nie podjêto ¿adnych

dzia³añ w temacie, a wrêcz manipulowano

mieszkañcami, informuj¹c, i¿ do zakoñczenia

procesu s¹dowego z poprzednim wykonawc¹

nie bêd¹ podjête ¿adne prace, mimo ¿e

ostatnia rozprawa s¹dowa z wykonawc¹

odby³a siê w lipcu 2016 roku?

W marcu 2017 roku ZGN og³osi³ kolejny

przetarg na remont 11 klatek schodowych.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e najgorsze minê³o.

Nic bardziej b³êdnego. Bez konsultacji z przed-

stawicielami Rady Kolonii opracowano SIWZ

(specyfikacjê istotnych warunków zamówienia),

mimo ¿e w & 4 pkt 2 czytamy: „Do zakresu

dzia³añ Kolonii w ramach w³aœciwoœci teryto-

rialnej nale¿y opiniowanie, przekazywanie

wniosków, podejmowanie i przeprowadzanie

inicjatyw” (dla porównania SIWZ na zabez-

pieczenie porz¹dku i ochrony na budynkach

Kolonii by³ konsultowany). Zgodnie z kosz-

torysem inwestorskim, wykonanym przez

inspektora ds. nadzoru budowlanego ZGN, na

realizacjê zadania przeznaczono 496 212,70 z³.

Komisja Przetargowa ZGN wed³ug przyjêtych

kryteriów (60% cena, 40% okres gwarancji)

spoœród 5 oferentów wy³oni³a wykonawcê,

który zaoferowa³ realizacjê us³ugi za kwotê

283 573,67 z³, czyli prawie o po³owê taniej ni¿

szacowano. Niewiarygodna, nierealistyczna

oferta w porównaniu do cen rynkowych

czy te¿ nienale¿yte oszacowanie wartoœci

zamówienia? Analizuj¹c ofertê wykonawcy:

8 pracowników (w tym w³aœciciel) przez 84

dni robocze przeprowadz¹ remont 11 klatek

schodowych w pe³nym zakresie (tj. remont

œcian, sufity podestów i biegów klatek

schodowych, stolarka okienna i inne prace

remontowe), czyli 7,6 dnia na remont 1

klatki, ze stawk¹ 1 rbg na poziomie 9,00 z³.

Jak stawkê godzinow¹ odnieœæ do obowi¹zu-

j¹cych od stycznia br. przepisów o minimalnej

stawce godzinowej dla pracownika?

8 maja br. ZGN protokolarnie wprowa-

dzi³ wykonawcê na budynek. Ustalono har-

monogram realizacji prac i … do 10 maja

na trzech klatkach zabezpieczono jedynie

pod³ogê w dŸwigach i na najwy¿szych kon-

dygnacjach. Przeprowadzona w tym dniu

wizja grupy mieszkañców stwierdzi³a, i¿ 4

pracowników wykonawcy oczekuje na dostawê

farby i na narzêdzia budowlane. Mieszkañcy

uzyskali wówczas informacjê m.in. o zakresie

prac, czyli wymianie stolarki okiennej, czy

te¿ malowaniu farb¹ olejn¹ do balustrad

drzwi od dŸwigów (co na to inspektor budow-

lany?). Szok! Kompletna stolarka okienna

do wymiany? - wystarczy przejœæ po budynku

i sprawdziæ. To jakiœ absurd - mówi¹ miesz-

kañcy - ktoœ siê pomyli³! Gorszy stan

techniczny stolarki okiennej w budynku

22/24/26, który pominiêto podczas ostatniego

remontu. Niegospodarnoœæ czy niekompetencja

pracowników ZGN? Zgodnie z protoko³em

kontroli rocznej stanu sprawnoœci technicznej

obiektu budowlanego z 29.11.2016 roku,

podpisanym przez trzech inspektorów, za-

trudnionych w ZGN, przedmiotowa stolarka

okienna zosta³a zakwalifikowana do wymia-

ny w ci¹gu 36 miesiêcy, a co ciekawe, co do

remontu balkonów i loggii istnieje koniecz-

noœæ wykonania w ci¹gu 12 miesiêcy. I co

realizuje ZGN? - wymianê okien, a balkony/

loggie nie zosta³y nawet zabezpieczone, a

odpadaj¹ce p³ytki mog¹ stanowiæ zagro¿enie

bezpieczeñstwa i ¿ycia mieszkañców.

Zale¿noœci interpersonalne i gierki „poli-

tykierskie” doprowadzaj¹ do paradoksów i

anomalii w zakresie gospodarnoœci, celowoœci

i rzetelnoœci w realizacji zadañ statutowych

ZGN w dzielnicy Praga Pó³noc, kierowanym

przez dyrektor B. Salich. Czy¿by wyniki prze-

prowadzonej kontroli ZGN przez Komisjê

Rewizyjn¹ i treœci, publikowane w felietonach,

zbyt szczegó³owo przedstawiaj¹ rzeczywisty

obraz dzia³alnoœci jednostki? Czy¿by silne

powi¹zania ZGN z niektórymi radnymi, o

których pisa³a NGP, sta³y siê przyczyn¹ utrud-

nieñ w realizacji zadañ? A mo¿e po prostu

riposta – prawda ujrza³a œwiat³o dzienne, a

pra¿anie mogli siê z ni¹ zapoznaæ? Mieszkañcy

mówi¹, pisz¹ skargi, wnioskuj¹ o podjêcie

dzia³añ. Dla jasnoœci zarz¹d dzielnicy udziela

dyrektorowi wy³¹cznie wskazówek, dotycz¹-

cych bie¿¹cego funkcjonowania zak³adu.

Decydentem, osob¹ powo³uj¹c¹ dyrektora

ZGN jest Prezydent m.st. Warszawy. Czy

takich dzia³añ oczekuje Pani Prezydent?

Nie dajmy siê zmanipulowaæ. Jako miesz-

kañcy domagamy siê nale¿ytej dba³oœci o

budynki, w których mieszkamy, my i nasze

rodziny. Nasze zastrze¿enia dotycz¹ tzw.

abecad³a administrowania i zarz¹dzania.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Œwiat³o prawdy - reperkusje

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców

Warszawy tradycyjnie Dzieñ Dziecka uczci³o

organizuj¹c wielk¹ warszawsk¹ zbiórkê dla

domów dziecka i oœrodków potrzebuj¹cych.

Dziêkujemy wszystkim, którzy nas wsparli!

W tym roku w naszej corocznej zbiórce

wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce dzielnice: Bia-

³o³êka, Bielany, Mokotów, Praga Pó³noc,

Praga Po³udnie, Œródmieœcie, Targówek,

Ursynów. Oprócz IMW w organizacjê wyda-

rzenia zaanga¿owa³y siê stowarzyszenia:

Nasz Targówek, Kocham Pragê (z Pragi

Pó³noc) oraz Mieszkañcy (ze Œródmieœcia).

Zbiórka mia³a charakter rzeczowy, zbierano

m.in. artyku³y szkolne, artyku³y spo¿ywcze oraz

zabawki. Wybrano kilka domów dziecka oraz

oœrodków spo³ecznych na terenie Warszawy, które

te dary otrzyma³y. Ich przekazanie nast¹pi³o w

wiêkszoœci przypadków w dniu 1 czerwca.

Poniewa¿ Nowa Gazeta Prasa ukazuje

siê na terenie trzech dzielnic, chcia³bym za

poœrednictwem jej ³amów podziêkowaæ

sklepom Auchan i Selgros z Bia³o³êki, Car-

refour z Targówka oraz Pelcowizna z Pragi

Pó³noc za wspó³pracê przy okazji naszej akcji.

Jednoczeœnie dziêkujê dziesi¹tkom wolonta-

riuszy oraz tysi¹com Mieszkañców, którzy

czynnie zaanga¿owali siê w zbiórkê.

Oddolne inicjatywy obywatelskie s¹

kwintesencj¹ samorz¹dnoœci. Parê tygodni

wczeœniej odby³a siê wielka akcja sprz¹tania

œwiata z okazji Dnia Ziemi, której jednym z

g³ównych organizatorów by³ wiceburmistrz

Marcin Adamkiewicz, a w której uczestniczyli

mieszkañcy od dzieci w wieku szkolnym po

emerytów. Powo³ane zosta³y tak¿e do ¿ycia

takie stowarzyszenia jak Krewki Ursynów czy

Bia³o-Krewka (na Bia³o³êce), której koordy-

natorami s¹: Magdalena Rejchert i Marcin

Kalinowski. Maj¹ one za zadanie organizo-

wanie akcji krwiodawstwa.

Jak¿e ró¿ni¹ siê te wszystkie wymienione

dzia³ania, w których uczestnicz¹ licznie

Mieszkañcy z potrzeby serca i chêci

niesienia pomocy innym, od politycznych

dzia³añ, wprowadzanych na grunt samo-

rz¹dowy przez partie polityczne. Mam

nadziejê, ¿e ich rola bêdzie siê zmniejszaæ,

a coraz wiêkszy wp³yw na lokaln¹ rzeczy-

wistoœæ bêd¹ mieli sami Mieszkañcy.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców

Warszawy”

Ko³o

„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Wspólnie dla dzieci

œródmiejskiej). Strategicznego planowania,

w tym konsultowania i proponowania

mieszkañcom, a nastêpnie wdra¿ania, wizji

dzielnicy za 10, 20, czy 30 lat. Obywa-

telskiej edukacji, równie¿ w przypadku

spraw kontrowersyjnych, budz¹cych obawy

mieszkañców (idealnym przyk³adem jest

tutaj kwestia parkowania). Zabiegania o

jak najszybsze wdro¿enie ram prawnych,

choæby w sferze planów miejscowych,

wprowadzaj¹cych wiêcej przejrzystoœci

przy wydawaniu przez urzêdników decyzji,

których skutki, czêsto negatywne, np. w

postaci ograniczenia dostêpu do œwiat³a

dziennego do minimum, bêd¹ póŸniej

odczuwaæ mieszkañcy.

Jak zerwaæ z trwaj¹c¹ od lat polityczn¹

stagnacj¹? Pierwszym krokiem jest zainte-

resowanie siê tym, co dzieje siê wokó³ nas

– np. kondycj¹ zabytków, wywo¿eniem

œmieci, wydawaniem pozwoleñ na budowê

– te wszystkie kwestie znajduj¹ siê w

sferze polityki lokalnej. Warto przy tym

pytaæ – urzêdników, radnych, w³adze

dzielnicy, czy miasta – dlaczego jest tak, a

nie inaczej? Dlaczego na mojej ulicy brakuje

koszy? Jak czêsto s¹ opró¿niane? Dlaczego

chodnik przy jednej kamienicy nie zosta³

wyremontowany, a przy kolejnej ju¿ tak?

Im wiêcej pytañ, tym lepiej, bo to pokazuje,

¿e mieszkañcy siê interesuj¹. Warto

przychodziæ na sesje, czytaæ interpelacje

dostêpne w Biuletynie Informacji Publicznej,

pytaæ radnych, na których siê g³osowa³o.

Mo¿e czêœæ z nich, pe³ni¹cych te funkcje

od kilku kadencji, a nie legitymuj¹cych siê

konkretnymi osi¹gniêciami w pracy na rzecz

mieszkañców, nale¿a³oby przy tym wymieniæ

podczas najbli¿szych wyborów?

Koñcz¹c, zachêcam szanownych

czytelników do zag³osowania w tegorocznym

bud¿ecie partycypacyjnym na zg³oszony

przeze mnie projekt ogólnodzielnicowy

„Patrzymy radnym na rêce – sesje Rady

Dzielnicy w Internecie” (numer 25 na liœcie

do g³osowania). Jego wdro¿enie od razu

nie rozwi¹¿e wszystkich problemów, które

nakreœli³em powy¿ej, ale z pewnoœci¹

wniesie wiêcej transparentnoœci i kultury

(mieszkañcy bêd¹ mogli ogl¹daæ radnych

„na ¿ywo”) do praskiej polityki.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

O tym Panu wprost jeszcze nie pisa³em,

a m³ody cz³owiek rz¹dzi Prag¹ ju¿ ponad rok.

W tym czasie zmieniono mu koalicjanta i

zd¹¿ono mu wymieniæ ju¿ trzech zastêpców.

Bardzo elokwentny na sesjach, potrafi wszyst-

ko wyt³umaczyæ, naœwietliæ perspektywy,

ale niewiele z tego wynika. Przychodz¹c

zapowiada³ transparentnoœæ - internetow¹

transmisjê obrad, a pozwoli³ na likwidacjê

systemu elektronicznego g³osowana, z

którego mo¿na by³o siê dowiedzieæ, kto, w

jakiej sprawie, jak podejmowa³ decyzje.

G³oœno mówi³ o walce z reklamami, ale chyba

szybko zapomnia³. Dopuœci³ do likwidacji

biblioteki na Kijowskiej. Nie stan¹³ na wy-

sokoœci zadania przy reorganizacji systemu

placówek oœwiatowych na Pradze. Próbowa³

siê realizowaæ w walce z dzik¹ prywatyzacj¹,

ale to grubszy kaliber. Ma problemy z go-

spodark¹ komunaln¹, wal¹ce siê kamienice

na Wileñskiej 5 i Kawêczyñskiej 67 oraz naj-

d³u¿sza w Warszawie kolejka do mieszkañ

komunalnych. To powoduje zapewne, ¿e od

dawna nie wspomina na temat darmowej

komunikacji w Warszawie. Du¿o s³ów, ma³o

konkretów. M³ody cz³owiek próbuje pozy-

tywnie zab³ysn¹æ medialnie, st¹d zapewne

pomys³ na tzw. bon mieszkaniowy na wzór

œwiêtej pamiêci bonu edukacyjnego, którym

to Pan Burmistrz próbuje rozwi¹zaæ proble-

my mieszkaniowe na Pradze. Na pierwszy

rzut pomys³ interesuj¹cy. Samorz¹d daje

pieni¹dze, osoby uprawnione do lokalu

komunalnego wynajmuj¹ za te œrodki

mieszkanie na wolnym rynku i wszyscy s¹

szczêœliwi. Nawet wyliczono koszty programu

pilota¿owego. Obejmowa³by 100 rodzin po

1000 z³, co daje to w skali roku 1, 2 miliona.

Przy bud¿ecie Pragi Pó³noc 300 milionów

niewiele, ale. Burmistrz dziœ mówi o

przys³owiowych Niderlandach - jest to roz-

wi¹zanie, którego nie przewiduje obecne

ustawodawstwo. Zmiana przepisów w tym

zakresie to ruszenie kilku ustaw i mnóstwo

pytañ, np. czy œrodki te by³yby zwolnione od

podatku i czy mia³yby wp³yw na wysokoœæ

innych zasi³ków. Na Pradze oczekuje w ko-

lejce prawie 500 rodzin, a to s¹ pieni¹dze

ju¿ zdecydowanie wiêksze. Wyliczone

koszty przez Burmistrza obejmuj¹ tylko 1 rok,

a co dalej? Beneficjenci programu skazani

byliby na ¿ycie na walizkach pod ci¹g³¹

kontrol¹ urzêdników, których obowi¹zkiem

by³oby sprawdzanie, czy osoby nadal spe³niaj¹

surowe kryteria dochodowe dla osób mo-

g¹cych ubiegaæ siê o lokal z zasobów

komunalnych. W przypadku nawet niewiel-

kiego przekroczenia rodzina wypada³aby z

programu. Burmistrz wspomina o trójstron-

nych umowach z udzia³em urzêdu, ale nie

wspomina o tym, ¿e w tym momencie by³by

stron¹ wszelkich konfliktów prawnych na

linii lokator - wynajmuj¹cy ze wszelkimi

konsekwencjami, tak¿e finansowymi. Po-

d¹¿ajmy dalej, jeœli jak¹œ grupê najemców

lokali obejmiemy monitoringiem ich upraw-

nieñ do zajmowania lokalu komunalnego,

to mog¹ pojawiæ siê w PiS pomys³y, dlaczego

nie zweryfikowaæ praw wszystkich innych

najemców do zajmowanych ju¿ lokali

komunalnych pod k¹tem finansowym (i

nie piszê tego bezpodstawnie). Burmistrz

Wojciech Zab³ocki, bo o nim mowa, na kon-

ferencji prasowej mia³ powiedzieæ „Niestety,

czêsto jest tak, ¿e z lokali komunalnych

korzystaj¹ osoby, które w ogóle ich nie

potrzebuj¹. Od momentu przyznania

mieszkania ich sytuacja mo¿e siê znacznie

Pomys³y Pana Burmistrza

Prosto z mostu

Mia³em nadziejê, ¿e do historii przejdzie druga

obok „spó³dzielczego prawa w³asnoœci” u³omna

forma w³asnoœci odziedziczona po PRL, jak¹ jest

u¿ytkowanie wieczyste. Masowe stosowanie u¿yt-

kowania wieczystego w okresie Polski Ludowej

mia³o dwa cele. Po pierwsze, pozwala³o komuni-

stom niczego nie dawaæ na w³asnoœæ obywatelom,

by nie czuli siê zbyt pewnie „na swoim”. Choæ nie

przez komunistów wymyœlone, u¿ytkowanie wie-

czyste wype³nia³o znakomicie idea³ komunizmu,

wedle którego ziemia mia³a na zawsze nale¿eæ do

pañstwa i tylko byæ przekazywana w u¿ytkowa-

nie obywatelom w miarê ich potrzeb. Po drugie,

op³ata za u¿ytkowanie wieczyste jest znacznie

wy¿sza ni¿ podatek od tej samej nieruchomoœci,

by³a to wiêc dodatkowa forma wyci¹gania

pieniêdzy od spo³eczeñstwa.

Komunizm dawno upad³, ale drugi cel

pozosta³ aktualny i u¿ytkowanie wieczyste jest

nadal powszechn¹ form¹ pseudow³asnoœci w Polsce.

Wiêcej nawet: w III RP twórczo rozwiniêto realizacjê

tego celu. Inaczej ni¿ w PRL, u¿ytkownik wieczysty

musi bowiem dodatkowo zap³aciæ podatek od

nieruchomoœci - której nie jest w³aœcicielem, bo

tylko j¹ dzier¿awi przez, najczêœciej, 99 lat.

Rz¹d zapowiada, ¿e czeka nas w tej sprawie

dobra zmiana. U¿ytkowanie wieczyste gruntów

zostanie z mocy prawa przekszta³cone w pra-

wo w³asnoœci. Ale zmiana bêdzie dobra tylko

czêœciowo, gdy¿ dotyczyæ bêdzie nieruchomoœci

zabudowanych na cele mieszkaniowe. Nie od-

bêdzie siê te¿ bezkosztowo, choæ - je¿eli dobrze

rozumiem za³o¿enia projektu, który jest jeszcze

na etapie uzgodnieñ - w sposób nieodczuwalny

dla kieszeni obywateli. Przez kolejne 20 lat

(w przypadku lokali u¿ytkowych przez 33 lata)

po uzyskaniu tytu³u w³asnoœci bêd¹ oni p³aciæ

„op³atê uw³aszczeniow¹” równ¹ dotychczasowej

rocznej op³acie za u¿ytkowanie wieczyste.

Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e tej op³aty

urzêdnicy nie bêd¹ ju¿ mogli aktualizowaæ, czyli

dokonywaæ jej podwy¿ki w zwi¹zku z wzrostem

wartoœci nieruchomoœci, co obecnie jest zmor¹

u¿ytkowników wieczystych.

Nie wiadomo, jaki bêdzie ostateczny kszta³t

ustawy, wêdruj¹cej po ministerialnych biurkach

od ubieg³ego roku. W tym czasie do³o¿ono do niej

uw³aszczenie domków jednorodzinnych, których

pierwotnie w niej nie by³o, a za to teraz mo¿e z

niej znikn¹æ uw³aszczenie gruntów pod gara¿ami

i miejscami postojowymi, na co bardzo nalegaj¹

przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych,

trac¹cych kolejne Ÿróde³ko ³atwych dochodów.

Wed³ug ostatnich deklaracji rz¹du, nowe

przepisy mog¹ wejœæ w ¿ycie nawet 1 paŸ-

dziernika 2017 r. By³oby to wskazane, gdy¿

opóŸnienie stwarza samorz¹dom mo¿liwoœæ

dokonywania dodatkowych aktualizacji op³at

za u¿ytkowanie - na niekorzyœæ obywateli.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Mniej wieczyœcie, wiêcej w³asnoœci
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