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Urodziny Pragi
- 4. dzielnicy Europy!
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 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Topór „dobrej zmiany”
dotar³ na Pragê
Od kilku tygodni na Pradze Pó³noc trwa wielka
wycinka. Zaniepokojeni mieszkañcy dziel¹ siê w
mediach spo³ecznoœciowych zdjêciami kolejnych
wycinanych wiekowych drzew, m.in. na terenie Portu
Praskiego, szko³y przy Ratuszowej, dzia³ki przy
Stalowej, czy ogrodu zoologicznego.
Korelacja wycinek w czasie
nie jest przypadkowa - miesi¹ce zimowe s¹ do tego najodpowiedniejsze, w pozosta³ych
nie mo¿na wycinaæ drzewostanu w zwi¹zku z okresami
lêgowymi ptaków. Z drugiej
strony przyspieszenie prac
drwali na czêœci terenów to
efekt, tzw. lex Szyszko, czyli
przyjêtej przez parlament pod
6 lutego w bia³o³êckim ratuszu przedstawiciele ZTM
koniec ubieg³ego roku, budz¹cej
du¿e kontrowersje i protesty podsumowali wyniki konsultacji spo³ecznych, dotycz¹cych
œrodowisk proekologicznych zmian w komunikacji miejskiej na Bia³o³êce. Przedstawiony
nowelizacji Ustawy o ochronie projekt, zak³adaj¹cy likwidacjê kilku popularnych linii
przyrody. Nowelizacja wpro- autobusowych, wci¹¿ budzi kontrowersje.
wadzi³a liberalizacjê wycinek
W najbli¿szym czasie, to niezale¿ny od utrudnieñ w
drzew i krzewów na dzia³kach znaczy 27 lutego, planowane ruchu drogowym dojazd z
prywatnych. W³aœciciele takich jest oddanie do u¿ytku nowego Nowodworów do wêz³a przedzia³ek, w przypadku niepro- odcinka trasy tramwajowej siadkowego M³ociny, w tym
wadzenia na nich dzia³alnoœci od pêtli Tarchomin Koœcielny do linii metra M1. Równoczegospodarczej, mog¹ w prak- do rejonu pêtli autobusowej œnie jednak nast¹pi znaczne
tyce ci¹æ do woli (wczeœniej Nowodwory. Dziêki temu ograniczenie komunikacji
dokoñczenie na str. 4 mo¿liwy bêdzie szybki i autobusowej.

518 - zostaje, 101 i E-8 - skasowane
- podsumowanie konsultacji w Bia³o³êce

„Jesteœmy w stanie dostrzec
wiêcej i szybciej zareagowaæ”
Zapraszamy do lektury wywiadu z Maciejem Wójtowiczem,
p.o. dyrektora Zarz¹du Praskich Terenów Publicznych
Panie Dyrektorze, na
pocz¹tek prosimy o przybli¿enie naszym czytelnikom
miejsca i roli ZPTP w obszarze zarz¹dzania zieleni¹
i przestrzeni¹ publiczn¹
na Pradze Pó³noc. Innymi
s³owy - za co dok³adnie
odpowiada, a za co nie
odpowiada ZPTP, z kim
wspó³pracuje przy wykony-
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waniu okreœlonych zadañ i
komu podlega?
Szanowni Pañstwo, najbardziej precyzyjnie o dzia³alnoœci
ZPTP oraz tym, czym siê zajmuje Zarz¹d Praskich Terenów
Publicznych w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
komu i w jakim zakresie podlegamy, mówi statut jednostki.
Ale ¿eby nie zanudzaæ

czytelników, postaram siê
przytoczyæ w skrócie nasze
podstawowe zadania. I tak,
zajmujemy siê m.in. utrzymaniem porz¹dku i czystoœci, a
w szczególnoœci zimowym i
letnim utrzymaniem ulic gminnych, opró¿nianiem koszy
ulicznych na ulicach gminnych,
likwidacj¹ dzikich wysypisk.
dokoñczenie na str. 2

G³ównym za³o¿eniem ZTM
jest bowiem zast¹pienie czêœci autobusów kursuj¹cych w
zachodniej czêœci dzielnicy
Bia³o³êka przez tramwaje i
wykorzystanie pozyskanych
w ten sposób pojazdów do
obs³ugi intensywnie rozbudowuj¹cych siê osiedli na zielonej
Bia³o³êce. Zmiany poprzedzone
zosta³y szeroko zakrojon¹
akcj¹ informacyjn¹ i konsultacjami, prowadzonymi od
24 listopada 2016 roku do
11 stycznia br.
Przedstawiciele ZTM
podkreœlaj¹, ¿e ka¿dy g³os
i ka¿da uwaga przekazane
ZTM w trakcie konsultacji
zosta³y szczegó³owo przeanalizowane, a najczêœciej powtarzaj¹ce siê postulaty zosta³y
uwzglêdnione w przygotowanym
projekcie, którego g³ówne
za³o¿enia przedstawiamy
poni¿ej.
Linia tramwajowa 2 zostanie wyd³u¿ona do okolic pêtli
autobusowej Nowodwory.
Tam sk³ady zmieni¹ kierunek
jazdy. Linia 2 bêdzie kursowaæ
na trasie:
dokoñczenie na str. 5

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Berliñski Kreuzberg, Miera Iela w Rydze i Ancoats w
Manchesterze - tylko te trzy dzielnice wyprzedzi³y Pragê w
rankingu najfajniejszych dzielnic Europy w opublikowanym
przez magazyn Business Insider. To œwietny prezent
urodzinowy – 10 lutego Warszawska Praga obchodzi³a
369 rocznicê nadania praw miejskich.
10 lutego 1648 roku król Miera Iela w Rydze i Ancoats
W³adys³aw IV Waza nada³ w Manchesterze. Daleko za
Pradze prawa miejskie, by³o to Prag¹ uplasowa³a siê paryska
369 lat temu. Pomimo up³ywu dzielnica Belleville i madrycka
czasu, ta strona Wis³y jest Malasana, a tak¿e rzymskie
nadal wyj¹tkowa. Doceni³ to Pigneto.
internetowy magazyn BusiWspó³pracuj¹cy z Business
ness Insider tworz¹c ranking Insider portal podró¿niczy Travel
najfajniejszych dzielnic Europy. Supermarket wraz z blogerami
Warszawska Praga zajê³a w Adamem Goffmanem, który
nim 4. miejsce. Wyprzedzi³y
prowadzi bloga „Travels of
j¹ tylko berliñski Kreuzberg,
Adam” oraz Emily Ray prowadz¹c¹ „The Cosy Traveller”,
POPRAWKI
przyjrzeli siê bli¿ej europejskim
miastom i wskazali do rankingu
KRAWIECKIE,
te dzielnice, które turystom
PRALNIA,
mog¹ wydaæ siê najciekawsze
i najbardziej oryginalne.
MAGIEL
Dzielnice oceniane by³y w
- OVERLOCK
kilku kategoriach: kultura,
kreatywnoœæ, wartoœæ histo- PRZERÓBKI
ryczna oraz nietypowe miej- SKRACANIE
sca do zobaczenia. Autorzy
- NAPRAWA ODZIE¯Y rankingu zwracali uwagê
na alternatywne kawiarenki,
ul. K. Darwina 16 lok. 1A
sklepy vintage, galerie sztuki
tel. 780 101 400
dokoñczenie na str. 3

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)

„Jesteœmy w stanie dostrzec wiêcej i szybciej zareagowaæ”
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Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
dotyczy to tylko terenów bêd¹cych w³asnoœci¹ Prezydenta
m.st. Warszawy i nie oddanych
w zarz¹d innym jednostkom.
W naszej gestii le¿y równie¿
pielêgnacja zieleni niskiej i
wysokiej w pasach drogowych
ulic gminnych, a tak¿e pielêgnacja zieleni parkowej na
gminnym terenie zieleñców i
skwerów. Od 2015 r. do zadañ
ZPTP nale¿y równie¿ utrzymanie i pielêgnacja zieleni na
terenach wewn¹trzosiedlowych.
Wczeœniej zajmowa³ siê tym
ZGN. W ramach naszych
kompetencji opiekujemy siê
te¿ kilkoma placami zabaw, si³owniami plenerowymi oraz
studniami wody oligoceñskiej.
Zachêcam do odwiedzenia naszej odœwie¿onej strony internetowej www.zptp.waw.pl,
gdzie mo¿na zasiêgn¹æ szczegó³ów. Strona wymaga jeszcze
kilku poprawek, ale staramy
siê j¹ na bie¿¹co aktualizowaæ.
Przy realizacji swoich zadañ
wspó³pracujemy z Prezydentem
m.st Warszawy, Zarz¹dem
Dzielnicy, w tym m.in. z Wydzia³em Ochrony Œrodowiska
i Wydzia³em Infrastruktury. Na
poziomie Miasta wspó³pracujemy z Biurem Ochrony Œrodowiska, z Pe³nomocnikiem
ds. Zieleni, Biurem Architektury
i Planowania Przestrzennego,
Biurem Mienia Miasta i Skarbu Pañstwa. Tak naprawdê
wszystko zale¿y od p³aszczyzny, tzn. od konkretnego
przypadku. Na przyk³ad, jeœli
jest potrzeba wyciêcia drzewa,
czy przeprowadzenia pielêgnacji
zieleni na terenie objêtym
opiek¹ konserwatora, wówczas wspó³pracujemy równie¿
ze Sto³ecznym Konserwatorem Zabytków. W ostatnim
okresie zaanga¿owani jesteœmy te¿ we wspó³pracê z
Biurem Sportu i Rekreacji
oraz Centrum Komunikacji
Spo³ecznej.
W minionym roku powsta³a
kolejna ogólnomiejska
„superjednostka” do spraw
zieleni – Zarz¹d Zieleni
m.st. Warszawy. Jakie ZZW
bêdzie mia³ kompetencje
wobec zieleni na Pradze
Pó³noc i jak ewentualnie
bêdzie wygl¹da³a wspó³praca
miêdzy ZZW a ZPTP?
Myœlê, ¿e na to pytanie najlepiej odpowiedzia³by dyrektor
Marek Piwowarski z Zarz¹du
Zieleni m. st. Warszawy. Mogê
tylko powiedzieæ, ¿e na chwilê
obecn¹ nie ma jeszcze podjêtej decyzji, jakimi terenami w
Dzielnicy Praga Pó³noc zajmie
siê ZZW. Wymaga to jeszcze
uzgodnienia z Zarz¹dem
Dzielnicy. Spotkania w tej
sprawie maj¹ siê odbywaæ w
pierwszym pó³roczu br.
W 16 z 18 dzielnic Warszawy nie ma odrêbnych podmiotów zajmuj¹cych siê
przestrzeni¹ publiczn¹ i
zieleni¹. Wyj¹tkami s¹
Œródmieœcie i w³aœnie Praga
Pó³noc. Czy nasza dzielnica rzeczywiœcie na tym
zyskuje i jakie s¹ zalety oraz
ewentualnie wady takiej
struktury?
Myœlê, ¿e tego typu rozwi¹zanie, podobnie jak to ma
miejsce z ró¿nymi sytuacjami
w naszym ¿yciu codziennym,
posiada zarówno pozytywne,
jak i negatywne strony. Na

pewno du¿¹ zalet¹ funkcjonowania takiej jednostki w dzielnicy jest bliskoœæ do lokalnej
spo³ecznoœci. Innymi s³owy,
jesteœmy w stanie dostrzec
wiêcej i szybciej zareagowaæ.
Oczywiœcie, du¿o nam brakuje do ZTP Œródmieœcie, który
uwa¿am za wzorcowy, ale to
jest w³aœnie jeden z moich
celów. Dorównaæ do nich. Nie
tylko pod wzglêdem infrastruktury samego urzêdu, ale
przede wszystkim prezentowanej przez nich jakoœci.
Tylko aby to osi¹gn¹æ, trzeba
czasu, zwiêkszenia œrodków
finansowych, ale równie¿
swoistej mentalnej zmiany
nastawienia pracowników do
wykonywanych czynnoœci.
Jeœli to wszystko wspólnie,
mówi¹c kolokwialnie „zagra”, to
zapewniam, ¿e mieszkañcy
bêd¹ mogli dostrzec pozytywne
efekty zmiany.
Jak Pana zdaniem powinna wygl¹daæ modelowa
wspó³praca z Wydzia³em
Ochrony Œrodowiska i jak
powinien przebiegaæ podzia³
kompetencji?
Wbrew pozorom to trudne
pytanie. Na pewno nie powinniœmy dublowaæ swoich
kompetencji. Wed³ug mnie
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
powinien byæ np. kreatorem
polityki czy standardów
utrzymania zieleni w dzielnicy.
Oczywiœcie, w oparciu o
ogólnomiejskie wytyczne w
tym zakresie. My natomiast
powinniœmy byæ jednostk¹
wykonawcz¹, która wdra¿a i
realizuje te za³o¿enia. Co nie
oznacza, ¿e nie mo¿emy sami
ubiegaæ siê o œrodki, np. na
modernizacjê szaty roœlinnej,
jak to mia³o miejsce w ubieg³ym
roku, czy te¿ na realizacjê
innych naszych pomys³ów.
Oczywiœcie i w takim przypadku
uwa¿am, ¿e powinno siê
to odbywaæ przy pe³nej
wspó³pracy z WOŒ. I tego staramy siê trzymaæ. W tym roku
odby³em ju¿ dwa spotkania z
burmistrzem Kacprzakiem
odpowiedzialnym w naszej
dzielnicy za zieleñ w³aœnie w
celu ustalenia i podzia³u ról
pomiêdzy WOŒ i ZPTP. Je¿eli
tylko œrodki finansowe bêd¹
wystarczaj¹ce, to myœlê, ¿e ta
wspó³praca bêdzie bardzo
owocna.
Tym, co szczególnie interesuje mieszkañców, s¹ wycinki
drzew i nowe nasadzenia.
Czy mo¿e Pan przybli¿yæ
bilans wycinek i nowych
nasadzeñ wykonanych na
Pradze Pó³noc w 2016 roku?
Faktycznie wycinka drzew
to bardzo dra¿liwy temat.
Szczególnie w kontekœcie
nowej ustawy. Zreszt¹ media
donosz¹ ju¿ o jej pierwszych
„ofiarach”, w postaci drzew, na
których wycinkê do niedawna
by³a wymagana decyzja administracyjna. W tym miejscu
chcia³bym zaznaczyæ, ¿e
ZPTP przeprowadzaj¹c jak¹kolwiek wycinkê, robi to w³aœnie na mocy decyzji administracyjnych wydawanych b¹dŸ
przez Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, b¹dŸ przez
Marsza³ka Województwa.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e
niejednokrotnie ww. decyzje
opiniowane s¹ jeszcze przez
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska. Pozwalam sobie o tym wspomnieæ,

poniewa¿ dochodzi³y do mnie
sygna³y, ¿e robiliœmy to bez
zezwolenia.
Jako jednostka przekonaliœmy
siê na w³asnej skórze, jak
bardzo ten temat jest dra¿liwy,
na prze³omie paŸdziernika
i listopada ubieg³ego roku,
kiedy to przyst¹piliœmy do
modernizacji szaty roœlinnej
terenów wewn¹trzosiedlowych przy ul. K. Linneusza.
Padliœmy wówczas ofiar¹
nagonki medialnej (g³ównie
na Facebooku), w której
zarzucano nam wycinki bez
pozwolenia. Posuniêto siê nawet
do tak ostrych sformu³owañ,
jak „rzeŸ Pragi”. Faktycznie,
podczas prac zosta³y w sumie
usuniête 33 drzewa, chcia³bym
jednak zauwa¿yæ, ¿e posiadaliœmy stosowne decyzje i
wszystko odby³o siê zgodnie
z prawem. Myœlê, ¿e obraz tej
sytuacji zosta³ te¿ wypaczony
przez rozpowszechnienie
nieprecyzyjnej informacji.
Zapomniano wtedy dodaæ, ¿e
w ramach tej samej modernizacji nasadziliœmy 93 nowe
drzewa. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e sam projekt by³
wczeœniej przygotowany
przez ZGN, który pozyska³
œrodki na jego realizacjê z
Biura Ochrony Œrodowiska m.st.
Warszawy. My otrzymaliœmy
go do realizacji. Chcia³bym
niezale¿nie zaznaczyæ, ¿e
przeprowadzaj¹c przetarg na
wykonawcê tego zadania,
konsultowaliœmy przedmiot
zamówienia z Wydzia³em
Ochrony Œrodowiska, wiêc nie
jest te¿ tak, ¿e dzielnica o tym nie
wiedzia³a – taki zarzut równie¿
pada³. Zreszt¹ w kontekœcie
zieleni staramy siê na bie¿¹co
konsultowaæ swoje dzia³ania i
z dzielnic¹, i jeœli to konieczne,
z Pe³nomocnikiem ds. Zieleni
– Renat¹ Kury³owicz.
Jeœli chodzi o statystyki,
to w ca³ym ubieg³ym roku w
ramach ró¿nych dzia³añ posadziliœmy, jako ZPTP, prawie
300 drzew, a wyciêtych zosta³o 180. Jeœli czytelnicy bêd¹
zainteresowani szczegó³ami,
jesteœmy do dyspozycji.
Wielu mieszkañców narzeka na solenie ulic zim¹.
Jaki jest Pana stosunek do tej
kwestii? Na Pradze Pó³noc do
tej pory jedynie na Œliwicach,
na wniosek tamtejszych
mieszkañców (poparty
stanowiskiem rady kolonii)
wyra¿ono wolê zaprzestania
solenia. Jaki jest bilans tych
dzia³añ i czy przewiduje
Pan zaprzestanie solenia
pozosta³ych ulic zarz¹dzanych
przez ZPTP?
OdpowiedŸ na to pytanie
nie bêdzie taka prosta. Kwestiê tego, czym bêdziemy sypaæ nawierzchnie w czasie
zimy, reguluje Rozporz¹dzenie
Ministra Œrodowiska z 27
paŸdziernika 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków
stosowania œrodków, jakie
mog¹ byæ u¿ywane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach. Zgodnie z jego zapisami moglibyœmy u¿ywaæ
piasku. Dlaczego tego nie
robimy? Jeœli nie wiadomo o co
chodzi, to chodzi o pieni¹dze.
PóŸniejsze usuwanie piasku, a
tak¿e spore ryzyko zapychania
siê np. studzienek kanalizacyjnych mo¿e generowaæ du¿e
koszty dla jednostki. Oczywiœcie, ka¿dy kij ma dwa koñce

i mo¿na powiedzieæ, ¿e przecie¿ sól niszczy obuwie czy
karoserie samochodów, ale
proszê pamiêtaæ, ¿e w danym
momencie muszê postêpowaæ
tak, na ile pozwalaj¹ przyznane
nam œrodki finansowe. Wydaje mi siê równie¿, ¿e nie bez
znaczenia jest bezpieczeñstwo. Piasek nie rozpuœci
lodu, prawda? Podsumowuj¹c, wszystkich nie da siê
zadowoliæ. Ale jeœli uda mi
siê wywalczyæ wiêkszy bud¿et, wówczas bêdziemy
analizowaæ czy, i ewentualnie
gdzie mo¿emy wprowadziæ
zmiany w tym zakresie.
W ostatnim czasie w odczuciu wielu mieszkañców
pogorszy³a siê czystoœæ na
terenie dzielnicy. Trawniki i
chodniki s¹ rzadziej sprz¹tane.
Jaka jest tego przyczyna?
Jakie dzia³ania zostan¹ podjête w najbli¿szym czasie,
by tê sytuacjê zmieniæ?
I tu znowu muszê siê,
niestety, odnieœæ do bud¿etu,
jakim dysponujemy. Choæ sam
problem, np. psich odchodów,
czy opró¿niania koszy na
œmieci nie dotyczy tylko Pragi,
ale te¿ kilku innych dzielnic.
Odnosz¹c siê jednak do naszego podwórka, staramy siê
robiæ co mo¿emy, a w³aœciwie
na co nam bud¿et pozwala.
Ju¿ w sierpniu ubieg³ego
roku, sk³adaj¹c projekt planu
wydatków na 2017 r., sygnalizowa³em, ¿e przyznane nam
œrodki s¹ niewystarczaj¹ce i
mo¿e to powodowaæ pogorszenie siê jakoœci przy realizacji m.in. zadañ z zakresu
utrzymania porz¹dku. Mogê
zapewniæ, ¿e jak tylko niedobory w naszym bud¿ecie
zostan¹ uzupe³nione, to postaramy siê poprawiæ sytuacjê
na naszych terenach. Bo nie
nale¿y zapominaæ, ¿e nie
wszystkie tereny w dzielnicy
s¹ utrzymywane przez nas.
Jest jeszcze ZOM, ZDM, ZTM,
wspólnoty mieszkaniowe itp.,
które równie¿ odpowiadaj¹
za utrzymanie czystoœci na
swoich dzia³kach.
Osobn¹ kwesti¹ pozostaje
fakt, ¿e równie¿ jako spo³eczeñstwo powinniœmy bardziej
dbaæ o porz¹dek. Naj³atwiej
jest rozliczaæ urzêdników, ¿e
nie posprz¹tali. A ja chcia³bym
zadaæ pytanie: sk¹d siê bior¹
na trawnikach œmieci, puszki,
butelki czy niedopa³ki papierosów? Sk¹d na trawnikach
czy chodnikach psie odchody?
Czy za to mo¿na obwiniaæ
tylko bezpañskie psy? Problem
jest wiêc bardziej z³o¿ony. Nie
twierdzê, ¿e nie moglibyœmy
robiæ wiêcej. Tak jak wspomina³em wczeœniej, my robimy
to, co mo¿emy w ramach
przyznanych nam przez Zarz¹d Dzielnicy œrodków, np.
realizuj¹c zwyciêskie projekty
z poprzedniej edycji bud¿etu
partycypacyjnego kupimy w
tym roku nowe kosze na œmieci oraz podajniki z torebkami na
psie odchody. Ale niezmiernie
wa¿ne jest, abyœmy jako
mieszkañcy tego miasta czy
dzielnicy sami zaczêli dbaæ o
czystoœæ w³asnego otoczenia.
Byæ mo¿e trzeba by³oby przeprowadziæ jak¹œ kampaniê
spo³eczn¹ czy informacyjn¹?
Jakie plany odnoœnie rewitalizacji zieleni na Pradze
ma kierowana przez Pana
jednostka i jak¹ rolê w tym

procesie bêd¹ mieli do odegrania sami mieszkañcy?
Jeœli chodzi o zieleñ, to du¿o
bêdzie zale¿a³o od ustaleñ
pomiêdzy nami, Zarz¹dem
Dzielnicy, a Zarz¹dem Zieleni
m.st. Warszawy. Nie dotyczy to
terenów wewn¹trzosiedlowych.
Tam bêdziemy staraæ siê
kontynuowaæ nasze dzia³ania
poprzez modernizacjê szaty
roœlinnej. Nie chcia³bym jednak w tym momencie mówiæ,
które konkretnie podwórka
czy tereny s¹ przedmiotem
naszego zainteresowania,
poniewa¿ czekamy na uzupe³nienie naszego bud¿etu. Bez tego
jakiekolwiek moje deklaracje
bêd¹ pozbawione pokrycia.
Mogê zapewniæ, ¿e bêdziemy
ws³uchiwaæ siê w oczekiwania
pra¿an. Przez ostatnie lata
wp³ywa³o do nas sporo pism
z proœbami od mieszkañców,
które sukcesywnie chcia³bym
wdra¿aæ. Oczywiœcie zaznaczam, ¿e wszystkich próœb nie
jesteœmy w stanie spe³niæ, ale
do³o¿ymy starañ, aby chocia¿
czêœæ zrealizowaæ.
Nasza dzielnica, podobnie jak czêœæ Targówka i
Pragi Po³udnie objêta jest
dzia³aniami w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Jaka rolê we wdra¿aniu ZPR pe³ni kierowana
przez Pana jednostka?
W po³owie grudnia ubieg³ego
roku zosta³ zmieniony statut
ZPTP. Nowe zapisy umo¿liwi¹
nam realizacjê zadañ zlecanych przez Prezydenta m.st.
Warszawy w ramach rewitalizacji. Kwestia konkretnych
zadañ bêdzie w najbli¿szym
czasie przedmiotem ustaleñ.
Dlatego wola³bym wstrzymaæ
siê jeszcze z konkretnymi
deklaracjami.
Na zakoñczenie prosimy o
wskazanie najwa¿niejszych
wyzwañ, przed którymi stoi
ZPTP w 2017 roku.
Najwiêkszym wyzwaniem
bêdzie na pewno sprostanie
oczekiwaniom wszystkich
mieszkañców przy tak skromnym bud¿ecie, jakim obecnie
dysponujemy. Nale¿y pamiê-

taæ, ¿e zajmujemy siê nie tylko lokaln¹ zieleni¹. W mojej
opinii gruntownego remontu
wymagaj¹ np. studnie poboru
wody oligoceñskiej, które
przez lata by³y jedynie na
bie¿¹co konserwowane. Z
uwagi na wysokie koszty
takiego zadania, chcia³bym
wyremontowaæ przynajmniej
jedn¹ w danym roku. Kolejn¹
kwesti¹ s¹ ogrodzenia zieleni
w kilku kluczowych miejscach,
np. w pasach ul. Kowieñskiej
i Kowelskiej, na której w ubieg³ym roku wykonaliœmy modernizacjê zieleni. Wówczas
nie wystarczy³o na to œrodków.
Niestety, obecne zabezpieczenie w postaci drewnianych
palików i siatki jest notorycznie niszczone. Ludzie zwijaj¹
siatkê i wprowadzaj¹ na ten
teren psy. Jeœli wiêc mogê
przy tej okazji o coœ zaapelowaæ, to w³aœnie o szanowanie
otoczenia, bo za chwilê znowu
padnie zarzut, ¿e urzêdnicy z
ZPTP nie posprz¹tali trawnika. Jak ju¿ wspomina³em,
chcia³bym kontynuowaæ dzia³ania w zakresie modernizacji
szaty roœlinnej na terenach
wewn¹trz podwórkowych.
Wszystko zale¿y od bud¿etu.
Niezale¿nie od tego, bardzo
zale¿y mi na poprawie wizerunku jednostki. Aby jednak
tak siê sta³o, potrzeba czasu i
cierpliwoœci.
Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawiali:
Karolina Krajewska
Krzysztof Michalski
Maciej Wojtowicz, lat 37,
¿onaty, dwójka dzieci. Od
marca 2016 r. p.o. Dyrektora ZPTP. Z Urzêdem Miasta
zwi¹zany od 2009 r., pracowa³ m.in. w Biurze Funduszy Europejskich, gdzie koordynowa³ projekty unijne
oraz w Centrum Przedsiêbiorczoœci Smolna. Jego
hobby to motoryzacja, nowinki techniczne, sporty
walki (trenuje kickboxing),
pi³ka no¿na oraz narciarstwo alpejskie. Lubi dobre
kino sensacyjne oraz teatr.
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Podsumowania i plany
Pierwsze w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji
Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc mia³o charakter
sprawozdawczo-wyborczy. Podsumowano dzia³ania w
roku, dokonano wyboru prezydium i przedyskutowano
tematy, jakimi DKDS powinien zaj¹æ siê w w bie¿¹cym roku.
W 2016 odby³o siê siê 9 spotkañ DKDS, a g³ównymi poruszanymi na nich tematami by³ bud¿et partycypacyjny, polityka
bezpieczeñstwa w dzielnicy oraz realizacja programu rewitalizacji. Nieznacznie wzros³a liczba organizacji uczestnicz¹cych
w DKDS, ale frekwencja podczas spotkañ nie przekracza³a 8
osób. Mimo kameralnego grona, DKDS zainicjowa³ procedurê
konsultacji spo³ecznych dot. funkcjonowania praskiej biblioteki
publicznej, bra³ tak¿e udzia³ w konsultacjach dot. przysz³oœci
Pa³acyku Konopackiego oraz wy³oni³ ze swego grona kandydatkê do Rady Seniorów na Pradze Pó³noc. Wœród dzielnicowych
radnych nie znalaz³ siê ¿aden chêtny do zasiadania w tym
gremium.
Przewodnicz¹cym prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego zosta³ wybrany ponownie Krzysztof Michalski z
Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców Micha³ów. Wymieniono
opinie na temat zadañ komisji w bie¿acym roku. Poniewa¿
wiêkszoœæ cz³onków prezydium aktywnie uczestniczy w procesie
rewitalizacji, najprawdopodobniej tematyka spotkañ komisji
bêdzie siê koncentrowaæ wokó³ tego tematu.
Kr.
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i wydarzenia artystyczne.
Punkty ujemne przyznawane
by³y za zbyt du¿¹ liczbê
sieciówek.
Praga zosta³a nazwana
dzielnic¹, w której „stare ³¹czy siê
z nowym”. Wed³ug poradnika
portalu Travel Supermarket
na warszawskiej Pradze warto
zajrzeæ do Soho Factory, zwiedziæ Muzeum Neonów i zjeœæ
w restauracji Warszawa
Wschodnia. Blogerzy komplementuj¹ równie¿ Bazar
Ró¿yckiego, Sen Pszczo³y i
kluby, takie jak Hydrozagadka
oraz Sk³ad Butelek.
Zaznaczaj¹, ¿e choæ Praga
jeszcze do niedawna cieszy³a
siê z³¹ s³aw¹, dziœ prezentuje
swoje zupe³nie nowe oblicze.
Odnowione kamienice, klimatyczne kawiarnie i wiele pracowni artystycznych - w³aœnie
to przyci¹ga turystów z niemal
ca³ego œwiata.
4. miejsce i te entuzjastyczne
oceny oczywiœcie ciesz¹, ale
my, bêd¹c tu na miejscu wiemy,
¿e tak naprawdê dzielnic¹
artystów Praga by³a dziesiêæ

lat temu, kiedy to w maju 2007
roku otwarto na Brzeskiej 10
pracowni artystycznych, oddanych twórcom za symboliczn¹
z³otówkê, a podobne pracownie zaczê³y powstawaæ na
Targowej, In¿ynierskiej i 11 listopada. W nastêpnych latach
w ka¿dym numerze Nowej
Gazety Praskiej pisaliœmy
przynajmniej o jednym wernisa¿u wystawy malarskiej czy
ciekawym wydarzeniu artystycznym. Po paru latach, po
kilkakrotnej podwy¿ce czynszów, nie maj¹c wsparcia ze
strony miasta, artyœci pozamykali swe pracownie i opuœcili
Pragê.
Nieliczni, którzy pozostali
oraz prascy spo³ecznicypasjonaci na szczêœcie dalej
robi¹ swoje i dlatego odbywaj¹
siê takie imprezy jak „Noc
Pragi” czy „Otwarta Z¹bkowska”.
Tegoroczne Urodziny Pragi,
obchodzone w dniach 6-12
lutego, by³y inicjatyw¹ ca³kowicie oddoln¹, przygotowan¹
przez organizacje pozarz¹dowe, takie jak Towarzystwo
Przyjació³ Pragi, Gwara War-
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szawska, Fundacja Zmiana,
Kolekcjonerzy Czasu, Na
Pradze, czy PSM Micha³ów.
Do organizatorów do³¹czy³o
Muzeum Warszawskiej Pragi,
proponuj¹c wyk³ady i zwiedzanie z dzieæmi muzealnej
ekspozycji.
Odby³y siê liczne prezentacje
i, mimo siarczystego mrozu,
spacery tematyczne po praskich ulicach. Jak postêpowa³a
budowa bazyliki na Kawêczyñskiej, jak przez lata
zmienia³ siê koœció³ œw. Floriana
i co by³o niegdyœ w miejscu
muralu Wedla na œcianie kamienicy na rogu Z¹bkowskiej
i Targowej opowiedzia³ w sobotê, 11 lutego, w Centrum
Zarz¹dzania Œwiatem przy
Okrzei 26 Adrian Gajewski ze
„Spacerkiem po Warszawie” w
ramach prezentacji „Praga na
starej fotografii i wspó³czeœnie”.
Dziêki archiwalnym zdjêciom
mogliœmy dowiedzieæ siê, jak
wygl¹da³a w czasie okupacji
niemieckiej i po wojnie praska
synagoga, zburzona ostatecznie w 1953 roku a tak¿e
jak zmienia³ swoje miejsce
Dworzec Wileñski.
Równie¿ 11 lutego, Karol
Bulski z Ferajny Praskiej poprowadzi³ wycieczkê szlakiem
filmów krêconych na Pradze.
Jak na wstêpie wyjaœni³, na
Pradze i w s¹siednich dzielnicach prawobrze¿nych o podobnym klimacie nakrêcono
ponad 100 fabularnych filmów
i seriali. W wielu z nich, czêsto
najg³oœniejszych, jak „Piani-

sta” czy „Czterej Pancerni i
Pies” praskie klimaty zastêpuj¹ nieistniej¹c¹ przedwojenn¹ zabudowê lewobrze¿nej
Warszawy.
- Najciekawsze s¹ jednak te
filmy, w których rolê odgrywaj¹
(mniej lub bardziej) popularne
wyobra¿enia o Pradze, jako o
miejscu, gdzie czas p³ynie
inaczej, obowi¹zuj¹ inne prawa ni¿ za Wis³¹ – powiedzia³
Karol Bulski.
Na spacerze zobaczyliœmy
takie miejsca, których wygl¹d,
atmosfera oraz legenda decydowa³a o kontekœcie, w jakim
uwieczniali je filmowcy. Od
punktu zbiórki przed Teatrem
Powszechnym trasa prowadzi³a na stacjê Warszawa
Stadion, poprzez Port Praski,
uwieczniony m.in. w filmie
Barbary Sas „Krzyk”, ulicê Jagielloñsk¹, gdzie w latach 70.
w ruinach fabryki „Wulkan”
Stanis³aw Jêdryka krêci³ serial
„Stawiam na Tolka Banana”,
na ulicê Konopack¹, która
pos³u¿y³a jako plener £ukaszowi Palkowskiemu do filmu
„Rezerwat”. Spacer zakoñczy³
siê pokazem fragmentów
omawianych filmów w klubie
Offside przy Brzeskiej 16.
To by³ bardzo pouczaj¹cy
spacer, czêsto po miejscach,
które mo¿na zobaczyæ ju¿
tylko w polskich filmach. Podobnie jak w przypadku innych
tematycznych spacerów:
„¯ydowska Praga”, „Praskie
kapliczki”, czy „Legendarne
symbole Pragi” - taka forma
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Ulica Wrzesiñska „zagra³a” w filmie
Andrzeja Wajdy „Pokolenie” (1954)
œwiêtowania urodzin Pragi to
inicjatywa niezwykle udana,
dziêki której zupe³nie zrozumia³y staje siê fakt, ¿e Praga
zajê³a 4. miejsce w rankingu
na najfajniejsz¹ dzielnicê
Europy.
Nale¿y tylko mieæ nadziejê,
¿e w³adze dzielnicy nie po-

padn¹ w samozadowolenie,
wyjd¹ naprzeciw oddolnym
inicjatywom i obejm¹ mecenatem artystów, aby Praga znowu by³a dla nich goœcinna i
sta³a siê wa¿nym punktem
na mapie woja¿y turystów z
ca³ego œwiata.
Joanna Kiwilszo
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Du¿o zmian
Zwo³ana 8 lutego sesja rozpoczê³a siê o godz. 16.30 i
trwa³a, z przerwami, do pó³nocy. Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy Krzysztof Miszewski; g³osy liczy³ Tomasz
Cichocki, zast¹piony w koñcowej czêœci przez Grzegorza
Golca. Wyjaœnieñ i odpowiedzi na pytania radnych
udzielali: burmistrz S³awomir Antonik i wiceburmistrzowie:
Grzegorz Gadecki i Ma³gorzata Kwiatkowska.
Projekt pierwszej uchwa³y szko³y zawodowej wraz z
dotyczy³ zmiany za³¹cznika infrastruktur¹ i zagospodarowadzielnicowego do projektu niem terenu”; oraz 982 081 z³
bud¿etu m.st. Warszawy na rok na przebudowê budynku przy
2017. Do projektu uchwa³y ul. Kunieckiej 8 na potrzeby
klub radnych PiS zg³osi³ przedszkola; budowê sali
poprawki, budowê ulic: Prze- gimnastycznej z zagospodawoŸników i Miedzianogórskiej. rowaniem terenu oraz moPoprawka zosta³a zmieniona dernizacj¹ obiektu liceum
nastêpn¹ uchwa³¹, natomiast ogólnokszta³c¹cego przy ul.
przywrócono budowê ulic: Oszmiañskiej (etapy I, II, III Przec³awskiei i Przy Grodzi- 1 547 947 z³); 15 000 z³ na
sku. W g³osowaniu uchwa³ê adaptacjê willi przy ul. Siarradni poparli jednomyœlnie, czanej 6a; 230 296 z³ na
22 g³osami.
adaptacjê willi przy ul. SiarW uchwale zapisano czanej 6 na Centrum Kultury
m.in. zwiêkszenie œrodków i Aktywnoœci Lokalnej; 13 346 z³
na dotacje dla placówek na budowê bocznego boiska
oœwiatowych, o 12 000 z³ przy ul. £abiszyñskiej 20.
na przy³¹czenie ³¹cza œwiaW przyjêtej jednomyœlnie,
t³owodowego do budynku 22 g³osami, uchwale m.in.
DBFC; 3 000 000 z³ na budowê zwiêkszono o 2 575 147 z³
budynku komunalnego przy ul. œrodki na szko³y podstawoOdrow¹¿a z pomieszczeniami we; o 7 421 z³ na projekt „Dodla przedszkola i poradni psy- bra kadra to sukces szko³y”.
chologiczno-pedagogicznej; W ramach Regionalnego
74 252 z³ na zakup gruntu Programu Operacyjnego Wojeprzy ul. Malborskiej na cele wództwa Mazowieckiego 2014oœwiatowe.
2020 zwiêkszono o 23 500 z³
Uchwalono przywrócenie dotacjê podmiotow¹ dla DK
niewykorzystanych w 2016 „Œwit”, o 42 500 z³ dla DK „Zaroku œrodków: 199 491 z³ na cisze”; 47 890 z³ na ochronê
budowê boisk szkolnych obiektu sportowo-rekreacyjprzy Szkole Podstawowej nr nego „Syrenka”. 70 000 z³ na
277 przy ul. Suwalskiej 29; opracowanie dokumentacji
800 000 z³ na zakup 2 zadaszeñ projektowej na przebudowê
pneumatycznych dla 2 boisk ul. Rzeszowskiej i 70 000 z³
przy ul. Remiszewskiej 40; na opracowanie dokumentacji
1 501 404 z³ na budowê bo- projektowej na przebudowê
isk szkolnych przy SP nr 298 ul. Miedzianogórskiej; 80 000 z³
przy ul. Krakusa 2 i zakup na opracowanie dokumentacji
zadaszenia pneumatycznego; projektowej na przebudowê
400 000 z³ na zadanie inwe- ul. PrzewoŸników; 60 000 z³
stycyjne pn. „Adaptacja i na opracowanie dokumentacji
rozbudowa budynku przy ul. projektowej na budowê
Wysockiego 51 na potrzeby ci¹gu pieszo-jezdnego od

ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno; o
15 000 z³ zwiêkszono œrodki
na zadanie inwestycyjne
pn. „Rewitalizacja obszaru
Targówek Przemys³owy Siarczana 6A”.
Radni poparli propozycjê
Rady m.st. Warszawy, by
zlokalizowanej na Targówku
ulicy bez nazwy nadaæ nazwê
Pohulanka.
Nastêpnie wyrazili negatywne stanowisko w sprawie
zmian w uk³adzie linii autobusowych na terenie Bia³o³êki
i Targówka. Uznano je za
niekorzystne dla mieszkañców
Targówka. Jeszcze wiêkszy
sprzeciw wywo³a³ projekt
zmiany ustawy o ustroju
m.st. Warszawy. W uzasadnieniu napisano m.in.: „Zaproponowana ustawa odbiera
mieszkañcom suwerennoœæ i
mo¿liwoœæ decydowania o
w³asnych sprawach (...).
Proponowane w ustawie regulacje dotycz¹ ¿ywotnych
interesów spo³ecznoœci lokalnych, które zosta³y ca³kowicie pominiête w procesie ich
przygotowywania. Jest to
ra¿¹ce naruszenie zasady
subsydiarnoœci, zawartej w
Konstytucji RP (...). Stanowczo
¿¹damy natychmiastowego
zaprzestania pracy nad tym
dokumentem (…). Rada
Dzielnicy Warszawa Targówek popiera referendum w tej
sprawie, uchwalone przez
Radê m.st. Warszawy 6 lutego.
Apelujemy do mieszkañców
dzielnicy o wziêcie udzia³u w
referendum 26 marca 2017
roku i g³osowanie przeciwko
zmianie granic m.st. Warszawy
poprzez do³¹czenie kilkudziesiêciu s¹siednich gmin.
W koñcowej czêœci sesji
komisje merytoryczne Rady
z³o¿y³y okresowe plany pracy, a zarz¹d dzielnicy – sprawozdanie z dzia³alnoœci od 1
paŸdziernika do 31 grudnia
2016 roku.
K.
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Nowe boiska
i ogród sensoryczny
W zwi¹zku ze zwiêkszeniem dochodów Targówka o
500 000 z³, na wniosek zarz¹du Dzielnicy 16 lutego zosta³a
zwo³ana sesja Rady, z projektem uchwa³y o przeznaczeniu
tej kwoty na inwestycjê „budowa boiska oraz ogrodu
sensorycznego w Parku Bródnowskim – doposa¿enie
placu zabaw w urz¹dzenia dostosowane dla dzieci
niepe³nosprawnych”.
Obrady prowadzi³ wice- dyrektor VIII Ogrodu Jordaprzewodnicz¹cy Rady Witold nowskiego, administruj¹cego
Harasim, g³osy liczy³ Andrzej terenem proponowanej
D¹browski; zarz¹d reprezen- inwestycji..
towa³ wiceburmistrz Grzegorz
W g³osowaniu projekt tej
Gadecki.
uchwa³y popar³o 20 radnych,
Andrzej Bittel i Jacek Rybak 1 wstrzyma³ siê od g³osu, nie
zaproponowali wprowadzenie by³o przeciwnych. Inwestycja
do porz¹dku obrad interpelacji bêdzie realizowana w latach
i wolnych wniosków; ale nie 2017 – 2018. Kosztowaæ bêwyrazi³ zgody wiceburmistrz dzie ³¹cznie 1 200 000 z³
Gadecki.
(2017 – 500 000 z³, 2018 –
Szczegó³owych informacji na 700 000 z³). Roczne utrzymatemat planowanej inwestycji nie obiektu bêdzie kosztowaæ
udzieli³a Katarzyna Patrzyczna, 25 000 z³)

Celem zmian jest dostosowanie przestrzeni publicznej,
administrowanej przez VIII
Ogród Jordanowski, do potrzeb mieszkañców. List
poparcia zmian podpisa³y
442 osoby.
Planowane zmiany obejmuj¹:
wybudowanie kompleksu
boisk wielofunkcyjnych dla
dzieci m³odszych (4 – 7 lat)
oraz doposa¿enie terenu w
„ogród zmys³ów” (ogród
sensoryczny) i inne urz¹dzenia terapeutyczne do terapii
integracji sensorycznej i
na potrzeby dzieci niepe³nosprawnych ruchowo. Ogród
podzielony bêdzie na strefy:
dotyku, wzroku, smaku,
wêchu i s³uchu.
K.
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O zmianach w bud¿ecie
i reprywatyzacji
Sesja budzi³a sporo emocji jako kolejna zwo³ana w trybie
nadzwyczajnym, ale zawiera³a te¿ 49 punktów porz¹dku
obrad. Po rozpoczêciu sesji jeszcze go rozszerzono. Internauci œmiali siê, ¿e trzeba ze sob¹ wzi¹æ kanapki,
termos z kaw¹ i koce, bo zwo³ana na pi¹tek sesja potrwa
do poniedzia³ku i umawiali siê na spacery o wschodzie s³oñca.
Radny opozycji Ireneusz na terenie Pragi Pó³noc, co
Tondera wyra¿a³ swoje oba- ogranicza³o mo¿liwoœæ dalszej
wy, ¿e sesja mo¿e siê ci¹gn¹æ dyskusji. Tymczasem, mimo
nawet przez rok, parali¿uj¹c ¿e wstrzymano zwroty dokow³aœciw¹ pracê rady. Rozbu- nywane przez miasto na mocy
dowanego porz¹dku obrad decyzji administracyjnej, ale
broni³ jednak radny niezale¿ny nadal w mocy s¹ wyroki
Marek Bielecki t³umacz¹c, ¿e s¹dowe. W dzielnicy jest
po dwóch latach tej kadencji obecnie 11 prawomocnych
rady chcia³by przepytaæ zarz¹d decyzji zwrotowych. Zarz¹d
z dzia³añ w poszczególnych dzielnicy chce wiedzieæ jak ma
tematach. A ¿e zebra³o siê ich siê zachowaæ w sprawach
tyle? Nie musz¹ byæ omawiane w¹tpliwych. Wystosowa³ do
wszystkie naraz.
I tej sugestii trzyma³ siê
burmistrz Zab³ocki w dalszej
czêœci obrad.
Na pocz¹tku jednak przedstawiono proponowane korekty
w za³¹czniku bud¿etowym,
m.in. wpisano dodatkowe 45
tysiêcy na Dom Kultury
Praga i bibliotekê publiczn¹,
a tak¿e œrodki na zakup
dokoñczenie ze str. 1
wyposa¿enia dla szkolnych wymagane by³y stosowne
sto³ówek oraz dop³aty do pozwolenia). W przypadku
mleka. Radny Tondera sprze- dzia³ek, na których prowaciwi³ siê zabieraniu blisko dzona jest dzia³alnoœæ gospo6,5 mln z³ z remontów i utrzy- darcza, jedynym ograniczemania dróg. Brak pieniêdzy niem jest obowi¹zek uzyskana sprzatanie chodników i nia pozwolenia na wycinkê
naprawy jezdni jest ju¿ wi- drzew w przypadku, gdy obdoczny. Zmiany w bud¿ecie wód pnia na wysokoœci 130
jednak przeg³osowano.
cm przekracza metr.
Kolejnym, czwartym punkZliberalizowane przepisy
tem obrad by³a informacja uderzaj¹ szczególnie w drzePrezydent m.st. Warszawy w wostan miejski, zw³aszcza na
sprawie reprywatyzacji. W tych terenach, gdzie nie oboimieniu Prezydent Hanny wi¹zuj¹ przepisy wprowadzaj¹ce
Gronkiewicz-Waltz wyst¹pi³ dodatkow¹ ochronê, np. plany
Piotr Rodkiewicz dyrektor Biura miejscowe. Tak jest na znaczSpraw Dekretowych. Wczeœniej nej czêœci Pragi Pó³noc. Dla
pe³ni³ on obowi¹zki prezesa przyk³adu na prywatn¹ dzia³kê
Prokuratorii Generalnej przy ul. Stalowej, któr¹ w ubieSkarbu Pañstwa. Przedstawi³ g³ym tygodniu wyciêto do goobecn¹ sytucjê swojego biura ³ej ziemi (wraz ze s³ynn¹ alej¹
i ogólnie zarysowa³ sytuacjê œwiêtych patronów) wydana
zwi¹zan¹ z reprywatyzacj¹ w zosta³a decyzja o warunkach
mieœcie, du¿e nadzieje pok³a- zabudowy, a w firmie, która wydaj¹c w tzw. ma³ej ustawie re- st¹pi³a o ich wydanie, zgodnie
prywatyzacyjnej, która wesz³a z informacjami mediów zatrudw ¿ycie we wrzeœniu ubieg³e- niona jest córka w³aœcicieli
go roku. Nie potrafi³ jednak dzia³ki. Pozbawiona drzewoodpowiedzieæ na ¿adne stanu parcela daje du¿e pole
szczegó³owe pytania dotycz¹ce do popisu dla dewelopera. A
konkretnych nieruchomoœci zakup mieszkania w tej okolicy

Prokuratury dwa zawiadomienia
dotycz¹ce trzech nieruchomoœci,
miasto – dwa. To jednak
wci¹¿ nie rozwi¹zuje problemu.
Dyskusjê zawieszono do
czasu, a¿ przedstawiciel
miasta uzupe³ni swoje wiadomoœci o tematy praskie, a
przewodnicz¹cy Ryszard
Kêdzierski niespodziewanie
przerwa³ sesjê. Dotrwano tylko
do punktu 4. Ze zdziwieniem
na twarzach wychodzili z sali
inni przedstawiciele miasta,
zaproszeni w zwi¹zku z kolejnymi
punktami porz¹dku obrad, jak
smog czy ruch ko³owy po
moœcie Œl¹sko-D¹browskim.
Kr.

Topór „dobrej zmiany”
dotar³ na Pragê
jest coraz bardziej trendy.
Pozosta³e wycinki na terenie
Portu Praskiego, przy ul. Ratuszowej, czy w ZOO, to w du¿ej
mierze efekt niefrasobliwoœci
wielu samorz¹dowców, równie¿ dzielnicowych, którzy nie
interesuj¹ siê planowaniem
przestrzennym, nie lobbuj¹ za
przyspieszaniem prac nad planami miejscowymi (Port Praski
czeka na plan wiele lat, a jego
zabudowa postêpuje…), czy
nie walcz¹ o zieleñ koliduj¹c¹
z miejskimi inwestycjami, takimi jak metro, czy nowe arterie
komunikacyjne (przypominamy
wieloletni¹ walkê o ocalenie
parku na Szmulkach przed wycink¹ w zwi¹zku z budow¹ Trasy Œwiêtokrzyskiej, w której
mieszkañcy i lokalne Praskie
Stowarzyszenie Mieszkañców
„Micha³ów” w praktyce byli
osamotnieni).
Martwi równie¿ krótkowzrocznoœæ reprezentantów
Warszawy (w tym w szczególnoœci z Pragi Pó³noc) w parlamencie, wyra¿aj¹cych poparcie
dla przepisów liberalizuj¹cych
wycinki na terenie stolicy…
ONI

518 - zostaje, 101 i E-8 - skasowane
- podsumowanie konsultacji w Bia³o³êce
dokoñczenie ze str. 1

METRO M£OCINY – Kasprowicza – Zgrupowania
AK „Kampinos” – most
Sk³odowskiej-Curie – P³k.
Kukliñskiego – Trakt Nadwiœlañski – Œwiatowida –
NOWODWORY
Czêstotliwoœæ kursowania
- co 4 minuty w godzinach
szczytu, co 6 minut poza
szczytem i co 7,5 minuty w
dni œwi¹teczne.
Dodatkowo, dla pasa¿erów
z Tarchomina, uruchomione
zostan¹ dodatkowe kursy linii
2, realizowane w godzinach
szczytu na trasie skróconej:
METRO M£OCINY – Kasprowicza – Zgrupowania
AK „Kampinos” – P³k. Kukliñskiego – Trakt Nadwiœlañski – Œwiatowida –
TARCHOMIN KOŒCIELNY
Czêstotliwoœæ kursowania - co
8 minut w godzinach porannego
i popo³udniowego szczytu.
Na wspólnym odcinku trasy
Tarchomin Koœcielny - Metro
M³ociny sk³ady bêd¹ kursowaæ
co 2-4 minuty. W³¹czaj¹c w to
liniê 17, której trasa i czêstotliwoœæ kursowania pozostaje
bez zmian, tramwaje na odcinku Tarchomin Koœcielny - Œwiderska bêd¹ pojawiaæ siê na
przystankach w godzinach
szczytu co 2 minuty.
Kursy linii 2 do Nowodworów
bêd¹ obs³ugiwane przez tabor
dwukierunkowy. Tramwaje po
drodze do Nowodworów bêd¹
dostêpne dla pasa¿erów na
nowych przystankach, zlokalizowanych przy skrzy¿owaniach ul. Œwiatowida z ulicami
Stefánika i Ordonówny.
Czas przejazdu tramwajem
linii 2 z Nowodworów do stacji
metra M³ociny bêdzie wynosi³
14 minut niezale¿nie od pory
dnia i utrudnieñ na drogach
m.in. dziêki zastosowaniu priorytetu w sygnalizacji œwietlnej.
W zwi¹zku z wyd³u¿eniem linii
tramwajowej, linie autobusowe
101 i E-8 zostan¹ skasowane.
Zapowiedziana likwidacja
wywo³a³a oburzenie mieszkañców, którzy twierdz¹, ¿e
E-8 szybciej dociera do MetraM³ociny ni¿ tramwaj. Poza
tym obawiaj¹ siê, ¿e tramwaj
po prostu nie wystarczy. ZTM
jest jednak nieprzejednany, bo
trasy tramwaju i autobusów
pokrywaj¹ siê, a dziêki dodatkowym kursom 2, wsiadaj¹cy
np. przy Myœliborskiej mieszkañcy Tarchomina, prawdopodobnie zmieszcz¹ siê do
tramwaju.
W czasie konsultacji najwiêcej kontrowersji wzbudza³
projekt skrócenia do MetraMarymont trasy autobusu
518. Uwzglêdniaj¹c liczne
postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie bezpoœredniego po³¹czenia zachodniej Bia³o³êki ze Œródmieœciem (przede wszystkim
z Traktem Królewskim) zdecydowano o utrzymaniu tej
relacji i skierowaniu linii do
placu Trzech Krzy¿y w celu

ominiêcia ulicy Œwiêtokrzyskiej, gdzie linia nara¿ona jest
na najwiêksze opóŸnienia.
Na terenie Bia³o³êki trasa te¿
ulegnie modyfikacji i bêdzie
wygl¹da³a nastêpuj¹co:
NOWODWORY – Œwiatowida – Ordonówny – Odkryta
– Nowodworska – Mehoffera
– Œwiderska – Porajów –
Myœliborska – Œwiatowida
– Modliñska – most GrotaRoweckiego – Trasa AK –
S³owackiego – (powrót:
W³oœciañska – ¯elazowska)
– Mickiewicza – Andersa –
Muranowska – Bonifraterska
– Miodowa – Krakowskie
Przedmieœcie – Nowy Œwiat
– PLAC TRZECH KRZY¯Y.
Z uwagi na brak odpowiedniej
liczby taboru, pozwalaj¹cej na
zwiêkszenie czêstotliwoœci
kursowania 518 na tak d³ugiej
trasie, konsekwencj¹ utrzymania trasy z Nowodworów do
Œródmieœcia jest pozostawienie
dotychczasowej czêstotliwoœci
kursowania tej linii.
Zgodnie z pierwotn¹
propozycj¹, linia 518 na po³udniowym odcinku ulicy Odkrytej, a tak¿e na ci¹gu ul.
Œwiderskiej, zast¹pi kursuj¹c¹
obecnie tylko w godzinach
porannego szczytu liniê 314.
Do wprowadzenia powy¿szych zmian wymagana jest
przebudowa dwóch skrzy¿owañ
na terenie dzielnicy Bia³o³êka:
ul. Ordonówny z Odkryt¹ i
ul. Mehoffera z ul. Œwidersk¹,
w celu dostosowania ich do
mo¿liwoœci przejazdu autobusów przegubowych. Do
tego czasu, to jest do
1.09.2017, trasy linii 314 i 518
pozostan¹ bez zmian.
Decyzjê o utrzymaniu linii
518 wszyscy przyjêli z ulg¹.
Mateusz Senko, postulowa³
jednoczeœnie wprowadzenie
d³ugich, przegubowych autobusów na wszystkie kursy tak¿e te najbardziej ob³o¿one
w szczycie. Teraz bowiem zdarzaj¹ siê na nich krótkie jelcze,
nazywane przez pasa¿erów
„smutnymi”, bo nie mog¹ pomieœciæ wszystkich chêtnych.
Du¿e w¹tpliwoœci mieszkañców budzi³y plany zmian
linii 511. Propozycja ZTM zak³ada³a uruchomienie dodatkowych przystanków na trasie tej linii i przekszta³cenie
jej w liniê zwyk³¹ o proponowanym numerze 101, zatrzymuj¹c¹ siê na wszystkich
przystankach na trasie. Jednak z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o
utrzymanie charakteru przyspieszonego dla linii 511 podjêta zosta³a decyzja o pozostawieniu tej linii bez zmian.
Jak pamiêtamy, wszystkim
podoba³a siê koncepcja wprowadzenia nowej linii 214. W
propozycji skierowanej do
konsultacji mia³a byæ to linia
zapewniaj¹ca po³¹czenie pomiêdzy wschodni¹ i zachodni¹
czêœci¹ dzielnicy Bia³o³êka,
kursuj¹ca z os. Derby przez
os. Bródno i ¯erañ na Tarcho-

min. Uwzglêdniaj¹c postulaty
mieszkañców o skierowanie
linii w rejon Grodziska oraz w
zwi¹zku z docelowym skierowaniem linii 132 na ul. G³êbock¹ i Sieczn¹ w przysz³oœci,
linia 214 po likwidacji linii 101
i E-8 zostanie uruchomiona
na nastêpuj¹cej trasie:
TARCHOMIN – Œwiêtos³awskiego – Œwiderska
(powrót: Œwiderska –
Æmielowska – Œwiatowida
- Œwiêtos³awskiego) –
Porajów – Myœliborska –
Œwiatowida – Modliñska –
Toruñska – Wysockiego –
Bazyliañska – Kondratowicza
– £abiszyñska – Toruñska
– Ostródzka – Berensona –
Oknicka – Lewandów –
GRODZISK.
Czêstotliwoœæ kursowania
- co 30 minut niezale¿nie od
pory dnia i tygodnia.
Zgodnie z postulatami pasa¿erów nowa linia po³¹czy
bezpoœrednio dwa oddalone od
siebie obszary dzielnicy - Tarchomin i zielon¹ Bia³o³êkê,
zapewniaj¹c m.in. dojazd
mieszkañcom wschodniej czêœci
Bia³o³êki do Urzêdu Dzielnicy
oraz maj¹cej niebawem powstaæ przy ul. Œwiatowida galerii handlowej. Po drodze, w
wêŸle przesiadkowym ¯erañ
FSO, zapewni przesiadkê do
wielu linii autobusowych i tramwajowych doje¿d¿aj¹cych w
ró¿ne czêœci miasta. Dodatkowo
zast¹pi liniê 134 w lokalnej
relacji: wschodnia Bia³o³êka - os.
Bródno a tak¿e zapewni relacjê
ul. Ostródzka – K¹ty Grodziskie
– Grodzisk, z której linia 132
zostanie docelowo wycofana.
Szczegó³owe informacje o
pozosta³ych zmianach w komunikacji na Bia³o³êce oraz
terminach ich wdra¿ania
mo¿na znaleŸæ na stronie
ZTM: www.ztm.waw.pl. W
tym miejscu warto natomiast
przytoczyæ najbardziej gor¹ce tematy dyskusji.
Na poniedzia³kowym spotkaniu w ratuszu najwiêcej
emocji wywo³a³ niespodziewanie autobus 176, wydawa³oby
siê, jak to okreœli³ dyrektor
ZTM Andrzej Franków, linia
marginalna. A jednak jej temat
wci¹¿ powraca³.
Propozycja ZTM zak³ada³a
przekszta³cenie linii 176 w
czêsto kursuj¹c¹ lini¹ dowo¿¹c¹ do komunikacji szynowej
- poci¹gu i tramwaju, skrócenie jej trasy do przystanku
„Budowlana”, wraz ze znacznym
zwiêkszeniem czêstotliwoœci
kursowania - co 10 minut w
godzinach porannego szczytu, co 12 minut w godzinach
popo³udniowego szczytu oraz
co 20 minut poza szczytem i
w dni œwi¹teczne.
Tymczasem okaza³o siê, ¿e
du¿o ludzi by³o za utrzymaniem bezpoœredniego dojazdu
z rejonu Choszczówki i P³ud
do placu Hallera, w tym m.in.
do przychodni znajduj¹cej siê
przy ulicy D¹browszczaków.
Wychodz¹c naprzeciw potrze-

bom tej grupy, g³ównie
starszych pasa¿erów, podjêto
decyzjê o utrzymaniu obecnej
trasy linii 176, ale z obecn¹
czêstotliwoœci¹, z uwagi na
brak odpowiedniej liczby taboru
pozwalaj¹cej na zwiêkszenie
czêstotliwoœci kursowania
linii na tak d³ugiej trasie.
Takie postawienie sprawy
wywo³a³o sprzeciw innych
mieszkañców P³ud i Choszczówki, którzy chc¹ zwiêkszenia czêstotliwoœci nawet za
cenê skrócenia trasy. Jeden z
mieszkañców t³umaczy³, ¿e
u¿ytkownikami autobusu 176
s¹ trzy grupy: ludzie doje¿d¿aj¹cy do pracy – 2 razy dziennie, dzieci doje¿d¿aj¹ce do
szko³y – przynajmniej 2 razy
dziennie i pacjenci jad¹cy do
przychodni na plac Hallera.
– Czy ta ostatnia grupa jeŸdzi
te¿ 2 razy dziennie? – pad³o
pytanie. - Dlaczego wycofujecie siê z dobrego pomys³u
zwiêkszenia czêstotliwoœci?
- Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalaj¹cej na zwiêkszenie
czêstotliwoœci kursowania
linii na tak d³ugiej trasie – odpowiedzia³ dyrektor Franków.
W konsekwencji obieca³,
¿e ZTM bêdzie d¹¿yæ do
zwiêkszenia czêstotliwoœci
kursowania 176 do 15 minut.
Mo¿liwe zreszt¹, ¿e problem
sam siê rozwi¹¿e, poniewa¿ plan
przebudowy Placu Hallera
nie przewiduje tzw. krañców,
co spowoduje wycofanie autobusów z tego rejonu.
Innym powracaj¹cym tematem by³a komunikacja
na D¹brówce Szlacheckiej.
Mieszkanka tego osiedla zwróci³a uwagê, ¿e choæ mieszka
w Warszawie, jest skazana na
komunikacjê podmiejsk¹,
czyli autobusy 723 i 731.
- Cofnêliœmy siê, w D¹brówce
zrobi³ siê trzeci œwiat. Dawniej
jeŸdzi³o tu 203 i autobus H ¿ali³a siê mieszkanka i postulowa³a przywrócenie linii 352.
- Rzeczywiœcie, za komuny
jeŸdzi³o siê lepiej – przyzna³
dyrektor ZTM Andrzej Franków
- bo by³o mniej samochodów.
A postulat przywrócenia na
D¹brówce linii 352 odrzuci³,
t³umacz¹c siê brakiem taboru.
Wreszcie Jan Mackiewicz
ze Stowarzyszenia Razem dla
Bia³o³êki poruszy³ kwestiê czasu
uruchomienia komunikacji zastêpczej w razie awarii tramwaju.
- Jeœli awaria bêdzie prawid³owo zg³oszona, linia Z mo¿e
pojawiæ siê w ci¹gu 15 minut –
odpowiedzia³ Andrzej Franków.
Czy to wystarczy? Mieszkañcy Bia³o³êki obawiaj¹ siê,
¿e wycofanie linii 101 i E-8 i
zmuszenie wielu tysiêcy
ludzi do korzystania jedynie
z tramwaju, to ryzykowny
zabieg. Wydaje siê, ¿e proponowane zmiany nie rozwi¹¿¹ problemów komunikacyjnych stale rozwijaj¹cej siê
Bia³o³êki. Temat zapewne
bêdzie powraca³.
Joanna Kiwilszo
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OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Pseudokibice zdemolowali
klub Chmury
W przeddzieñ meczu Legii z Ajaksem grupa zamaskowanych
kibiców obrzuci³a kamieniami praski klub „Chmury”, gdzie
przebywali Holendrzy. Internauci b³yskawicznie uruchomili
zbiórkê pieniêdzy na rzecz zdewastowanego lokalu.
W œrodê 15 lutego, póŸnym Seweryn Dmowski napisa³ na
wieczorem, grupa zamasko- Twitterze, i¿ Legia Warszawa
wanych mê¿czyzn obrzuci³a potêpia wszelkie formy przekamieniami a nastêpnie wda- mocy i wandalizmu oraz zder³a siê do wnêtrza kluboka- cydowanie siê od nich odcina.
wiarni „Chmury” przy ul. 11
A wiêc, nic siê nie sta³o i
Listopada, gdzie bawili siê mo¿na przejœæ nad ca³ym
tak¿e Holendrzy, którzy przy- incydentem do porz¹dku
jechali na mecz 1/16 fina³u dziennego? Chyba nie, tym
Ligi Europejskiej Legia War- bardziej, ¿e nie by³ to pierwszy
szawa – Ajaks Amsterdam. tego typu incydent w wykonaRzucono race, w ruch posz³y niu kibiców Legii. W Internestoliki i krzes³a. Wed³ug rela- cie pojawi³y siê komentarze,
cji œwiadków, wybito równie¿ ¿e obecnie kibice, jako prawszyby w hostelu Fabryka, w dziwi patrioci, s¹ nietykalni.
którym mieszkali holenderscy Pojawi³y siê tak¿e g³osy, ¿e
kibice. Kiedy na miejsce zda- koszt wyremontowania klubu
rzenia przyjecha³a policja, powinna ponieœæ Legia.
napastnicy zniknêli. Spraw- To wasi kibice zniszczyli
ców nie zatrzymano.
to miejsce, to wasi fanatycy
Na szczêœcie ca³y incydent regularnie terroryzuj¹ Warspowodowa³ straty tylko ma- szawê. Jeœli jesteœcie przeterialne, nikomu nic siê nie ciw, to udowodnijcie to. Mam
sta³o. Internauci zareagowali doœæ za³atwiania spraw za
b³yskawicznie i uruchomili pomoc¹ oœwiadczeñ: poka¿zbiórkê pieniêdzy. Nie zabra- cie realn¹ pomoc, w tym przyk³o te¿ chêtnych do pomocy padku finansow¹. Czas wzi¹æ
przy sprz¹taniu zdewastowa- odpowiedzialnoœæ za pokolenego lokalu. „Chmury” na nie, które siê wychowa³o –
Facebooku podziêkowa³y za pisze internauta.
Tymczasem w sieci pojawi³o
wsparcie.
Swoje stanowisko w tej siê nagranie z monitoringu
sprawie przedstawi³a te¿ klubu. Policja zapowiedzia³a,
Legia. Dyrektor Legii ds. ¿e bêdzie go analizowaæ.
Joanna Kiwilszo
mediów i public relations

Kto przygarnie Kaspiana i Lucusia
Kaspian i Lucuœ to dwa zaprzyjaŸnione ze sob¹ pieski.
Kaspian to oko³o 30-kilogramowa, urocza czworono¿na istota.
Mimo swojej trudnej sytuacji piesek nie straci³ pozytywnego
nastawienia i wiary, ¿e pewnego dnia zjawi siê TEN KTOŒ.
Ten ktoœ, kto pokocha go i zrozumie. Ktoœ, kto dla Kaspiana
stanie siê ca³ym œwiatem. Dla którego zrobi wszystko.
Kaspian lubi towarzystwo innych piesków, aczkolwiek
uwielbia byæ w towarzystwie najwa¿niejszy i czêsto stara
siê zwróciæ na siebie uwagê. Kaspian przy m¹drym prowadzeniu idealnie nadaje siê do roli rodzinnego pieszczocha.
Lucek to ma³y czarny kundelek, który z wygl¹du wydaje
siê byæ niepozorny. Jednak wcale tak nie jest. To przemi³y
piesek, który bardzo siê przywi¹zuje do cz³owieka. Na
pocz¹tku jest nieufny i do obcych ostrzegawczo szczeka,
jednak gdy ju¿ kogoœ pozna to staje siê uroczym s³odkim
pieszczochem i nadstawia siê do g³askania. W boksie
siedzi ze swoim najlepszym
przyjacielem Kaspianem,
wiêc w nowym domu
mo¿e zamieszkaæ z innymi
pieskami. Mimo tego, ¿e
w schronisku jest ju¿ 10.
rok jest dalej energicznym
i weso³ym pieskiem, który
chêtnie biega i bryka.
Lucek chêtnie dotrzyma
towarzystwa na kanapie i
mo¿e zamieszkaæ nawet
w ma³ym mieszkaniu. Polecamy go dla wszystkich,
z wyj¹tkiem domów z
ma³ymi dzieæmi.
Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna tel. 783 003 754.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
PRACE porz¹dkowe
794-103-741
REMONTY, wykoñczenia,
przygotujê lokal pod
wynajem 882-836-741
ROLETY dzieñ/noc
507-930-069
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
UBEZPIECZENIA u Norberta:
maj¹tkowe, samochodowe,
na ¿ycie i wszelkie inne!
Zadzwoñ teraz 501-811-240
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.
Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

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
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Na temat trwaj¹cej od ponad roku skomplikowanej sytuacji w Bia³o³êce, rozmawiamy
z £ukaszem Oprawskim z Prawa i Sprawiedliwoœci, który w lutym 2016 zosta³ wybrany
wiceburmistrzem Bia³o³êki, wszak¿e wraz z ca³ym powo³anym wówczas zarz¹dem nie
zosta³ uznany przez w³adze Warszawy. Od wyroku s¹du, który przywróci³ w koñcu
ubieg³ego roku na stanowisko przewodnicz¹cego rady dzielnicy Wiktora Klimiuka (PiS),
historia zatoczy³a ko³o. Na sesji 26 stycznia, która odby³a siê bez udzia³u radnych Prawa i
Sprawiedliwoœci oraz Razem dla Bia³o³êki, Wiktor Klimiuk zosta³ odwo³any z funkcji.
nicy Bia³o³êka. Przeszkod¹
okaza³ siê brak przedstawiciela Platformy Obywatelskiej.
Podejmowane by³y nawet próby
straszenia poszczególnych radnych, ¿e jeœli nowa wiêkszoœæ
bez PO utrzyma siê, to warszawski ratusz obetnie Bia³o³êce finansowanie inwestycji.
Osobiœcie, na proœbê naszych
radnych, podj¹³em siê rozmowy z osob¹, od której radni
otrzymywali dziwne telefony.
Okaza³a siê ni¹ wysoko postawiona w strukturze warszawskiej PO osoba publiczna. Co
ciekawe, do roz³amu w naszych szeregach w zasadzie
nie dosz³o. Po prostu, 10 marca 2016 roku, na piêæ minut
przed sesj¹ rady dzielnicy,
radni Piotr Basiñski, Marcin
Adamkiewicz i Filip Pelc oznajmili nam, ¿e w imieniu Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki
oraz Wspólnoty Gospodarnoœæ
zdecydowali siê podpisaæ
umowê koalicyjn¹ z PO. Na tej
sesji na burmistrza Bia³o³êki
zosta³a wybrana pani Ilona
Soja-Koz³owska z PO, pe³ni¹ca
tê funkcjê do dziœ. Wymienieni
radni swoj¹ decyzjê o przyst¹pieniu do koalicji z PO uzasadniali wówczas dba³oœci¹ o
inwestycje i bud¿et dzielnicy.
Dzisiaj wiemy, ¿e koronna
inwestycja, szpital, ³apie powa¿ne opóŸnienie, a œrodki
na jego budowê przesuniête
zosta³y na 2019 rok. I nie jest
powiedziane, ¿e nie zostan¹
przesuniête ponownie.
Wyrok s¹du z koñca
ubieg³ego roku przywróci³ na
stanowisko przewodnicz¹cego rady Wiktora Klimiuka,
który zdo³a³ poprowadziæ
jedn¹ bodaj sesjê i 26 stycznia, na kolejnej sesji, zosta³
odwo³any ze stanowiska
przez PO i koalicjantów. Jak
do tego dosz³o?
- Przewodnicz¹cy Wiktor
Klimiuk, po prawomocnym wyroku s¹du, zd¹¿y³ dokoñczyæ
przerwan¹ wczeœniej sesjê i

Analfabetyzm dyplomatyczny
Proszê Szanownych Pañstwa,
jesteœmy œwiadkami koœcielnorz¹dowej kontrreformacji. W
naszym imieniu tzw. w³adza
podejmuje decyzje, których nie
chcemy. Wydaje pieni¹dze,
których nie zarobi³a. Wypycha
nas na wiochê i disco polo.
Pytajmy, dlaczego nie ma
gen. Skrzypczaka, a Misiewicz
wci¹¿. Wróg w granicach, a co
oznacza, je¿eli dowódca generalny honorowo podaje siê do
dymisji, pokazuj¹c ministrowi
MON i zwierzchnikowi si³ zbrojnych Dudzie, Konstytucjê RP?
W dyplomacji …. armia i jasne
zasady s¹ fikcj¹. To znaczy, ¿e
prezydent ma naród w g³êbokim
powa¿aniu. Duda akceptuje
ministra, który co tydzieñ dowodzi
z pokoiku katolickiej telewizji.
Po lub przed obiadkiem z ojcem
co tydzieñ rozkazuje dyrdyma³y.

Dlaczego nie g³osi kazañ w
Sejmie lub w INFO? Armia sta³a
siê wyznaniowa i polityczna?
Wiœni¹ tego tortu jest zdanie
Angeli Merkel po wys³uchaniu
wizji na Europê pani Szyd³o,
Dudy i Kaczyñskiego - przyjê³am do wiadomoœci. W jêzyku
dyplomacji oznacza to spadaj
kretynie lub jak lubi pan Jarek
… spieprzaj dziadu. Aliœci
oœwiadczam w imieniu 70%
spo³eczeñstwa to by³o do Was,
nie do nas. My tu mieszkamy i
zostajemy w Europie.
Wróæmy do mi³oœci do zwierz¹t. W poprzednim felietonie
pisa³em, ¿e prawdziwa mi³oœæ
do zwierz¹t to tak naprawdê
wiedza o nich i chêæ do jej
poznania. O przyczynach
dyskopatii pisa³em ju¿ i bêdê
jeszcze pisa³, aliœci tym razem
o bardziej pal¹cych tematach.

Bia³o³êka jest Anna Majchrzak.
Dopiero po prawomocnym
wyroku s¹du zosta³o to zmienione. Niestety, dopóki w
Warszawie rz¹dzi ekipa
Hanny Gronkiewicz-Waltz,
mo¿emy liczyæ siê z procederem celowego wprowadzania
opinii publicznej w b³¹d.
Czy spodziewa siê Pan,
¿e ewentualny, korzystny
wyrok s¹du w sprawie przywrócenia zarz¹du sk³adaj¹cego siê z PiS i koalicjantów
zmieni sytuacjê, uspokoi j¹,
czy te¿ wrêcz przeciwnie zaogni? Czy w obliczu
uchwa³ sesji z 26 stycznia
tego roku zarz¹d, jeœli zostanie przywrócony, bêdzie
móg³ pracowaæ?
- Chcia³bym wierzyæ, ¿e
kolejny prawomocny wyrok
s¹du zakoñczy spór. Niestety,
spodziewam siê, ¿e PO na
Bia³o³êce z pomoc¹ prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz
podejm¹ próbê utrzymania
bia³o³êckiego samorz¹du w
rêkach PO, uniemo¿liwiaj¹c
burmistrzowi Janowi Mackiewiczowi z ugrupowania Razem
dla Bia³o³êki oraz mnie przyst¹pienie do pe³nienia obowi¹zków cz³onków zarz¹du
dzielnicy. Kandydat IMB,
Marcin Adamkiewicz, aktualnie
pe³ni funkcjê w obu spornych
zarz¹dach, wiêc dla IMB nie
ma ryzyka utraty w³adzy. Po
prostu chc¹ wspieraæ Platformê Obywatelsk¹. Co do sesji
z 26 stycznia, na której rzekomo odwo³ano burmistrza Jana
Mackiewicza, mo¿emy przyj¹æ, ¿e w ogóle siê nie odby³a.
Gdybyœmy przyjêli inne za³o¿enie, akceptowalibyœmy
³amanie prawa.
Czy wed³ug Pana istnieje
realna szansa na przeg³osowywanie w przysz³oœci
uchwa³ PiS i RdB, skoro PO
z IMB dysponuje obecnie
wiêkszoœci¹ w radzie?
- Radni koalicji PO-IMB
utrzymuj¹, ¿e dysponuj¹ wiêkszoœci¹ w radzie i zdaj¹ siê byæ
kompletnie odporni na rozstrzygniêcia wojewody mazowieckiego przecz¹ce tej tezie.
Fakty s¹ takie, ¿e obecnie w
Radzie Dzielnicy Bia³o³êka
stosunek g³osów wynosi 11 do
11. Oczywiœcie, w takiej sytuacji istnieje mo¿liwoœæ przeg³osowywania uchwa³. Pokaza³y
to g³osowania, które nie doty-

czy³y spraw z polityk¹ w tle.
Wiêkszoœæ w radzie formowa³a
siê wówczas w sposób swobodny. Ta tendencja by³a
znacznie bardziej wyraŸna po
stronie PiS i RdB. Byæ mo¿e,
wspólne stanowiska uda³oby
siê wypracowaæ tak¿e w wielu
kwestiach istotnych z punktu
widzenia interesu dzielnicy.
Niestety, przedstawiciele PO
konsekwentnie odmawiali
uczestnictwa w zwo³ywanym
przez przewodnicz¹cego Wiktora Klimiuka konwencie seniorów, który jest doskona³ym
narzêdziem do nawi¹zania ponadpartyjnej wspó³pracy. A bez
wspó³pracy klubów PiS, RdB i
PO wyjœcie z obecnego pata
mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe.
Czy widzi Pan mo¿liwoœæ
ustabilizowania sytuacji w
Radzie Dzielnicy Bia³o³êka
jeszcze w tej kadencji, czy
te¿ przewiduje Pan, ¿e pat
bêdzie trwa³ do nastêpnych
wyborów samorz¹dowych?
- Istnieje taka mo¿liwoœæ,
¿eby jeszcze w tej kadencji
prze³amaæ sytuacjê patow¹.
Rozwi¹zaniem jest zarz¹d z
bezpartyjnym burmistrzem na
czele i zastêpcami burmistrza
z PO i PiS. Ale w ten scenariusz musia³aby zaanga¿owaæ siê tak¿e Platforma Obywatelska. A jak na razie,
mimo naszej wyci¹gniêtej
rêki, propozycja pozostaje
bez odpowiedzi.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

www.drzwiokna.waw.pl

Bia³o³êcka karuzela
Jak to siê sta³o, ¿e na pewnym etapie opozycja, Prawo
i Sprawiedliwoœæ wraz z
lokalnymi ugrupowaniami,
zdominowa³a Platformê
Obywatelsk¹ w radzie Bia³o³êki i zaczê³a dysponowaæ
wiêkszoœci¹, która dokona³a
wyboru przewodnicz¹cego
rady i nowego zarz¹du?
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e
powstanie szerokiej koalicji w
Radzie Dzielnicy Bia³o³êka,
zdominowanej dotychczas
przez PO, zainicjowa³ by³y
burmistrz z PO, Piotr Jaworski.
To na sprzeciwie wobec jego
metod dzia³ania, braku wizji
rozwoju Bia³o³êki oraz stawianiu
g³ównie na promocjê w³asnej
osoby znaleŸliœmy z radnymi
innych ugrupowañ wspólny jêzyk. W lutym 2016 z Inicjatyw¹
Mieszkañców Bia³o³êki, Razem dla Bia³o³êki, Wspólnot¹
Gospodarnoœæ, a nawet czêœci¹ Platformy Obywatelskiej
zbudowaliœmy wiêkszoœæ konieczn¹ do odwo³ania burmistrza Jaworskiego. Gruntem
tak egzotycznej koalicji sta³a
siê troska o dobro dzielnicy i
jej mieszkañców. Dysponuj¹c
wiêkszoœci¹ radni PiS, IMB,
RdB i WG powo³ali najpierw
przewodnicz¹cego rady Wiktora
Klimiuka (PiS), a nastêpnie
zarz¹d z burmistrzem Janem
Mackiewiczem (RdB) i wiceburmistrzami – Marcinem
Adamkiewiczem (IMB) i moj¹
skromn¹ osob¹.
Co doprowadzi³o do roz³amu w nowo stworzonej
koalicji i do ponownego
powo³ania zarz¹du PO we
wspó³pracy z satelickimi
ugrupowaniami?
- Przyczyn upatrujê w tym,
¿e w³adze Warszawy od pocz¹tku z du¿¹ niechêci¹
ustosunkowywa³y siê do nowo
powsta³ej koalicji i nowego zarz¹du. Co ciekawe, w ogóle nie
by³o z ich strony woli wspó³pracy z zarz¹dem wybranym
przez wiêkszoœæ radnych dziel-

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

poprowadziæ kolejn¹. Niestety,
ho³dowanie wysokim standardom prawnym przez przewodnicz¹cego zdaje siê byæ nie do
zniesienia dla rz¹dz¹cej w
dzielnicy koalicji PO-IMB.
Przede wszystkim problem
stanowi³ fakt, ¿e zgodnie z prawem i wstêpn¹ decyzj¹ wojewody mazowieckiego Lucyna
Wnuszyñska nie mo¿e braæ
udzia³u w g³osowaniach. Przypomnê, ¿e Lucyna Wnuszyñska nie zosta³a zaprzysiê¿ona
w sposób zgodny z prawem i
przed w³aœciwym przewodnicz¹cym, kiedy obejmowa³a
mandat po Marcinie Adamkiewiczu, wybranym do zarz¹du.
Do odwo³ania przewodnicz¹cego Wiktora Klimiuka dosz³o
na sesji zwo³anej przez osobê
nieuprawnion¹, Waldemara
Roszaka i dosz³o do tego z pogwa³ceniem wszystkich zasad.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zdaje siê jednak nie
ogl¹daæ na obowi¹zuj¹ce w
Polsce prawo i zaakceptowa³a
bez uwag bezprawn¹ sesjê,
w poœpiechu aktualizuj¹c
miejski Biuletyn Informacji
Publicznej. Czekamy na opiniê
organu nadzorczego w tej
sprawie, czyli wojewody mazowieckiego.
Wedle oœwiadczenia, które znalaz³o siê w poprzednim
numerze NGP i które sygnowane by³o przez zarz¹d
dzielnicy, z udzia³em Pana i
przewodnicz¹cego Wiktora
Klimiuka, dzia³ania PO i jej
koalicjantów na tej sesji
uznane zosta³y za bezprawne. Czy tak jest w istocie,
skoro wszystkie uchwa³y
znalaz³y siê w Biuletynie
Informacji Publicznej?
- Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e dzia³ania PO-IMB, z
wtóruj¹cym im warszawskim
ratuszem, nosz¹ znamiona
ca³kowitego bezprawia. Biuletyn Informacji Publicznej przez
prawie rok dezinformowa³, ¿e
przewodnicz¹c¹ rady dzielnicy

Gor¹cym newsem w œwiecie
psów i kotów s¹ cieczki i rujki u
suk i kotek. Czerwone serducha
p³yn¹ce wraz z feromonami nie
s¹ widoczne nawet na œniegu, ale
dzia³aj¹ na zwierzêce nozdrza w
promieniu wielu kilometrów. Proszê Szanownych, zawsze by³em
zwolennikiem rozmna¿ania zwierz¹t rasowych, posiadaj¹cych
certyfikat odpowiedniego zwi¹zku. Obecnoœæ mieszañców czy
kundelków to œwiadectwo naszej
nieodpowiedzialnoœci. Jedyn¹ recept¹ na odpowiedzialnoœæ jest
dobre prawo. I je¿eli kara, to wy³¹cznie finansowa. Chcia³bym i
prosi³bym obecnych w ³awach na
wpisanie do ustawy o ochronie
zwierz¹t obowi¹zku trwa³ego
oznakowania ka¿dego gatunku i
zwierzêcia tego gatunku.
Dlaczego o to wnoszê? Prawnik
obs³uguj¹cy tranzytowe miasto i
gminê zapyta³ mnie, czy nie podj¹³bym siê lub znalaz³ chêtnych
do pe³nienia nocnych dy¿urów w
celu udzielania pomocy potr¹conym przez tiry psom. Odpowiedzia³em, ¿e nie. To wyrzucanie
pieniêdzy podatników, stwarzanie zagro¿enia na drodze przez
niewyspanych lekarzy i co najgorsze obecnoœæ tego z³ego potencjum przez ca³y czas. Zaproponowa³em, aby ka¿dego psa w
mieœcie i okolicznych wsiach w
pasie wzd³u¿ tranzytowej trasy
zaczipowaæ na koszt miasta.
Tak, przyzna³ prawnik, ale to s¹
koszty. Tak, ale je¿eli powie siê
ch³opu czy mieszkañcowi, ¿e to
jest za darmo! to przyjdzie czy
nie? Przyjdzie.
Aliœci jak zaczipowany pies
zostanie potr¹cony przez tira, to
stra¿ miejska przyjedzie, odczyta dane w³aœciciela, wezwie go,
ka¿e zabraæ rannego zwierzaka
do lekarza i wystawi mandat. Czy
wyborca PiS czy jego przeciwnik
drugi raz pozwoli sobie, aby ju¿
nie anonimowy pies szlaja³ siê
bez sensu jak niezaczipowany
w³aœciciel. Nie, bo populizm siê
nie op³aca, ka¿de za darmo kosztuje. Ale niech kosztuje m¹drze.
Proszê Szanownych Kierowców, ka¿de zwierzê na drodze
gminnej jest w³asnoœci¹ gminy.
Je¿eli dojdzie do kolizji nie uciekajcie jak minister z miejsca
wypadku. Wezwijcie pomoc lub
zawieŸcie zwierzaka do lekarza
weterynarii. WeŸcie fakturê. Za
wypadek winê ponosi gmina. A
jak gmina wie czyj to pies, to …
Proszê zapytaæ siê urzêdników miasta i gminy Pu³tusk,
co zdecydowali.

Kto przygarnie Kubusia
Szukamy domu dla Kubusia, kochanego psiaka, znalezionego w lesie pod Warszaw¹. Psiak od d³u¿szego czasu
koczowa³ w jednym miejscu, chodzi³ pod sklep ¿ebraæ o
jedzenie. Poza jedn¹ osob¹ nikt nie pochyli³ siê nad losem
zag³odzonego, bezdomnego psa, który spa³ na œniegu. Uda³o
siê za³atwiæ dla niego dom
tymczasowy. Kubuœ oceniony na
oko³o 8-9 lat, drobnej budowy,
siêga do kolana. Bardzo proludzki,
weso³y. Nie ma w nim cienia
agresji. ¯yje w zgodzie z suczk¹
w domu tymczasowym. Wa¿y
22 kg, odrobaczony, zaszczepiony.
Nauczony czystoœci w domu,
zostaje sam (z suczk¹), nie niszczy,
grzecznie œpi na pos³aniu. Psiak
przebywa w Warszawie. Bardzo
pilnie szuka domu!
Kontakt w sprawie adopcji:
Ma³gosia 664 923 311.

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Zabawa Warszaw¹
Poselski projekt zmiany ustroju Warszawy, który w ostatnich dniach wywo³a³ prawdziw¹ burzê, trudno okreœliæ
inaczej ni¿ jako ¿art. Jest on sprzeczny
z zasadami samorz¹dnoœci, niefunkcjonalny, w¹tpliwoœci budzi równie¿ jego
zgodnoœæ z Konstytucj¹ RP. Paradoksalnie mo¿e staæ siê jednak przyczynkiem
do g³êbszej analizy obecnego ustroju
miasta oraz jego gruntownej reformy.
Na konferencji, któr¹ 3 lutego zorganizowaliœmy w gronie warszawskich
bezpartyjnych samorz¹dowców,
przedstawiliœmy nastêpuj¹ce zastrze¿enia wobec poselskiego projektu:
* Warszawiacy przestan¹ byæ
gospodarzem we w³asnym mieœcie –
chocia¿ stanowi¹ ponad 80% ludnoœci

planowanej metropolii, to bêd¹ mieæ
niewiele ponad 30% radnych w radzie
powiatu. £atwo wyobraziæ sobie koalicje gmin z „obwarzanka” torpeduj¹ce
inwestycje potrzebne Warszawie.
* Projekt cementuje upoœledzon¹
rolê dzielnic w m.st. Warszawie. Zarówno obecnie, jak i w koncepcji autorów nowej ustawy, dzielnice maj¹
niewiele do powiedzenia. A przecie¿
je¿eli ju¿ dokonywaæ zmian, to w kierunku, który przybli¿a samorz¹d
mieszkañcom, a wiêc wykorzystuje
zasadê pomocniczoœci mówi¹c¹, ¿e
wszystkie sprawy powinno siê za³atwiaæ
na najni¿szym mo¿liwym szczeblu.
Czemu o œcie¿kach rowerowych ma
decydowaæ miasto, a nawet mega-

Prosto z mostu

Autobusy zap³akane
...deszczem - œpiewa³a Maryla Rodowicz. Warszawskie autobusy zimow¹
por¹ nie s¹ jednak zap³akane, lecz
oblepione brudnym œniegiem i b³otem.
P³akaæ to pasa¿erom siê chce.
Fenomen brudnych autobusów
sto³eczni urzêdnicy t³umacz¹ niemo¿noœci¹ mycia ich, gdy temperatura
spada poni¿ej zera. ¯e marzn¹ca woda
uszkodzi³aby uk³ady pneumatyczne, i
temu podobne. Ciekawe, ¿e podobnych problemów nie maj¹, na ogó³
czyste, tramwaje - wydawa³oby siê
elektryczne, a wiêc jeszcze bardziej
wra¿liwe na atak wody.
Temat ruszy³a kilka dni temu
stacja TVN Warszawa. Zapozna³em siê
uwa¿nie z poœwiêconymi sprawie w

telewizji materia³ami. Mam wra¿enie,
¿e przebieg wydarzeñ by³ nastêpuj¹cy.
Najpierw by³ minireporta¿ interwencyjny, zatytu³owany „Dlaczego nie
myj¹ autobusów?” Honorem ujê³y siê
w³adze spó³ki Miejskie Zak³ady Autobusowe, które ustami rzecznika zapewni³y dziennikarzy TVN, ¿e autobusy bêd¹
myte. Rotacyjnie, w hali, z której wyjad¹ dopiero po przeschniêciu.
Takie by³y zapewne szczere decyzje zarz¹du, ale pracownicy postawili
na swoim. W jednej z zajezdni umyli
wszystkie wozy wyje¿d¿aj¹ce od razu
na mróz, który tego ranka wynosi³
minus 8 stopni. Pokryte warstw¹ lodu
(lodu! - ¿adna tam zepsuta pneumatyka) pojazdy pokazywali potem

powiat, skoro mo¿e to zrobiæ dzielnica,
znaj¹ca najlepiej swoje potrzeby.
* Art. 169 ust. 2 Konstytucji RP mówi,
¿e wybory samorz¹dowe s¹ równe.
Gdzie tu jednak mówiæ o równoœci, gdy
g³os warszawiaka znaczy œrednio 10
razy miej ni¿ g³os mieszkañca podwarszawskiej miejscowoœci. Maj¹ca
zneutralizowaæ tê nierównoœæ zasada
podwójnej wiêkszoœci (bior¹ca pod uwagê
równie¿ liczbê ludnoœci, któr¹ reprezentuje dany radny) spowoduje jedynie
parali¿ decyzyjny, gdy¿ wiele g³osowañ
pozostanie nierozstrzygniêtych.
* Brak by³o jakichkolwiek konsultacji
z mieszañcami czy samorz¹dowcami,
którzy sami swoimi dzia³aniami
wymusili wycofanie projektu.
A¿ trudno uwierzyæ, ¿e tak wadliwy
projekt mia³ faktycznie byæ procedowany
w parlamencie. Dlatego dobrze, ¿e jego
autorzy siê z niego wycofali. Nie jestem

triumfalnie dziennikarzom: a nie mówiliœmy, nie da siê! „Trudno mówiæ o
sukcesie; eksperyment dowodzi raczej,
¿e ZTM i MZA mia³y wczeœniej racjê” skomentowa³ niezbyt przenikliwie
dziennikarz i na tym temat zamkn¹³.
Brudasy znowu gór¹.
Przypadkiem dowiedzieliœmy siê
bulwersuj¹cej rzeczy. MZA zakupi³y
supernowoczesne niemieckie myjnie
autobusowe pozbawione funkcji suszenia, któr¹ ma ka¿da polska myjnia
samochodowa. Prawdopodobnie myjnie
przeznaczone by³y dla innych odbiorców: krajów œródziemnomorskich czy
tropikalnych, gdzie energoch³onne
suszenie jest zbytkiem. Ciekawe, który
to geniusz-zaopatrzeniowiec w MZA
wypatrzy³ tê okazjê - taka myjnia bez
suszarni, w dodatku wyprodukowana
zapewne dla zerwanego kontraktu,
musia³a byæ rzeczywiœcie niedroga...

Praski folwark

Umiejêtne zarz¹dzanie
Sprawnoœæ i sposób zarz¹dzania
jednostkami samorz¹du terytorialnego maj¹ istotne znaczenie dla samych
jednostek, przede wszystkim s¹ jednak
bardzo wa¿ne dla lokalnej spo³ecznoœci.
To w³aœnie od decyzji podejmowanych
na szczeblu samorz¹du zale¿y jakoœæ
zarz¹dzania dzielnic¹. W praktyce
odnosi siê to m.in. do infrastruktury,
funkcjonowania szkó³, instytucji kultury, stanu dróg, rozwoju lokalnej
przedsiêbiorczoœci.
Czy zarz¹dzanie na Pradze Pó³noc
przez koalicjê PiS i Stowarzyszenia
Kocham Pragê to tylko szczytne has³a
i slogany? Jak wygl¹da rzeczywistoœæ?
Czy has³a znajduj¹ odzwierciedlenie
w postawach, wzorach i normach
etycznych w³adz dzielnicy?
To w³aœnie Zarz¹d poprzez swoje
decyzje, postêpowanie i styl zarz¹dzania kreuje wzorce i normy. Standardy
postêpowania w³adz samorz¹dowych
mieszkañcy oceniaj¹ nie poprzez pryzmat zapowiedzi i pustych deklaracji,
lecz przez pryzmat rzeczywistoœci.
Pra¿anie chcieliby, aby etyczne wartoœci takie jak bezstronnoœæ, przejrzystoœæ dzia³añ, praworz¹dnoœæ, uczciwoœæ czy poszanowanie dla ludzi sta³y
siê wreszcie obowi¹zuj¹cymi i przestrzeganymi w rzeczywistoœci standardami w naszej dzielnicy, na których
opiera siê dzia³alnoœæ urzêdu oraz nadzorowanych przez Zarz¹d dzielnicy
jednostek bud¿etowych. Metodyka
doboru kadr, jasne procedury i uwarunkowania, motywuj¹ce do profesjonalnych zachowañ i wysokich standar-

dów postêpowania urzêdników to
po³owa sukcesu.
Przyk³adem takich dzia³añ na pewno
nie s¹ tematy omawiane na ostatnim
posiedzeniu komisji bud¿etu. Pierwszym z nich by³o wykonanie robót
budowlanych remontu Przedszkola
nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie.
Nikt z obecnych nie kwestionowa³
zasadnoœci samego remontu przedszkola, poniewa¿ wiele placówek
oœwiatowych w naszej dzielnicy kwalifikuje siê do modernizacji, ale tryb i
proces dzia³añ ju¿ tak. Ca³kowity koszt
remontu przedszkola to kwota bagatela ponad 3 mln 800 tys. z³, dla remontowanej powierzchni zabudowy
355,1 m 2. Przetarg og³oszony we
wrzeœniu ubieg³ego roku wygra³a firma, która dla realizacji zamówienia
zaproponowa³a kwotê 1 mln 793 tys. z³,
gdzie urz¹d uprzednio wykona³ dokumentacjê projektow¹ remontu za
62 tys. z³. W lutym br. Zarz¹d dzielnicy
wskazuje koniecznoœæ przesuniêcia
kolejnych prawie 2 mln z³, ze wzglêdu
na brak fundamentów w budynku. Jak
zatem zosta³y oszacowane faktyczne
prace do wykonania, skoro faktyczny
koszt bêdzie dwukrotnie wy¿szy?
Zgodnie z informacj¹ od Naczelnika
Wydzia³u Urzêdu Dzielnicy nie zosta³a podjêta decyzja czy bêdzie nowy
przetarg, czy prace dodatkowe powierzone zostan¹ dotychczasowemu wykonawcy. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
przy realizacji uwzglêdnione zostan¹
obowi¹zuj¹ce, znowelizowane w 2016
roku przepisy ustawy Prawo Zamó-
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Czy drewniak
Burkego o¿yje?
jednak zwolennikiem status quo i chcia³bym,
aby ustrój Warszawy zosta³ poprawiony.
W gronie bezpartyjnych samorz¹dowców
ju¿ pracujemy nad swoimi propozycjami,
które wkrótce przedstawimy.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

Mam nadziejê, ¿e urzêdnicy ZTM i
MZA namierz¹ niniejszy felieton, dlatego przy okazji spróbujê za³atwiæ inn¹
sprawê. W wyniku zmian tras autobusów
w zwi¹zku z budow¹ metra na Woli g³ównymi punktami przesiadkowymi sta³y siê
przystanki „Elekcyjna” i „PKP Ko³o”. Od
listopada nieustaj¹co korzystaj¹ z nich
liczni pasa¿erowie. Niestety, przystanki
te nadal maj¹ status „na ¿¹danie”, co nie
u³atwia podró¿y, a czasem daje pretekst
kierowcom, by siê na nich nie zatrzymaæ.
Zmiana statusu na „przystanki sta³e”
u³atwi³aby ¿ycie setkom ludzi.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Przetrwa³ zabory, dwie wojny œwiatowe, okres PRL, dogorywa w III RP.
O kim lub o czym mowa? Oczywiœcie
o oficynie Edmunda Burkego przy
Kawêczyñskiej 26 - jednym z dwóch
zachowanych na Pradze Pó³noc budynków drewnianych, który dziêki praskim spo³ecznikom ze Stowarzyszenia
„Micha³ów”, w tym ni¿ej podpisanego,
zosta³ w 2015 r., po 10 latach starañ,
wpisany do wojewódzkiego rejestru
zabytków. Wpis do rejestru mia³ byæ
pocz¹tkiem dzia³añ na rzecz ocalenia
wybudowanego ok. 1890 r. drewniaka,
reliktu zabudowy dawnej Pragi, przypominaj¹cego o carskim ukazie zabraniaj¹cym wznoszenia na przedpolu
twierdzy Warszawa budynków murowanych. Pisaliœmy do w³adz miasta i
dzielnicy o objêcie oficyny Burkego
dzia³aniami w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji, a jego mieszkañcom (do ubieg³ego roku jeszcze
jeden z lokali by³ zasiedlony) zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych. Proponowaliœmy rewitalizacjê
drewniaka w modelu warsztatów konserwatorskich, z udzia³em ekspertów
od konserwacji architektury drewnianej, a tak¿e samych mieszkañców. Ci
ostatni mogliby wykonaæ czêœæ prac w
ramach wolontariatu. Zachêcaliœmy te¿
w³odarzy do zainteresowania losem
drewniaka któreœ z miast partnerskich
Warszawy, np. norweskie Oslo (kraje
skandynawskie maj¹ du¿e doœwiadczenie w renowacji zabytków drewnianych). Bez skutku. Mija³y kolejne
miesi¹ce, a drewniak ulega³ coraz
wiêkszej destrukcji.
Prze³om przyszed³ z pocz¹tkiem
tego roku. Sto³eczny Konserwator
Zabytków nakaza³ praskiemu ZGN (administruje budynkiem) przeprowadzenie
jeszcze w 2017 r. gruntownego remontu
obiektu (wytyczne SKZ s¹ pok³osiem
kontroli przeprowadzonej przez
miejskich urzêdników w 2016 r.). To
ostatni moment, by uratowaæ drewniak.

Niezamieszka³y mo¿e podzieliæ los
wielu innych obiektów drewnianych,
które w wyniku przypadkowych lub
celowych dzia³añ posz³y z dymem.
By³aby to niepowetowana strata dla
naszego miasta. Dzia³ania SKZ zmobilizowa³y dzielnicê – zarz¹d podj¹³
decyzjê o przeprowadzeniu remontu i
doposa¿eniu budynku w centralne
ogrzewanie. Koszt prac, które mia³yby
siê odbyæ w latach 2017-2018 wyceniono na 2,1 mln z³otych. Kwota mo¿e
jednak okazaæ siê niewystarczaj¹ca.
Koszty gruntownej, zgodnej ze sztuk¹
konserwatorsk¹, rewitalizacji budynku
wg szacunków osób zajmuj¹cych siê
zawodowo konserwacj¹ architektury
drewnianej bêd¹ znacznie wy¿sze.
Wszystko zale¿y np. od charakteru
prac (im wiêcej prac rêcznych, zgodnych
ze sztuk¹ – a w³aœnie w ten sposób
budowany by³ drewniak – tym dro¿ej). Apelujemy, by w tym procesie
mogli uczestniczyæ mieszkañcy. Warto
te¿ wspólnie zastanowiæ siê nad
przysz³¹ funkcj¹ drewniaka – czy ma
to byæ budynek mieszkalny, czy izba
tradycji, a mo¿e nale¿a³oby nadaæ mu
jakieœ funkcje spo³eczne? Jedno jest
pewne. Bez kompleksowego remontu
drewniak Burkego mo¿e wkrótce
znikn¹æ z krajobrazu Pragi…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem
wieñ Publicznych. Pikanterii dodaje
fakt, ¿e Urz¹d Dzielnicy zlecaj¹c wykonanie wielobran¿owej dokumentacji projektowej remontu nie posiada³
ani inwentaryzacji ani dokumentacji
projektowej budynku.
Kolejnym punktem by³a poprawa
stanu technicznego budynku (oficyny
wysiedlonej w 2005 roku) przy ulicy
K³opotowskiego 30 i dostosowanie do
obecnych przepisów technicznych dla
budynków mieszkalnych; a w³aœciwie
kryteria jakimi kierowa³ siê Zarz¹d
dzielnicy przy wyborze obiektu, bior¹c pod uwagê, jak wiele budynków
nie objêtych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji w dzielnicy Praga
Pó³noc oczekuje na remont.
Przypomnijmy zatem, ¿e „m¹dre
gospodarowanie pieniêdzmi to sztuka minimalizowania tych kosztów,
które s¹ nam zbêdne, po to ¿eby mieæ
wiêcej pieniêdzy na to, co jest dla nas
wa¿ne”.
„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba
jeszcze umieæ j¹ stosowaæ” – J. W. Goethe
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Zarz¹dzanie przez kryzys
To nie nowy kierunek studiów na
wy¿szej uczelni. To sposób zarz¹dzania
Rzeczpospolit¹ przez Prawo i Sprawiedliwoœæ. Specjalnie u¿ywam tu pe³nej
nazwy partii w kontrze do jej poczynañ. Jak mo¿na nieœæ w nazwie Prawo
demoluj¹c ca³y istniej¹cy system prawny,
chyba ¿e ma byæ to prawo kaduka.
Skandalem by³o podporz¹dkowanie
prokuratury Ministerstwu Sprawiedliwoœci i oddanie nad ni¹ w³adzy politykowi. Szeregiem dzia³añ ustawowych
zniszczono Trybuna³ Konstytucyjny.
Tak na marginesie, urz¹d ten przesta³
dzia³aæ. Kolejny prezes tej instytucji zosta³
powo³any w takim poœpiechu i ba³aganie,
¿e po³amano nawet specjalnie w tym
celu stworzone rozwi¹zania „prawne”
- sprawê bada S¹d Najwy¿szy. Kolejna
reforma w systemie prawnym to reforma s¹downictwa, która ma oddaæ i tê
instytucjê w rêce partii rz¹dz¹cej.
Krajowa Rada S¹downictwa pójdzie na
pierwszy ogieñ. Opornych siê zastraszy.
Niepokornych zwolni lub przeniesie.
Warto przytoczyæ tu sentencjê z gmachu s¹du w Alei Solidarnoœci w kontekœcie drugiego cz³onu bohatera tego
felietonu „Sprawiedliwoœæ jest ostoj¹

mocy i trwa³oœci Rzeczypospolitej”.
Wartoœci tego pojêcia nie pamiêtaj¹
twórcy PiS. Zas³aniaj¹ siê nim jak dziurawym przeœcierad³em. Czy równo
wszystkim, bez wzglêdu na dochody, w
kontekœcie 500+ znaczy sprawiedliwie?
Czy to, ¿e œwiadczenie to obejmuje
drugie, a nie ka¿de dziecko bez wzglêdu na dochody rodziny - znaczy sprawiedliwie? Pytañ takich i pog³êbionych
refleksji nad polityk¹ PiS jest ma³o,
ma³o rozwa¿añ dok¹d nas to prowadzi.
Wolne jeszcze media osi¹gaj¹ stan
euforii z powodu przypadkowej normalnoœci w³adzy, pas¹c siê permanentnym kryzysem wartoœci dzia³aczy tego
ugrupowania. Kasa, kasa, kasa, za
Smoleñsk, za etos, za patos. Rydzyk
dotacje. Misiewicz symbol nowych
czasów. Fury, skóry, komóry. Kraksy,
skandale, katastrofy. Spó³ki, spó³eczki
Skarbu Pañstwa. Permanentne rotacje
kadr. Darowizny, zawierzenia, odwo³ania do symboliki sakralnej. Reforma
goni reformê - co jedna to gorsza.
Kryzys goni kryzys. Nowy styl zarz¹dzania. Tajne przez poufne. Od sukcesów w g³owie siê przewraca. Chore
to wszystko. Dziwiê siê, ¿e Koœció³ nie

da³ im po ³apach. Symbole umieraj¹.
Gdzie solidarnoœæ w walce o prawa
cz³owieka, gdzie solidarnoœæ z ze
zwyk³ymi ludŸmi, uciekaj¹cymi przed
dramatem wojny? Nikt mi nie wyt³umaczy, dlaczego nie ma zgody na
przyjêcie kilkunastu dzieci z Syrii.
„Solidarnoœæ” pozosta³a tylko z nazwy,
staj¹c siê przybudówk¹ PiS. Wa³êsê
spuszczono do klozetu historii. Opozycja rozhisteryzowana i rozdrobniona,
pe³na wewnêtrznych uprzedzeñ nie
zagra¿a PiS-owi. Kto im podskoczy,
kto siêgnie po ich w³adzê? Wzmacnia
to poczucie ich bezkarnoœci. IV RP puka
do drzwi. Jaka bêdzie V?
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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Placówki oœwiatowe, smog, projekt ustawy o metropolii
Na pierwszej w kolejnoœci sesji odby³o siê wys³uchanie
informacji zarz¹du dzielnicy na temat zaawansowania prac
budowalnych inwestycji oœwiatowych i ich porównanie z
pierwotnym harmonogramem. Wys³uchanie dotyczy³o
nastêpuj¹cych inwestycji oœwiatowych: budowa szkó³
podstawowych i gimnazjów przy Gerberowej, w rejonie
ulic Ruskowy Bród i Verdiego, przy Warzelniczej; budowa
zespo³u szkolno-przedszkolnego przy Myœliborskiej,
budowa 12-oddzia³owego przedszkola przy Myœliborskiej,
budowa przedszkoli przy Ceramicznej, G³êbockiej i przy
Jesiennych Liœci, rozbudowa przedszkola przy Hemara
oraz budowa ¿³obków przy Odkrytej, Truskawkowej i
Krzy¿ówki. W wiêkszoœci szkó³ wyst¹pi³y odstêpstwa od
harmonogramu, najwiêksze w przypadku placówki przy
Warzelniczej, gdzie opóŸnienia s¹ niepokoj¹ce. Najlepsz¹
sytuacjê notuje siê na budowach ¿³obków i przedszkoli,
zasadniczo jedynie przedszkole przy Myœliborskiej ma
niedu¿e opóŸnienie. Jednoczeœnie wykonawcy wszystkich
inwestycji zadeklarowali terminowe oddanie placówek
do u¿ytkowania.
Wys³uchanie informacji Madziara z funkcji przewodzarz¹du dzielnicy na temat nicz¹cego komisji statutowej
zaawansowania prac inwe- i porz¹dku publicznego, t¹
stycyjnych zwi¹zanych z pla- sam¹ wiêkszoœci¹ odrzucono
nowan¹ budow¹ przychodni projekt uchwa³y zg³oszony
ze szpitalem chirurgii jedne- przez Wojciecha Tumasza,
go dnia zakoñczy³o siê krótk¹ przewodnicz¹cego komisji
dyskusj¹. Inwestycja nie wy- planu i bud¿etu (tak¿e rok
sz³a jeszcze poza fazê pro- temu) o usuniêcie ze sk³adu
jektow¹. Projekt bêdzie goto- komisji Ilony £¹ckiej i Waldewy w maju tego roku. Wedle mara Roszaka, którzy notokoalicji rz¹dz¹cej wp³yw rycznie nie pojawiali siê na
w³adz Bia³o³êki na termin posiedzeniach komisji.
rozpoczêcia inwestycji jest
W wolnych wnioskach pojaniewielki, jako ¿e jej wyko- wi³a siê m.in. sprawa ziemi z
nawc¹ jest ZOZ. Opozycja wykopów sk³adowanej na
narzeka³a na brak przedsta- dzia³ce przez dewelopera
wiciela ZOZ na sesji. Jedno- buduj¹cego osiedle, Wiktor
dniowy szpital z przychodni¹ o Klimiuk pyta³, dlaczego Piotr
powierzchni 1550 m2 i kubatur¹ Basiñski, przewodnicz¹cy ko17,8 tys. m3 ma dysponowaæ misji rewizyjnej od roku nie
piêtnastoma ³ó¿kami, sal¹ zwo³a³ posiedzenia komisji,
zabiegow¹, dwoma salami blokuj¹c rozpoznawanie skarg;
operacyjnymi, 87 miejscami pad³ wniosek o wyrównanie
parkingowymi. Zapowiadane parkingu przy szkole na Kobia³ki,
w 2015 ukoñczenie inwestycji pytanie kiedy zostanie napraw roku 2018 wydaje siê byæ wiona linia telefoniczna przy
terminem ma³o realnym.
ulicy Ugorek, czy te¿ jaka jest
Radni wys³uchali tak¿e in- szansa na wykonanie remontu
formacji zarz¹du na temat chodnika przy Pomorskiej itp.
zasadnoœci modernizacji tzw.
Na kolejnej sesji radni zama³ej Modliñskiej oraz jej jêli siê spraw¹ smogu. Bia³okolizji z tras¹ tramwaju ¯erañ ³êka znajduje siê na drugim
– Tarchomin. Konkluzj¹ z dys- miejscu (po Wawrze) wœród
kusji by³a decyzja o od³o¿eniu warszawskich dzielnic, któmodernizacji do czasu zakoñ- rych domy w najwiêkszym
czenia budowy linii tramwajo- procencie ogrzewane s¹ piewej. Wobec tego priorytetem cami. W Bia³o³êce jest to a¿
staje siê maksymalne przy- 13%. 2,5 tys. budynków nie
spieszenie budowy tej linii jest przy³¹czonych do miejprzez Tramwaje Warszawskie. skiej sieci ciep³owniczej, co
Radni negatywnie zaopi- stanowi³oby antidotum na
niowali nazwê Skwer Tehe- emisjê py³ów. Takim antidotum
rañski dla skrzy¿owania by³oby równie¿ zastosowanie
Strumykowej z Odkryt¹, pieców gazowych w domach
proponuj¹c inne miejsce, np. jednorodzinnych, tymczasem
w pobli¿u ambasady Iranu.
w Bia³o³êce wci¹¿ brakuje gaWiêkszoœci¹ g³osów radnych zoci¹gów. W konkluzji radni
koalicji rz¹dz¹cej odrzucono mieli przyj¹æ stanowisko w
projekt uchwa³y (z³o¿ony sprawie smogu, wszak¿e nie
przed rokiem) w sprawie dosz³o do tego ze wzglêdu na
odwo³ania Zbigniewa niedoci¹gniêcia dokumentu.

Zdecydowano, ¿e dopracowane
i sprawdzone przez komisjê
ochrony œrodowiska stanowisko
zostanie przyjête w najbli¿szym czasie.
Kolejna sesja dotyczy³a
m.in. kwestii propozycji ustawy zg³oszonej przez pos³a
Jacka Sasina, dotycz¹cej
ustroju metropolitalnego Warszawy. Koalicja rz¹dz¹ca
zg³osi³a, tak jak w przypadku

wiêkszoœci dzielnic warszawskich, stanowisko potêpiaj¹ce
projekt ustawy i wzywaj¹c¹
do wycofania wszelkich prac
nad nim. Opozycja zg³osi³a
poprawki do projektu ustawy,
dotycz¹ce rozwi¹zañ korzystnych dla dzielnic – wiêksze
kompetencje bud¿etowe,
wiêksz¹ niezale¿noœæ od
prezydenta miasta, doprecyzowanie trybu nadzoru, jed-

noczeœnie przyznaj¹c, ¿e
przepisy dotycz¹ce metropolii
nale¿y dopracowaæ. Koalicja
rz¹dz¹ca odrzuci³a poprawkê
i przeg³osowa³a stanowisko
potêpiaj¹ce projekt ustawy.
Podczas ostatniej z relacjonowanych przez nas sesji zajêto
siê brakiem aktywnoœci komisji
rewizyjnej, która od roku nie
proceduje nad zg³aszanymi
sprawami. Z dyskusji wynika³o,
¿e o tym jaki jest sk³ad komisji,
zdecyduje dopiero wyrok NSA.
Wszystko to w zwi¹zku z ostatnimi zawirowaniami w radzie.
Wedle koalicji rz¹dz¹cej do cza-

Drzewa znikaj¹ z Tarchomina
Mia³y byæ wyciête tylko suche jarzêbiny, a pod topór posz³y
te¿ kilkunastoletnie, zdrowe lipy i inne drzewa na terenie
osiedla „Poraje” w Tarchominie. Czy¿by spó³dzielnia „Praga”
ju¿ gorliwie realizowa³a nowe prawo ministra Szyszki?

- Przecie¿ za to p³acimy –
denerwuje siê jeden z mieszkañców – nasze g³osy nie
mog¹ byæ ignorowane.
A jednak, jak widaæ, mog¹.
Minister Szyszko da³ zielone
œwiat³o na wycinanie drzew
bez zezwolenia. Jednoczeœnie powiedzia³, ¿e pracuje
nad systemem wspieraj¹cym

su wyroku komisja ma dzia³aæ
w dotychczasowym sk³adzie,
aczkolwiek nie uda³o siê doprecyzowaæ, jaki to jest sk³ad.
Wezwany na pomoc prawnik
stwierdzi³, ¿e o sk³adzie zdecyduje NSA. Opozycja ostatecznie
nie uzyska³a odpowiedzi na
pytanie, dlaczego skargi na
zarz¹d dzielnicy, sk³adane w
ci¹gu ostatniego roku nie by³y
rozpatrywane. Piotr Basiñski,
od lutego ubieg³ego roku pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej, nie odpowiedzia³ na to pytanie.
(egu)

samorz¹dy przy realizacji
zadañ na rzecz czystego
powietrza. Mimo sprzecznoœci tych komunikatów,
wygl¹da na to, ¿e jedynie
samorz¹d mo¿e i powinien
wycince siê przeciwstawiæ.
Bêdziemy interweniowaæ w
spó³dzielni i w Wydziale
Œrodowiska dzielnicy Bia³o³êka.
O wynikach poinformujemy
Czytelników w nastêpnym
numerze.
Joanna Kiwilszo

Zostañ wolontariuszem akcji ¯onkile

Wycinka drzew na osiedlu
„Poraje”, przed budynkiem
przy ulicy Szczêœliwej 2 odby³a siê z zaskoczenia, w sobotê, bo wtedy administracja
jest zamkniêta i nie mo¿na iœæ
na skargê. Pod ostrzem mechanicznej pi³y, drzewa które
ros³y kilkanaœcie lat, pada³y
w kilka sekund. Wycinki dokona³a firma „Flora” na zlecenie
RSM „Praga”. Mieszkañcy
zareagowali natychmiast.
- Poka¿cie zlecenie na
wyciêcie drzew – domaga³
siê mieszkaniec pobliskiego
bloku.
Pracownicy firmy „Flora”
takiego zlecenia nie posiadali.
Mimo to, t³umaczyli siê, ¿e
wykonuj¹ planowane, konieczne przerzedzenie i wycinaj¹ tylko chore, zagrzybione drzewa. Rzeczywiœcie,
kilka miesiêcy temu RSM
„Praga”
zawiadamia³a
mieszkañców o zamierzonej
wycince paru suchych jarzêbin przy Szczêœliwej 2, ale
nie by³o tam mowy o zdrowych lipach. Po wyciêtych
drzewach pozosta³o puste

miejsce, które z pewnoœci¹
zamieni siê w parking.
- Ju¿ kiedyœ zg³asza³am na
policji, ¿e samochody dostawcze parkuj¹ miêdzy drzewami. Teraz bêd¹ mieli ³atwiej
– powiedzia³a pani Agnieszka z bloku przy Szczêœliwej.
Kontrowersyjna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ministra œrodowiska
Jana Szyszki, pozwalaj¹ca
na samowoln¹ wycinkê, ju¿
przynosi efekty. W zastraszaj¹cym tempie znika zieleñ w
naszych miastach. Dziwne,
¿e dzieje siê to w momencie,
kiedy równoczeœnie tak du¿o
mówi siê o zapobieganiu
smogowi. Co za hipokryzja!
Przecie¿ ka¿de dziecko wie,
¿e tereny zielone oczyszczaj¹ powietrze a drzewa
daj¹ tlen. Ka¿de wyciête
drzewo oznacza pogorszenie
warunków naszego ¿ycia.
Wobec tego, nie mo¿e byæ
tak, ¿e cz³onkowie spó³dzielni
nie maj¹ nic do powiedzenia
w sprawie utrzymania zieleni
wokó³ swojego miejsca zamieszkania.

Muzeum Historii ¯ydów Polskich POLIN ju¿ po raz pi¹ty
organizuje akcjê upamiêtniaj¹c¹ powstanie w getcie warszawskim. Jak co roku, 19 kwietnia kilkuset wolontariuszy
przeka¿e warszawiakom ¿ó³te ¿onkile - symbol pamiêci o
powstaniu w getcie warszawskim. Zapraszamy równie¿ szko³y,
biblioteki i instytucje w ca³ej Polsce do udzia³u w akcji.
„Udzia³ w akcji ¯onkile daje mi ogromn¹ satysfakcjê. Uczestniczenie w wydarzeniu, które z roku na rok ma coraz wiêkszy
zasiêg jest czymœ, z czego jestem dumna. Jest to nieprawdopodobnie du¿a dawka pozytywnych emocji” – mówi Iwona
Gawryszewska, wolontariuszka akcji ¯onkile od 2013 roku.
Muzeum POLIN zaprasza do udzia³u w akcji osoby, które
ukoñczy³y 14. rok ¿ycia. Wystarczy wype³niæ formularz i
wys³aæ go na adres wolontariusz@polin.pl. Zg³oszenia
mo¿na przesy³aæ do 28 lutego.
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