Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
nr 4 (583) 15 marca 2017 roku

www.ngp.pl
facebook.com/nowapraska

ISSN 1234-6365

Reklama

tnie
a
³
p
bez

w Nowej Gazecie Praskiej
Docieraj z nami
do tysiêcy klientów

Nak³ad 25 000 egz.

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

„Dwójk¹”
na Nowodwory

czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

nowa gazeta praska 1

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

XXXII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dymisje w zarz¹dzie
i nowa koalicja
Sesja zapowiada³a siê na doœæ burzliw¹ ze wzglêdu na zaplanowan¹ tematykê wycinki drzew na terenie Portu Praskiego.
Tymczasem niespodziewanie g³osami radnych niezale¿nych oraz
PiS porz¹dek obrad uzupe³niono o g³osowania nad dymisj¹ dwóch
wiceburmistrzów z Kocham Pragê (dawniej Praska Wspólnota
Samorz¹dowa) Dariusza Wolke i Dariusza Kacprzaka. Obaj
stracili mandat zaufania - jak czytamy w uzasadnieniach uchwa³.
Powodem by³o zapewne zarz¹dzanie zbyt tward¹ rêk¹. Jak siê
dowiedzieliœmy nieoficjalnie, czarê goryczy przechyli³a próba
wejœcia na œcie¿kê wojenn¹ ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „Praga”.
Klub Radnych Niezale¿nych, kiwanie wzmocniony przez dwie
jaki zosta³ powo³any na tê sesjê, osoby z PO: Piotra Pietruszyñpoza trójk¹ dotychczasowych skiego i Hannê Jarzêbsk¹.
radnych niezale¿nych (Magdalena
Nowa koalicja PiS i radnych
Guga³a, Ma³gorzata Markowska, niezale¿nych g³adko przeprowaMarek Bielecki) zosta³ nieocze- dzi³a odwo³anie Dariusza Wolke i
Dariusza Kacprzaka. Na znak
protestu, radni Kocham Pragê oraz
PO nie wziêli udzia³u w dalszych
g³osowaniach, a po zakoñczeniu
uœ
sesji na sali pojawi³a siê z repryDin fotel
y
n
mend¹ dla dwójki nielojalnych radl
a
i
j
c
c
spe la dzie
nych sama szefowa struktur dzield
nicowych PO na Pradze Pó³noc,
by³a pos³anka Alicja D¹browska.
Kandydatami na stanowiska
wiceburmistrzów z ramienia nowej
koalicji zostali: Wojciech Zieleul. Œw. Wincentego 101/1 niewski i Zbigniew Cierpisz, którzy
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90 przed g³osowaniem odpowiadali
na pytania radnych. Kandydat
www.gold-clinic.pl

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI

dokoñczenie na str. 4

Wycinka
pod kontrol¹
Wyciêcie w sobotê, 18 lutego, wraz z suchymi jarzêbinami,
zdrowych lip na osiedlu Tarchomin zbulwersowa³o okolicznych
mieszkañców. - Do wycinki wytypowane zosta³y tylko drzewa
nie maj¹ce szans na prze¿ycie oraz stwarzaj¹ce zagro¿enie
dla mieszkañców – uspokajaj¹ urzêdnicy administracji osiedla
„Poraje”. Akcja przeprowadzona zosta³a czêœciowo jeszcze
wed³ug starej ustawy o ochronie przyrody.
W poprzednim numerze opi- w zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ od 1
saliœmy akcjê wycinania drzew stycznia ustaw¹ ministra ochrony
na terenie tarchomiñskiego osiedla œrodowiska Jana Szyszki, po„Poraje”, dokonan¹ przez firmê zwalaj¹c¹ na usuwanie drzew z
„Floral” 18 lutego na zlecenie prywatnych posesji bez za³aRSM „Praga”. Wycinka zbieg³a twiania jakichkolwiek formalnosiê z ogólnowarszawsk¹ i œci. Zgodnie z obietnic¹ dan¹
ogólnopolsk¹ rzezi¹ drzew, do czytelnikom, z proœb¹ o wyjaktórej dosz³o w po³owie lutego œnienie sprawy udaliœmy siê do
administracji osiedla „Poraje”.
Okazuje siê, ¿e wycinka w
Tarchominie, niewielka zreszt¹, w
porównaniu z innymi wycinkami,
maj¹cymi miejsce tego dnia w
Warszawie, przeprowadzona zosta³a czêœciowo jeszcze wed³ug
starej ustawy, która nakazywa³a
poinformowanie cz³onków spó³dzielni czy wspólnoty o zamiarze usuniêcia drzew oraz uzyskania na to
zgody urzêdu marsza³kowskiego.
- Wytypowaliœmy na osiedlu
suche drzewa, rozwiesiliœmy kartki
informuj¹ce o zamierzonym ich
usuniêciu na klatkach schodowych, lokatorzy mogli zg³aszaæ
uwagi, nastêpnie zg³osiliœmy wycinkê do urzêdu marsza³kowskiego
– wyjaœnia Hanna Wiœniewska z
administracji osiedla „Poraje”.
Na koniecznoœæ przerzedzenia
lip, posadzonych 18 lat temu
przez jednego z lokatorów osielutym ubieg³ego roku. Po utra- dla miêdzy budynkami przy ul.
cie wiêkszoœci przez Platformê Szczêœliwej i Myœliborskiej, na
Obywatelsk¹ w radzie dzielni- ty³ach pawilonów handlowych
cy i trwaj¹cym wiele miesiêcy usytuowanych wzd³u¿ ulicy Porajów,
konflikcie miêdzy PO i PiS zde- zwrócili uwagê sami mieszkañcy.
cydowa³, ¿e „nie mo¿e wzi¹æ
- Lokatorzy zg³osili siê do nas
pe³nej odpowiedzialnoœci za z sugesti¹, ¿e lip jest za du¿o.
kierowanie dzielnic¹”. Z³o¿y³ Skar¿yli siê, ¿e w zwi¹zku z tym
rezygnacjê, a jego miejsce zajê³a maj¹ ciemno w mieszkaniach
oraz ¿e boj¹ siê przechodziæ
Ilona Soja-Koz³owska z PO.

By³y burmistrz Bia³o³êki
oskar¿ony o lobbing i korupcjê
Nielegalny lobbing na rzecz wybranych deweloperów, przyjêcie ³apówki i stworzenie polityczno-biznesowego uk³adu w
dzielnicy – to tylko niektóre zarzuty, jakie by³emu burmistrzowi
stawiaj¹ radni PiS i lokalnego stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki.
- Bia³o³êka pad³a ofiar¹ pazer- w dzielnicy – powiedzia³ na konnoœci lokalnych w³odarzy i braku ferencji prasowej, która odby³a siê
szacunku do prawa i obywateli. w poniedzia³ek 6 marca w bia³oArchitektem tego uk³adu jest by³y ³êckim ratuszu, £ukasz Oprawski
burmistrz Piotr Jaworski z PO, z Prawa i Sprawiedliwoœci.
który mimo odwo³ania z funkcji
Piotr Jaworski odszed³ z
nadal sprawuje faktyczn¹ w³adzê urzêdu burmistrza Bia³o³êki w

dokoñczenie na str. 2
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T³umy towarzyszy³y otwarciu wyd³u¿onej linii tramwajowej
na Nowodwory. Podobnie t³oczno jest co rano na przystankach „dwójki”, jedynego od 27 lutego œrodka transportu,
dowo¿¹cego mieszkañców Nowodworów i Tarchomina
do stacji Metro M³ociny.
W niedzielê 26 lutego odby³o przejazd tramwajem po wyd³usiê uroczyste otwarcie nowej ¿onym odcinku trasy popularnej
trasy tramwajowej, a w³aœciwie „dwójki”. Niektórzy „za³apali
nowego odcinka istniej¹cej siê” te¿ na „krówki”. Najju¿ trasy z M³ocin w kierunku wiêksz¹ frajd¹ by³ jednak przeNowodworów. Linia tramwajowa jazd tramwajem zabytkowym.
nr 2 zosta³a wyd³u¿ona do okolic Niestety, do jednowagonowepêtli autobusowej Nowodwory, go sk³adu nie wszyscy siê
gdzie dwukierunkowe sk³ady, zmieœcili, co dla niektórych
zamiast zawracaæ na pêtli, dzieci by³o wielkim rozczarozmieniaj¹ kierunek za pomoc¹ waniem. Regularne kursy
specjalnego rozjazdu z tzw.
dokoñczenie na str. 3
krzy¿ownic¹ g³êboko-rowkow¹.
Równolegle z torami wybudoSTOMATOLOGIA
wano tak¿e chodniki, drogi
rowerowe i sygnalizacjê œwietln¹.
PROMOCJA
W dniu otwarcia, w godzinach
- wype³nienia
13-18, miêdzy pêtl¹ Metro M³ociny a Nowodworami kursowa³a
- korony porcelanowe
specjalna linia „N”. Obs³ugiwa³y
- protezy elastyczne
j¹ super nowoczesne pojazdy
- protezy szkieletowe
typu Jazz Duo, a tak¿e zabytkowy tramwaj typu K z 1940 roku.
ul. Jagielloñska 3
Tramwaje linii „N” by³y specjaltel. 22 619-99-99
nie oznakowane naklejkami
„JedŸ z nami na Nowodwory”.
509-878-869
Pierwszych 500 pasa¿erów
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
nowej linii dosta³o specjalny
www.dentysta-praga.pl
certyfikat, poœwiadczaj¹cy

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Radni PiS oraz dzia³acze
wspó³pracuj¹cego z nimi lokalnego stowarzyszenia Razem
Dla Bia³o³êki 6 marca przekonywali, ¿e Jaworski, choæ nie
jest ju¿ burmistrzem, nadal
realnie zarz¹dza dzielnic¹. Na
konferencji zaprezentowali film,
na którym dwoje pracowników
urzêdu to potwierdza i zdradza
kulisy dzia³ania samorz¹du.
W oparciu o te relacje radni
PiS z Wiktorem Klimiukiem na
czele kieruj¹ wobec Piotra
Jaworskiego d³ug¹ listê zarzutów. Najpowa¿niejszy dotyczy
rzekomego „wrêczenia ³apówki w wysokoœci 80 tys. z³ za
doprowadzenie do przedawnienia sprawy” – jak okreœli³ na
konferencji £ukasz Oprawski.
Chodzi o wycinkê 64 dêbów
na dzia³ce przy ul. Myœliwskiej
w Choszczówce. Drzewa zosta³y
wyciête przez profesjonaln¹

firmê, a nie, jak wynika z dokumentacji przez starszego
cz³owieka, który wkrótce
umar³. Zdaniem jednej z bohaterek zaprezentowanego na
konferencji nagrania, dzielnica
mog³a straciæ na tym incydencie
nawet 1,9 mln z³.
Sêk w tym, ¿e ca³a sprawa
mia³a miejsce w latach 20082010, czyli wtedy, kiedy Jaworski
nie by³ jeszcze burmistrzem.
- Chocia¿ wycinka odby³a
siê jeszcze przed tym, nim
Piotr Jaworski zosta³ burmistrzem dzielnicy, to dzia³ania
zmierzaj¹ce do wygaszenia
sprawy mia³y miejsce ju¿ za
jego rz¹dów – mówi £ukasz
Oprawski.
Innym zarzutem stawianym
przez radnych PiS by³emu
burmistrzowi jest faworyzowanie wybranych deweloperów,
wrêcz stworzenie uk³adu polityczno-biznesowego z pewnymi

AUTO SZYBY
WYMIANA, NAPRAWA, MONTA¯ SZYB
OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, AUTOBUSOWYCH
• regeneracja, wymiana szyb bocznych
• regeneracja reflektorów
• profesjonalne oklejanie aut
• fachowy monta¿
ul. Bruszewska 22
tel. 22 614-66-80, 602-575-104

deweloperami, którzy zawsze
mogli liczyæ na specjalne traktowanie w urzêdzie. Nale¿a³oby
tu dodaæ, ¿e nie tylko o uk³ad
z wybranymi deweloperami tu
chodzi, ale tak¿e z wybranymi
mediami, a konkretnie z
„Echem Bia³o³êckim”, które
by³o finansowane przez burmistrza Jaworskiego, choæ nie
bra³o udzia³u w przetargach.
Na liœcie zarzutów PiS-u
jest jeszcze mobbing i brak
szacunku dla pracowników.
W oparciu o przedstawione
nagrania i relacje pracowników
urzêdu, £ukasz Oprawski zdecydowa³ siê z³o¿yæ zawiadomienie do CBA i prokuratury.
Prokuratura Okrêgowa Warszawa Praga wszczê³a œledztwo
w tej sprawie w listopadzie
ubieg³ego roku. Obecnie trwa
pozyskiwanie dokumentacji i
przes³uchiwanie œwiadków.
Po konferencji, zwo³anej
przez radnych PiS 6 marca, do
sprawy odnios³a siê obecna
burmistrz Bia³o³êki Ilona SojaKoz³owska. W swoim oœwiadczeniu podkreœla, ¿e wszystkie
zarzuty, które pojawi³y siê w
zaprezentowanym podczas
konferencji prasowej materiale,
dotycz¹ pracy Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka w latach, kiedy
pracami urzêdu nie kierowa³
obecny zarz¹d.
„Obecnie urz¹d wspó³pracuje
z organami œledczymi i odpowiada na wszelkie pytania,

przesy³a dokumenty w
sprawach, w jakich tocz¹
siê postêpowania.
Odnosz¹c siê do jedynego
zarzutu, jaki pada pod adresem
obecnego Zarz¹du Dzielnicy
Bia³o³êka, jakoby by³ niesamodzielny i zale¿ny od poprzednich w³adz - pragnê zaznaczyæ,
¿e moja kandydatura na stanowisko burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka – kandydatura osoby
spoza bia³o³êckiego œrodowiska, by³a dowodem na to, ¿e
zmiana na stanowisku burmistrza nie jest iluzoryczna. O
realnej zmianie œwiadczy tak¿e
obecny sk³ad zarz¹du, ca³kowicie
ró¿ny od poprzedniego”.
Czy przedstawione Piotrowi
Jaworskiemu zarzuty s¹ s³uszne
i dosz³o do przestêpstwa, czy
jest to tylko kolejna kampania
radnych PiS przeciw PO w celu
przejêcia w³adzy w dzielnicy,
przekonamy siê po wydaniu
orzeczenia przez prokuraturê.
Jak by nie by³o, nasuwa siê
pewne skojarzenie i trudno powstrzymaæ siê od komentarza.
Jest takie powiedzenie: „kto
mieczem wojuje, ten od miecza
ginie”. W marcu 2013 roku,
zaraz po tym, jak Piotr Jaworski
zosta³ burmistrzem Bia³o³êki,
rozpêtano nagonkê medialn¹
na ówczesn¹ dyrektor Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury,
Annê Barañsk¹-Wróblewsk¹,
co poskutkowa³o zwolnieniem
jej ze stanowiska, które obj¹³
nastêpnie znajomy burmistrza,
Krzysztof Miko³ajewski. Obecnie
to Piotr Jaworski jest przedmiotem nagonki na swoj¹
osobê. Zapewne zachwieje
ona poczuciem absolutnej
bezkarnoœci, jakim do tej pory
niezmiennie siê cieszy³.
JK

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

Wycinka pod kontrol¹
dokoñczenie ze str. 1

tamtêdy wieczorem. Wobec tego
wyczyœciliœmy ten teren, ju¿
zgodnie z ustaw¹ tegoroczn¹ –
mówi Hanna Wiœniewska.
Rzeczywiœcie, podlewane i
pielêgnowane przez lokatora lipy
rozros³y siê tworz¹c po kilkunastu
latach doœæ gêsty zagajnik, daj¹cy
jednak w lecie przyjemny cieñ,
jak równie¿ uniemo¿liwiaj¹cy samochodom parkowanie na trawniku,
co nie jest bez znaczenia, jako ¿e
ca³a przestrzeñ podwórka zajêta
ju¿ zosta³a przez samochody.
Jak dowiedzieliœmy siê w
administracji, w sytuacji zbyt
du¿ej iloœci drzew na ma³ym
terenie, wskazane jest jego
„przeœwietlenie”, czyli usuniêcie niektórych egzemplarzy,
pozostawiaj¹c naj³adniejsze i
najsilniejsze z nich. Generalnie,
je¿eli nie rosn¹ za gêsto,
usuwa siê tylko drzewa chore
lub zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu.
- Bronimy ka¿dego drzewa.
Je¿eli da siê je uratowaæ – zostaje
– przekonuje mnie Hanna Wiœniewska. - Tak by³o z topol¹
rosn¹c¹ na terenie osiedla, niedaleko szko³y podstawowej nr 314.
Topola mia³a byæ wyciêta,
ale na wniosek mieszkañców
zrobiono dodatkow¹ ekspertyzê,
która wykaza³a, ¿e drzewo nie
zagra¿a otoczeniu. Nak³adem
sporych kosztów korona topoli
zosta³a zabezpieczona przed
roz³amaniem specjalnym ela-

stycznym wi¹zaniem, a niektóre
ga³êzie zosta³y przyciête.
To oczywiœcie chwalebny
przyk³ad pozytywnego dzia³ania
RSM „Praga”, która zapewnia, ¿e
wycina tylko drzewa zg³aszane
przez lokatorów, jeœli czuj¹ siê
zagro¿eni. I to te¿ nie od razu,
lecz po sprawdzeniu stanu drzewa przez urzêdnika z urzêdu
marsza³kowskiego. W ka¿dym
razie do tej pory tak by³o. Nowa
ustawa daje okazje do nadu¿yæ.
W liœcie do redakcji jeden z czytelników zarzuci³ mi napisanie poprzedniego artyku³u pod wp³ywem
silnych emocji. Trudno nie byæ pod
wp³ywem emocji widz¹c, co siê
dzieje wokó³. Chyba tylko ktoœ zupe³nie pozbawiony wra¿liwoœci i
ludzkich uczuæ spokojnie patrzy na
to, jakie spustoszenie ju¿ spowodowa³a ustawa ministra Szyszki. A¿
strach pomyœleæ, co bêdzie dalej.
W przypadku Tarchomina moja
reakcja by³a rzeczywiœcie trochê
na wyrost. Jednak trzeba reagowaæ. Masowa wycinka drzew pokaza³a, jak Ÿle stosowane s¹ przepisy, maj¹ce na wzglêdzie przede
wszystkim prawo w³asnoœci. Powszechne oburzenie spo³eczne
zmusi³o PiS do wycofania siê z
obecnej formy ustawy. Przygotowywana jest nowelizacja. Czy uda
siê pogodziæ prawo w³asnoœci z
ochron¹ przyrody, która jest przecie¿ naszym wspólnym dobrem –
przekonamy siê wkrótce.
Joanna Kiwilszo

„Dwójk¹” na Nowodwory
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„dwójki” na nowej trasie rozpoczê³y siê nastêpnego dnia.
W poniedzia³ek 27 lutego
mieszkañcy Nowodworów i
Tarchomina obudzili siê w nowej
komunikacyjnej rzeczywistoœci.
Jak zapowiedzia³ ZTM, wraz z
wyd³u¿eniem trasy tramwajowej linie autobusowe 101 i E-8
zosta³y zlikwidowane. Pasa¿erowie nie maj¹ ju¿ wyboru:
aby dojechaæ do metra, musz¹

korzystaæ tylko z tramwaju nr 2,
który w dzieñ powszedni w
godzinach szczytu kursuje co
cztery minuty, co szeœæ poza
szczytem i co siedem i pó³
minuty w dni œwi¹teczne
Dodatkowo dla pasa¿erów z
Tarchomina w godzinach szczytu
uruchomione zosta³y dodatkowe
kursy linii 2 na trasie skróconej:
Metro M³ociny-Tarchomin Koœcielny, dziêki czemu na tym
w³aœnie wspólnym odcinku

sk³ady kursuj¹ co 2-4 minuty.
Dodaj¹c do tego liniê 17,
tramwaje na odcinku Tarchomin
Koœcielny-Œwiderska pojawiaj¹
siê na przystankach w godzinach
szczytu co 2 minuty. Ca³e
szczêœcie, bo bez wprowadzenia
dodatkowych kursów pasa¿erowie wsiadaj¹cy na przystanku
Myœliborska nie mieliby szans
na dostanie siê do tramwaju.
Ponadto zosta³a uruchomiona nowa linia autobusowa 214
³¹cz¹ca wschodni¹ i zachodni¹
czêœæ Bia³o³êki. W niedalekiej
przysz³oœci mieszkañców
Bia³o³êki zachodniej czekaj¹
jeszcze inne zmiany, m.in. od
wrzeœnia na now¹ trasê do
pêtli Metro Marymont zostanie
skierowana linia 134, a czêstotliwoœæ kursowania tych autobusów w godzinach porannego
szczytu komunikacyjnego zostanie zwiêkszona do 20 minut.
Czêœciej bêd¹ równie¿ kursowa³y autobusy linii 211 i 516.
Na razie wszystko dzia³a
sprawnie, awarii ¿adnej jeszcze

nie by³o. Kiedy któregoœ dnia
rano nie zmieœci³am siê do zat³oczonej do granic mo¿liwoœci
„dwójki” na przystanku Myœliborska,
dos³ownie za chwilê wsiad³am
do nadje¿d¿aj¹cego nastêpnego
tramwaju, zapewne jad¹cego z
pêtli przy Mehoffera, bo by³
luŸny. Problemy zaczê³y siê
dopiero przy wejœciu do metra
na stacji M³ociny, gdzie ludzie
nie mieœcili siê na schodach
prowadz¹cych na peron, ale
to ju¿ zupe³nie inny temat.
Jeœli chodzi o tramwaj na
Bia³o³êkê, to docelowo planowane jest dalsze przed³u¿enie
jego trasy do pêtli Winnica w
pobli¿u ul. Modliñskiej. Tramwaj
mia³by tam dojechaæ w drugim
kwartale 2019 roku.
Joanna Kiwilszo
PS. W poprzednim numerze
NGP w artykule „518-zostaje, 101
i E-8 – skasowane: podsumowanie
konsultacji w Bia³o³êce” mylnie
poda³am numer autobusu, którego przywrócenie postulowa³a
mieszkanka D¹brówki Szlacheckiej.
Chodzi³o nie o numer 352, ale o
302. Za ten niezwykle powa¿ny
b³¹d przepraszam zainteresowanego czytelnika.
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Zanieczyszczenie powietrza,
nazwy ulic, bud¿et
Na pierwszej z sesji przeg³osowano stanowisko rady
dzielnicy w sprawie starañ o czyste powietrze w poprawionym
brzmieniu, tak jak zapowiadano kilka sesji temu wstecz.
W stanowisku znalaz³o swoje odbicie zaniepokojenie radnych z³¹
jakoœci¹ powietrza w dzielnicy, a tak¿e wstêpna diagnoza przyczyn
tego stanu, wskazuj¹ca na zanieczyszczenia pochodz¹ce ze spalania
paliw sta³ych w procesie ogrzewania budynków, w szczególnoœci
jednorodzinnych, ponadto nap³ywanie zanieczyszczonego powietrza
z gmin oœciennych i zwiêkszaj¹c¹ siê iloœæ samochodów osobowych zrejestrowanych w dzielnicy. W stanowisku wskazano tak¿e,
jakie dzia³ania nale¿y przedsiêwzi¹æ, by ograniczyæ niebezpieczne
dla zdrowia mieszkañców emisje. Wœród nich najwa¿niejsze to
pod³¹czenie jak najwiêkszej iloœci gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciep³owniczej, wprowadzenie programu zabraniaj¹cego
monta¿u pieców przeznaczonych do spalania wêgla i drzewa
(wzorem Krakowa), dofinansowywanie pieców ekologicznych,
ustawienie w dzielnicy przynajmniej jednej stacji pomiaru jakoœci
powietrza z pe³nym zakresem, obejmuj¹cym zanieczyszczenia
PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, C2H6, O3. Radni postuluj¹ ponadto
przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zachêcaj¹cej mieszkañców do korzystania ze œrodków komunikacji miejskiej, rozwijanie
komunikacji szynowej, wprowadzanie nowoczesnego, ekologicznego taboru autobusowego, poszerzanie sieci œcie¿ek rowerowych,
prowadzenie nowych nasadzeñ zwiêkszaj¹cych obszary zieleni
miejskiej i wiele innych rozwi¹zañ.
Na tej samej sesji g³osowane by³y ponadto dwie uchwa³y
dotycz¹ce nazewnictwa ulic. Opiniowano nastêpuj¹ce nazwy
bia³o³êckich ulic – Sygnetowa i Daniszewska.
Na kolejnej sesji g³osowano nad projektem uchwa³y dotycz¹cej
zmian w bud¿ecie na ten rok. Chodzi o zwiêkszenie œrodków na
inwestycje i w³asne zadania dzielnicy w kwocie blisko 7,3 mln z³.
(egu)
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Smog - ca³oroczny problem w Warszawie
Polskie powietrze nigdy nie by³o najczystsze. Odk¹d zaczêliœmy mierzyæ
jego jakoœæ (a od 2010 roku, ze wzglêdu na unijn¹ dyrektywê, robimy to
regularnie w ca³ym kraju) odczyty stacji pomiarowych s¹ alarmuj¹ce.
W styczniu br. zanieczyszczenie przekroczy³o jednak wszystkie spo³ecznie
akceptowane (nie mówi¹c ju¿ o rekomendowanych) normy. Warszawa,
Kraków i inne polskie miasta walczy³y z Delhi i Pekinem o pierwsze miejsce
w statystyce najbardziej zanieczyszczonych metropolii œwiata – i kilka razy
im siê to uda³o. Po raz pierwszy toksyczne powietrze przyci¹gnê³o te¿
masow¹ uwagê mediów. Prywatne stacje telewizyjne i radiowe zaczê³y
podawaæ informacje o zanieczyszczeniu tak, jak wczeœniej prezentowa³y
prognozê pogody. Kiedy internet zala³y zdjêcia centrów miast skrytych pod
gêstymi, szarymi chmurami, a Polacy wykupili zapasy maseczek antysmogowych, problem nie móg³ byæ d³u¿ej ignorowany przez rz¹d i samorz¹dy.
Chocia¿ na zanieczyszczenie powietrza wietrzu staje siê wysokie. Tlenek azotu
wp³yw ma wiele substancji, Polska ma to silnie reaktywny i dra¿ni¹cy gaz, a
przede wszystkim problem z czterema: benzo(a)piren – toksyczny wêglowodór.
du¿ymi py³ami PM10, ma³ymi py³ami Te substancje wystêpuj¹ tak¿e w dymie
PM2,5, tlenkami azotu i benzo(a)pire- papierosowym i wywo³uj¹ analogiczne do
nem. Nazwy py³ów „PM10” i „PM2,5” palenia konsekwencje: choroby dróg
bior¹ siê z rozmiarów cz¹steczek, które oddechowych, uk³adu kr¹¿enia i nowoje tworz¹: o œrednicy do 10 albo do 2,5 twory. Badania ponadto wykazuj¹ ich
mikrometra. Ludzki w³os ma œrednicê ok. zwi¹zek z chorob¹ Alzheimera i astm¹.
50-70 mikrometrów, wiêc s¹ to cz¹stki Na ich wp³yw szczególnie nara¿one s¹
bardzo ma³e. Sk³adaj¹ siê z ró¿nych sub- dzieci, osoby starsze i kobiety w ci¹¿y.
stancji i widoczne s¹ pod postaci¹ szarej Niestety, o ile palenie papierosów jest inchmury dopiero, gdy ich stê¿enie w po- dywidualnym wyborem, to powietrze jest

Bia³o³êka w soczewce
Po budowie kanalizacji w ulicy Ostródzkiej przyszed³ czas na
kapitalny remont drogi, który rozpocz¹³ siê 13 marca i potrwa
oko³o dwóch miesiêcy. Inwestycja rusza od strony pó³nocnej i
bêdzie realizowana etapami. Na pierwszy ogieñ idzie pokryta
betonowymi p³ytami, wschodnia jezdnia ulicy. Kierowcy musz¹
siê liczyæ z powa¿nymi utrudnieniami w ruchu na Ostródzkiej,
na której zostanie wprowadzony ruch wahad³owy.
***
Prace zwi¹zane z budow¹ wodoci¹gu s¹ przyczyn¹ utrudnieñ
w ruchu na ulicach Winoroœli i Dionizosa. Do 29 marca nale¿y
siê tam liczyæ z rozkopanymi chodnikami, jezdni¹ i trawnikiem
na odcinku 200 metrów. Przez cztery dni, od 28 do 31 marca,
wy³¹czona zostanie z ruchu ca³a ulica Borecka, z której najpierw usuwana bêdzie tymczasowa magistrala wodoci¹gowa,
nastêpnie odtwarzana bêdzie nawierzchnia.
***
8 marca w ratuszu odby³a siê sympatyczna uroczystoœæ wrêczenia nagród dwóm stra¿nikom miejskim, w uznaniu ich odwagi
w ratowaniu mê¿czyzny, który 27 stycznia wszed³ na zamarzniêty
Kana³ ¯erañski, najprawdopodobniej w celu pope³nienia samobójstwa. Lód by³ stosunkowo cienki, wiêc stra¿nicy zabezpieczali
swoje wejœcie specjaln¹ link¹. Sprowadzili przemarzniêtego mê¿czyznê na brzeg, a wezwany na miejsce ambulans odwióz³ go do
szpitala. Funkcjonariusze stra¿y miejskiej – Pawe³ Bartków i Pawe³
Malewicz otrzymali tablet z r¹k burmistrz Ilony Soja-Koz³owskiej.
***
W zwi¹zku z wprowadzan¹ reform¹ oœwiaty cztery samodzielne,
bia³o³êckie gimnazja nr 121 przy P³u¿nickiej, nr 123 przy Strumykowej, nr 124 na Przytulnej i nr 164 przy Ostródzkiej bêd¹ stopniowo
przekszta³cane w szko³y podstawowe. Zmiany rodz¹ szereg pytañ,
st¹d inicjatywa radnej El¿biety Œwitalskiej, przewodnicz¹cej komisji
oœwiaty, kultury i sportu, zorganizowania spotkañ informacyjnych z
udzia³em przedstawicieli zarz¹du i rady dzielnicy, a tak¿e wydzia³u
oœwiaty i wychowania. Z harmonogramem spotkañ mo¿na siê
zapoznaæ pod adresem: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc1401-szkoly_na_bialolece_po_wprowadzeniu.html
***
Niebawem rusza rekrutacja do przedszkoli z wykorzystaniem systemu informatycznego. Oferta przedszkoli zarówno w Bia³o³êce, jak i w
ca³ej Warszawie bêdzie dostêpna dla rodziców maluchów od 29 marca.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê pod adresami: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-1400-rekrutacja_do_przedszkoli.html oraz
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki
***
Wspomniane wczeœniej ulice Ostródzka, Winoroœli, Dionizosa i
Borecka to niejedyne ulice w dzielnicy, które poddawane bêd¹
remontom. Po zimowej przerwie kontynuowane s¹ prace na
Geometrycznej, gdzie budowane bêd¹: jezdnia, chodniki i oœwietlenie,
a tak¿e odwodnienie do studni ch³onnej. Zakoñczenie prac planowane
jest na 30 czerwca 2017. Ulica Z³otokwiatu w minion¹ sobotê zosta³a
zamkniêta na czas dwóch tygodni, przy zapewnieniu dojazdu do posesji. Rozpoczê³a siê tam budowa chodnika na ca³ej d³ugoœci drogi
oraz jezdni na d³ugoœci 287 metrów. Zakoñczenie prac planowane
jest na 30 czerwca. W tym tygodniu, po zimowej przerwie, przy
Berensona kontynuowana bêdzie budowa chodnika na odcinku od
ulicy Chudoby do Oknickiej. Zakoñczenie prac planowane jest na
30 marca. 8 marca wznowione zosta³y prace modernizacyjne
na ulicy Przyrzecze. Wy³¹czono ruch na odcinku od numeru 1J do
skrzy¿owania Przyrzecze z Szawelsk¹, gdzie wymieniona zostanie
konstrukcja drogi, wybudowane bêd¹ jednostronne chodniki i
przebudowane zostan¹ wjazdy na posesje. Na ca³ej ulicy zostanie
ponadto przebudowane oœwietlenie. Zakoñczenie prac przewidywane
jest na 30 kwietnia. 200-metrowy odcinek gruntowej ulicy Zab³ockiej
bêdzie modernizowany w maju i czerwcu tego roku. Powstanie szeroka
na piêæ metrów bitumiczna jezdnia, dwumetrowej szerokoœci chodniki,
miejsca parkingowe i oœwietlenie.
(egu)

wspólne dla wszystkich. I dodajmy,
bardzo z³e. Dla przyk³adu oddychaj¹c
powietrzem warszawskim, wdychamy iloœæ
toksycznych substancji odpowiadaj¹c¹
wypalaniu dziennie ok. 4 papierosów.
Problemy Polski z zanieczyszczeniem
powietrza wi¹¿¹ siê z naszym uzale¿nieniem
od wêgla i mi³oœci¹ do samochodów. Nie
tylko nasza energetyka, ale równie¿
ogrzewanie zale¿y od tego brudnego
paliwa. Nikt nie umie tego dok³adnie
oszacowaæ, ale w Polsce dalej dymi ok. 5
milionów pieców grzewczych, a ponad 3
miliony z nich to tzw. kopciuchy, które
nie spe³niaj¹ ¿adnych norm. Co gorsza,
w sprzeda¿y znajduj¹ siê flotokoncentraty,
mu³y i wêgiel brunatny – paliwa w
innych krajach zarezerwowane dla spe³niaj¹cych surowe normy œrodowiskowe
instalacji przemys³owych. W efekcie w
wielu polskich domach pali siê w piecach,
ze wzglêdu na ich nisk¹ cenê, najbrudniejszymi paliwami. Gdy dodamy do tego
emisje wywo³ane przez samochody
(szczególnie dotkliwe w du¿ych miastach)
oraz czêste palenie œmieciami (m.in.
plastikowymi pojemnikami, oponami,
odpadami drewnianymi) obraz staje siê
zatrwa¿aj¹cy.
Wiemy, co nale¿y zrobiæ, by poprawiæ
sytuacjê. Ogromnej reformy wymaga
sposób, w jaki ogrzewamy mieszkania
oraz nasze komunikacyjne nawyki.
Wymiana pieców na nowoczesne, niskoemisyjne, gazowe albo elektryczne oraz
ograniczenie ruchu samochodowego
jest konieczne, by usun¹æ g³ówne Ÿród³a
zanieczyszczeñ. Niestety, to wi¹¿e siê z
pewn¹ uci¹¿liwoœci¹ dla obywateli i z tego
powodu w³adze centralne i samorz¹dowe
nie podejmuj¹ energicznych dzia³añ, by
rozwi¹zañ problem. Rz¹d wprowadzi³
normy reguluj¹ce, jakimi paliwami mo¿na handlowaæ, ale s¹ one tak ³agodne,
¿e dalej pozwalaj¹ na sprzeda¿ niskiej
jakoœci wêgla i jego odpadów. Obietnica
stworzenia programu termomodernizacji
budynków, który pozwoli³by spalaæ
mniej w okresie grzewczym, równie¿ nie
przerodzi³a siê w konkret. W 2017 r.

najprawdopodobniej zakazana zostanie
sprzeda¿ pieców, które nie spe³niaj¹ najnowszych norm emisyjnych. Nie sprawi
to jednak, ¿e prêdko znikn¹ miliony
teraz zainstalowanych „kopciuchów”.
Z³o¿ony niedawno w Sejmie przez opozycjê
projekt zmian w prawie, pozwalaj¹cy na
tworzenie w miastach specjalnych stref,
gdzie zakazany by³by wjazd najbardziej
zanieczyszczaj¹cych powietrze samochodów
(takie strefy s¹ standardem w Pary¿u,
Londynie czy Berlinie, których w³odarze
równie¿ walcz¹ z zanieczyszczeniami
powietrza) zosta³ odrzucony g³osami
pos³ów PiS. Uchwa³y antysmogowe, które
pozwalaj¹ wiêkszoœæ powy¿szych zagadnieñ uregulowaæ na poziomie województw, zosta³y uchwalone na razie
tylko w Ma³opolsce i przedstawiono
do konsultacji na Œl¹sku. Mazowsze i
Warszawa dalej czekaj¹ na swoj¹, a w
odpowiedzi na brak dzia³añ rz¹dz¹cych
prawnie istotn¹ i popart¹ przez 26 tys.
obywateli skargê do Komisji Europejskiej
z³o¿y³a grupa organizacji pozarz¹dowych.
Polskie powietrze, niestety, nie poprawi
siê szybko. Co wiêc mo¿emy zrobiæ my?
Regularne œledzenie stê¿eñ np. przez
telefoniczne aplikacje, kupno maseczki
antysmogowej, ograniczenie aktywnoœci
na zewn¹trz podczas wysokich stê¿eñ i
trzymanie w mieszkaniu (gdzie powietrze,
mimo izolacji, tak¿e bywa nie najlepsze)
wielu roœlin filtruj¹cych to minimum. By
nie przyczyniaæ siê do zwiêkszania smogu,
powinniœmy przestaæ grzaæ wêglem w
piecach starej generacji i ograniczyæ
jazdê samochodem. By zlikwidowaæ smog
– uœwiadamiaæ znajomych, czy s¹siadów
i naciskaæ na polityków, by zajêli siê na
powa¿nie problemem. Ocenia siê bowiem, ¿e zanieczyszczenia powietrza
powoduj¹ co roku ok. 50 tys. przedwczesnych zgonów w naszym kraju, a koszty
poœrednie (leczenia, zgonów, doraŸnych
dzia³añ zaradczych etc.), jakie wszyscy
ponosimy z powodu smogu, mog¹
siêgaæ nawet 26 miliardów euro.
Marek Szolc
Warszawski Alarm Smogowy/KMI

XXXII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
15.03 (œroda) godz. 17.30 - Dyskusja o projektach z³o¿onych
do Bud¿etu Partycypacyjnego 2018 w obszarze Zacisze. Organizator spotkania: Urz¹d Dzielnicy Targówek.
18.03 (sobota) godz. 9.00-14.00 - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Decoupage – transfery na p³ótnie. Transfer jest jedn¹ z technik
nanoszenia motywu na ozdabian¹ powierzchniê. Wszystkich,
którzy zechc¹ poznaæ tê technikê, zapraszamy na warsztaty.
Ka¿dy uczestnik bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wykonaæ jeden obrazek
na blejtramie, który zabierze ze sob¹ do domu. Warsztaty dla
doros³ych i m³odzie¿y (13+). Op³ata 60 z³.
18.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini – temat:
Podró¿ do wnêtrza cz³owieka czêœæ I – uk³ad kostny. Doœwiadczenia
i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,
II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
18.03 (sobota) godz. 9.30-13.30 - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: uTKANA
sobota - warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych. Op³ata 50 z³.
19.03 (niedziela) godz. 17.00 - Audycja muzyczna i koncert dla
dzieci „Od bluesa do muzyki pop”. Kiedy i gdzie narodzi³a siê muzyka, któr¹ wspó³czeœnie nazywamy rozrywkow¹? Jak zmienia³a
siê na przestrzeni lat? Co to jest scat, swing czy big band? Poprzez wspóln¹ zabawê, œpiewanie, improwizacjê, taniec, a nawet
zagranie w big bandzie, dzieci dowiedz¹ siê, jak kszta³towa³a siê
na przestrzeni lat muzyka, któr¹ dziœ mo¿emy nazwaæ popularn¹.
Wykonawcy: Dominika Zio³o i Dominik Ros³on. Bilet w cenie 10 z³.
22.03 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e – „Czarna Afryka”.
Prawdziwa Czarna Afryka fascynuje nas od dawna. Opowiemy, jak
zorganizowaæ „wyprawê ¿ycia”. Jaki kierunek w Afryce wybraæ, czy to
bezpieczne, czy mnie na to staæ? Co trzeba wiedzieæ, ¿eby wyprawa
„na koniec œwiata” sta³a siê podró¿¹ „w zasiêgu rêki”. Goœæ
specjalny - Polak, który na sta³e zamieszka³ w Gambii. Wstêp wolny.
24.03 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
24.03 (pi¹tek) godz. 19.00 - Bukiet podstawowy wi¹zany w rêku
– warsztaty florystyczne. Niepowtarzalny bukiet na ró¿ne okazje
w³asnorêcznie wykonany? To jest mo¿liwe. Informacje teoretyczne
przemycane podczas praktycznej nauki uk³adania kwiatów. Jakie
s¹ rodzaje bukietów? Jak dobieraæ kwiaty? Które ze sob¹ ³¹czyæ?
I jeszcze materia³y do wykoñczenia: pêdy roœlin, ga³¹zki i liœcie,
a mo¿e rafia? Taki bukiet ka¿dy chcia³by mieæ! Op³ata 70 z³.
25.03 (sobota) godz. 11.00-13.00 - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
Skok na sztukê, czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia sztuki
dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Józef Pankiewicz. Pankiewicz
nale¿a³ do pionierów polskiej grafiki artystycznej - dyscypliny,
która ukszta³towa³a siê na prze³omie XIX i XX w. To on podj¹³
pierwsze próby tworzenia grafiki oryginalnej, wyzwolonej z funkcji
ilustracyjnych i reprodukcyjnych. Zainspirowani tematem podczas
zajêæ wykonamy prace w technice druku wypuk³ego. Op³ata 40 z³.
25.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini - temat:
Podró¿ do wnêtrza cz³owieka czêœæ II – jak oddychamy? Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz.
10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
25.03 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: uTKANA sobota - warsztaty
tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych. Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.
25.03 (sobota) godz. 16.00 - Gala XV Festiwalu Chórów, Kabaretów
i Zespo³ów Seniora - og³oszenie wyników i wystêpy laureatów. Wstêp wolny.
29.03 (œroda) godz. 14.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.

Dymisje w zarz¹dzie
Sukces m³odych p³ywaków
i nowa koalicja
dokoñczenie ze str. 1

radnych niezale¿nych Wojciech
Zieleniewski jest prawnikiem,
prowadzi kancelariê notarialn¹,
mieszka na Pradze Po³udnie i nie
ma doœwiadczenia samorz¹dowego.
Nie chcia³ siê wypowiadaæ na
temat swoich przysz³ych obowi¹zków, zanim nie nast¹pi ich podzia³
w ramach nowego zarz¹du.
Kandydat PiS Zbigniew Cierpisz
jest lekarzem ginekologiem,
w³aœcicielem kliniki. Trzeci¹
kadencjê jest radnym Rady
Warszawy, ma te¿ doœwiadczenie
w zarz¹dzaniu spó³kami Skarbu
Pañstwa. Obie kandydatury
przyjêto 13 g³osami radnych
koalicji. Rezerwê do takiego
obrotu spraw zachowa³o SLD.
Obecny zarz¹d: Wojciech Zab³ocki,
Zbigniew Cierpisz, Wojciech
Zieleniewski sk³ada siê z dwóch
osób zg³oszonych przez PiS i
jednego przedstawiciela Klubu
Radnych Niezale¿nych. Wobec
przed³u¿aj¹cej siê sesji zrezygnowano z procedowania tematów
dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
przesuwaj¹c je na kolejne
posiedzenie. W ramach zmian
w komisjach odwo³ano Adrianê
Jar¹ z przewodniczenia komisji
mieszkaniowej. Jej miejsce zajê³a Hanna Jarzêbska. Funkcjê
przewodnicz¹cej komisji rewizyjnej odzyska³a tak¿e Ma³go-

rzata Markowska. Zamykaj¹c
temat roszad personalnych,
radni niezale¿ni zg³osili wniosek
o odwo³anie Jacka Wachowicza
z funkcji wiceprzewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc.
Wniosek bêdzie g³osowany na
nastêpnej sesji.
Przeg³osowano przesuniêcia
w bud¿ecie, zg³oszone jeszcze
przez zarz¹d w poprzednim sk³adzie oraz przyjêto informacjê
burmistrza Wojciecha Zab³ockiego
o wykonaniu bud¿etu w roku
2016. Wydatki bie¿¹ce zrealizowano w 99%, zaœ maj¹tkowe w
94% planu. Uda³o siê tak¿e zrealizowaæ wszystkie projekty w
ramach bud¿etu partycypacyjnego.
Jak podkreœli³ radny Tondera z
SLD, po raz pierwszy w dzielnicy
wydano ponad 300 milionów
z³otych. Na tê kwotê z³o¿y³y siê
dodatkowe œrodki miasta zwi¹zane z programem rewitalizacji.
Podczas dyskusji podniesiono
sprawê forsowanego przez odwo³anych burmistrzów kontrowersyjnego projektu zadaszenia widowni
przed muszl¹ w Parku Praskim.
Zastanawiano siê nad mo¿liwoœci¹
odst¹pienia od jego realizacji, ale
burmistrz Wojciech Zab³ocki
studzi³ te zapêdy informuj¹c, ¿e
jest na to za póŸno, poniewa¿
przetarg ju¿ rozstrzygniêto i
wy³oniono wykonawcê.
Kr.

Pocz¹tek marca przyniós³ du¿y sukces zawodnikom UKS
Jagiellonka Warszawa. Na mistrzostwach 14-latków w
Lublinie Wiktoria D¹browska zdoby³a na Zimowych
Mistrzostwach Polski srebrny medal na 200 m stylem
dowolnym oraz br¹zowy medal na dystansie 100 m stylem
dowolnym. Na 400 m stylem dowolnym uplasowa³a siê na
równie¿ wysokim 4 miejscu. Jest to ogromny sukces m³odej
zawodniczki. W konkurencjach, w których startowa³a
musia³a rywalizowaæ z przesz³o setk¹ zawodniczek.
Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê Jakub Wiêckowski, który
zdoby³ 3 miejsce na 200 m stylem dowolnym w finale B (ogólnie
13 miejsce) oraz 5 miejsce w finale B (ogólnie 15 miejsce) na 100 m
stylem zmiennym poprawiaj¹c znacznie swoje rekordy ¿yciowe.
W zawodach 15-latków w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim startowa³o
590 zawodników z ca³ej Polski. Miko³aj £ukasik zdoby³ 4 miejsce
na 100 m stylem klasycznym, 6 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 9 miejsce na 200 m stylem klasycznym oraz 3 miejsce na
100 m stylem zmiennym w finale B (ogólnie 13 miejsce). Adrian
Raczyñski – 6 miejsce na 200 m stylem grzbietowym, 7 miejsce na
100 m stylem grzbietowym, 8 miejsce na 50 m stylem grzbietowym
oraz 5 miejsce w finale B na 100 m stylem zmiennym (ogólnie
15 miejsce). Gratulacje dla ekipy zawodników z rocznika 2002/2003
oraz ich trenerów Krzysztofa Klepko i Anetty Bugaj.

Dzieñ Zwierzaka
Prywatne Centrum Kszta³cenia Zawodowego przy
ul. Kijowskiej 3 w Warszawie wraz z Fotokursowni¹ Irka
Graffa oraz pod patronatem Zwi¹zku Polskich Fotografów
Przyrody Okrêg Mazowiecki zaprasza w sobotê 18 marca
o godz. 17 na Dzieñ Zwierzaka na Kijowskiej.
W ramach wydarzenia odbêdzie siê:
- otwarcie wystawy fotograficznej „Zwierzaki”;
- spotkanie z dr Andrzejem Kruszewiczem, ornitologiem
i dyrektorem warszawskiego ZOO;
- pokaz zdjêæ przyrodniczych Okrêgu Mazowieckiego ZPFP i Fotokursowni.
Dla wszystkich odwiedzaj¹cych wstêp jest wolny.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu
„Prawobrze¿ni. Wielokulturowo”: ZBYTKOWEROWIE. DZIEJE I STEREOTYPY
16 marca o godz. 18 - Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52
Praski Rotszyld, parnas Czterech Ziem, królewski bankier, pierwszy nowoczesny
rodzimy kapitalista. Bohaterem spotkania bêdzie Szmul Zbytkower i jego rodzina.
W kolejny czwartkowy wieczór opowiemy o znanej i nieznanej historii klanu
Zbytkowerów-Sonnenbergów-Bergsohnów. Porozmawiamy tak¿e o wizerunku
praskiego ¯yda oraz o towarzysz¹cych mu wyobra¿eniach i stereotypach.
Goœæmi wieczoru bêd¹: dr Zofia Borzymiñska, dr Anna Wiernicka i dr hab. Rafa³ ¯ebrowski
(¯ydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie).
Prowadzenie: Jolanta Wiœniewska. WSTÊP WOLNY!

Wasielewska; II miejsce - dru¿yna
nowa gazeta
praska 5
z SP 289: Aleksandra Go³yñska,

Wszystkie kolory œwiata
Taki tytu³ mia³ IX Szkolny Koncert Charytatywny,
który odby³ siê w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddzia³ami
Integracyjnymi przy ul. Balkonowej 4. Salê ozdobi³y,
wykonane przez dzieci, obrazy, malowanki na workach
jutowych oraz lalki w ró¿nych stylach.

XXXVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

W krêgu zmian
Porz¹dek obrad 8 marca, zawieraj¹cy projekty 7 uchwa³,
zosta³ na sesji rozszerzony o kilka punktów oraz mi³y
akcent: z okazji Dnia Kobiet panie otrzyma³y kwiaty.
Zaczê³o siê tradycyjnie, od
Jednomyœlnie, 16 g³osami
przyjêcia protoko³ów z poprzednich pozytywnie zaopiniowany zosta³
sesji. Liczenie g³osów przewod- projekt uchwa³y Rady m.st.
nicz¹cy Rady Krzysztof Miszewski Warszawy w sprawie zmiany
powierzy³ Jolancie Miœkiewicz. nazwy Przedszkola nr 150 przy
Goœæmi sesji byli przedstawiciele ul. Pra³atowskiej 12. Nadano mu
Biura Geodezji i Katastru m.st. nazwê „Przystanek Uœmiech”.
Warszawy: Jolanta Sasin –
15 g³osami, przy 1 wstrzymuj¹cym
naczelnik Wydzia³u Nazw i siê, Rada Dzielnicy zatwierdzi³a
Adresów w tym Biurze oraz Jacek roczny plan kontroli komisji rewizyjnej.
Sawicki – g³ówny specjalista.
Jednomyœlnie, 15 g³osami
Odpowiedzi i wyjaœnieñ udzielali: uchwalono zmiany w sk³adzie
wiceburmistrz Grzegorz Gadecki komisji mieszkaniowej. Odwo³ano
i burmistrz S³awomir Antonik.
Micha³a Jamiñskiego. Obecnie
Radni pozytywnie zaopiniowali cz³onkami komisji s¹: Andrzej
projekt uchwa³y Rady m.st. D¹browski Jacek Duczman, Jolanta
Warszawy w sprawie zmiany nazwy Miœkiewicz, Jacek Rybak, Urszula
ulicy na Targówku. Ulicy Matuszew- Suzdalcew i Bo¿ena Winter.
skiej nadano nazwê DŸwiñska.
O dzia³alnoœci Dzielnicowej
5 komisji – pozytywnie, jedna Komisji Dialogu Spo³ecznego w
– negatywnie zaopiniowa³a 2016 roku, m.in. dobrej wspó³pracy
sprawozdanie roczne z wykonania z urzêdem dzielnicy, opowiedzia³a
za³¹cznika dzielnicy Targówek przewodnicz¹ca DKDS Lilianna
do bud¿etu m.st. Warszawy za Lach. Wiceprzewodnicz¹cy DKDS
rok 2016. Po dyskusji, uchwa³ê Pawe³ Bruszewski zaprosi³ do
popar³o 13 radnych.
udzia³u w pracach DKDS i z³o¿y³
17 radnych g³osowa³o za pozy- paniom ¿yczenia z okazji Dnia
tywnym zaopiniowaniem sprawoz- Kobiet. Dzia³alnoœæ przewodnicz¹dania z dzia³alnoœci Oœrodka Po- cej DKDS wysoko oceni³ Witold
mocy Spo³ecznej Dzielnicy Targó- Harasim, który poda³ równie¿ wyniki internetowego g³osowania na
wek, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
Po informacjach Stefana ró¿ne obiekty. Najlepszym Do£akomego, dyrektora Zak³adu mem Kultury okaza³ siê DK „Œwit”,
Gospodarowania Nieruchomo- najlepszym Oœrodkiem Sportu i
œciami, roczne sprawozdanie z Rekreacji – OSiR Targówek.
Po interpelacji Andrzeja D¹dzia³alnoœci ZGN popar³o w
browskiego du¿¹ dyskusjê wywog³osowaniu 15 radnych.
W kolejnej uchwale przyjêto ³a³a sprawa otoczenia Gimnazjum
zmiany za³¹cznika dzielnicowego 145 przy ul. Krasiczyñskiej. Pod
do bud¿etu m.st. Warszawy na wp³ywem bardzo silnego wiatru
rok 2017. Œrodki, przeznaczone rozpad³ siê mur wokó³ tej placówdo dyspozycji dzielnicy zwiêk- ki. Urz¹d wys³a³ tam inspektora
szono o 428 982 z³ – to œrodki nadzoru budowlanego. Toczy siê
przywrócone, niewykorzystane postêpowanie, które ustali, kto
w 2016 roku na realizacjê zawini³ w tej sprawie. Zakres odpowiedzialnoœci okreœli Powiatowy
zadañ inwestycyjnych.
W kolejnej uchwale pozytyw- Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Szczegó³owe informacje o zmianie zaopiniowano projekt
uchwa³y Rady m.st. Warszawy nach, wprowadzonych uchwa³ami
w sprawie zmiany adresu Rady z 8 marca, dostêpne s¹ w
Przedszkola nr 88 „Pod Zielonym Biuletynie Informacji Publicznej
Laskiem” – z ul. Poborzañskiej 1 oraz w Wydziale Obs³ugi Rady
Dzielnicy.
na Poborzañsk¹ 19.
K.
Szanowni Czytelnicy Nowej Gazety Praskiej,
Szanowna Publiko!
Serdecznie zaprasiamy (pisownia w³aœciwa gwarowa)
na „II Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha”!
Szkolne i doros³ych kabarety, piosenki, tañce i uciecha!
Znakiem tego niech nikt nie zwleka!
Laur i szacowna nagroda czeka!
W Teatrze Rampa i w Parku Wiecha!
Jestem piosenkarzem, kabareciarzem, gawêdziarzem?
Daj nam swój uœmiech i baw siê z nami!
Satyryczny konkurs warszawski dla uczniów i doros³ych od pierwszej
klasy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku! Dowolni autorzy, dowolni kompozytorzy, twórczoœæ w³asna! To co Ciê œmieszy i bawi!
Konkurencje: piosenka satyryczna, satyryczna prezentacja jednoosobowa, prezentacja grupy kabaretowej, freestyle w kategorii open.
Zg³oszenia do 21 kwietnia 2017 roku. Fina³ 10 czerwca w Parku
Wiecha przed Teatrem Rampa, jako festyn „Wiechowisko –
rozeœmiany przystanek Targówek Metro Rampa”
Jurorzy: m in. re¿. Krzysztof Jaœlar oraz satyryk Tomasz Jachimek, którego show estradowy uœwietni fina³ Wiechowiska!
Organizatorzy: Urz¹d Dzielnicy Targówek, Teatr Rampa oraz
Impresariat Artystyczny Sursum Artes.
Szczegó³owe informacje: www.targowek.waw.pl/turniejolaurwiecha

W programie imprezy by³o
rozdanie nagród laureatom IX
Mazowieckiego Konkursu Wiedzy
o Prawach Dziecka „Niech siê
wreszcie ka¿dy dowie”...
Na uroczystoœæ przybyli
m.in.: senator Marek Borowski

i Maciej Stadtmuller, reprezentuj¹cy Rzecznika Praw Dziecka.
Senator Borowski podkreœli³ w
swoim wyst¹pieniu, jak wa¿ny
jest udzia³ w inicjatywach
spo³ecznych ju¿ w wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym.

Podziêkowa³ dyrektor SP 42
mgr Annie Nadolskiej-Buczyñskiej i koordynatorce projektów
Unicef w SP 42 Katarzynie
Spoczyñskiej-Król. Rzecznik
Praw Dziecka w liœcie do organizatorów podziêkowa³ za
zaproszenie i podkreœli³, jak
„niezwykle wa¿ne jest, aby
ka¿dy m³ody cz³owiek zna³
swoje prawa”.
Gratulacje i nagrody otrzymali
laureaci Konkursu Wiedzy o
Prawach Dziecka.
Pierwsze miejsce w tym
konkursie w kategorii klas II-III
otrzyma³a dru¿yna z SP 298:
Julia Basiñska, Justyna Ogrodnik,
Paulina Wojak; drugie – dru¿yna
z SP 42: Laura Przepióra, Mateusz Winek, Hanna ¯ukowska;
trzecie – dru¿yna z SP 285:
Patrycja Chomicz, Michalina
Zach, Aleksandra Z³otnicka; w
kategorii klas V-VI pierwsze
miejsce dru¿yna z SP 42: Magda
Jaworska, Julia Mika, Julia

Anna Król, Magdalena ¯uromska;
III miejsce – dru¿yna z SP 52:
Agata Misiak, Karolina Stefañska,
Magdalena Wolszczak.
Koncert rozpocz¹³ siê wystêpem dzia³aj¹cego w SP 42
zespo³u TAZARO prowadzonego przez Kamilê Guzowsk¹.
Taneczne i wokalne wystêpy
zespo³u przeplatane by³y
solowymi popisami uczniów,
absolwentów, rodziców i nauczycieli, a tak¿e licytacjami
obrazów i lalek. Zaczyna³o siê
od 10 z³otych, laleczka Karolinka
uzyska³a 130 z³, a rekordowy
wynik to 410 z³.
Licytowano tak¿e zdjêcia
Danuty Szaflarskiej i Krystyny
Sienkiewicz oraz ksi¹¿ki z
dedykacj¹: autobiografiê kardyna³a Stanis³awa Dziwisza
oraz „Nienasyconego” – o
Robercie Lewandowskim.
Dochód z licytacji i towarzysz¹cego imprezie kiermaszu
rozmaitoœci zasili fundusz ratowania ¿ycia dzieci z Angoli.
K.
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
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
• 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
www.drzwiokna.waw.pl

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
PRACE porz¹dkowe
794-103-741
ROLETY dzieñ/noc
507-930-069
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

Wirtualny spacer po Galerii Wileñskiej
Galeria Wileñska do³¹czy³a do grona obiektów, sfotografowanych w ramach programu Kolekcji Specjalnych Google
Maps (Special Collects Google Maps). Dziêki us³udze Street
View obecnie mo¿na odwiedziæ Galeriê równie¿ wirtualnie,
co pozwoli klientom lepiej poznaæ jej wnêtrze.
Zdjêcia w Galerii Wileñskiej zosta³y stworzone dziêki unikalnej
technologii wykorzystywanej przez Google. Wnêtrza fotografowano
za pomoc¹ wózka Trolley wyposa¿onego m.in. w aparat, komputer,
GPS i laserowy dalmierz. Dziêki zdjêciom Galeria Wileñska jest
znacznie lepiej widoczna w Mapach Google, daj¹c jednoczeœnie
odwiedzaj¹cym narzêdzie nawigacyjne, u³atwiaj¹ce planowanie
odwiedzin. Street View u³atwia poruszanie siê po obiekcie oraz
odnajdywanie salonów poszczególnych marek dostêpnych w galerii.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235
Warszawa, reprezentowanej przez Agnieszkê Grzesiak, z³o¿ony dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej gazu ziemnego
œredniego ciœnienia z przy³¹czami – urz¹dzenie podziemne ETAP 2, na dz. nr ew. 2/2, 2/20, 2/63,
2/12, 2/25, 2/32, 2/14, 2/13, 1, 2/9, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 2/10, 2/11
z obrêbu 4-17-03, dz. nr ew. 83/1, 98/4, 27/3, 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 1/3 z obrêbu
4-17-02 przy ul. Œlepej, Wadowickiej, Chlubnej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
- Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235
Warszawa, reprezentowanej przez Piotra Jozenasa, z³o¿ony dnia 3 lutego 2017 r. i uzupe³niony
dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie gazoci¹gu DN 40 PE œredniego ciœnienia MOP=0,5 MPa (dn 40x3,7 PE 100 RC), na cz.
dz. nr ew. 14/25 z obr. 4-17-05 przy ul. Myœliwskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o. o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany przez
Jacka Rajza, z³o¿ony dnia 8 lutego 2017 r. i zmieniony dnia 27 lutego 2017 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci kablowej niskiego napiêcia na cz. dz.
nr ew. 5, 6/9 z obrêbu 4-07-18 przy ul. Szklarniowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WNIOSKU
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia
o zmianie wniosku w dniu 20 lutego 2017 r., przez inwestora – Polsk¹ Spó³kê Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowan¹ przez
Agnieszkê Grzesiak, w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci gazowej gazu ziemnego œredniego ciœnienia – urz¹dzenie podziemne z
przy³¹czami – ETAP 1, na dz. nr ew. 16/17, 16/5, 16/20, 16/21, 22, 23, 3/4 z obrêbu 4-17-03,
dz. nr ew. 88/26, 88/1, 88/16, 88/15, 88/14, 88/13, 88/3, 88/25, 88/12, 88/5, 88/27, 61/6, 61/2, 62/5,
62/7, 62/6, 62/2, 62/3, 94/15 z obrêbu 4-17-02, dz. nr ew. 1/9, 14/3, 1/6, 60/2, 1/10, 1/11, 1/12,
1/13, 1/14, 1/1, 65/18, 65/17, 65/5, 36/9, 36/16, 36/10, 36/11, 36/12, 36/14, 27/3, 27/4, 27/1, 27/5,
27/6, 27/7, 27/8, 64/10, 64/8 z obrêbu 4-17-07 przy ul. Na Prze³aj, Œlepej, £azanowickiej,
Braniewskiej, Wadowickiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, w nastêpuj¹cy sposób:
- podzia³ inwestycji na etapy z powodu ró¿nic w obecnym sposobie u¿ytkowania terenu inwestycji.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od
dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale,
ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Kto przygarnie Henia
Henio jest œredniej wielkoœci, wiekowym ju¿ psem.
Mo¿e mieæ oko³o 10 lat. Trafi³ do schroniska po interwencji w jednej z podpas³êckich wsi. Zosta³ odebrany z
fatalnych warunków, w których musia³ wczeœniej bytowaæ. Henio w stosunku do ludzi jest bardzo przyjazny,
kocha ludzi. Ci¹gle domaga siê pieszczot, chodzi krok w
krok za opiekunem. Henio bywa zadziorny wzglêdem innych psów, potrafi chodziæ na smyczy. Kto podaruje mu
prawdziwy dom i mi³oœæ do koñca jego dni?
Dane kontaktowe: Jowita tel. 794 142 070.

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

Nie jest bezpiecznie
Proszê Szanownych Pañstwa,
polityk powinien byæ cierpliwy,
niewyobra¿alnie ¿yczliwy, mieæ wyobraŸniê szachisty i opanowywaæ
emocje. Brak tych cech coraz
bardziej przypomina nam datê
1.09.1939. Oderwano wszystkie
guziki od munduru butnym genera³om.
Rosja nie prowadzi chirurgicznej
wojny. Syryjskie miasta wygl¹daj¹
tak samo jak powojenna Warszawa.
Zapraszam rz¹d, pos³ów, senatorów,
opozycjê do Aleppo. To nie s¹
æwiczenia. Aliœci, nie ma siê o co
k³óciæ. Rosja profesjonalnie rozgrywa
Europê. Nie oddam g³osu na nikogo kto wpêdza mnie w cudze d³ugi
i odci¹ga od demokracji.
Oprócz zawirowañ politycznych, jak co roku, pojawi³y siê
kleszcze. Wiosna jest por¹ roku
coraz bardziej teoretyczn¹. Od lat
sugerujê, aby nie patrzeæ na kalendarz tylko za okno. Nie mamy
do czynienia z byle kim. Potencjum kleszczowe to iloœæ. Jedna
samica mo¿e z³o¿yæ nawet 4 tysi¹ce jajeczek. Prze¿ywalnoœæ
jest wysoka. Okresy suszy na ¿adnym stadium nie robi¹ wra¿enia.
Podobnie zimno. Po to natura
wymyœli³a lodówkê i zamra¿arkê,
aby siê lepiej przechowywa³o.
Okres postu mo¿e trwaæ nawet

rok. Kleszcze s¹ niebywale cierpliwe. Choæ ¿ywi¹ siê krwi¹, to
krew ¿adnego z nich nie zalewa.
Z jaj wylêgaj¹ siê larwy. £atwo je
rozpoznaæ, maj¹ bowiem 3 pary
odnó¿y. Nastêpne stadium po
metamorfozie to nimfa. Trochê

wiêksza, ale ju¿ z czterema parami
odnó¿y. Aby dosz³o metamorfozy,
pajêczaki musz¹ napiæ siê krwi.
Larwy i nimfy nie s¹ p³odne.
Dopiero imago, czyli ostatnie
stadium, jest w stanie sk³adaæ jajeczka. Oczywiœcie, po napiciu siê.
W tym stadium rozró¿niamy
samce i samice. Samiec ma tylko
jedno - mam nadziejê, ¿e przyjemne - zadanie. Po kopulacji ginie.
Samica ¿yje nieco d³u¿ej. Ginie po
z³o¿eniu potomstwa. Cykl rozwojowy kleszczy w naszej szerokoœci
geograficznej trwa ok. 2-3 lat.
Kleszcze s¹ groŸne dla ka¿dego
gatunku ssaków, dla nas ludzi te¿.
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ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
JEZIERSKI BUSINESS PARK Spó³ka Jawna, al. Jana Paw³a II 49B, 05-250 Radzymin,
reprezentowany przez Danutê ¯mudziñsk¹, z³o¿ony dnia 23 lutego 2017 r., w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej
o œrednicy 150 mm na dz. nr ew. 11/2 z obr. 4-01-19, dz. nr ew. 239 z obr. 4-01-22 w
ul. Œwiatowida, Ksi¹¿kowej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od
dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale,
ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w
prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235 Warszawa,
reprezentowanej przez £ukasza Borkowskiego, z³o¿ony dnia 12 stycznia 2017 r., uzupe³niony dnia
7 lutego 2017 r. i zmieniony dnia 8 lutego 2017 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia z rur PE 100 SDR-17,6
DN 355 x 20,2 mm na dz. nr ew. 35/1, 15/6, 36/4, 25/3, 36/2 z obrêbu 4-16-21, dz. nr ew. 54/4,
54/2, 42, 53/2 z obrêbu 4-16-22, dz. nr ew. 1, 11/1, 10/10, 10/9, 10/19, 10/20, 12 z obrêbu 4-16-23, dz.
nr ew. 89 z obrêbu 4-16-24 przy ul. Chudoby, Suchociñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od
dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale,
ul. Modliñska 197. Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
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Park w centrum Tarchomina

Zwyk³y wandalizm,
a nie mi³oœæ do klubu

Mi³o mi poinformowaæ, ¿e Rada
Dzielnicy Bia³o³êka popar³a propozycjê,
któr¹ przedstawiliœmy razem ze stowarzyszeniem Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki, aby utworzyæ park w samym
sercu Tarchomina – w obrêbie ulic
Œwiatowida-Botewa-Myœliborska-Æmielowska. Jeœli Rada Warszawy równie¿
siê przychyli do tej propozycji, to
mieszkañców czekaj¹ konsultacje w
sprawie ostatecznego kszta³tu parku.
Tarchomin nale¿y do najgêœciej
zaludnionych obszarów Bia³o³êki. Znajduj¹ siê tu liczne osiedla mieszkaniowe
i trudno jest znaleŸæ w tym rejonie jak¹œ
woln¹ przestrzeñ. Do takich wyj¹tków
nale¿y wspomniany ju¿ obszar usytuowany miêdzy ul. Œwiatowida a Myœli-

borsk¹, w samym centrum Tarchomina.
Pomys³odawcy projektu stwierdzili,
¿e wystarczy ju¿ bloków w tej okolicy i
najwy¿szy czas, aby utworzyæ miejsce
z przeznaczeniem na sport i rekreacjê
dla mieszkañców, czyli park!
Jak dok³adnie mia³by ten park
wygl¹daæ? W niektórych mediach pojawi³y siê informacje, ¿e bêdzie to park
wodny, podobny to tych, które funkcjonuj¹ obecnie w Bêdzinie czy B³oniach.
I jeœli mieszkañcy tak zadecyduj¹
podczas konsultacji, to faktycznie taki
park powstanie. Zosta³y na to zaalokowane odpowiednie œrodki. Ale jeœli
zwyciê¿y inna koncepcja, to taka –
mam nadziejê – zostanie zrealizowana.
Dlatego zachêcam Pañstwa ju¿ teraz

to przemyœlenia, jak chcieliby Pañstwo
zagospodarowaæ ten teren.
Jak wygl¹daæ bêdzie harmonogram
dzia³añ? Jeœli Rada Warszawy poprze
ten projekt, to dzielnica rozpocznie
prace nad uregulowaniem stanu prawnego gruntów. Jest on bowiem w tym
miejscu skomplikowany – do wielu
dzia³ek s¹ roszczenia. I dopóki ten
problem nie zostanie rozwi¹zany, to
nie bêdzie mo¿na na tym obszarze
wiele zrobiæ. Uregulowanie stanu w³asnoœci mo¿e zaj¹æ kilka miesiêcy, ale
mo¿e te¿ kilka lat. Jest to najwiêksza
niewiadoma w tym projekcie. Nie
mniej jednak kiedyœ trzeba zacz¹æ
i pierwszy krok w tym kierunku –
w postaci uchwa³y rady dzielnicy –

zosta³ ju¿ uczyniony. W kolejnym
etapie planowane s¹ konsultacje z
mieszkañcami, o których bêdê jeszcze
Pañstwa informowa³.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Prosto z mostu

PóŸniej czyli wczeœniej
Ktoœ, komu siê chce œledziæ sesje
rady Warszawy, mia³ w tym roku
niez³¹ zagwozdkê. W dniu 30 stycznia radni PiS zg³osili wniosek o sesjê
nadzwyczajn¹ z porz¹dkiem obrad
obejmuj¹cym przedstawienie przez
pani¹ prezydent informacji dotycz¹cych
gor¹cego tematu PiS, czyli reprywatyzacji gruntów warszawskich. We
wniosku radni PiS wskazali termin
sesji 2 lutego, godz. 10.00. Poniewa¿
19 stycznia odby³a siê sesja nr 39,
by³aby to sesja nr 40.
To oczywiœcie niemo¿liwe, by w
radzie miasta, w której bezwzglêdn¹
wiêkszoœæ ma PO, radni PiS mogli postawiæ na swoim, wiêc sesjê nr 40 pani
przewodnicz¹ca rady (z PO) zwo³a³a
na 6 lutego na godz. 13.00. Dlaczego
póŸniej? A bo wczeœniej, na godz.
12.00 zwo³a³a sesjê nr 42, na wniosek
radnych PO, który wp³yn¹³ póŸniej ni¿
wniosek PiS, wiêc sesja PO musia³a

mieæ wy¿szy numer. Ale odby³a siê
wczeœniej. Ta sesja nadzwyczajna z
kolei by³a poœwiêcona gor¹cemu
tematowi PO, czyli projektowi zmiany
ustroju stolicy firmowanemu przez
pos³a PiS Jacka Sasina. Na sesji radni
PO podjêli uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w zwi¹zku z projektem
Sasina. A co z sesj¹ nr 41? Ta odby³a
siê w trzy dni póŸniej, zgodnie z wczeœniej przyjêtym planem. By³a sk¹din¹d
bardzo wa¿na, poœwiêcona wdro¿eniu
reformy oœwiatowej w Warszawie.
To nie koniec manewrów. W tydzieñ
po sesji nr 41, w dniu 16 lutego,
mia³a siê odbyæ sesja nr 43, znowu
nadzwyczajna, na wniosek tym razem
pani prezydent, na której mia³y zostaæ
ustalone specjalne obwody g³osowania
w referendum. Problem w tym, ¿e
uchwa³a z 6 lutego o przeprowadzeniu
referendum by³a w tym dniu jeszcze
nieprawomocna, wiêc sesja siê nie

odby³a. Na kolejnej sesji, nr 44, równie¿ nadzwyczajnej, radni PO chcieli
powo³aæ Miejsk¹ Komisjê do spraw
Referendum, lecz uchwa³a o referendum
sta³a siê w miêdzyczasie ju¿ ca³kiem
nieprawomocna, gdy¿ wojewoda
wstrzyma³ jej wykonanie, i sesja nr 44
te¿ siê nie odby³a. Ale numerek „zajê³a”,
wiêc kolejna sesja nadzwyczajna, zwo³ana na wniosek radnych PO, znowu
w zwi¹zku z referendum, ma numer
46. Dlaczego nie 45? Pewnie ju¿ siê
Pañstwo domyœlaj¹: w kilka dni
póŸniej odbêdzie siê sesja zwyczajna
zwo³ana wczeœniej.
Nie wiem, jak mo¿na jeszcze
bardziej namieszaæ w zwi¹zku z
projektem ustawy PiS i uchwa³¹ o
referendum PO. O projekcie krótko:
jest beznadziejny - nie ze wzglêdu na
zmianê sposobu wyboru prezydenta
m.st. Warszawy, bo to sprawa polityki,
lecz z powodu niespójnoœci i szkolnych

b³êdów w tekœcie. Jedno jest jednak w
nim pewne: nie zmienia granic miasta
Warszawy, ani ¿adnej innej gminy.
Kto twierdzi inaczej, nie przeczyta³
nawet pierwszej linijki projektu. W
referendum natomiast PO chcia³a
pytaæ mieszkañców o zmianê granic
Warszawy. Wojewoda nie móg³ zatem
nie uchyliæ uchwa³y o przeprowadzeniu
referendum - bo zmiany granic nikt
nie planowa³.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Na ulicach naszej dzielnicy mo¿na
zauwa¿yæ w ostatnim czasie gwa³towny
wzrost oznak mi³oœci do pi³karskiej
dru¿yny mistrza Polski. Cieszy fakt, ¿e
fani demonstruj¹ swoje przywi¹zanie
do ulubionej dru¿yny; gorzej, gdy
promocja klubu skutkuje wandalizmem, niszczeniem wspólnego mienia
i brakiem szacunku do tkanki zabytkowej naszego miasta.
Niechciane pi³karskie symbole,
„elki” w kó³eczku, szubienice i wulgarne
wyzwiska pod adresem innej sto³ecznej
dru¿yny sprejowane s¹ wszêdzie – na
œcianach budynków komunalnych,
spó³dzielczych i zarz¹dzanych przez
wspólnoty. Dostaje siê te¿ budynkom
szkolnym czy studniom wody oligoceñskiej. Dziwnym trafem cenieni przez
polityczny establishment za patriotyczn¹ postawê pi³karscy fani swoj¹
mi³oœæ do ulubionego klubu wyra¿aj¹,
bazgrz¹c równie¿ œciany budynków
zwi¹zanych z przeœladowaniami
wobec ¿o³nierzy podziemia niepodleg³oœciowego (np. Otwocka 3, Kawêczyñska 12). „Elkom” czêsto towarzysz¹ inne symbole, budz¹ce bardzo
negatywne skojarzenia. To tzw.
krzy¿e celtyckie, jeden z najbardziej
rozpoznawalnych symboli neonazistowskich. Taki krzy¿, wymalowany na
fasadzie zabytkowej kamienicy przy
ul. K³opotowskiego, „wita” codziennie
osoby pod¹¿aj¹ce do urzêdu dzielnicy.
Brak jakiejkolwiek reakcji na tê
uliczn¹ „twórczoœæ” zachêca „kibicówartystów” do dzia³ania. Niestety, ich
zabawa sporo kosztuje. I to nas
wszystkich, zw³aszcza, ¿e odnawianie
budynków komunalnych finansowane
jest z naszych podatków, a za odnawianie budynków spó³dzielczych czy
wspólnot p³acimy jako mieszkañcy w
ramach funduszu remontowego. Nie
wspomnê ju¿ o tym, ¿e neonazistowskie

i rasistowskie symbole obecne na
ka¿dym kroku przecz¹ wizerunkowi
tolerancyjnej, wielokulturowej Pragi…
Szkoda, ¿e w³adze dzielnicy na to
nie reaguj¹. Brakuje dzia³añ profilaktycznych w szko³ach (czasem sama
informacja o wymiarze kary za niszczenie mienia mo¿e spowodowaæ, ¿e
jeden z drugim dwa razy pomyœli,
nim wyci¹gnie sprej) oraz wœród
przedstawicieli œrodowisk kibicowskich.
Jestem przekonany, ¿e zdecydowana
wiêkszoœæ fanów potêpia takie akty
wandalizmu.
Oprócz profilaktyki powinno siê raz
na zawsze powiedzieæ NIE dla takiej
formy kibicowania. Dobrym rozwi¹zaniem mog³aby byæ np. wspólna akcja
urzêdników, mieszkañców oraz
przedstawicieli œrodowisk kibicowskich
(a mo¿e równie¿ pi³karzy aktualnego
mistrza Polski), polegaj¹ca na czyszczeniu poniszczonych budynków i
zamalowywaniu szpec¹cych fasady
bohomazów. Do akcji mogliby w³¹czyæ
siê równie¿ ci radni, którzy na co dzieñ
demonstruj¹ mi³oœæ do sto³ecznej
dru¿yny. Powiedzmy wspólnie NIE dla
wandalizmu na Pradze.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Praski folwark
Ch³odnym okiem

Transformacja
„Sami musimy staæ siê zmian¹,
do której d¹¿ymy w œwiecie” –
Mahatma Gandhi
6 marca br. na XXXII posiedzeniu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc nast¹pi³a
konwersja dotychczasowego samorz¹du. Powsta³ nowy Klub Radnych
Niezale¿nych, do którego oprócz mnie
przyst¹pili: Magdalena Guga³a, Hanna Jarzêbska, Marek Bielecki i Piotr
Pietruszyñski, cz³onkowie praskich
spo³ecznoœci, posiadaj¹cy realne
rozeznanie w zakresie potrzeb i
problemów, z jakimi borykaj¹ siê
pra¿anie na co dzieñ.
Wszyscy cz³onkowie klubu s¹
rzecznikami zmian, które przyczyni¹
siê do wzmocnienia g³osu mieszkañców Pragi dla podniesienia jakoœci
¿ycia w naszej dzielnicy. Zmian,
wypracowanych podczas merytorycznych, otwartych spotkañ, w której
urzêdnicy i zarz¹d s¹ otwarci na
g³os strony spo³ecznej, poniewa¿
wys³uchanie g³osu mieszkañców
poprawia jakoœæ podejmowanych
decyzji. Praktyka zaœ pokazuje, ¿e
mieszkañcy chc¹ i potrafi¹ anga¿owaæ
siê w sprawy swoich spo³ecznoœci
lokalnych. S¹ œwiadomi, ¿e od ich zainteresowania zale¿¹ losy konkretnych
inwestycji i projektów. Rozumiej¹
coraz lepiej, ¿e dziêki swojej aktyw-

noœci maj¹ coraz wiêkszy wp³yw na
swoj¹ dzielnicê.
Mo¿e nadszed³ czas „odpolitycznienia”
praskiego samorz¹du? Czy praski
samorz¹d musi mieæ charakter
upartyjniony?
Wielokrotnie pisa³am o problemach
w praskim samorz¹dzie i nadzorowanych
jednostkach bud¿etowych, o problemach, które narasta³y. Powstawa³y
coraz g³êbsze powi¹zania polityczne
i personalne, które mog³y szkodziæ
interesom mieszkañców i psu³y lokaln¹
demokracjê. Zmiany w samorz¹dzie
by³y konieczne. Bez nich ryzykowaliœmy, ¿e energia pra¿an do pracy na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci bêdzie
zanikaæ, a przecie¿ bez niej znika sens
samorz¹dnoœci.
Otworzy³ siê nowy rozdzia³.
Rozdzia³ przejrzystej i transparentnej
pracy zarówno urzêdu, jak równie¿
jednostek bud¿etowych, w tym m.in.
ZGN i Biblioteki Publicznej w dzielnicy
Praga Pó³noc. Rozdzia³ cech immanentnych funkcjonowania spo³eczeñstwa
demokratycznego.
O wszelkich dzia³aniach, w tym
tych naprawczych, bêdê Pañstwa na
bie¿¹co informowaæ w kolejnych
felietonach.
W odniesieniu do poruszonego w
poprzednim felietonie tematu remon-

Karuzela kadrowa

tu Przedszkola nr 171 przy ulicy
Równej 2, zgodnie z informacj¹
uzyskan¹ z wydzia³u infrastruktury,
ca³kowity koszt remontu powinien
zamkn¹æ siê w kwocie oko³o 800 tys.
z³. Do powierzchni remontowanej
(802,62 m2) wliczono remont elewacji,
dach i ogrodzenie, a wykonanie dokumentacji projektowej zosta³o zlecone ze wzglêdu na brak takowej w
Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc. A
propos ³aw fundamentowych œcian
zewnêtrznych potwierdzono fakt
istnienia, z okreœleniem p³ytkiego
posadowienia, gruboœæ œcian na poziomie -1 wynosi 65 cm. Zapewne,
jak wiele innych, ten wydatek œrodków
publicznych bêdzie wnikliwie przeanalizowany.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Trwaj¹ ruchy kadrowe na Pradze
Pó³noc. Ostatnia sesja w dniu 6 marca
przynios³a zmiany w zarz¹dzie, z jego
sk³adu odwo³ano dwóch wiceburmistrzów z ugrupowania PWS-Kocham
Pragê Dariusza Wolke i Dariusza
Kacprzaka. W ich miejsce powo³ano
Zbigniewa Cierpisza z PiS i Wojciecha
Zieleniewskiego, którego wskaza³ nowo
powsta³y ze zlepków innych ugrupowañ
Klub Radnych Niezale¿nych zwany
klubem przewodnicz¹cych. Wszyscy
jego cz³onkowie pe³ni¹ bowiem funkcje
przewodnicz¹cych komisji rady: Marek
Bielecki, by³y PiS - komisja bud¿etu,
Magdalena Guga³a - by³e Miasto jest
Nasze - komisja ochrony œrodowiska,
Ma³gorzata Markowska - by³a Praska
Wspólnota Samorz¹dowa - komisja
rewizyjna, Piotr Pietruszyñski - by³e PO
- komisja infrastruktury i Hanna Jarzêbska tak¿e by³e PO - komisja lokalowa.
O tej ostatniej radnej mówi siê, ¿e ma
wiêksze aspiracje i za¿¹da³a miejsca po
wiceprzewodnicz¹cym rady Jacku
Wachowiczu, architekcie trwaj¹cego 27
miesiêcy uk³adu rz¹dz¹cego na Pradze
PiS-PWS (Kocham Pragê). Coœ w tym jest,
bo na dzieñ 14 marca (gdy gazeta jest
ju¿ w druku) zwo³ana jest kolejna sesja
rady, w której porz¹dku obrad jest odwo³anie radnego Jacka Wachowicza z

funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady i powo³anie nowego. PiS wygra³ wiêc stracie
z dotychczasowym koalicjantem, w którym
czasami le¿a³ na deskach. Pocz¹tkowo
bowiem cztero-, a nastêpnie trzyosobowy
klub PWS podyktowa³ im srogie warunki.
Oddanie dwóch z trzech miejsc w zarz¹dzie na rzecz PWS nie by³o zapewne
komfortowe. PiS wytrzyma³ jednak
kolejne rundy, doprowadzi³ do rozbicia
klubu PO, jego emisariusz Marek Bielecki zjednoczy³ osieroconych radnych.
Wytworzy³ siê nowy samorz¹dowy byt.
PiS zakoñczy³ konsumpcjê, przetrawi³ i
wydali³ pierwsz¹ ofiarê. Potwierdza siê
teza, ¿e uk³ad z tym ugrupowaniem jest
toksyczny dla jego partnerów. Marnie w
du¿ej polityce skoñczy³y LPR i Samoobrona,
zniknêli radni z klubu samorz¹dowego
wspieraj¹cy Lecha Kaczyñskiego. Zrozumieli to ostatnio radni Rembertowa,
którzy z pomoc¹ radnych SLD wyrzucili
PiS z lokalnej koalicji.
Na Pradze wraz z koleg¹ Mariuszem
Borowskim chêtnie zrobimy to samo
bezinteresownie, jesteœmy otwarci na
propozycje. Komplikacj¹ ca³ej tej sytuacji jest to, ¿e nie ma ci¹g³oœci w³adzy i
odpowiedzialnych za z³e zarz¹dzanie
dzielnic¹. Od rozpoczêcia obecnej kadencji w 2015 wymieniony zosta³ ju¿
burmistrz, a teraz dwóch zastêpców.

Wykonanie inwestycji na poziomie 6,4%
bud¿etu dzielnicy to istny dramat, prowadz¹cy do dekapitalizacji jej maj¹tku.
Tak by³o tak¿e w roku ubieg³ym. PiS
mimo górnolotnych s³ów nie radzi sobie
z rz¹dzeniem. Najchêtniej by kontrolowali,
ale nawet i tego nie potrafi¹, realizuj¹
siê jedynie w ruchach kadrowych.
Lecz i tu zgodnie z prawem KopernikaGreshama lepszych zastêpuj¹ gorszymi.
Nie ¿ebym bardzo bola³ nad odwo³an¹
ekip¹. Wbrew szyldowi samorz¹dowemu
byli to politycy, którzy kiedyœ afiliowali
siê przy ró¿nych ugrupowaniach Dariusz
Wolke - ZCHN, Dariusz Kacprzak - PO,
a Jacek Wachowicz - AWS, ale po ich
odwo³aniu miot³a wymiecie wszystkich,
którzy wraz z nimi przyszli. Karuzela
kadrowa ma trwaæ.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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