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leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

dokoñczenie na str. 3

Polityczne pocz¹tki

Kêdzierscy w momencie wybo-

rów byli politycznymi weteranami.

Ryszard po raz pierwszy si³ w pra-

skiej polityce próbowa³ w 2002 r.,

startuj¹c do rady dzielnicy z listy

PiS w okrêgu 3 (Szmulowizna i

Stara Praga). Ówczesne, pi¹te

miejsce na liœcie, nie zapewni³o mu

pocz¹tkowo elekcji – radnym zosta³,

gdy wybrany z list PiS Robert So-

snowski zrzek³ siê mandatu, by

zostaæ burmistrzem Pragi Pó³noc.

Cztery lata póŸniej nie startowa³

do rady dzielnicy (znalaz³ siê na

liœcie PiS do sejmiku wojewódz-

twa, ale mimo otrzymania ponad

2,7 tys. g³osów mandatu nie zdoby³),

natomiast „jedynk¹” w dawnym

okrêgu ojca zosta³ 23-letni Seba-

stian. Dziêki wysokiemu miejscu

dosta³ siê oczywiœcie do rady.

W 2010 r. cz³onkowie rodziny

postanowili wystartowaæ wspólnie

– Ryszard zosta³ „jedynk¹” w

okrêgu 3, natomiast Sebastian

dosta³ „dwójkê” w okrêgu 1 (Nowa

Praga i Pelcowizna). Zarówno te,

jak i kolejne, w 2014 r., wybory

(wówczas Ryszard przeniós³ siê do

okrêgu 1, a Sebastian startowa³

w „trójce”) okaza³y siê dla rodziny

Kêdzierskich pomyœlne. Ponownie

zostali dzielnicowymi radnymi.

W przypadku Ryszarda rok 2014

okaza³ siê szczególny. Zosta³

wybrany na najwa¿niejsze stanowi-

sko w radzie - przewodnicz¹cego.

W 2014 r. w „trójce”, z miej-

sca szóstego na liœcie PiS, do

rady startowa³ równie¿ Marek

Bielecki, 27-letni debiutant, ab-

solwent UKSW, a prywatnie

syn organisty z Bazyliki NSJ

przy Kawêczyñskiej. Agresyw-

na kampania wizerunkowa,

polegaj¹ca na wylepieniu pla-

katów z podobizn¹ Bieleckiego

na niemal ka¿dej latarni czy

witrynie na obszarze od Targowej

po Kawêczyñsk¹, a tak¿e wspar-

cie czêœci wiernych (o co zapew-

ne zadba³ ojciec-organista),

„Rekiny biznesu”
z rady dzielnicy - cz. 1

Po pamiêtnej historii burmistrza Sosnowskiego z kadencji

2003-2006 oraz zakoñczonej w ubieg³ym roku z hukiem

samorz¹dowej karierze wieloletniego radnego Jacka Wachowicza

(mandat radnego zosta³ wygaszony w zwi¹zku z naruszeniem

art. 24 f ustawy o samorz¹dzie gminnym) wydawa³o siê, ¿e

praski samorz¹d wraca na spokojne wody. Nic bardziej

mylnego. Dziœ prezentujemy czytelnikom pierwsz¹ czêœæ

historii dzia³alnoœci politycznej i biznesowej kolejnej trójki

praskich radnych, zajmuj¹cych obecnie bardzo ekspono-

wane stanowiska w radzie dzielnicy: przewodnicz¹cego,

wiceprzewodnicz¹cego rady oraz przewodnicz¹cego komisji

bud¿etu. Mowa o rodzinie Kêdzierskich - Ryszardzie (ojciec)

i Sebastianie (syn) oraz Marku Bieleckim.

Pikanterii sprawie dodaje fakt,

¿e zmiany przeg³osowano, gdy

na sali nie by³o ju¿ przewodni-

cz¹cej komisji, Magdaleny

Guga³y (Klub Radnych Nieza-

le¿nych), do tej pory wspiera-

j¹cej koalicjê rz¹dz¹c¹. Dzieñ

po posiedzeniu informacje o

komisji (poza archiwalnymi

terminami i protoko³ami z

posiedzeñ) zniknê³y z dziel-

nicowych stron biuletynu in-

formacji publicznej.

Mimo póŸniejszych deklaracji

czêœci radnych, ¿e komisjê

uda siê reaktywowaæ, mo¿na

przypuszczaæ, ¿e nie dojdzie

do tego w bie¿¹cej kadencji

praskiego samorz¹du, szcze-

Niewygodna komisja?
Podczas kolejnej, dziewi¹tej ju¿ ods³ony XXXI nadzwyczajnej

sesji pó³nocnopraskiej Rady Dzielnicy (22 maja) dokona³a

¿ywota komisja ochrony œrodowiska i przestrzeni publicznej.

Po odwo³aniu z jej sk³adu tandemu bliskich politycznych

wspó³pracowników i jednoczeœnie partnerów biznesowych

– Ryszarda Kêdzierskiego (PiS, przewodnicz¹cy rady dzielnicy)

oraz Marka Bieleckiego (dawniej PiS, obecnie niezale¿ny,

wiceprzewodnicz¹cy rady dzielnicy) – w komisji pozosta³o

zaledwie troje radnych, co jest sprzeczne ze statutem rady

dzielnicy. Ten ostatni dokument, reguluj¹cy ró¿ne aspekty

funkcjonowania samorz¹du, wskazuje piêæ osób, jako mini-

maln¹ liczbê radnych wchodz¹cych w sk³ad danej komisji.

gólnie, ¿e o terminach sesji i

porz¹dku obrad decyduje od

doœæ dawna wspominany tan-

dem Kêdzierski-Bielecki.

Sama komisja by³a tworem

doœæ specyficznym. Zosta³a

utworzona decyzj¹ praskich

radnych w lutym 2015 r. Mia³a

byæ istotnym novum, jeœli

chodzi o dzia³ania rady. We

wczeœniejszych kadencjach nie

funkcjonowa³a odrêbna komisja

dedykowana sprawom zieleni,

ochrony œrodowiska, czy w³a-

œnie przestrzeni publicznej.

W kuluarach mówi³o siê, ¿e

rz¹dz¹ca na Pradze Pó³noc

po wyborach samorz¹dowych z

Mocnym akcentem na po-

cz¹tek by³o poinformowanie

przez prowadz¹cego posiedze-

nie wiceprzewodnicz¹cego

rady Marka Bieleckiego o

powstaniu nowego Praskiego

Klubu Radnych, w sk³ad którego

weszli: Marek Bielecki i Hanna

Jarzêbska (relegowani z klubu

Radnych Niezale¿nych, wcze-

Nieustaj¹cej Sesji Pragi Pó³noc cz. 9

Nowy klub, pomówienia,
plotki i nowa koalicja

Po raz kolejny posiedzenie XXXI Nadzwyczajnej Sesji

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, ju¿ dziewi¹te, odby³o siê w

atmosferze plotek o planowanym odwo³aniu zastêpcy bur-

mistrza Marcina Iskry. Nieprzypadkowo zapewne kilka dni

wczeœniej jego kompetencje, decyzj¹ pozosta³ych cz³onków

zarz¹du, mocno okrojono, odejmuj¹c m.in. nadzór nad

wydzia³em architektury i budownictwa. Z niecierpliwoœci¹ cze-

kano na dopisywane do porz¹dku obrad punkty, ale wniosek

o odwo³anie wiceburmistrza Iskry wœród nich siê nie znalaz³.

œniej nale¿¹cy odpowiednio do

klubów PiS i PO) oraz Adriana

Jara (Kocham Pragê, dawniej

PWS, a jeszcze w poprzedniej

kadencji PiS).

Do g³osu dopuszczono re-

prezentantów rady rodziców ze

szko³y podstawowej nr 73 przy

ul. Brzeskiej, zniecierpliwionych

brakiem postêpów ws. budowy

obiecanej hali sportowej na

terenie szko³y. Burmistrz Woj-

ciech Zab³ocki wyjaœnia³, ¿e

obieg dokumentów trwa d³ugo,

a nowe przepisy zobowi¹zuj¹

dzielnicê do og³oszenia w po-

rozumieniu z miejskim Biurem

Architektury i Zagospodarowa-

nia Przestrzennego konkursu

architektonicznego. To zwiêksza

liczbê koniecznych uzgodnieñ.

Odpowiedzi na szczegó³owe

pytania obieca³ udzieliæ rodzi-

com na osobnym spotkaniu, na

dokoñczenie na str. 4

Pojawi¹ siê drzewa i krzewy,

tzw. ma³a architektura, powstan¹

nowe chodniki, œcie¿ka rowero-

wa i du¿o miejsc postojowych

dla samochodów. Wykonawc¹

modernizacji jest firma IDS-BUD,

Budowa II linii metra

Odnowione ulice na Targówku
Ju¿ ruszy³y prace nad przebudow¹ ulic Ossowskiego,

Handlowej i Myszkowskiej, nazywanych obwodnic¹ Targówka

Mieszkaniowego. Tak jak zapowiadano, po wybudowaniu

stacji metra na Trockiej, ulice te przejd¹ powa¿ny lifting.

która wygra³a przetarg na za-

gospodarowanie ulic, zaœ koszt

liftingu to 24 mln z³.

Kondratowicza po nowemu

Po dokoñczeniu prawobrze¿-

nego odcinka II linii metra w

2022 roku jego trasa zakoñczy

siê na osiedlu Bródno. Na ulicy

Kondratowicza zostan¹ wybu-

dowane dwie stacje - przy

skrzy¿owaniu ulicy Malborskiej

i Kondratowicza (C20) oraz przy

skrzy¿owaniu Rembieliñskiej i

Kondratowicza (C21). Ulica, sta-

nowi¹ca g³ówn¹ arteriê osiedla

dokoñczenie na str. 5
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2014 r. koalicja PiS-PWS ¿yczliwie

odnios³a siê do idei powstania

komisji, by zneutralizowaæ de-

biutuj¹c¹ w samorz¹dzie radn¹

Magdalenê Guga³ê. Zosta³a

ona wybrana z list MJN (Miasto

Jest Nasze), ale od pocz¹tku ka-

dencji dzia³a³a jako radna niezale¿-

na. Po zawirowaniach z wiosny

2017 r., gdy koalicjê opuœcili

radni PWS/Kocham Pragê,

wesz³a w sk³ad klubu radnych

niezale¿nych - nowego koali-

cjanta dla PiS.

W ci¹gu ponad 3 lat dzia³al-

noœci (pierwsze spotkanie mia³o

miejsce w marcu 2015 r., a ostatnie

w kwietniu 2018 r.) komisja zwo-

³ywana by³a 18 razy (na jednym

posiedzeniu zabrak³o kworum, a

jedno spotkanie zosta³o odwo³ane).

Pomimo pocz¹tkowych deklaracji

i nadziei pok³adanych przez wie-

lu mieszkañców i spo³eczników

komisja nie by³a w stanie wyjœæ

poza sprawy dotycz¹ce tematów

ekologicznych. W niewielkim

stopniu poruszano na posiedze-

niach kwestie dotycz¹ce drugie-

go cz³onu nazwy komisji, a wiêc

odnosz¹ce siê do przestrzeni pu-

blicznej. Przestrzeni, rozumianej

zarówno przez pryzmat chaosu

reklamowego, z jakim mamy do

czynienia w wielu miejscach

Pragi, jak i presji budowlanej wy-

nikaj¹cej z kolejnej fali zaintere-

sowania inwestorów Prag¹. Tu

warto przypomnieæ, ¿e niewielka

czêœæ terenów na Pradze Pó³noc

pokryta jest planami zagospo-

darowania przestrzennego,

determinuj¹cymi rodzaj i skalê

zabudowy. Od lat œlimaczy siê

procedura objêcia mpzp Portu

Praskiego, Szmulowizny i Micha³owa,

historycznej czêœci Nowej Pragi,

czy ostatnio ¯erania. A to w³a-

œnie na tych terenach w ostatnich

latach buduje siê lub planuje bu-

dowaæ na potêgê. Wiele inwesty-

cji mieszkaniowych powstaje w

oparciu o decyzje o warunkach

zabudowy (na ich podstawie wyda-

wane s¹ pozwolenia na budowê).

Wiêkszoœæ z nich jest wydawa-

na w Wydziale Architektury i

Budownictwa Dzielnicy Praga

Pó³noc (od lat kieruje nim Renata

Burczyñska). Tylko w przypadku

du¿ych inwestycji kubaturowych

decyzje wydawane s¹ na poziomie

Biura Architektury i Planowania

Przestrzennego Urzêdu Miasta.

O tym, ¿e podejmowane w dziel-

nicy decyzje dotycz¹ce spraw

budowlanych mog¹ budziæ ró¿-

ne kontrowersje natury etycznej

i prawnej najlepiej œwiadczy opi-

sywany przez gazetê przypadek

by³ego radnego Jacka Wachowi-

cza, który zarówno w swoim

imieniu, jak i jako pe³nomocnik

inwestora wystêpowa³ o wydanie

decyzji administracyjnych dla

budynków, których wspó³w³a-

œcicielem by³o m.st. Warszawa

(artyku³y „Biznes ¿ycia, czyli

4 mieszkania radnego Jacka”,

NGP, nr 9/2017 i „Zaradny radny-

pe³nomocnik”, NGP, nr 12/2017).

Nie wiedzieæ czemu t¹ spraw¹

nigdy nie zainteresowa³a siê

komisja ochrony œrodowiska i

przestrzeni publicznej, choæ

przecie¿ mia³a narzêdzia by wy-

st¹piæ do komisji rewizyjnej o

kontrolê dzia³añ WAiB. Podobnie

zreszt¹ dziwi fakt, ¿e wœród

spraw, którymi mo¿na by³oby

zainteresowaæ komisjê, nie

znalaz³y siê kwestie dotycz¹ce

administrowania wspólnotami

mieszkaniowymi na Pradze, po-

wstaj¹cymi na bazie inwestycji

deweloperskich przez firmy prze-

wodnicz¹cego i wiceprzewodni-

cz¹cego rady dzielnicy. Na

pierwszy rzut oka nic to szcze-

gólnego, ale co w sytuacji, gdy

dany deweloper zaczyna kolej-

ne inwestycje, budowane w³a-

œnie w oparciu o wydawane

przez tutejszy urz¹d „wuzetki”?

dokoñczenie ze str. 1

Niewygodna komisja?
Czy nie mamy w takich przypad-

kach do czynienia z konfliktem

interesów?

Bior¹c powy¿sze pod uwagê,

formalna likwidacja komisji po

odejœciu z jej sk³adu panów

Kêdzierskiego i Bieleckiego

mog³a wiêc byæ ruchem wy-

przedzaj¹cym, gdyby któryœ z

radnych zechcia³ wykorzystaæ

to cia³o jeszcze w tej kadencji

do bli¿szego przyjrzenia siê

dzia³alnoœci biznesowej czêœci

praskich samorz¹dowców.

JO

Meble

na wymiar

• szafy

• kuchnie

• pawlacze

• i inne zabudowy

tel. 668 599 679

Stolarz z Targówka

REKRUTACJA DO SZKO£Y

od 25 czerwca do 12 lipca

• Technik dentystyczny (2,5 roku)

• Higienistka stomatologiczna (2 lata)

Bezp³atna szko³a publiczna

Dobry zawód – twoja lepsza przysz³oœæ

www.msp3.waw.pl             tel. 22 628 13 41

email: sekretariat@msp3.waw.pl

Medyczna Szko³a Policealna Nr 3

im. dr Andrzeja Krocina

w Warszawie ul. Brzeska 12

Zapraszamy na I Festiwal Hotelarsko-Turystyczny

7 STRON ŒWIATA

8 czerwca w godz. 10-14, Technikum nr 20 ul. Ratuszowa 13
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„Rekiny biznesu”
z rady dzielnicy - cz. 1
zapewni³y politycznemu debiu-

tantowi mandat. Funkcjê rad-

nego wype³nia³ sumiennie, o

czym œwiadczy choæby liczba

z³o¿onych interpelacji. Bielec-

ki tylko w ci¹gu pierwszych

dwóch lat obecnej kadencji

rady z³o¿y³ ich 150 (dziœ ma ich

w sumie ponad 220). Dla po-

równania, ka¿dy z Kêdzierskich

w tym samym okresie (pierw-

sze 2 lata) z³o¿y³ odpowiednio

9 (ojciec) i 11 (syn) interpelacji.

Prze³omowa dla dalszej

kariery Bieleckiego w radzie

okaza³a siê koñcówka 2016 r.

– podczas 28. sesji (odby³a siê

8 grudnia 2016 r.) radny poin-

formowa³ o odejœciu z klubu

PiS. Dwa miesi¹ce póŸniej, 3 lu-

tego 2017 r., rozpoczê³a siê 31.

sesja nadzwyczajna, która trwa

z przerwami do dziœ. W porz¹dku

sesji umieszczono kilkadziesi¹t

punktów dotycz¹cych ró¿nych

aspektów funkcjonowania pra-

skiego samorz¹du, a jednym z

g³ównych inicjatorów sesji by³

w³aœnie Bielecki. Miesi¹c póŸ-

niej, na 32. sesji rady, dosz³o do

zerwania koalicji PiS-Kocham

Pragê (dawna Praska Wspólnota

Samorz¹dowa). Nowym koali-

cjantem PiS zosta³ klub radnych

niezale¿nych, który stworzyli

s¹siedzi z komunalnych czyn-

szówek przy Z¹bkowskiej – Bie-

lecki i Ma³gorzata Markowska

(do rady dosta³a siê z list PWS)

wraz z radn¹ niezale¿n¹, Mag-

dalen¹ Guga³¹ (do rady starto-

wa³a z list „Miasto jest Nasze”)

oraz dwójk¹ radnych, która opu-

œci³a szeregi PO – Hann¹ Ja-

rzêbsk¹ oraz Piotrem Pietruszyñ-

skim. Na nastêpnej sesji (33.),

po odwo³aniu Wachowicza z

funkcji wiceprzewodnicz¹cego

rady dzielnicy, jego miejsce

zaj¹³ Bielecki. W trakcie tej

samej sesji na zwolnione przez

Bieleckiego stanowisko prze-

wodnicz¹cego komisji bud¿etu

(nie mo¿na ³¹czyæ tej funkcji z

cz³onkostwem w prezydium

rady) zosta³ wybrany Seba-

stian Kêdzierski. W ten sposób

trójka bohaterów niniejszego

artyku³u obsadzi³a trzy najwa¿-

niejsze stanowiska w radzie

dzielnicy.

Dope³nieniem dzia³añ koali-

cjantów by³o doprowadzenie do

wspomnianego na pocz¹tku

artyku³u wygaszenia mandatu

Wachowiczowi w trakcie kon-

tynuacji 31. sesji (posiedzenie

11 maja 2017 r.). Formalny

wniosek w tej sprawie zg³osi³

nie kto inny, jak radny Bielecki.

Rodzinny biznes

Tyle na razie o polityce. Czas

na biznesy. Nie jest tajemnic¹,

¿e Kêdzierscy nale¿¹ do najbo-

gatszych praskich samorz¹-

dowców. Prowadz¹ rodzinne

biznesy w bran¿y administro-

wania nieruchomoœciami. Po-

cz¹tki tej dzia³alnoœci siêgaj¹

1992 r. Po kilkunastu latach, w

2011 r. zarejestrowana zosta³a

w KRS firma Kenpol sp. z.o.o.

- jej obecna siedziba mieœci siê

na Bródnie, przy ul. Rembieliñ-

skiej. Prezesem zosta³ Ryszard

Kêdzierski, a cz³onkami zarz¹-

du jego syn Sebastian oraz

£ukasz Suchecki. W 2013 r.

Sucheckiego w sk³adzie zarz¹-

du Kenpolu zast¹pi³ Micha³

Legacki, którego po roku odwo-

³ano. Przez nastêpne dwa lata

zarz¹d dzia³a³ w dwuosobo-

wym sk³adzie. Jesieni¹ 2016 r.

(wg KRS w paŸdzierniku, wg

oœwiadczenia maj¹tkowego

Bieleckiego w czerwcu) do za-

rz¹du Kenpolu dokooptowano

radnego Bieleckiego i Sylwiê

Anetê Galbarczyk, prywatnie…

córkê Ryszarda i siostrê Se-

bastiana. Ostatni¹ zmian¹ w

firmie by³o odwo³anie w listo-

padzie 2017 r. Ryszarda Kê-

dzierskiego z fotela prezesa

(pozostaje g³ównym wspólni-

kiem firmy, posiadaj¹cym

udzia³y o wartoœci 29,7 tys. z³

– przy czym ca³y kapita³

zak³adowy Kenpolu wynosi

30 tys. z³).

Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e

odejœcie Bieleckiego z PiS w

grudniu 2016 r. nie mia³o wp³y-

wu na jego relacje biznesowe z

Kêdzierskimi. Nale¿y przy tym

wspomnieæ, ¿e w tym samym

czasie, co odejœcie Bieleckiego

z PiS, zosta³a zarejestrowana

jeszcze jedna spó³ka rodzinnej

grupy – Kenpol Zarz¹dzanie z

siedzib¹ przy ul. Skoroszew-

skiej (Ursus). Jej prezesem i

g³ównym udzia³owcem zosta³

Sebastian Kêdzierski.

Sam Bielecki równie¿ nie

pró¿nowa³. Przygodê z polityk¹

zaczyna³ jako specjalista ds.

obs³ugi d³ugu klienta w Krajo-

wym Rejestrze D³ugów Sprze-

da¿ sp. z.o.o. Z tego tytu³u w

2014 r. zarobi³ nieco ponad

27 tys. z³ i przez czêœæ 2015 r.

ok. 15 tys. z³, jak wynika z jego

oœwiadczeñ maj¹tkowych. W

po³owie 2015 r. za³o¿y³ w³asn¹

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ob-

szarze „Wynajem i zarz¹dzanie

nieruchomoœciami w³asnymi lub

dzier¿awionymi”, rejestruj¹c

firmê Biemar. Adresem sta³ego

miejsca wykonywania dzia³al-

noœci przez Biemar, zgodnie z

danymi zawartymi w Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dzia³al-

noœci Gospodarczej (CEDIG)

by³ lokal przy ul. Z¹bkowskiej

22/26 (mieszkanie komunalne,

którego najemc¹ jest ojciec Bie-

leckiego – na tak¹ rejestracjê

wymagana jest zgoda gminy),

jednak dzieñ po rejestracji firmy,

adres zosta³ zmieniony na

Krowi¹ 6, ekskluzywny aparta-

mentowiec, w który zosta³y

wkomponowane zabudowania

dawnej fabryki wyrobów me-

talowych Ogórkiewicza i Za-

górskiego. Inwestorem by³ Port

Praski. Z pewnoœci¹ nie by³

zbiegiem okolicznoœci fakt, ¿e

nowy adres Biemaru to tak

naprawdê lokal mieszkalny,

którego w³aœcicielem jest…

Ryszard Kêdzierski. Ten ostatni

w paŸdzierniku tego samego

roku (2015) równie¿ wskaza³

Krowi¹ w CEDIG, jako adres

g³ównego miejsca wykonywa-

nia dzia³alnoœci przez Kenpol

(wczeœniej w ewidencji figu-

rowa³ adres mieszkania przy

Al. Tysi¹clecia 151).

Na wspólnych interesach z

Kêdzierskimi Bielecki z pewno-

œci¹ zyska³ te¿ finansowo, o

czym po raz kolejny œwiadczy

lektura jego oœwiadczeñ maj¹t-

kowych. O ile w 2015 r. osi¹-

gniêty dochód z dzia³alnoœci

gospodarczej wynosi³ ok. 28 tys.

z³, o tyle rok póŸniej by³o to ju¿

ponad 81 tys. z³. Na publikacjê

oœwiadczenia za 2017 r. jeszcze

czekamy. Do tego trzeba dodaæ

dietê radnego dzielnicy w wyso-

koœci ok. 22-23 tys. z³, któr¹ co

roku inkasuje zarówno Bielecki,

jak i obaj Kêdzierscy.

Dalszy ci¹g nast¹pi

Redakcja

dokoñczenie ze str. 1

Szanowni Mieszkañcy Warszawy!

Zbli¿a siê g³osowanie do Bud¿etu Partycypacyjnego V edycji.

Teraz to Wy, poprzez g³osowanie, decydujecie, co siê zmieni w

waszym otoczeniu w 2019 r. i macie mo¿liwoœæ wyboru atrakcji,

które przygotowali dla Was autorzy projektów.

Proszê, aby Pañstwo zag³osowali osobiœcie w Urzêdzie

Dzielnicy przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lub elektronicznie

(trzy osoby z jednego komputera) lub na stronie internetowej:

www.twojbudzet.um.waw.pl. Dzieci równie¿ mog¹ zag³osowaæ

po wype³nieniu przez rodziców formularza. G³osowanie odbêdzie

siê w dniach od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 r.

W  tegorocznej V edycji Bud¿etu Partycypacyjnego, równie¿ ja

z³o¿y³am dwa projekty:

1.) Obszar pierwszy Nr 14 ODWODNIENIE I MODERNIZACJA

TERENU WEWN¥TRZOSIEDLOWEGO OD UL. ŒW. CYRYLA

I METODEGO 1, UL. KAMERALNA, UL. RATUSZOWA koszt

realizacji projektu 191.200.00 z³

Zamkniêcie terenu od budynku œw. Cyryla

i Metodego 1 do budynku Jagielloñska 42;

Odwodnienie terenu przed budynkiem

Targowa 81, Kameralna 1a, œw. Cyryla

i Metodego 1; wykonanie reorganizacji ruchu;

wykonanie miejsc postojowych przed

budynkiem Targowa 81; instalacja s³upków

przed budynkiem Targowa 81; stojaki

rowerowe przed „Jad³otek¹”.

2.) Obszar ogólnodzielnicowy Nr 1 WIDZIEÆ PRZEZ DOTYK

ZOBACZYÆ I ZROZUMIEÆ koszt realizacji projektu 6 800.00 z³

Edukacyjny projekt wyjazdowy w ramach zajêæ lekcyjnych uczniów

klasy VII Szkó³ Podstawowych z Pragi-Pó³noc do Oœrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Pobyt w wy¿ej

wymienionym Oœrodku bêdzie trwa³ ok. 2 godzin. W tym czasie uczniowie

bêd¹ mieli mo¿liwoœæ: zapoznania siê z nauk¹ pisania alfabetem

Braille’a; ogl¹daæ rysunki wypuk³e; poznawaæ praktyczne zasady

pomocy osobom niewidomym; samodzielnie rysowaæ na folii Braille’ a.

Ka¿dy uczestnik otrzyma broszurê pt: „PRAKTYCZNE

ZASADY POMOCY OSÓB WIDZ¥CYCH Z NIEWIDOMYMI”

Celem projektu jest uwra¿liwienie m³odzie¿y na sytuacje, w jakiej

znajduj¹ siê osoby z dysfunkcj¹ wzroku, zapoznanie uczestników

wycieczek z podstawowymi zasadami zachowania siê wobec osób

niewidomych oraz pomoc im w ró¿nych sytuacjach i miejscach

publicznych, licz¹c, ¿e spoœród nich wykszta³c¹ siê w przysz³oœci w

budownictwie, komunikacji miejskiej, projektanci przestrzeni, cyfryzacji itp.

Zwyciêskie projekty zostan¹ zrealizowane w 2019 roku.

Projekty przygotowa³a Ma³gorzata Anna Grzegorzewska

m.grzegorzewska13@gmail.com

facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska

Sprawy lokalne
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Rubryka bêdzie siê nazywa³a

„Po s¹siedzku”, poniewa¿

mój ogl¹d spraw praskich z

perspektywy Œliwic jest jednak

trochê zewnêtrzny. To wci¹¿

enklawa mieszkalna w odda-

leniu od centrum dzielnicy,

której czêœæ pra¿an ju¿ nie

dostrzega. Jest jednak coraz

wiêcej osób zainteresowanych,

podobnie jak ja, zszywaniem

dzielnicy, a nie wy³¹cznie

okopywaniem siê na swoim.

Jestem przekonana, ¿e jest

to w³aœciwy kierunek dzia³añ.

Nie bez znaczenia jest tak¿e

historia i w³asny charakter

takich miejsc, ciekawy dla

chc¹cych go poznawaæ.

Kolonia mieszkalna Œliwice,

„praski ¯oliborz”, powsta³a w

latach 30. jako zal¹¿ek du¿ej

dzielnicy mieszkaniowej, pla-

nowanej na terenach miêdzy

dzisiejszym mostem Gdañskim

a mostem Grota. To osiedle

modernistycznych domów

jednorodzinnych, jednopiêtro-

wych bliŸniaków z ogródkami,

wybudowanych po drugiej

stronie Wis³y na wzór udanych

za³o¿eñ ¯oliborza. Po wojnie

plany zmieniono i tereny wokó³

zaj¹³ przemys³, stopniowo

Po wieloletniej wspó³pracy z Now¹ Gazet¹ Prask¹ w

charakterze dziennikarki, otrzyma³am propozycjê pisania

felietonów. Szalenie to mi³e i nobilituj¹ce, ale i zobowi¹zuj¹ce

wobec Pañstwa, czytelników.

ograniczaj¹c przestrzeñ wokó³

osiedla, a z czasem nawet

dojœcie do Wis³y. Tymczasem

warto podkreœliæ, ¿e jest to

jedyne za³o¿enie o takim

charakterze na Pradze Pó³noc,

o swoistym lokalnym rysie i

ludzkiej skali zabudowy, wpi-

sane do Gminnej Ewidencji

Zabytków jako uk³ad urba-

nistyczny. Prawn¹ ochron¹

objêto tak¿e niektóre budynki na

Œliwicach, czêsto projektowane

przez znanych przedwojennych

architektów.

Pana Andrzeja, dla przyja-

ció³ „Kordelasa”, pozna³am

kilkanaœcie lat temu w Urzê-

dzie Dzielnicy Praga-Pó³noc,

gdzie przyszed³ jako interesant

w sprawie swojej pracowni

artystyczno-plastycznej na

Z¹bkowskiej 3. Wiedzia³am,

¿e jest artyst¹, kowalem, mi-

strzem metaloplastyki, rzeŸ-

biarzem i cz³owiekiem, który

potrafi³ skupiæ wokó³ siebie

inne silne osobowoœci. By³

te¿ poet¹, wspó³pracowa³ z

filmem i telewizj¹, wytwarzaj¹c

Wspomnienie o Andrzeju Kordziñskim

Artysta we wszystkich wymiarach
W poniedzia³ek, 4 czerwca, na Cmentarzu Pow¹zkowskim

po¿egnaliœmy artystê, pra¿anina, Andrzeja Kordziñskiego

(1942-2018).

i wymyœlaj¹c rekwizyty, które

wzbogaca³y przes³anie obra-

zów filmowych, pracowa³ przy

renowacji pow¹zkowskich

nagrobków.

Tytu³ wspomnienia pochodzi

z ust jego bliskiego przyjaciela,

Mietka Janiszewskiego, który

opowiadaj¹c mi o nim i jego

¿yciu, nazwa³ Andrzeja artyst¹

we wszystkich wymiarach, a

mia³ na wzglêdzie przede

wszystkim wymiar ludzki. Pan

Andrzej, niezbyt poradny

¿yciowo we w³asnych sprawa-

ch, by³ niezwykle czu³y na

problemy, krzywdê, niespra-

wiedliwoœæ i potrzeby innych

ludzi. Odda³by ostatni¹ koszulê,

tak jak odda³ w³asny samochód,

o czym wspomnieli mi jego

przyjaciele.

Jedno z ostatnich naszych

spotkañ, u Pana Andrzeja w

domu, dok³adnie rok temu,

ukaza³o mi cz³owieka o wielkiej

erudycji, g³êbokich filozoficz-

nych przemyœleniach i talentach

niemal profetycznych. I tu,

chcia³abym wspomnieæ o za-

ginionym wierszu Andrzeja

Kordziñskiego napisanym w

dniu œmierci Papie¿a Jana

Paw³a II, w którym przewidzia³

pamiêtn¹ scenê, cud obecnoœci

Ducha Œwiêtego - przewracane

wiatrem kartki i zamykaj¹c¹

siê na naszych oczach ksiêgê

¿ycia na trumnie Papie¿a. Tacy

byli artyœci naszego pokolenia

- czuli, wra¿liwi, intuicyjni, two-

rz¹cy sercem.

Serdeczne wyrazy wspó³czu-

cia sk³adam w imieniu

spo³ecznoœci praskiej córce

i ¿onie Zmar³ego.

Dziêkujê.

Beata Bieliñska-Jacewicz

Bródno, zostanie ca³kowicie

przebudowana i stanie siê

miejsk¹, zielon¹ alej¹. Jedyne

co pozostanie z dawnej Kondra-

towicza to dwie jezdnie z dwo-

ma pasami ruchu w ka¿dym kie-

runku, aczkolwiek zlikwidowany

zostanie czêœciowo szeroki pas

dziel¹cy jezdnie, co sprawi, ¿e

zyska siê dodatkow¹ przestrzeñ

na szpalery drzew i krzewów

po obu stronach ulicy i na we-

wnêtrznym pasie. Powstan¹

ponadto dwustronne œcie¿ki

rowerowe, a tak¿e szerokie,

komfortowe chodniki. Wszystkie

skrzy¿owania zostan¹ zmoder-

nizowane, pojawi siê nowe

oœwietlenie ulicy, powstan¹

nowe miejsca postojowe dla

samochodów. Na przetarg og³o-

szony przez ZDM na wykonanie

dokumentacji odpowiedzia³y

cztery firmy projektowe. Zapro-

ponowa³y ceny od 1,4 do 1,9 mld z³.

Po analizie ofert zostanie

og³oszony zwyciêzca przetargu.

Kontrahent bêdzie mia³ 2 lata na

przygotowanie projektu symulacji

ruchu i opracowanie adekwat-

nych rozwi¹zañ drogowych, a

tak¿e projektu wykonania zie-

leni miejskiej, nie koliduj¹cej

systemem korzeniowym z pod-

ziemn¹ infrastruktur¹. Projekt

budowy nowej ulicy Kondratowicza

bêdzie wymaga³ konsultacji z

mieszkañcami Bródna.

Maria i Krystyna dr¹¿¹ na Woli

Tymczasem tarcze TBM,

dr¹¿¹ce tunele metra na wol-

skim odcinku II linii, nadrabiaj¹

zaleg³oœci i pêdz¹ ze œredni¹

dobow¹ prêdkoœci¹ zbli¿aj¹c¹

siê do 30 metrów. Krystyna

wydr¹¿y³a ju¿ ponad 1,5 km z

2,5-kilometrowego docelowe-

go tunelu. Maria ma za sob¹

1,2 km z docelowego tunelu

podobnej d³ugoœci.

Nie zdecydowano jeszcze o

losach przetargu na projekt i

budowê ostatniego, wolskiego

odcinka II linii metra od stacji

Odnowione ulice na Targówku
Budowa II linii metra

Powstañców Œl¹skich (C4) do

stacji Po³czyñska (C1) wraz ze

stacj¹ postojow¹ w Morach.

Inwestor, czyli miasto sto³eczne

Warszawa, rozwa¿a optymalne

rozwi¹zanie. Na og³oszony w

listopadzie ubieg³ego roku

przetarg na projekt i budowê

tego odcinka metra odpo-

wiedzia³y dwie firmy. Obie

zaoferowa³y cenê o 400 mln z³

wy¿sz¹ od zak³adanej przez

inwestora. W³adze miasta

maj¹ do dyspozycji na ten cel

pulê 1,2 mld z³. Trwaj¹ analizy

porównawcze i konsultacje ze

specjalistami. Trzeba podj¹æ

decyzjê co do realizacji w wy-

¿szym wymiarze finansowym

lub co do rozpisania nowego

przetargu. Nie gwarantuje to

jednak, ¿e po rozpisaniu kolej-

nego przetargu cena propono-

wana przez oferentów siê

zmniejszy, natomiast jest

pewne, ¿e z tego powodu

inwestycja nie ruszy o czasie.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Jednak, mimo wartoœci tej

architektury, rubie¿e s³abo wi-

daæ z centrum, tak¿e z urzêdu

dzielnicy na K³opotowskiego.

Dotyczy to w podobnym

stopniu Œliwic, co do niedawna

Szmulowizny i Micha³owa.

Peryferyjne po³o¿enie zawsze

by³o problemem, st¹d konieczny

aktywny samorz¹d lokalny.

Rada to obecnie na Pradze

Pó³noc jedyny organ samorz¹du

lokalnego ni¿szego szczebla.

Dzia³a na Œliwicach od ponad

20 lat i podobnie jak stowarzy-

szenia mieszkañców w innych

rejonach Pragi i miasta, stara siê

zg³aszaæ problemy i inicjowaæ

pozytywne zmiany na swoim

terenie. Bo od zawsze ciê¿ej tu

o trafione inwestycje, dzielnica

przez lata siê wrêcz z okolicy

wycofywa³a, o czym œwiadczy

np. likwidacja lokalnej biblioteki.

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e

do problemów nale¿y podejœæ

konstruktywnie, zlikwidowan¹

bibliotekê sami odtworzyliœmy,

ju¿ jako ca³kiem oddoln¹ ini-

cjatywê s¹siedzk¹. Czekamy

teraz na przeniesienie jej do

nowej siedziby naszej Rady

Kolonii Œliwice i na utworzenie

tam bardzo potrzebnego

Miejsca Aktywnoœci Lokalnej.

Trwaj¹ konsultacje MAL tak¿e

na Golêdzinowie, gdzie anima-

torem dzia³añ na osiedlu bê-

dzie zapewne po³o¿ona obok

biblioteka. Wygl¹da na to, ¿e

wyci¹gniêto wnioski z lat mi-

nionych, gdy miejskie osiedla

funkcjonowa³y wy³¹cznie jako

sypialnie. Cieszê siê z miesz-

kañcami Golêdzinowa i mam

nadziejê, ¿e oba MAL-e: go-

lêdzinowski i œliwicki nawi¹¿¹

ze sob¹ wspó³pracê.

Jako wybierana przez

mieszkañców rada, cyklicznie,

przynajmniej raz do roku, or-

ganizujemy Dzieñ S¹siada.

Przy okazji serdecznie zapra-

szam mieszkañców i przyjació³

Œliwic na jego kolejn¹ edycjê

23 czerwca. To ca³kiem oddolne,

sk³adkowe spotkania, s³u¿¹ce

wzajemnemu poznaniu, wymia-

nie informacji, tak¿e pog³êbianiu

wiedzy o miejscu i jego historii.

Poza dobr¹ zabaw¹, umo¿li-

wiaj¹ te¿ nawi¹zanie kontaktu

przez dawnych i nowych

mieszkañców. Dziêki temu

znamy siê lepiej, wychodzimy

poza anonimowoœæ, czêœciej

mówimy sobie „dzieñ dobry”

na ulicy, wymieniamy pomys³y

i opinie. Wspó³pracujemy i

dzia³amy, np. przy akcjach

sprz¹tania, zbierania podpisów,

przy okazji konsultacji spo³ecz-

nych. To w ten sposób, a nie przez

odgórne dzia³ania, buduje siê

spo³eczeñstwo obywatelskie.

Karolina Krajewska

Przewodnicz¹ca Rady Kolonii Œliwice

radakoloniisliwice@gmail.com

Po s¹siedzku

¯ycie na rubie¿y
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Nowy klub, pomówienia, plotki i nowa koalicja
które zaprosi³ ich nazajutrz. W

odpowiedzi na pytania radnych

burmistrz wyjaœni³, ¿e powsta³e

przed laty koncepcje budowy

hali s¹ obecnie mo¿liwe do

zrealizowania dziêki przyjêtej

jeszcze za poprzedniej kaden-

cji parlamentu „ma³ej” ustawie

reprywatyzacyjnej. Wy³¹cza

ona spod roszczeñ takie obiekty

u¿ytecznoœci publicznej, jak

szko³y czy przedszkola.

Nastêpnie przyst¹piono do

g³osowañ zmian bud¿etowych,

przygotowanych przez zarz¹d.

Zwiêkszono dochody m.in. z ty-

tu³u przejêcia zarz¹dzania targo-

wiskiem przy Namys³owskiej 8

przez Zarz¹d Praskich Terenów

Publicznych. Postanowiono te¿

ufundowaæ samochód dla ko-

mendy policji. Wiêksz¹ czêœæ

pieniêdzy na remont ul. Korsa-

ka przeniesiono na przysz³y rok,

dziêki czemu modernizacja ma

byæ kompleksowa, wraz z prze-

budow¹ odwodnienia. Wp³ywy

zwiêksz¹ siê o 760 tysiêcy z³o-

tych w zwi¹zku ze sprzeda¿¹

dokoñczenie ze str. 1 dwóch lokali mieszkalnych przy

ul. Targowej. Dzielnica wniesie

20% wk³adu w³asnego do zada-

nia wyposa¿enia i monitoringu

placów zabaw, na które otrzymano

dotacjê celow¹ od wojewody.

Okaza³o siê, ¿e w tym roku bêd¹

to w sumie 3 mln z³otych, za-

miast zapowiadanych w me-

diach 5 mln. Z tych pieniêdzy

maj¹ powstaæ te¿ nowe skwery,

m.in. przy Kameralnej/Cyryla i

Metodego, pl. Hallera/Szanajcy

i zmodernizowane ju¿ istniej¹ce

– w sumie w jedenastu lokaliza-

cjach. Na doposa¿enie istniej¹-

cych placów zabaw z tej kwoty

przeznaczono 492 tys. z³otych.

Po przeg³osowaniu zmian w

bud¿ecie, do g³osu zosta³a

dopuszczona mieszkanka,

Anna Kutyñska-Nidecka, która

przedstawi³a siê jako przedsta-

wicielka pos³a Paw³a Lisieckie-

go (w nieodleg³ej przesz³oœci

zwi¹zana z SLD, z którego list

startowa³a do rady dzielnicy) i

poinformowa³a o incydencie

pobicia pracownika ZGN przez

adwokata, wzglêdem którego

zosta³y ju¿ w zwi¹zku z tym

zajœciem wyci¹gniête konse-

kwencje zawodowe. Poniewa¿

pad³ tak¿e zarzut pod adresem

radnej Ma³gorzaty Markow-

skiej o korzystanie z us³ug tego

adwokata w innej sprawie, a

sama radna w odpowiedzi za-

powiedzia³a podjêcie kroków

prawnych w zwi¹zku z pomó-

wieniem, og³oszono trwaj¹c¹ 45

minut przerwê w posiedzeniu.

Po przerwie emocje znacznie

opad³y i przyjêto zaleg³e proto-

ko³y z XXXI sesji nadzwyczajnej,

od cz. 5 w³¹cznie, oraz przeg³o-

„Pracuj z nami” to polska wersja
spo³ecznego programu „UR for Jobs”,
wdra¿anego w kilku europejskich krajach.
W zesz³ym roku w programie bra³o udzia³
15 centrów handlowych, w tym tak¿e
Galeria Wileñska. W ubieg³orocznej edycji
w Galerii Wileñskiej znalaz³o zatrudnienie
41 osób. W tym roku do programu
do³¹czy³a równie¿ Galeria Mokotów.

- Podobnie jak w zesz³ym roku, pro-
gram stawia, na trzy podstawowe cele:
spo³eczny, wewnêtrzny i zewnêtrzny.
Pierwszy z nich to pomoc w znalezieniu
zatrudnienia wœród m³odych osób, drugi
cel obejmuje zaanga¿owanie wielu spoœród
pracowników firmy we wspólne dzia³ania,
natomiast trzeci wp³ywa na wzmocnienie
pozytywnych relacji z naszymi partnerami:
najemcami, dostawcami, kontrahentami
oraz lokalnymi instytucjami – mówi³a na
konferencji prasowej, inauguruj¹cej tego-
roczn¹ akcjê, Marta Chojnacka, dyrektor
Galerii Wileñskiej.

Po szkoleniach i warsztatach, których
uczestnicy mogli zapoznaæ siê z zagadnie-
niami takimi jak komunikacja i obs³uga

klienta, przyszed³ czas na Targi Pracy. W
Galerii Wileñskiej odby³y siê one 24 maja.
Swoje stoiska otworzy³y tego dnia
takie marki, jak: Carrefour, Leroy Merlin,
Go Sport, Amrit, Ksiêgarnia Œwiat Ksi¹¿ki,
Green It, McDonald’s, Play, Solid Security
i Badford Continental Group, a tak¿e
nale¿¹ce do koncernu LPP marki: Reserved,
House, Mohito, Cropp i Sinsay.

Szczególnie oblegane by³o stoisko
Go Sportu, które wyst¹pi³o pod has³em
„Szukamy pracowników na medal”.
Chodzi o to, aby zatrudniæ ludzi zainte-
resowanych sportem, bowiem klient tej
marki jest klientem wymagaj¹cym. Du¿o
chêtnych by³o równie¿ w stoisku polskiej
firmy ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, Green it.

Generalnie w tegorocznej edycji Targów
Pracy w Galerii Wileñskiej frekwencja
by³a wiêksza ni¿ w roku ubieg³ym, z
tego wzglêdu, ¿e nawi¹zano wspó³pracê
ze szko³ami. Widoczne by³y ca³e klasy ze
szkó³ zawodowych i techników. Zapewne
czêœæ z tych uczniów zechce zwi¹zaæ swój
zawodowy los z Galeri¹ Wileñsk¹.

Joanna Kiwilszo

Targi Pracy w Galerii Wileñskiej
Program „Pracuj z nami” polegaj¹cy na wspieraniu m³odych ludzi

zainteresowanych prac¹ w sektorze handlu i us³ug w podnoszeniu

zawodowych kwalifikacji i znalezieniu stabilnego zatrudnienia, wszed³

w kluczow¹ fazê podpisywania umów podczas Targów Pracy. 

sowano sprawozdanie z dzia³al-

noœci Oœrodka Pomocy Spo-

³ecznej za rok 2017. Pozytyw-

nie zaopiniowano tak¿e zasady

usytuowania miejsc sprzeda¿y

alkoholu oraz ustalania maksy-

malnej liczby zezwoleñ na

sprzeda¿ alkoholu na terenie

miasta. Limity dla Pragi Pó³noc

to 109 punktów sprzeda¿y

detalicznej oraz 66 punktów

gastronomicznych. Ich zmniej-

szenia nie przewidziano ze

wzglêdu na spore wp³ywy z

tytu³u obowi¹zkowych op³at

na fundusz przeciwdzia³ania

alkoholizmowi, czyli z tzw.

korkowego. Mo¿na wiêc powie-

dzieæ, ¿e na Pradze leczymy

d¿umê choler¹…

Ostatnim merytorycznym

punktem w rozszerzonym po-

rz¹dku obrad by³y zmiany w ko-

misjach. Nowy radny Miros³aw

Prokop zg³osi³ akces do Komisji

Bezpieczeñstwa, Prawa i Sa-

morz¹du, natomiast Ryszard

Kêdzierski i Marek Bielecki zre-

zygnowali z uczestnictwa w Ko-

misji Ochrony Œrodowiska i

Przestrzeni Publicznej, tym sa-

mym de facto rozwi¹zuj¹c tê ko-

misjê - ze wzglêdu na brak mini-

malnej wymaganej liczby cz³on-

ków (szerzej o sprawie pisze-

my w bie¿¹cym numerze). Utra-

ta zainteresowania rzeczonych

radnych przyrod¹ w dzielnicy

zbieg³a siê w czasie z roszadami

w klubach radnych i przejœciem

do opozycji grupy radnych nie-

zale¿nych, wœród których znaj-

duje siê przewodnicz¹ca komisji

ochrony œrodowiska Magdalena

Guga³a. Wszelkie dalsze dyskusje

w tej sprawie uci¹³ Marek Bielecki

ponownie przerywaj¹c sesjê.

Nie zabrak³o te¿ zwyczajowych

smaczków. Now¹ konfiguracjê w

radzie odzwierciedla³ zmieniony

przydzia³ miejsc na sali, separuj¹cy

od siebie radnych niezale¿nych

obu klubów, co jednak nie

wszystkim radnym odpowiada³o.

Przeciwko posadzeniu jej na nie-

swoim krzeœle g³oœno zaprote-

stowa³a radna Sosnowska z PiS.

Redakcja

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 30.05.2018 r. zosta³y

wywieszone na 21 dni i podane do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WIR/1/2018 dotycz¹cy

przeznaczenia zagospodarowanej nieruchomoœci

po³o¿onej przy ul. Wyspowej w Warszawie do

wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Dziœ, 6 czerwca, o godzinie 17:00, w bia³o³êckim ratuszu odbêdzie siê spotkanie z

przedstawicielami Zarz¹du Zieleni Warszawy, dotycz¹ce ochrony przeciwpowodziowej

w stolicy. Na spotkaniu mo¿na bêdzie uzyskaæ wyczerpuj¹ce informacje na temat

komponentów tej ochrony, tych istniej¹cych i tych, które planuje siê przebudowaæ lub

zmodernizowaæ. A s¹ to wa³y przeciwpowodziowe, bramy, œluzy, przegrody dolinowe.

Spotkania bêd¹ siê odbywa³y w tych dzielnicach, które s¹siaduj¹ z Wis³¹.

***

Do 26 czerwca mo¿na siê zapoznaæ z projektem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego osiedla Buchnik. Dy¿ury projektanta planu bêd¹ siê odbywa³y we wtorki

12, 19 i 26 czerwca w godzinach godz. 10.00-13.00 i w czwartki 7, 14 i 21 czerwca w

godz. 13.30-15.30 w miejscu wy³o¿enia projektu planu, przy Marsza³kowskiej 77/79,

na parterze, w sali konferencyjnej. 11 czerwca w sali konferencyjnej bia³o³êckiego

ratusza odbêdzie siê dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Buchnik.

***

Do 14 czerwca, do godz. 16:00, w bia³o³êckim ratuszu mo¿na sk³adaæ oferty w otwartym

konkursie na realizacjê zadania publicznego - prowadzenie wychowania przedszkolnego

dla dzieci w placówkach niepublicznych wraz z dotacj¹ w wysokoœci okreœlonej w ustawie o

finansowaniu zadañ oœwiatowych. Oferty mo¿na sk³adaæ w ratuszu, przesy³aæ je poczt¹

lub przesy³k¹ kuriersk¹ na adres: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa. O wa¿noœci oferty decyduje data jej wp³yniêcia do urzêdu.               (egu)

Bia³o³êka w soczewce
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Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Partia ta jest swoistym ewenementem.

Scentralizowana, skupiona wokó³ jednego

przywódcy, któremu statut nada³ ogromne

kompetencje, bardziej przypomina swoj¹

wewnêtrzn¹ organizacj¹ partie starego

typu, ni¿ nowoczesne struktury. Prezes PiS

jest wymieniony po Kongresie PiS a przed

Rad¹ Polityczn¹ i Komitetem Politycznym

jako najwy¿sza w³adza wykonawcza PiS.

Nawet statut PZPR nie nadawa³ jej I sekre-

tarzowi KC takich uprawnieñ. Nie bêdê siê

rozwodzi³ nad nimi, ich sprawa, ale myœl, ¿e

po Kaczyñskim jego nastêpc¹ mo¿e zostaæ

ktoœ pokroju Brudziñskiego czy Macierewi-

cza wzbudza chyba nie tylko moje obawy.

Bardzo niepokoj¹ce s¹ metody dzia³ania tej

partii, a to ju¿ odzwierciedlenie stanu du-

cha formacji. Przyk³adów z bie¿¹cej chwili

kilka. Protestuj¹cym w Sejmie matkom

dzieci niepe³nosprawnych protest ró¿nymi

metodami utrudniano. Cel - ró¿nymi meto-

dami - osi¹gniêto, doprowadzono do jego

zakoñczenia. Nawi¹¿ê tak¿e do ostatnich

wydarzeñ na XXXI nadzwyczajnej sesji

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc. Mimo ¿e nie

ta skala, to stan ducha i sposób myœlenia

ten sam. Na pocz¹tku wspomnê, ¿e sesja

trwa ponad pó³tora roku, a zaczê³a siê 3

lutego 2017 i chyba nie zakoñczy siê do

koñca kadencji. Jako ¿e jest to sesja nad-

zwyczajna, opozycja ma zwi¹zane rêce i nie

mo¿e zwo³aæ kolejnej sesji nadzwyczajnej,

bo takowa ju¿ trwa. Opozycja nie mo¿e wiêc

wprowadzaæ do porz¹dku obrad nowych

wniosków (np. o odwo³anie przewodnicz¹-

cego rady czy zarz¹du) bo te mog¹ byæ

skutecznie blokowane przez Marka Bielec-

kiego, przedstawiciela osób, które zwo³a³y

nadzwyczajn¹ sesje, który jednoosobowo

mo¿e nie wyraziæ na to zgody. Jednocze-

œnie wyra¿aj¹c zgodê na wnioski, zarz¹d

utrzymuje stan parali¿u rady. Wszelkie

próby zmiany tej sytuacji s¹ skutecznie

zwalczane. Próba prze³amania i wykluczenie

z klubu radnych niezale¿nych Bieleckiego i

Jarzêbskiej, spowodowa³o utworzenie no-

wego - praskiego klubu radnych, który

oprócz wykluczonych zasili³a radna Jara z

by³ej Wspólnoty Samorz¹dowej, a nastêpnie

Kocham Pragê. Rozmowy by³y zapewne

prowadzone z innymi radnymi, bo ja oso-

biœcie w przypadki nie wierzê i fakt wyco-

fania siê w jednej chwili z komisji ochrony

œrodowiska, której przewodnicz¹ca by³a

radna Guga³a, przewodnicz¹cego i wiceprze-

wodnicz¹cego rady widzê jednoznacznie.

Skutkiem ich dzia³añ komisja przesta³a

dzia³aæ. Pytanie, które mnie nurtuje, jest

jedno - czy mia³o to przywo³aæ radn¹ Guga-

³ê do porz¹dku, czy komuœ przeszkadza³o

istnienie tej komisji z innych przyczyn, a

mo¿e jedno i drugie. Przypomina mi to

dzia³ania PiS z lat ubieg³ych, gdy rozwi¹-

zano komisjê edukacji po to, by pozbyæ siê

przewodnicz¹cej Anny Jurczyñskiej z SLD,

która zdecydowanie walczy³a w obronie

gabinetów stomatologicznych wówczas

przez obecnego wojewodê mazowieckiego,

a wtedy wiceburmistrza Pragi Zdzis³awa

Sipierê, zamykanych. Mdli mnie teraz, gdy

s³yszê, ¿e ta sama ekipa mówi o przywra-

caniu opieki stomatologicznej w szko³ach.

Wojewoda Sipiera to osobny temat i kolej-

ny przyk³ad. Bêdzie zapamiêtany jako ten,

który zmilitaryzowa³ fragment Warszawy,

umo¿liwiaj¹c powstanie pomników smoleñ-

skich i bezkrytyczne zmieni³ nazwy 50 ulic

w Warszawie. Cel jasny, metody ma³o fine-

zyjne. Ca³e szczêœcie, ¿e s¹ jeszcze nieza-

le¿ne s¹dy i dzie³o wojewody Sipiery na

jednym z odcinków leg³o w gruzach.

D¹browszczaków wróci³a.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Cel i metody

W jednej z popularnych internetowych

kreskówek cwany majster, specjalista od

robót wykoñczeniowych, pan Wiesio, czêsto

powtarza swojemu pomocnikowi ¿yciowe

motto, którym kieruje siê w codziennej

pracy. Brzmi ono tak: „U siebie rób, jak u

siebie, a u obcego na odp…l”. Patrz¹c na re-

alizacjê czêœci prac remontowych w budynkach

komunalnych, szczególnie tych pod³¹czanych

do miejskiego centralnego ogrzewania,

mo¿na przypuszczaæ, ¿e wykonawcy zbyt

mocno wziêli sobie do serca wspomniane s³owa

pana Wiesia. Poprowadzone w fantazyjny

sposób rury, którymi ma p³yn¹æ do grzejników

ciep³a woda, wymyœlne obejœcia przeszkód

takich, jak np. kratki wentylacyjne, prace

monta¿owe odbywaj¹ce siê nierzadko w

niew³aœciwej kolejnoœci, brak odpowiedniego

zabezpieczenia wymienionych wczeœniej

okien czy pod³óg to czêsty obraz prowadzo-

nych remontów. W efekcie czêœci lokatorów

puszczaj¹ nerwy i zdjêcia fuszerek wyko-

nanych w ich mieszkaniach pojawiaj¹ siê

nagminnie na portalach spo³ecznoœciowych,

bêd¹c przy tym obiektem drwin i z³orzeczeñ

wœród internautów.

Czy tego typu prace powinny przebiegaæ

w taki sposób? OdpowiedŸ na tak postawione

pytanie mo¿e byæ tylko jedna. Oczywiœcie, ¿e

nie. Niestety, efekty prac remontowych w wielu

lokalach przy £ochowskiej, £om¿yñskiej,

Siedleckiej, Stalowej czy Radzymiñskiej, by

tylko wymieniæ ulice, przy których zintensyfi-

kowano prace w ostatnich 2 latach, pozostawiaj¹

wiele do ¿yczenia. Ich bylejakoœæ umacnia

przy tym negatywny stereotyp mieszkalnic-

twa komunalnego, jako tego najgorszego. A

przecie¿ zdecydowana wiêkszoœæ lokatorów

p³aci czynsz (czêsto niema³y), dba o swoje

lokale, w czynie spo³ecznym odnawia i pie-

lêgnuje przestrzeñ wokó³ budynków. I teraz,

po latach oczekiwania na kaloryfery czy

kompleksowe remonty budynków, koñcowy

efekt tych prac pozostawia wiele do ¿yczenia.

A wystarczy³by bie¿¹ce kontrole „na

robocie”, faktyczna, a nie pozostaj¹ca czêsto

martwym zapisem egzekucja kar umownych

od wykonawców za „bylejakoœæ” wykona-

nych prac, czy wiêkszy nacisk w³aœnie na

kryterium jakoœci przy wyborze firm, re-

alizuj¹cych okreœlone prace w budynkach

administrowanych przez ZGN. No i wreszcie

bardziej empatyczne podejœcie do najem-

ców, charakteryzuj¹ce siê trosk¹ o to, by

remonty by³y jak najmniej dokuczliwe,

szczególnie w tych przypadkach, gdy re-

alizowane s¹ w budynkach zamieszkanych.

Niby niewiele, ale wci¹¿ s¹ to standardy

nieosi¹galne, nad czym mo¿na tylko ubolewaæ.

Wysoka jakoœæ realizowanych prac nie tylko

by³aby powodem do dumy i dowodem na

to, ¿e komunalny to nie znaczy gorszy, ale i

prowadzi³aby do oszczêdnoœci, bo w koñcu

za wiele niew³aœciwie wykonanych prac,

które trzeba poprawiaæ, w koñcu zap³acimy

my wszyscy, podatnicy…

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

A u obcego na odp…l

Popularne w mediach pojêcia: transpa-

rentnoœæ, praworz¹dnoœæ, demokracja.

Coraz czêœciej s³yszymy obietnice polity-

ków, oparte na uproszczeniach i prostym

przekazie. Coraz czêœciej jesteœmy odbior-

cami gry na naszych emocjach i pragnieniu

¿ycia w lepszej rzeczywistoœci. Brakuje

merytorycznej debaty, brakuje prezentacji

planu dzia³ania. Nie jest brany pod uwagê

coraz wiêkszy poziom œwiadomoœci i za-

anga¿owania mieszkañców. Obserwuj¹c

codziennoœæ areny politycznej/samorz¹dowej

czy faktycznie mamy powody, by wierzyæ

¿e politycy/samorz¹dowcy zamierzaj¹ coœ

naprawdê zmieniæ? Czy przypadkiem nie

jest potrzebna wiêksza si³a g³osu miesz-

kañców? Tak byœmy na ka¿dym kroku

mogli powiedzieæ „sprawdzam”. Tak

byœmy skutecznie wywierali presjê na

pozytywne zmiany na samorz¹dowcach.

Tak, aby radni i urzêdnicy nie ignorowali

wa¿nych dla mieszkañców tematów, tak

aby nie zamiatano niewygodnych te-

matów pod dywan, tak aby silne filary

spo³eczeñstwa obywatelskiego, takie jak

konsultacje spo³eczne i organizacje poza-

rz¹dowe faktycznie by³y tymi filarami, a

nie pozorowanym wydarzeniem.

Nie powinno i nie mo¿e dochodziæ do

paradoksu, ¿e dzielnica/miasto staje siê

prywatnym folwarkiem. Dlatego te¿ tak

wa¿ny jest udzia³ mieszkañców w ¿yciu

samorz¹dowym. Nie zapominajmy, ¿e to

my - mieszkañcy wybieramy radnych, a

radni wybieraj¹ zarz¹d dzielnicy, czy

prezydenta miasta. Ka¿dy radny z³o¿y³

œlubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu

Rzeczypospolitej Polskiej, œlubujê uroczyœcie

obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie,

rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie

dobro mojej gminy i jej mieszkañców”.

Godnoœæ, rzetelnoœæ, uczciwoœæ – czy¿by

kolejne slogany, puste s³owa? „Nic o

nas, bez nas” maksyma jak najbardziej

aktualna – coraz czêœciej i wyraŸniej

mówi¹ pra¿anie – widzimy, czytamy,

analizujemy i ju¿ wkrótce ocenimy.

Wiele osób w ostatnim czasie pyta³o: o

co chodzi z komisj¹ ochrony œrodowiska i

przestrzeni publicznej, dlatego te¿ wyja-

œniam: w wyniku rezygnacji z cz³onkostwa

w przedmiotowej komisji przewodnicz¹cego

i wiceprzewodnicz¹cego Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc, a nastêpnie nieuwzglêdnieniu

wniosku innych radnych o przyst¹pienie

do sk³adu komisji, og³oszono przerwê w

obradach. Tym samym uniemo¿liwiono

zainteresowanym radnym uzupe³nienie

sk³adu osobowego komisji. Nie oznacza to

jednak, ¿e uzupe³nienie sk³adu komisji nie

mo¿e nast¹piæ na kolejnej sesji. Komisja nie

zosta³a formalnie zlikwidowana czy roz-

wi¹zana. Zgodnie z &35 pkt. 1 Statutu

Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

wy³¹cznie rada dzielnicy ma kompetencje

do powo³ywania ze swego grona sta³ych

komisji rady dzielnicy, okreœlaj¹c ich

przedmiot dzia³ania, zadania oraz sk³ad

osobowy. W sprawie z³o¿y³am stosowne pismo

na rêce przewodnicz¹cego rady dzielnicy.

Wyborcza demagogia

Wartoœci w ¿yciu spo³ecznym to zbiór

norm i idei postêpowania uznanych przez

spo³eczeñstwo za po¿¹dane i cenne.

Hierarchicznie uporz¹dkowany uk³ad tych

wartoœci tworzy system wartoœci spo³ecz-

nych, który wyznacza standardy drogi ¿ycia

ka¿dego z nas. Jednoczeœnie system ten

ró¿nicuje d¹¿enia ludzi, a tak¿e jest wy-

znacznikiem postêpowania w grupie. Od

przyjêtego systemu wartoœci, indywidualnie

czy grupowo, zale¿y jakoœæ œwiata, który

wspó³tworzymy i w którym bêdziemy ¿yæ.

W zesz³ym miesi¹cu zelektryzowa³a nas

wiadomoœæ o tym, ¿e Mariusz Wajszczak z Bia-

³o³êki, by³y naczelnik wydzia³u konserwacji i

œrodowiska, zostanie powo³any przez prezy-

dent Hannê Gronkiewicz-Waltz do zarz¹du ko-

misarycznego w dzielnicy W³ochy. Nic tylko

pogratulowaæ awansu. Bo chyba nikt nie za-

przeczy, ¿e z naczelnika na burmistrza to

awans. A teraz proponujê przyjrzeæ siê, kogo

awansowano. Mariusz Wajszczak, jako zas³u-

¿ony dzia³acz PO, w ostatnich wyborach sa-

morz¹dowych  startowa³ w wyœcigu do rady

dzielnicy z pierwszego miejsca na liœcie i... nie

dosta³ siê. „Zas³u¿ony dzia³acz” nie zosta³

doceniony przez wyborców przy urnach, wiêc

zdecydowano daæ mu ciep³¹ posadê w urzê-

dzie. Po wyborach, jeszcze za czasów pano-

wania burmistrza Piotra Jaworskiego (PO), w

niejasnych okolicznoœciach zosta³ usuniêty ze

stanowiska jeden z naczelników, a burmistrz

og³osi³ konkurs. Zg³osi³o siê dwóch kandyda-

tów, Mariusz Wajszczak oraz drugi kandydat

z doskona³ymi referencjami. Konkurs wygra³

Mariusz Wajszczak. Jak relacjonuje drugi kan-

dydat, po konkursie w urzêdzie dowiedzia³ siê,

¿e nie dostarczy³ jednego z wymaganych

oœwiadczeñ i dlatego jego aplikacja zosta³a

odrzucona. Ale kandydat swoj¹ aplikacjê z³o-

¿y³ drog¹ internetow¹, gdzie warunkiem przy-

jêcia by³o za³¹czenie wszystkich niezbêdnych

dokumentów. Kandydat nie da³ za wygran¹ i

z³o¿y³ skargê do dzielnicowej komisji rewizyjnej.

Niestety, radni PO wyszli przed g³osowaniem

w sprawie chwa³y o kontrolê zatrudnienia, a

przewodnicz¹cy Piotr Basiñski z IMB robi³

wszystko, by do kontroli nie dosz³o. W³¹cznie

z odrzucaniem wniosku o kontrolê. Wtórowa³a

mu w tym obecna burmistrz z komisarycznego

nadania Ilona Soja-Koz³owska, blokuj¹c

dostêp do informacji oraz warszawski ratusz

prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, który

pismem Adama Grzegrzó³ki wyjaœnia³, ¿e

dzielnica w ogóle nie ma prawa niczego

kontrolowaæ, a ju¿ na pewno nie procesu za-

trudniania. Zdaniem pana Grzegrzó³ki prawo

do kontroli przys³uguje tylko ratuszowi war-

szawskiemu. W efekcie dzielnica Bia³o³êka

doœwiadczy³a wycinki drzew na niespotykan¹

skalê. W ci¹gu ostatnich lat wyciêto oko³o

25 000 drzew, z czego oko³o 6 000 - 7 000

przypada na okres urzêdowania naczelnika

Mariusza Wajszczaka. Pan Mariusz w robieniu

dobrze deweloperom posun¹³ siê tak daleko,

¿e jego decyzjami w koñcu zajê³a siê proku-

ratura, a komisaryczny zarz¹d dzielnicy

odebra³ mu uprawnienia do wydawania decyzji.

Odwrócony system wartoœci

Pocz¹tek licytacji przedwyborczej w

Warszawie obna¿a wady systemu bezpo-

œrednich wyborów prezydenta du¿ego

miasta. Mamy dwóch rzekomo najwa¿niej-

szych kandydatów, reprezentuj¹cych dwie

partie. Obaj nie mieli wczeœniej ¿adnych

zwi¹zków z samorz¹dem warszawskim, a

kandydowanie zawdziêczaj¹ wy³¹cznie

decyzjom swoich partii. Jeden starannie

ukrywa stoj¹cy za nim, dobrze nam znany,

aparat partyjny, który w razie czego obsadzi

ca³¹ sto³eczn¹ administracjê, tak jak wielo-

krotnie ju¿ robi³ to w Polsce i Warszawie.

Drugi kandydat - wprost przeciwnie - ma za

plecami aparat partyjny, którego siê nie

wstydzi, bo zawdziêcza mu obecny niez³y

poziom poparcia. Sympatycy tej partii w

Warszawie obawiaj¹ siê jednak, ¿e w razie

jej zwyciêstwa stanowisk kierowniczych w ra-

tuszu nie obsadz¹ znani im lokalni dzia³acze,

lecz koledzy kandydata z jego rodzinnego

miasta, odleg³ego od stolicy o niemal 300 km.

Zg³aszaj¹ siê kolejni kandydaci, z który-

mi mamy taki oto k³opot, ¿e nie wiemy, kto

za nimi stoi. Dziennikarze bezrefleksyjnie

pomijaj¹ fakt, ¿e kandydowaæ na prezydenta

miasta mo¿e tylko ten, kto skompletuje

w³asne listy kandydatów na radnych w ponad

po³owie okrêgów wyborczych. W przypadku

kandydatów niepartyjnych jest to bardzo istotne,

gdy¿ tylko sk³ad tych list mo¿e zaœwiadczyæ o

jakoœci ekipy, która wspiera kandydata. Kilka

osób z tych list zostanie te¿ radnymi - w od-

ró¿nieniu od kandydata, gdy¿ prezydentem

mo¿e zostaæ tylko jedna osoba, a radnych jest

w Warszawie szeœædziesiêcioro.

Przegrani kandydaci po pierwszej turze

„przekazuj¹ swoje g³osy” jednemu z kan-

dydatów, który wejdzie do drugiej tury. Jest

to trochê fikcyjne, bo Polacy – szczególnie

w wyborach samorz¹dowych – nie s¹ zbyt

zdyscyplinowanym elektoratem. Je¿eli do

drugiej tury przejd¹ kandydaci dwóch du¿ych

partii, to obaj bêd¹ podsycaæ wzajemny

antagonizm i g³ównie tym bêd¹ siê kierowaæ

wyborcy. I bêdzie to mia³o fatalne skutki

dla wspó³pracy radnych po wyborach.

Gdyby, tak jak kiedyœ, prezydenta

wybierali radni, to zamiast „przekazywania

g³osów” mielibyœmy zawi¹zywanie koalicji

po wyborach w celu uzyskania wiêkszoœci

w radzie. To znacznie zdrowsze dla de-

mokracji. Dziœ ³atwo mo¿e siê zdarzyæ, ¿e

prezydentem zostanie osoba, która nie ma

poparcia wiêkszoœci radnych. Zantagonizo-

wana w kampanii wyborczej opozycja mo¿e

wtedy zablokowaæ pracê ratusza.

Najlepszym systemem pod tym wzglêdem

by³ ustrój Warszawy obowi¹zuj¹cy w latach

1990-1994, który niestety nie sprawdzi³ siê z

innych powodów. Prezydenta wybierali wte-

dy wszyscy warszawscy radni, po czym by³ on

praktycznie nieusuwalny do koñca kadencji.

Zapewnia³o to stabilnoœæ w³adzy, o któr¹ z

trosk¹ wspieraj¹ siê dziœ zwolennicy bez-

poœrednich wyborów prezydenta. W takim

systemie mniej te¿ by³o negatywnych emocji

oraz gwiazdorzenia, a wiêcej debaty o mieœcie.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Jak wybraæ prezydenta?

Serdecznie zapraszam do udzia³u w ko-

lejnych sesjach Rady Dzielnicy Praga Pó³noc.

„Nie ma gorszego z³a od piêknych s³ów,

które k³ami¹” - Ajschylos

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Pomyœleæ, ¿e z systemem wartoœci œrodowiska

Platformy Obywatelskiej nie jest jeszcze tak

Ÿle. Na odsuniêcie Pana Mariusza Wajszczaka

od wp³ywu na dzielnicê by³a najwy¿sza pora.

Nikt jednak nie spodziewa³ siê tego, ¿e Ma-

riusz Wajszczak zostanie awansowany na

cz³onka zarz¹du innej dzielnicy, gdzie przed-

stawi siê jako... by³y pracownik Narodowego

Funduszu Ochrony Œrodowiska, by³y naczelnik

wydzia³u konserwacji i œrodowiska, kochaj¹cy

zieleñ. W miêdzyczasie Mariusz Wajszczak

zostaje wybrany cz³onkiem dzielnicowego

zarz¹du ko³a Platformy Obywatelskiej. Razem

z Piotrem Jaworskim, odpowiedzialnym za

nieprawid³owoœci przy wyborach samorz¹do-

wych i odwo³anym ze stanowiska burmistrza

za liczne afery. Panu Mariuszowi gratulujê.

Im bardziej skompromitowany, tym wy¿ej w

PO zajdzie. Przewidujê, ¿e nied³ugo obejmie

on co najmniej stanowisko wiceprezydenta

Warszawy. Pytanie tylko, w jakim œwiecie

przyjdzie nam ¿yæ, jeœli nie odsuniemy

Platformy Obywatelskiej od w³adzy.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Sprostowanie

W poprzednim numerze, pisz¹c o wystawie malarstwa

Wioletty Jaskólskiej w Galerii 81 Stopni, przez niedopatrzenie

nie umieœci³am podpisu pod opublikowanym zdjêciem z wernisa¿u:

Wioletta Jaskólska na tle swojego obrazu podczas wystawy

„Portrety Warszawy” w Galerii 81 Stopni, fot. Klaudia Ka.

Obie artystki przepraszam, Joanna Kiwilszo
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery

D
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W

I

O

K

N

A

www.drzwiokna.waw.pl

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

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

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

SKUP aut tel. 573-418-807

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

WINYLE, CD, KASETY - skup

i sprzeda¿. Wyceniamy na

miejscu, p³acimy gotówk¹.

Warszawa, Z¹bkowska 11.

Telefon 516-518-876

mini og³oszenia

Nasi przedstawiciele:

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

1. Asystent Sali - obs³uga sali konferencyjnej

Zatrudnimy pracowników do obs³ugi sal konferencyjnych.

Praca na terenie Zak³adu przy ul. Zamoyskiego na

Pradze-Po³udnie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00

do 15.00 i 9.00 do 17.00. Wymagana ksi¹¿eczka

„sanepidowsk¹”. Umowa o pracê.

Do obowi¹zków osoby zatrudnionej nale¿eæ bêdzie

m.in.: przygotowanie Sali na konferencjê, posprz¹tanie

po konferencji, parzenie ciep³ych napojów itp.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedzia³ku

do pi¹tku w godz. 9.00 do 19.00 pod numerem telefonu

604 068 796.

2. Sprz¹tacz-ka obszarów biurowo-socjalnych

Zatrudnimy pracowników do sprz¹tania obszarów

biurowo-socjalnych na terenie Zak³adu przy ul. Za-

moyskiego na Pradze-Po³udnie. Praca od poniedzia³ku

do pi¹tku w godz. 6.00 do 14.00. Wymagana ksi¹¿eczka

„sanepidowska“. Umowa o pracê.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedzia³ku

do pi¹tku w godz. 9.00 do 19.00 pod numerem telefonu

604 068 796.

3. Sprz¹tacz-ka terenów zewnêtrznych

Zatrudnimy pracowników do sprz¹tania terenów

zewnêtrznych oraz przewo¿enia paczek na terenie

Zak³adu przy ul. Zamoyskiego na Pradze-Po³udnie.

Praca od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 6.00 do 14.00.

Wymagana ksi¹¿eczka „sanepidowska“. Umowa

o pracê.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedzia³ku

do pi¹tku w godz. 9.00 do 19.00 pod numerem telefonu

604 068 796.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), oraz

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 39/CP/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

kanalizacyjnej φ 0,30 m, na czêœciach dzia³ek ew. nr 35/2, 36/2, 49/1,

49/3 z obrêbu 4-07-01, na czêœciach dzia³ek ew. nr. 8/2, 14/11,

14/16, 14/135, 14/137, 14/139, 14/141, 14/149, 14/151, 14/152

oraz na dzia³ce ew. nr 14/150 z obrêbu 407-02, w ul. Kupieckiej

na odc. ul. Marywilska do wysokoœci Kana³u ¯erañskiego w

dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, Miejskiego Przedsiê-

biorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,

pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, reprezentowanego przez

pe³nomocnika Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony dnia 8 marca 2018 r.

- decyzji nr 40/CP/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm, na czêœci dzia³ki ew.

nr 27/13 oraz na dz. ew. nr 27/14 z obrêbu 4-01-07, w drodze

dojazdowej do ul. Grzymalitów w dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5,

02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika

Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony dnia 14 marca 2018r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹

ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 306 i 308), w poniedzia³ki

w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kole-

gium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê  w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê

do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem

odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie

i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Proszê Szanownych Pañstwa,

pojecha³em na spacer z nie-

pe³nosprawnym przyjacielem

do pa³acu w Jab³onnie. Aku-

rat rozje¿d¿ali siê zamo¿ni

uczestnicy pa³acowych komunii.

Syci, rozmodleni, najedzeni i

mocno napici. Na terenie

parku obowi¹zuje ruch ronda.

Wtem czo³owo napiera na

mnie auto wype³nione ludem,

nazwijmy ich, bo¿ym. Uprzej-

mie, z uœmiechem, mówiê, ¿e

jad¹ pod pr¹d. Wtem przy

dzieciach w bieli, kobietach,

wysiada poklête cudo w

zdjêtym krawacie i ryczy: „a

przyp… ci sk...u?”. Tak w³a-

œnie budz¹ demony w lu-

dziach idee komunistów i z³o-

dziei Brudziñskiego, mord

zdradzieckich Kaczyñskiego, biæ

k…y i z³odziei Brzozowskiego.

Tym têtni postkomunijna mie-

lizna, kpi¹ca z prawa. Chrystus

zamieni³ wodê w wino, aby

siê weseliæ, aliœci wspó³czesna

propaganda przemienia naród

w alpagê i trzodê. To cud!

Dramatycznym przyk³adem

tej tezy s¹ zamordowane foki.

Ka¿da z nich by³a obywate-

lem polskim i pañstwa Ba³tyk.

Ka¿da mia³a sznur z obci¹¿e-

niem. Dziury w g³owach, roz-

p³atane brzuchy. Zasiane

zwyrodnienie roœnie. Zaczyna

siê po troszeczku od dziecka,

od kpin z odpowiedzialnoœci,

od topienia niechcianych

szczeni¹t i koci¹t. Z tego pnia

Cud nad Wis³¹

wyrasta k³usownictwo i

wszechobecne niedbalstwo.

Nie widzê rzetelnego ogól-

nopolskiego programu o

zwierzêtach, prowadzonego

latami, z którym móg³bym

siê uto¿samiæ. Z medialnym

poziomem pañstwa Gucwiñ-

skich we wroc³awskim ogro-

dzie zoologicznym, czy pana

Sumiñskiego w Zwierzyñcu

uto¿samia³a siê ca³a Polska.

Mimo znakomitych osobowo-

œci, zdolnoœci do przepiêknej

gawêdy o zwierzêtach Do-

roty Sumiñskiej, Andrzeja

Kruszewicza i wielu innych

musimy takie osobowoœci od-

szukiwaæ w niszach. Czêsto

Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

12, 19 (wtorek) godz. 10.00 - Bezpieczeñstwo seniorów w teorii i praktyce.

Bezp³atne warsztaty po³¹czone z treningiem asertywnoœci organizowane przez

Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w partnerstwie z DK Zacisze. Finanso-

wanie: program ASOS. Wstêp wolny.

12, 19, 26.06 (wtorek) godz. 9.30 - mMama Fit – bezp³atne zajêcia dla mam

z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de æwiczenia obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy przez stronê

internetow¹. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.

7.06 (czwartek) godz. 17.30 - „Szalone lata osiemdziesi¹te”- koncert

wokalistów z sekcji Piosenki Rozrywkowej i Zespo³u Voice of Zacisze. Wstêp wolny.

7, 14, 21.06 (czwartek) godz. 14.30 - Warsztaty teatralne - bezp³atne zajêcia

realizowane w ramach projektu Miejsce Mieszkañców. Wstêp wolny. Finansowanie:

Bud¿et Partycypacyjny 2018.

8.06 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. W programie: Aleksander

Fredro „Œwieczka zgas³a”, re¿. Maria Kowalik. Spektakl w wykonaniu aktorów grupy

teatralnej dzia³aj¹cej w Piwnicy na Wójtowskiej - Filii Staromiejskiego Domu Kultury.

Po spektaklu wywiad z re¿yserem i kierownikiem zespo³u Mari¹ Kowalik.

8.06 (pi¹tek) godz.18.30 - Letnia prezentacja sekcji Ma³y Muzyk. Wstêp wolny.

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

* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat). Temat: Instalacja

artystyczna „Park rzeŸby - balonowe drzewa”. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat:

B¹belkologia. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00. Op³ata: karnet 50 z³,

pojedyncze zajêcia 30 z³.

9.06 (sobota) godz. 10.00-14.00 - Strefa Wolnego Handlu, czyli s¹siedzka ga-

ra¿ówka z atrakcjami dla ca³ej rodziny. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.

9.06 (sobota) godz. 16.00 - Udzia³ zespo³ów wokalnych „Zaciszañska Nuta” i „¯urawie”

z DK Zacisze w III Spotkaniu Chórów i Zespo³ów Targówka, miejsce: Koœció³ pw. Zmar-

twychwstania Pañskiego, ul. Ksiêcia Ziemowita 39, Warszawa - Targówek Fabryczny.

11.06 (poniedzia³ek) godz. 9.00 - Baœniogranie - baœnie polskie wg Oskara

Kolberga. Spektakl baœniowy z muzyk¹ na ¿ywo, po³¹czony z warsztatami, skierowany

do dzieci i ich opiekunów. Projekt „Wielokulturowe spotkania z baœni¹” realizowany

przez Fundacjê „Szafa kultury” w partnerstwie z DK Zacisze. Finansowanie: Dzielnica

Targówek. Wstêp wolny.

11.06 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Uroczyste zakoñczenie roku akademickiego

2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze. W programie: „Mi³oœæ nie jedno

ma imiê” wystêp kabaretu ZaTarg - scenariusz i re¿yseria Lidia Sycz; warsztaty florystyczne

pt. „Kompozycje kwiatowe w stylu Nocy Œwiêtojañskiej” - prowadzenie Sieæ szkó³ Cosinus.

11.06 (poniedzia³ek) godz. 18.30 - „Serce z kryszta³u” spektakl w wykonaniu

Teatru Pinokio DK Zacisze. Scenariusz Joanna Mazewska. Wstêp wolny.

14-23.06 - HOME*EU miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y, organizowana przez

Dom Kultury Zacisze w partnerstwie z ³otewskim stowarzyszeniem Pozitiva Doma,

regionem Engures Novads, XIII LO im. p³k. L. Lisa-Kuli i Oœrodkiem dla UchodŸców.

Finansowanie: Erasmus+.

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

* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat:

Slime party. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00. Op³ata 30 z³.

16.06 (sobota) godz. 12.00 - Letnia prezentacja sekcji Pianino. Wstêp wolny.

16.06 (sobota) godz. 17.00 - Letnia prezentacja sekcji Gitara. Wstêp wolny.

18.06 (poniedzia³ek) godz. 18.00 - Opowieœci Czarnego L¹du - baœnie afrykañskie.

Spektakl baœniowy z muzyk¹ na ¿ywo, po³¹czony z warsztatami, skierowany do dzieci i

ich opiekunów. Projekt „Wielokulturowe spotkania z baœni¹” realizowany przez Fundacjê

„Szafa kultury” w partnerstwie z DK Zacisze. Finansowanie: Dzielnica Targówek. Wstêp wolny.

19.06 (wtorek) godz. 17.30 - MAKE UP PARTY, czyli mini metamorfoza Twojego

wizerunku – wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie „Targówek w spódnicy”

w partnerstwie z DK Zacisze. Udzia³ bezp³atny – obowi¹zuj¹ zapisy na stronie

internetowej DK Zacisze.

20.06 (œroda) godz. 17.00 - PEACE PARTY. Wielokulturowa impreza z okazji

Œwiatowego Dnia UchodŸcy skierowana do m³odzie¿y. W programie m.in. premiera

animacji poklatkowej, otwarcie wystawy, wystêpy zespo³ów m³odzie¿owych. Na wszystkich

goœci czekaæ bêd¹ smako³yki z ró¿nych stron œwiata. Patronat Honorowy: Biuro Wysokiego

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców (UNHCR Poland), Urz¹d ds. Cudzoziem-

ców, Urz¹d Dzielnicy Targówek, M³odzie¿owa Rada m.st. Warszawy. Finansowanie: Erasmus+.

20.06 (œroda) godz. 16.00 - Turniej sportowy o puchar Szklanej Góry. Sportowe

zabawy i inne atrakcje dla dzieci. Wydarzenie realizowane w ramach projektu

„Miejsce Mieszkañców” – Bud¿et Partycypacyjny 2018. Wstêp wolny.

21.06 (czwartek) godz. 18.30 - Letnia prezentacja sekcji Keyboard. Wstêp wolny.

24.06-4.07 - Kolonie letnie w górach. Czahówka - Beskid ¯ywiecki.

nie wiedz¹c, ¿e istniej¹.

Uwaga spo³eczna w 90%

ogniskowana jest na pokazy-

waniu patologii, nakrêcaniu

wewnêtrznych z³oœci, na-

trêctw, agresji w tabloidowym

stylu. Brakuje w niedzielnych

porankach i wieczornych pa-

smach autorskich programów

o dobru, mi³oœci, opiece i

harmonii z przyrod¹. Wyœmie-

nite produkcje BBC czyta

Krystyna Czubówna. Polskich

brak. A z pomiêdzy nieba i

ziemi lata temu zosta³y wyparte

przez subtelnych hodowców

w subtelny sposób prowa-

dz¹cych nas od dziecka na

mielizny zwyrodnienia.



8  nowa gazeta praska


