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Maj¹tek praskich
samorz¹dowców
pod lup¹
Co dalej z bibliotek¹
na Kijowskiej?
Wbrew optymistycznym terminom (wrzesieñ br.)
wskazywanym w wydawanym przez praski urz¹d dzielnicy
informatorze, szanse by placówka biblioteczna powróci³a
na Kijowsk¹ jeszcze w tym roku s¹ raczej znikome. Do
takich wniosków prowadzi medialna cisza w temacie oraz
wymiana korespondencji miêdzy kierownictwem pó³nocnopraskiej biblioteki, a przedstawicielami Dzielnicowej
Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc, do której
dotar³a nasza gazeta.
Przypomnijmy, ¿e DKDS architektury wnêtrz ASP pod
od momentu zamkniêcia kierownictwem prof. Dariusza
placówki bibliotecznej przy Œmiechowskiego, w trakcie
Kijowskiej 11, wspólnie z których zbadano oczekiwania
mieszkañcami osiedla, zabie- mieszkañców oraz zaprezenga³ o przywrócenie biblioteki. towano wstêpny projekt aranPo budz¹cych du¿e nadzieje ¿acji placówki bibliotecznej,
spotkaniach z grudnia ub.r. wydawa³o siê, ¿e kwesti¹
oraz kwietnia br. z mieszkañca- czasu jest rozpoczêcie prac
mi oraz zespo³em studentów
dokoñczenie na str. 2

Kto wœród praskich samorz¹dowców zgromadzi³ najwiêksze oszczêdnoœci? Kto jest najbardziej zad³u¿ony?
Kto mieszka w mieszkaniu komunalnym, a kto kupi³
mieszkanie? Kto ma samochód, a kto ³ódŸ motorow¹?
Na te i wiele innych pytañ odpowiedŸ mo¿na znaleŸæ w
oœwiadczeniach maj¹tkowych sk³adanych co roku przez
samorz¹dowców.
Przypominamy, ¿e obowi¹zek przedstawicieli w³adz oraz
corocznego sk³adania takich najwa¿niejszych urzêdników
oœwiadczeñ m.in. przez rad- ma na celu podniesienie
nych oraz burmistrza i jego poziomu jawnoœci ¿ycia
zastêpców wynika z przepi- publicznego, a tak¿e ma
sów ustawy o samorz¹dzie przeciwdzia³aæ zjawiskom
gminnym. Oœwiadczenie powin- o charakterze korupcyjnym.
no zawieraæ m.in. informacje o Termin sk³adania oœwiadczeñ
zasobach pieniê¿nych, nieru- up³ywa 30 kwietnia.
Jak to wygl¹da na Pradze
chomoœciach, posiadanych
akcjach, dochodach z tytu³u Pó³noc? Oœwiadczenia pojazatrudnienia, mieniu ruchomym wi³y siê w BIP na prze³omie
wartoœci powy¿ej 10 tys. z³ czerwca i lipca. Jako ostatnie
(chodzi g³ównie o samochody) pojawi³o siê w internecie
oraz zobowi¹zaniach pieniê¿- oœwiadczenie Ryszarda
nych (w tym kredytach i po- Kêdzierskiego. Wspominaliœmy
¿yczkach) powy¿ej 10 tys. z³. o jego braku w ostatnim nuInformacje znajduj¹ce siê w merze naszej gazety, który
oœwiadczeniach maj¹tkowych ukaza³ siê 4 lipca br. w artys¹ jawne, a same oœwiadczenia kule pod tytu³em „Niezale¿na
znaleŸæ mo¿na w Biuletynie prasa na Pradze sol¹ w oku
Informacji Publicznej. Ujawnianie przewodnicz¹cego Kêdzierdokoñczenie na str. 2
informacji o sytuacji maj¹tkowej

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)

Nowe oœwietlenie Parku Praskiego

dokoñczenie na str. 3

Pragi Pó³noc k³opoty z zieleni¹
W ostatnim czasie dyskusjê w mediach spo³ecznoœciowych
wywo³a³y udostêpnione na profilu stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi” (facebook.com/PorozumienieDlaPragi)
zdjêcia, przedstawiaj¹ce zestawienie ukwieconych donic
pod opiek¹ Zarz¹du Zieleni Warszawy i pustych, pozostawionych samym sobie - w gestii dzielnicy. Nieco wczeœniej
podobna dyskusja dotyczy³a braku podlewania wysychaj¹cych
drzew, a ostatnio pojawi³ siê tak¿e zarzut niepotrzebnego
koszenia trawników podczas upa³ów.
W dyskusjach zarysowa³ Zarz¹du Zieleni Miasta st.
siê, dla przeciêtnego miesz- Warszawy. Przypomnijmy, ¿e
kañca zupe³nie niezrozumia³y, odrêbna jednostka - Zarz¹d
podzia³ kompetencyjny miê- Portu Praskiego i Terenów
dzy Wydzia³em Ochrony Œro- Publicznych powsta³a pierdowiska Urzêdu Dzielnicy a wotnie do zarz¹dzania tereZarz¹dem Praskich Terenów nami Portu Praskiego, który
Publicznych (ZPTP). Czêœæ mia³ staæ siê przestrzeni¹
zieleni i obowi¹zków z ni¹ rekreacyjno-wypoczynkow¹
zwi¹zanych le¿y w gestii jed- dla mieszkañców Pragi. Jak
nego podmiotu, czêœci¹ opie- wiemy, historia potoczy³a siê
kuje siê drugi. A jeszcze inne inaczej. Analogiczna dzielniobszary zielone, np. Park cowa jednostka istnieje tylko
Praski, znajduj¹ siê w gestii w Œródmieœciu (Zarz¹d Tere-
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nów Publicznych). W koñcu
obie dzielnice stanowi¹ funkcjonalne centrum Warszawy.
ZPTP stara siê ogarniaæ
wszelkie problemy, ale ograniczony bud¿et nie pozwala
np. na podlewanie wszystkich
drzew, które tego potrzebuj¹.
Obiecanych œrodków nie
otrzymali tak¿e urzêdnicy
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i, jak siê dowiadujemy,
czêœæ pustych donic przed
urzêdem obsadzili sami, za
w³asne pieni¹dze (!). Jednak
przyczyny takiego stanu rzeczy
nale¿y upatrywaæ nie tylko w
niedoborach finansowych.
Wci¹¿ pokutuje traktowanie
drzew i krzewów czysto
przedmiotowo – uschniête
wymienia siê po prostu na
dokoñczenie na str. 3

W najs³ynniejszym z praskich parków trwaj¹ prace, polegaj¹ce na monta¿u
nowego oœwietlenia. Realizowane przez wybran¹ w przetargu przez Zarz¹d
Dróg Miejskich firmê „JIMMY J. Cichocki, J. Zandberg Spó³ka Jawna” prace
s¹ pok³osiem zwyciêskiego projektu z bud¿etu partycypacyjnego na 2017 r.
pod nazw¹ „Rozœwietlamy Park Praski”, którego autorem by³ Krzysztof
Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”. Zg³aszaj¹c
projekt Michalski planowa³ wymianê dotychczasowych betonowych latarñ
w parku, a tak¿e monta¿ nowych w pobli¿u placu zabaw czy si³owni tak, by te
atrakcje by³y wykorzystywane równie¿ po zmroku, co jest szczególnie istotne
w miesi¹cach jesiennych i zimowych.
dokoñczenie na str. 5
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skiego?”. Chyba przewodnicz¹cy lub któryœ z urzêdników
przeczyta³ artyku³, bo ju¿
nastêpnego dnia po publikacji
artyku³u oœwiadczenie zamieszczono w BIP. Na potrzeby
niniejszego artyku³u przeanalizowaliœmy oœwiadczenia 23
praskich radnych oraz burmistrza Zab³ockiego i wiceburmistrza Cierpisza (wiceburmistrz
Iskra, nie maj¹c uprawnieñ do
wydawania w imieniu prezydenta miasta decyzji administracyjnych, nie jest zobowi¹zany
do sk³adania oœwiadczeñ).
Poni¿ej wybór najciekawszych
informacji.
Dochód z pracy
W porównaniu z ubieg³ym
rokiem wzros³a liczba radnych aktywnych zawodowo.
Do grona radnych pracuj¹cych do³¹czy³a Edyta Sosnowska z PiS, która jako
miejsce zatrudnienia wskazuje Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze”. Dwójka
jej kolegów, Robert Kazanecki i Wojciech Nastula równie¿
pracuje „na pañstwowym”.
Pierwszy w Centrum Obs³ugi Administracji Rz¹dowej,
drugi w Kancelarii Prezydenta RP. Ten sam kierunek zatrudnienia dotyczy Magdaleny Guga³y (Klub Radnych
Niezale¿nych), pracuj¹cej w
Instytucie TechnologicznoPrzyrodniczym, jednostce
badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Mariusza Borowskiego (SLD),
który pracuje w G³ównym
Inspektoracie Pracy oraz
Miros³awa Prokopa (radny
niezale¿ny), zatrudnionego
przez ZUS (co ciekawe, w
swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym nie poda³ informacji o
osi¹ganym dochodzie z tytu³u zatrudnienia). Nie licz¹c
burmistrzów a¿ szeœciu praskich radnych zatrudnionych
jest w ró¿nych jednostkach
samorz¹dowych, przy czym
prym wiod¹ radni klubu PO –
a¿ 80% z nich znalaz³o tak¹
formê zatrudnienia. I tak
Patrycja Sondij pracuje w
Centrum Rekreacyjno-Sportowym m.st. Warszawy w
Dzielnicy Bielany, Marcin D¹browski w Zarz¹dzie Mienia
m.st. Warszawy, El¿bieta
Kowalska-Kobus w SPZLO
Praga Pó³noc oraz Mazowieckim Centrum Rehabilitacji
Stocer (w³aœcicielem centrum
jest województwo mazowieckie),
a Barbara Kwaœniewska w
Urzêdzie Pracy m.st. Warszawy na Pradze Po³udnie.
Grupê radnych zatrudnionych
przez samorz¹d uzupe³niaj¹
Ireneusz Tondera (SLD), który
pracuje w Miejskich Zak³adach Autobusowych oraz
Hanna Jarzêbska (Praski
Klub Radnych), pracuj¹ca w
ZGN Targówek. Szeœcioro
radnych prowadzi w³asne biznesy. Prym wiod¹ oczywiœcie
radni administratorzy, czyli
Ryszard i Sebastian Kêdzierscy oraz Marek Bielecki

(wiêcej na temat ich dzia³alnoœci szanowni czytelnicy
mog¹ przeczytaæ w artykule
pod tytu³em „Rekiny biznesu”
z rady dzielnicy, który ukaza³
siê w dwóch czêœciach w 10 i
11 numerze NGP). Warto
przy tym wspomnieæ, ¿e
Bielecki jako siedzibê swojej
firmy wskazuje lokal mieszkalny na terenie Portu
Praskiego, nale¿¹cy do…
Ryszarda Kêdzierskiego.
W³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi równie¿
Kamil Ciepieñko (Kocham
Pragê), a tak¿e Katarzyna
Urbañska (PO) oraz Adriana
Jara (Praski Klub Radnych).
Obie panie zajmuj¹ siê
bran¿¹ gastronomiczn¹, przy
czym w przypadku Jary do jej
dochodów za 2017 r. wliczyæ
równie¿ nale¿y zasi³ek macierzyñski. Przypadek samej
Jary jest przy tym ciekawy o
tyle, ¿e zgodnie z oœwiadczeniem maj¹tkowym posiada
ona 119 udzia³ów o wartoœci
59,5 tys. z³ w spó³ce, której
siedziba zgodnie z danymi
KRS znajduje siê w lokalu
przy ulicy Z¹bkowskiej, a
oddzia³ w lokalu przy ulicy
Kêpnej. Lokale te pojawia³y
siê w ró¿nych dokumentach
przetargowych ZGN, co
oznacza, ¿e znajduj¹ siê w
zasobie komunalnym. W
KRS spó³ki Jara okreœlona
jest jako wspólnik. Po raz kolejny nasuwa siê pytanie, czy
w tym przypadku, podobnie
jak mia³o to miejsce przy
uchyleniu mandatu Wachowicza, nie zachodzi kolizja z
przepisami ustawy o samorz¹dzie gminnym (art. 24 f),
które zabraniaj¹ radnym
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na mieniu gminy?
Emeryci
Pomimo obni¿enia wieku
emerytalnego liczba emerytów wœród praskich radnych
pozosta³a na niezmienionym
poziomie. Spoœród obecnych
radnych trzy osoby deklarowa³y otrzymywanie emerytury
- Teresa Mioduszewska i Gra¿yna Szymañczuk (obie z PiS)
oraz Hanna Jarzêbska z
Praskiego Klubu Radnych. O
ile w przypadku Mioduszewskiej emerytura i dieta radnej
stanowi³y jedyne Ÿród³o
utrzymania, o tyle zarówno
Szymañczuk, jak i Jarzêbska
nadal s¹ aktywne zawodowo.
Pierwsz¹ zatrudnia NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu
Mazowsze, drug¹ ZGN
Targówek.
Najbardziej oszczêdni?
¯adnych oszczêdnoœci na
koniec 2017 r. nie wykaza³o
troje praskich radnych – s¹ to
ju¿ niemal tradycyjnie Marcin
D¹browski (PO) oraz Robert
Kazanecki (PiS), a tak¿e Katarzyna Urbañska (PO). Na
przeciwleg³ym biegunie bogactwa znajduj¹ siê Patrycja
Sondij (PO), która posiada
ponad 160 tys. z³ oszczêdnoœci, Ireneusz Tondera (SLD)
– 540 tys. z³, Ryszard Kêdzierski (PiS) – 880 tys. z³

oraz najbogatsza praska radna, czyli Katarzyna Jasiñska
(równie¿ PiS) – ponad 610
tys. z³ w papierach wartoœciowych, a tak¿e blisko 250 tys.
dolarów w gotówce i papierach wartoœciowych (oznacza
to, ¿e przy obecnym kursie
wynosz¹cym ok. 3,7 z³ za
dolara Jasiñska ma do dyspozycji dodatkowe ponad 900
tys. z³). Co ciekawe, Jasiñska
jest od lat jedn¹ z tych radnych, które nie wykazuj¹ zatrudnienia. Utrzymuje siê z
diety radnej oraz dywidend
i odsetek od posiadanych
papierów wartoœciowych
(ponad 48 tys. z³ w 2017 r.).
Niezwykle ciekawy jest te¿
przypadek Ryszarda Kêdzierskiego. Jego oszczêdnoœci
wzros³y w stosunku do 2016 r.
o 750 tys. z³ (obecnie 880 tys. z³,
w oœwiadczeniu za 2016 r.
wpisa³ 130 tys. z³) przy przychodzie (nie wskazuje w
oœwiadczeniu dochodu) na
poziomie prawie 498 tys. z³ i
innych dochodach (zatrudnienie
w Kenpol sp. z.o.o., gie³da,
dieta radnego) na poziomie
ok. 52 tys. z³.
Najbardziej zad³u¿eni
Niekwestionowan¹ liderk¹
pozostaje Edyta Sosnowska
z PiS, która wspólnie z mê¿em wykazuje zad³u¿enie na
kredytach hipotecznych w
wysokoœci ok. 387 tys. franków szwajcarskich (ok. 1,46
mln z³) oraz 103 tys. euro (ok.
0,44 mln z³). Spore zad³u¿enie na kredytach hipotecznych wykazuj¹ równie¿ radni
PIS, Wojciech Nastula z PiS
– ok. 56 tys. franków szwajcarskich i Ryszard Kêdzierski
– 350 tys. z³, a tak¿e Piotr
Pietruszyñski (Klub Radnych
Niezale¿nych) – 225 tys. z³.
Bieda gdyby nie dieta?
Œrednia wysokoœæ rocznej
diety radnych na Pradze
Pó³noc wynosi ok. 22 tys. z³.
£¹cznie utrzymanie 23 praskich radnych to koszt ponad
0,5 mln z³. W przypadku wielu radnych dieta jest jedn¹ z
najwa¿niejszych pozycji po
stronie przychodów. Gdyby
nie dieta radnej, problem z
„prze¿yciem” mog³aby mieæ
np. Katarzyna Urbañska z
PO, wykazuj¹ca stratê w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej. Poza rentierskimi
odsetkami i skromnymi 300 z³
za prawa autorskie ¿adnych
innych dochodów nie wykazuje te¿ Katarzyna Jasiñska
z PiS, wiêc i w jej przypadku
dieta radnej stanowi wa¿n¹
pozycjê w domowym bud¿ecie. Nie inaczej jest w przypadku Teresy Mioduszewskiej (równie¿ PiS) – dieta
radnej to prawie 2/3 jej dochodów (resztê stanowi emerytura wynosz¹ca rocznie ok.
12 tys. z³). Dieta radnej to
równie¿ istotne Ÿród³o dochodów dla Patrycji Sondij z PO
(dochód z tytu³u zatrudnienia
to ok. 31 tys. z³), Roberta
Kazaneckiego z PiS (jako
dochód po odliczeniach wpisa³
w oœwiadczeniu kwotê ok.

36 tys. z³), czy jego partyjnej
kole¿anki, Edyty Sosnowskiej
(dochód na poziomie ok. 35,6
tys. z³). Podobnie rzecz siê
ma z Adrian¹ Jar¹ (Praski
Klub Radnych), która jako
podstawowe Ÿród³o dochodu
wskaza³a wyp³acany przez
ZUS zasi³ek macierzyñski
wynosz¹cy ok. 27,5 tys. z³.
Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e
na ca³y dochód wykazywany
przez radn¹ Jarê sk³adaj¹ siê
podatnicy. Ciekawostkê w
kontekœcie diety stanowi
oœwiadczenie maj¹tkowe
Bieleckiego, klubowego kolegi
Jary. Mianowicie zapomnia³
(?) wpisaæ w oœwiadczeniu
wysokoœci otrzymanej diety
radnego.
Nieruchomoœci
Nieruchomoœci to nadal
g³ówna czêœæ maj¹tku wiêkszoœci praskich radnych.
Faktu posiadania mieszkania
czy domu w oœwiadczeniach
nie wykazuj¹ jedynie Marcin
D¹browski (PO), Robert Kazanecki (PiS) oraz Marek
Bielecki (Klub Praskich Radnych). Najem mieszkania
(komunalnego) wskazali nastêpuj¹cy radni – Adriana
Jara (Praski Klub Radnych),
Teresa Mioduszewska (PiS),
Katarzyna Jasiñska (PiS)
oraz Ma³gorzata Markowska
(Klub Radnych Niezale¿nych).
Warto przy tym podkreœliæ, ¿e
dwie ostatnie panie posiadaj¹
aktywa lub dochody umo¿liwiaj¹ce im zakup mieszkañ
na komercyjnych zasadach.
Fakt posiadania kilku nieruchomoœci wykazali w
oœwiadczeniach m.in. Edyta
Sosnowska (PiS), Ryszard
Kêdzierski (PiS), Ireneusz
Tondera (SLD), czy El¿bieta
Kowalska-Kobus (PO).
Samochody i inne pojazdy
Zdecydowana wiêkszoœæ
radnych (14 osób) wykazuje
w oœwiadczeniu fakt korzystania z samochodu. Radni
posiadaj¹ auta na w³asnoœæ
b¹dŸ leasinguj¹ (w przypadku
Kêdzierskich i Bieleckiego).
Ma³gorzata Markowska (Klub
Radnych Niezale¿nych), Mariusz Borowski (SLD) oraz
Katarzyna Urbañska (PO)
deklaruj¹ fakt posiadania/
wspó³posiadania dwóch samochodów. Zdecydowanie
najdro¿szym pojazdem porusza siê po dzielnicy Ryszard
Kêdzierski (PiS), który deklaruje leasing BMW x3 z rocznika 2017. W zale¿noœci od
konfiguracji ceny tego samochodu na portalu otomoto
wahaj¹ siê w przedziale od
stu kilkudziesiêciu do nawet
ponad trzystu tysiêcy z³otych.
Kêdzierski jako jedyny deklaruje równie¿ fakt posiadania
³odzi motorowej.
Burmistrzowie
Na koniec oœwiadczenia
burmistrzów Zab³ockiego i
Cierpisza. Pierwszy z nich,
jako najgorzej, wg jednego z
dzienników, wynagradzany
warszawski burmistrz, zadeklarowa³ dochód brutto na
poziomie 157 tys. z³ (plus

900 z³ honorarium za udzia³
w konferencji naukowej),
drugi, pe³ni¹c swoj¹ funkcjê
od marca 2017 r. zd¹¿y³, jako
wiceburmistrz zarobiæ ponad
111 tys. z³. Dodatkowo ponad
51 tys. z³ zarobi³ dziêki pracy
w swojej prywatnej przychodni
(z oœwiadczenia wynika, ¿e
wycofa³ siê z lekarskiego
biznesu po objêciu funkcji w
pó³nocnopraskim samorz¹dzie, zapewne ceduj¹c obowi¹zki na ma³¿onkê, z któr¹
przez lata prowadzi³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹). Zab³ocki posiada mieszkanie spó³dzielcze
w³asnoœciowe wartoœci 400
tys. z³, natomiast Cierpisz
5/16 nieruchomoœci z domem
(spadek po ojcu). Burmistrz
dzielnicy posiada równie¿
samochód – Forda Fiestê z

rocznika 2005. Wiceburmistrz
Cierpisz o samochodzie nie
wspomina w aktualnym
oœwiadczeniu maj¹tkowym.
Obydwaj cz³onkowie zarz¹du
sp³acaj¹ kredyty hipoteczne
– Zab³ocki w kwocie 140
tys. z³, Cierpisz w kwocie
ponad 496 tys. z³. Deklaruj¹
te¿ posiadanie oszczêdnoœci.
W przypadku Zab³ockiego
chodzi o kwotê ok. 30 tys. z³,
Cierpisz natomiast wskaza³
fakt posiadania 294 tys. z³.
Zachêcamy do spojrzenia
w oœwiadczenia maj¹tkowe
swoich przedstawicieli,
zw³aszcza tych, którzy poza
diet¹ radnych nie deklaruj¹
innych dochodów. Mo¿na
przeanalizowaæ ich dzia³alnoœæ
samorz¹dow¹ i powa¿nie zastanowiæ siê, czy nasze
wspólne pieni¹dze s¹ w³aœciwie wydawane na ich
wynagrodzenia.
Red.

Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy przy ul. Modliñskiej 197 i
ul. Marywilskiej 44 wywieszony zosta³ w dniu
8 sierpnia 2018 r. „Wykaz miejsc postojowych
przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowego
najemcy”.

Co dalej z bibliotek¹
na Kijowskiej?
dokoñczenie ze str. 1

adaptacyjnych w lokalu nale¿¹cym do RSM. O tym, ¿e
sprawa idzie w dobrym
kierunku œwiadczy³y równie¿
oficjalne wypowiedzi przedstawicieli spó³dzielni, w tym
szczególnie prezesa Pó³rolniczaka, który w wywiadzie
udzielonym naszej gazecie
pod koniec lutego br. (NGP,
nr 3/2018) wspomina³, ¿e
prace nad przywróceniem
biblioteki ruszy³y oraz ¿e
procedowana jest umowa
z miastem.
Poniewa¿ po kwietniowym
spotkaniu ze studentami o
sprawie przywrócenia biblioteki znów zrobi³o siê ciszej,
przedstawiciele DKDS postanowili zapytaæ u Ÿród³a, tj. w
bibliotece, jaki jest status
prac. Zapytanie wys³ano pod
koniec czerwca, prosz¹c o
m.in. o podanie informacji na
temat wysokoœci œrodków
przeznaczonych na odtworzenie biblioteki, stanu zaawansowania prac, statusu
umowy z RSM oraz planów
kadrowych zwi¹zanych z
now¹ fili¹. Na dok³adn¹ odpowiedŸ biblioteki przysz³o
czekaæ niemal pó³tora miesi¹ca. Najpierw, w po³owie
lipca, przedstawicielka praskiej biblioteki lakonicznie
poinformowa³a, ¿e prowadzone s¹ niezbêdne dzia³ania
formalno-prawne dotycz¹ce
utworzenia filii bibliotecznej.
Po serii ponagleñ ze strony
DKDS, 9 sierpnia br. przedstawicielka biblioteki poinformowa³a o szczegó³ach.
Utworzenie nowej filii biblioteki przy Kijowskiej ma kosztowaæ 400 tys. z³, przy czym

z tych œrodków nie jest planowany zakup wyposa¿enia
placówki. O dodatkowe pieni¹dze na ten cel biblioteka
planuje wyst¹piæ do Rady
Miasta na sesji, która odbêdzie
siê 30 sierpnia (nie wiadomo,
czy zostan¹ przyznane). Okazuje siê równie¿, ¿e nadal
tocz¹ siê negocjacje z RSM
nad ostatecznym kszta³tem
umowy najmu lokalu. Wci¹¿
nie jest równie¿ gotowy program funkcjonalno-u¿ytkowy,
który bêdzie podstaw¹ wyliczenia kosztów prac projektowych oraz remontu. Bez
ustalenia powy¿szych kwestii
biblioteka nie mo¿e przyst¹piæ do etapu zamówieñ publicznych i uruchomiæ procedury przetargowej, która
ma wy³oniæ wykonawcê prac
remontowych.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e w
wyj¹tkowym roku, w którym
przecie¿ s¹ wybory samorz¹dowe, wszyscy teoretycznie
zainteresowani, tj. w³adze
dzielnicy, radni, dyrekcja
biblioteki oraz spó³dzielnia
raczej niespiesznie podchodz¹ do sprawy. Szczególnie
dziwi brak widocznej aktywnoœci tych radnych (Ryszard
Kêdzierski, Hanna Jarzêbska),
których rzekome osobiste
zas³ugi dla przywracania
biblioteki podkreœla³ prezes
RSM w przywo³ywanym wywiadzie. A mo¿e te wszystkie
dzia³ania mia³y na celu jedynie
uspokojenie mieszkañców
osiedla, oburzonych zabraniem
biblioteki, z której korzystali
ponad 40 lat? Czas poka¿e.
Bêdziemy siê sprawie nadal
przygl¹daæ.
K.

Po s¹siedzku
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O jeden most za daleko
W ostatnich dniach straci³a wa¿noœæ decyzja œrodowiskowa wydana dla mostu i trasy Krasiñskiego.
¯oliborzanie triumfuj¹, mieszkañcy Targówka nie
kryj¹ rozgoryczenia. Œliwice odetchnê³y z ulg¹. Nie
chcê tu polemizowaæ z sensownoœci¹ przeprawy
w tym miejscu, czy potrzebami komunikacyjnymi
miasta. Projekt by³ po prostu z³y i szkodliwy, tak¿e
dla praskiej strony.
Inwestycjê odsuniêto w sem od dawna wiadomo, ¿e
czasie (do 2024 roku), pieni¹- dostêp do centrum trzeba
dze na ni¹ zarezerwowane ograniczaæ, chocia¿by ze
s³usznie przesuwaj¹c na wzglêdu na zanieczyszczenie
kontynuacjê II linii metra na powietrza. S³usznie planuj¹c
Targówek. Mog³o to jednak budowê mostu Pó³nocnego i
nast¹piæ dopiero po dymisji Po³udniowego, w dopychaniu
g³ównego admiratora tego dodatkowych samochodów
projektu, wiceprezydenta do Centrum na wysokoœci
Jacka Wojciechowicza.
¯oliborza miasto posunê³o
Od pocz¹tku trasa mostu siê trochê za daleko.
Og³oszone jeszcze w
mia³a s³u¿yæ g³ównie ruchowi tranzytowemu spoza War- 2006 roku plany budowy
szawy, co jasno wy³o¿ono w mostu spotka³y siê z silnym
raporcie œrodowiskowym, oporem spo³ecznym. Niestejednoczeœnie podkreœlaj¹c ty, nie próbowano rozmawiaæ
lokalnoœæ przeprawy. Organ z mieszkañcami o za³o¿ewydaj¹cy, obecnie wygas³¹, niach na etapie koncepcji,
decyzjê tej sprzecznoœci nie kiedy wszystko jeszcze
chcia³ zauwa¿yæ. Tymcza- mo¿na by³o zmieniæ, tylko w

momencie, gdy decydowaæ
mo¿na by³o jedynie o sprawach kosmetycznych. Temu
mia³ s³u¿yæ nag³oœniony
medialnie okr¹g³y stó³. W
efekcie, w ostatniej wersji
projektu poprawiono m.in.
przebieg dróg i dostêpnoœæ
przystanków na ¯oliborzu,
niewiele zmieniaj¹c po
praskiej stronie, gdzie uci¹¿liwych rozwi¹zañ pozosta³o
znacznie wiêcej: gigantyczne
skrzy¿owanie z Jagielloñsk¹,
wciœniêcie na wysokoœci
Œliwic przystanków i ulic
lokalnych kosztem zieleni,
brak rekompensaty dla traconych terenów rekreacyjnych, utrudniony dojazd.
Nieoficjalnie mo¿na by³o od
drogowców us³yszeæ, ¿e na
wysokoœci Œliwic trasa mostowa o takich parametrach
siê zwyczajnie nie mieœci.
Nietrudno to zrozumieæ,
skoro sam most przed wojn¹
planowano na wzór mostu
Kierbedzia (po jednym pasie
ruchu w ka¿d¹ stronê plus
chodniki), co stanowi³oby
mniej ni¿ po³owê szerokoœci
obecnego projektu... Oczywiœcie, mo¿emy uznaæ, ¿e
najwa¿niejsze s¹ drogi,
tylko w takim mieœcie ¿yæ
siê po prostu nie da.
Nacisk na po³¹czenie z
drugim brzegiem Wis³y na
pewno siê pojawi. W kwestii
nowych przepraw wypowia-

daj¹ siê tak¿e kandydaci
na prezydenta w wyborach
samorz¹dowych, ale s¹ ju¿
nieco bardziej powœci¹gliwi.
Deweloperzy tak¿e zainteresowali siê t¹ okolic¹,
która w nied³ugim czasie
zacznie siê mocno zmieniaæ, niestety bez planu
zagospodarowania...
Czy przyszli mieszkañcy
bêd¹ chcieli kolejnej szerokiej
arterii, czy jak Œliwice woleli
bardzo lokalny most dla komunikacji zbiorowej? - czas
poka¿e.
Karolina Krajewska

Pragi Pó³noc k³opoty z zieleni¹
dokoñczenie ze str. 1

nowe, co pozwala pomin¹æ
kwestiê w³aœciwej pielêgnacji,
a ustalanie z wykonawcami
grafików koszenia odbywa siê
ma³o elastycznie, w ca³kowitym oderwaniu od warunków
atmosferycznych.
Praga Pó³noc ma du¿e
niedobory zieleni, a dodatkowo
aura w tym roku pokazuje, ¿e
koniecznych dla ochrony

przed upa³ami nasadzeñ powinno byæ jeszcze wiêcej, w
po³¹czeniu z bardziej widoczn¹ trosk¹ o zieleñ ju¿
istniej¹c¹. Du¿e drzewa s¹ w
stanie obni¿yæ temperaturê
nawet o 20 st. C.
Wiele osób anga¿uje siê
w s¹siedzkie podlewanie
drzew, jak np. na ul. Stalowej. Mieszkañcy s¹ te¿
coraz bardziej œwiadomi roli

zieleni i co roku wybieraj¹
w bud¿ecie partycypacyjnym projekty zak³adaj¹ce
kolejne jej nasadzenia. Nie
chc¹ jednak, ¿eby by³y to
wyrzucone pieni¹dze. Dlatego spodziewaj¹ siê zmian
w zarz¹dzaniu, a tak¿e
wiêkszych nak³adów na
zieleñ, dla dobra mieszkañców i jej samej.
Karolina Krajewska
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Pi³karska Praga - podsumowanie sezonu
Pi³ka no¿na kobiet
MUKS PRAGA – Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
z prawej strony Wis³y kolejny
sezon spêdzi³ na zapleczu kobiecej ekstraklasy, w I Lidze Kobiet. I by³ to sezon ze wszech
miar udany: pra¿anki zajê³y
pewne trzecie miejsce i w przysz³ym sezonie równie¿ poka¿¹
siê na tak wysokim poziomie rozgrywkowym w Polsce. Jednoczeœnie nie uda³o im siê przejœæ
nawet pierwszej rundy Pucharu
Polski – wi¹¿e siê to oczywiœcie
z tym, ¿e futbol kobiecy wci¹¿
nie zapewnia takich warunków
jak mêski i najlepsze zawodniczki
w trakcie meczu pucharowego,
rozgrywanego w œrodku tygodnia, musia³y byæ w pracy zarobkowej, a w meczu pucharowym
w Bia³ymstoku wyst¹pi³y przede
wszystkim waleczne juniorki. Z
pewnoœci¹ MUKS jest chlub¹
pi³karskiej Pragi i mo¿e siê
pochwaliæ znakomit¹ szkó³k¹ i

wychowankami pukaj¹cymi do
reprezentacji kraju. Tego naszej
Pradze mo¿e zazdroœciæ ca³a
pi³karska Polska.
MUKS II PRAGA – Przed
obecnym sezonem okaza³o siê,
¿e na szmulkowe stare œmieci
powróci³o sporo wychowanek
praskiego klubu, wobec czego
– dysponuj¹c kilkudziesiêcioosobow¹ kadr¹ ¿eñsk¹ – klub
zg³osi³ do rozgrywek IV Ligi
Kobiet dru¿ynê rezerw. Zespó³
zdecydowanie górowa³ nad
rywalkami z pi¹tego poziomu
krajowych rozgrywek i zaj¹³
pierwsze miejsce, przegrywaj¹c
tylko jeden mecz z inn¹ dru¿yn¹
stanowi¹c¹ zaplecze silnego
klubu, radomsk¹ Sportow¹
Czwórk¹. Wszystko zatem
wskazuje na to, ¿e w przysz³ym
roku rezerwowe Muksiarki
bêdziemy przy Kawêczyñskiej
podziwiaæ w III Lidze Kobiet.
AKS Z£Y, sekcja ¿eñska –
istniej¹ca dopiero od dwóch lat

Zaczipuj za darmo
swojego pupila
Letni czas to sezon urlopów – co zrobiæ, aby pies lub kot
by³ bezpieczny podczas wakacyjnego wyjazdu? Najlepszym
rozwi¹zaniem jest go zaczipowaæ. Warszawiacy mog¹ to zrobiæ
bezp³atnie w kilkunastu klinikach w stolicy.
Bez wzglêdu na to, czy wyje¿d¿amy poza Warszawê razem z
pupilem, czy zostawiamy go tymczasowo pod opiek¹, warto aby
czworono¿ny przyjaciel by³ wyposa¿ony w czip. To mikrourz¹dzenie wszczepiane pod skórê zwierzêcia w okolicach szyi
b¹dŸ ³opatki. Numer czipa jest wpisany do specjalnej bazy
Miêdzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. W przypadku
znalezienia bezdomnego zwierzêcia, po zeskanowaniu kodu,
mo¿na natychmiastowo poznaæ dane w³aœciciela, takie jak
adres zamieszkania czy numeru telefonu.
– Gdyby wszyscy czipowali swoje psy i koty, nie by³oby
problemu z bezdomnoœci¹ zwierz¹t – mówi Henryk Strzelczyk,
dyrektor warszawskiego schroniska „Na Paluchu” – Gdy trafia
do nas zgubiony pupil, pierwsze co robimy, to szukamy, czy
ma przypisany kod. Jeœli tak, od razu kontaktujemy siê z jego
w³aœcicielem. Potem zwierzak ju¿ bezpiecznie czeka na powrót
do swojego domu – t³umaczy. – Tylko w pierwszym pó³roczu
2018 r. na Palucha trafi³o 1339 psów, z czego a¿ 524 zosta³o
odebranych przez swojego pana b¹dŸ pani¹. Wiêksze zmartwienie mamy z kotami – od stycznia do koñca czerwca
przyjêliœmy 548 w¹satych przyjació³ i tylko 81 trafi³o z powrotem
do r¹k w³aœcicieli. A przecie¿ kota te¿ mo¿na zaczipowaæ
w Warszawie za darmo – dodaje dyrektor.
Sam proces czipowania trwa tylko kilka sekund. Weterynarz
wszczepia podskórnie mikroprocesor za pomoc¹ specjalnej ig³y.
Urz¹dzenie jest wielkoœci ziarenka ry¿u i nie przeszkadza w
codziennym ¿yciu zwierzêcia. Nie powoduje te¿ ¿adnych reakcji alergicznych. Wizyta w klinice przebiega bardzo szybko –
w³aœciciel pupila wype³nia na miejscu wniosek o wykonanie zabiegu, okazuje dowód to¿samoœci i ksi¹¿eczkê zdrowia psa lub
kota. Jedynym wymogiem jest to, aby zwierzê mia³o ukoñczone
12 tygodni ¿ycia. Przypadku psów trzeba jeszcze przedstawiæ
aktualne potwierdzenie szczepienia przeciwko wœciekliŸnie.
Po zaczipowaniu dane z wniosku wprowadzane s¹ do bazy
SAFE-ANIMAL. Ju¿ po 14 dniach od wizyty weterynaryjnej,
adres zamieszkania i telefon znajduj¹ siê na bezpiecznych
serwerach, obs³ugiwanych w wielu krajach ca³ego œwiata. Gdy
zwierzê zostanie odnalezione, mo¿na natychmiastowo znaleŸæ
namiary na jego dom za pomoc¹ specjalnego czytnika. W
skanery wyposa¿one jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierz¹t,
a tak¿e Eko Patrole Stra¿y Miejskiej m.st. Warszawy oraz
wiêkszoœæ lecznic weterynaryjnych. Warto wspomnieæ, ¿e
jeœli chcemy podró¿owaæ z czworonogiem po krajach Unii
Europejskiej, nasz pies lub kot musi posiadaæ czip.
Akcjê bezp³atnego, elektronicznego znakowania psów
i kotów prowadzi Biuro Ochrony Œrodowiska m.st. Warszawy.
Sto³eczna jednostka wspó³pracuje z kilkunastoma klinikami
weterynaryjnymi, które dzia³aj¹ na terenie dwunastu dzielnic.
Do 1 sierpnia 2018r. zaczipowano ju¿ 2 598 pupili. W bud¿ecie
s¹ jeszcze pieni¹dze na kolejne zabiegi. Z darmowego
znakowania mo¿na skorzystaæ do 14 grudnia 2018 r. b¹dŸ do
momentu, kiedy zostan¹ wyczerpane œrodki finansowe.
Warszawski projekt darmowego, elektronicznego znakowania
psów i kotów dzia³a od 2007 roku. Do tej pory czip otrzyma³o
95 098 zwierz¹t. Tegoroczna akcja prowadzona jest w ramach
realizacji „Programu opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie m.st. Warszawy
w 2018 roku” (uchwa³a nr LX/1584/2018 Rady m.st. Warszawy
z dnia 11 stycznia 2018 r.).

dru¿yna ponownie walczy³a niemal do ostatniej chwili o miejsce
premiowane awansem z IV Ligi
Kobiet. Zespól oparty na doœwiadczonych zawodniczkach z
umiejêtnoœciami wyniesionymi
najczêœciej z mniejszych boisk, a
tak¿e na zawodniczkach reprezentacji Polski nies³ysz¹cych,
œwietnie odnalaz³ siê na du¿ych
arenach pi³karskich i odniós³ w
minionym sezonie a¿ tuzin zwyciêstw i ledwie trzy pora¿ki. Trzecie
miejsce niestety nie gwarantuje
awansu, ale wobec wycofania siê
kilku innych dru¿yn z wy¿szych
lig udzia³ w III Lidze Kobiet w nadchodz¹cym sezonie nie jest wykluczony, a dru¿yna na pewno
podwy¿szy³aby poziom owych
rozgrywek zarówno ze sportowego, jak i z frekwencyjnego punktu widzenia. Wszak na mecze na
Don Pedro Arenie (tak fani Z³ego
nazywaj¹ obiekt przy Kawêczyñskiej 44) potrafi przyjœæ spokojnie
ponad setka kibiców, zapewniaj¹c gor¹cy doping.
Pi³ka no¿na mê¿czyzn
AGAPE BIA£O£ÊKA – w
minionym sezonie bia³o³êczanie
zajêli odleg³e jedenaste miejsce
w swojej grupie Ligi Okrêgowej,
na przestrzeni ca³ego sezonu
odnosz¹c niemal dok³adnie tyle
samo zwyciêstw, remisów i
pora¿ek. Zespó³ z siedzib¹ w
domu parafialnym przy parafii
Maryi Matki Piêknej Mi³oœci ju¿
trzeci raz zapewni³ sobie byt na
tym poziomie rozgrywek i w
nadchodz¹cym szóstym sezonie istnienia ponownie zagra na
szóstym szczeblu pi³karskich
zmagañ w Polsce. Zespó³ przyzwoicie zaprezentowa³ siê równie¿ w okrêgowym Pucharze
Polski, dochodz¹c a¿ do czwartej rundy, w której musia³ uznaæ
wy¿szoœæ ogranej na najwy¿szych szczeblach krajowych
dru¿yny Dolcanu Z¹bki.
ESCOLA VARSOVIA – szóste
miejsce w I grupie Ligi Okrêgowej
œwiadczy o tym, ¿e na Bia³o³êce w ostatnich latach wyros³a
naprawdê znacz¹ca si³a w
œwiecie mazowieckiego futbolu
– równie¿ w rozgrywkach se-

niorskich. Potwierdzaj¹ to
choæby wyniki w wojewódzkim
Pucharze Polski, w których
szkó³ka bêd¹ca fili¹ kataloñskiej Barcelony, rozgrywaj¹ca
mecze na dawnym stadionie
tarchomiñskiej Polfy, potrafi³a
dojœæ w minionym roku do IV
rundy pucharowej. Dynamiczny rozwój zapowiada kolejne
owocne wyniki w sezonie 2018/
2019 i na pewno warto œledziæ
osi¹gniêcia tego zespo³u,
zw³aszcza ¿e w jego szeregach
byæ mo¿e biegaj¹ przysz³e
diamenty wielkiej FC Barcelony.
LEGION WARSZAWA –
Miniony sezon nie nale¿a³ do
najlepszych w historii klubu.
Zespó³ rozgrywaj¹cy obecnie
swoje mecze na stadionie przy
ulicy Fleminga po spadku z Ligi
Okrêgowej zaj¹³ dziesi¹te miejsce w 14-zespo³owej A-klasie,
a tak¿e wycofa³ dru¿ynê rezerw
z najni¿szej ligi. Równie¿ w regionalnym Pucharze Polski dru¿yna odpad³a szybko, wyraŸnie
ulegaj¹c sto³ecznej Olimpii. Z
drugiej strony warto podkreœliæ,
¿e by³ to ju¿ siedemnasty sezon
istnienia tego klubu i fani na
pewno z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na sezon osiemnasty.
FARMACJA TARCHOMIN –
Istniej¹cy od kilku lat bia³o³êcki
klub nie mo¿e jak dot¹d pochwaliæ siê sukcesami sportowymi. W
minionym sezonie – czwartym w
dziejach istnienia klubu – Farmacja
b³yskawicznie odpad³a z Pucharu
Polski po wyniku 0:7 z dru¿yn¹
z Rembertowa, a w sezonie
ligowym wygra³a raptem trzy
mecze i ostatecznie zajê³a
przedostatnie miejsce w tabeli.
Dla fanów pi³ki co najmniej równie donios³ym wydarzeniem
by³o wypuszczenie dodatku
do znanej gry pi³karskiej, dziêki
któremu mo¿na wcieliæ siê w
B-klasowe dru¿yny z prawdziwymi nazwiskami zawodników!
UKS B£YSKAWICA WARSZAWA – za najsilniejszym
zespo³em Pragi-Pó³noc bardzo
trudny sezon w Lidze Okrêgowej.
Po dobrej jesieni z dru¿yny
odesz³o kilku zawodników i

Ratowanie trawników
W lipcu warszawiacy dyskutowali na temat rozje¿d¿ania
miejskich trawników. W ramach projektu „Szanuj zieleñ”
miasto zorganizowa³o cykl spotkañ konsultacyjnych, na
których mieszkañcy zaproponowali m.in. zamontowanie ³awek
i dodatkowych stojaków na rowery w miejscu dzikich parkingów.
- Uszkodzone korzenie czy po³amane krzewy to tylko niewielka
czêœæ zniszczeñ, które powoduje nielegalne parkowanie na
zielonych terenach Warszawy. Chcemy, ¿eby mieszkañcy mogli
cieszyæ siê zadbanym parkiem i w pe³ni korzystaæ z uroków tej
przestrzeni – mówi Micha³ Olszewski, wiceprezydent stolicy.
– Owszem, mo¿na stawiaæ kolejne barierki i s³upki, ale miasto traci
wtedy na atrakcyjnoœci. Celem naszych spotkañ by³o oddanie g³osu
warszawiakom, którzy przedstawili swoj¹ wizjê ochrony zieleni. Teraz, po
omówieniu wszystkich propozycji, mo¿emy przejœæ do projektowania rozwi¹zañ – dodaje Marek Piwowarski, dyrektor Zarz¹du Zieleni m.st. Warszawy.
Pierwsze konsultacje odby³y siê w ju¿ czerwcu. Na kolejnych, lipcowych
spotkaniach warszawiacy wraz z ekspertami omawiali ju¿ szczegó³y.
Dotyczy³y one parkowania i komunikacji w mieœcie, organizacji ruchu
drogowego, a tak¿e kwestii imprez masowych i ochrony przyrody.
Podczas warsztatów swój g³os wyrazili wszyscy uczestnicy, m.in. aktywiœci, badacze, przedstawiciele Zarz¹du Dróg Miejskich, sto³ecznego
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarz¹dów Terenów
Publicznych, Stra¿y Miejskiej, a tak¿e projektanci przestrzeni. Pada³y
dziesi¹tki pomys³ów, a kilkanaœcie z nich zosta³o wybranych do dalszego rozwijania. Najciekawsze propozycje to praktyczne udogodnienia
dla goœci parku - zamontowanie ³awek oraz ustawienie bramek do
przypinania rowerów i hulajnóg. Oprócz tego miasto ma w planach
przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjnej. Akcja ma uœwiadomiæ warszawiaków, ¿e zniszczenia roœlin mog¹ byæ na pierwszy rzut
oka niewidoczne, ale powoduj¹ du¿e straty dla œrodowiska w stolicy.
Zarz¹d Zieleni m.st. Warszawy do wspó³pracy przy realizacji tego przedsiêwziêcia zaprosi³ ekspertów z Pracowni Badañ i Innowacji Spo³ecznych
„Stocznia” oraz firmê projektow¹ Cooperativa Studio. Pierwsze prototypy
rozwi¹zañ powinny pojawiæ siê w przestrzeni naszego miasta jesieni¹.

Uczniowski Klub Sportowy
najprawdopodobniej bêdzie
musia³ broniæ siê przed spadkiem w bara¿ach. Klub wci¹¿
jednak œwietnie wygl¹da pod
k¹tem liczby zespo³ów m³odzie¿owych i wydaje siê, ¿e w
kolejnym sezonie odm³odzony
sk³ad bêdzie z powodzeniem
sobie radzi³ – czy to w „okrêgówce”, czy to w klasie A.
GKP TARGÓWEK – Gminny
Klub Pi³karski mia³ wspania³¹
jesieñ w B-klasie, gdy wygra³
wszystkie mecze poza dwoma
zremisowanymi. Niespodziewanie
zadyszka przysz³a w najwa¿niejszych chwilach sezonu, kryzys
personalny odbi³ siê na grze i
„Zielono-Biali” odnotowali szereg pora¿ek. W tych okolicznoœciach klub, który raptem kilka
lat temu gra³ bardzo wysoko, w
krajowej III lidze, ku rozczarowaniu kibiców zaj¹³ ostatecznie
czwarte miejsce w tabeli i spêdzi jeszcze przynajmniej jeden
sezon w mazowieckiej B-klasie.
AKS Z£Y WARSZAWA, sekcja
mêska – z dru¿yny inspirowanej
nazw¹ ksi¹¿ki Leopolda Tyrmanda
przed rokiem odszed³ najlepszy

snajper, który zdobywa³ gros bramek w pierwszym sezonie. Zanim
dru¿yna ze Szmulek podnios³a
siê po tej stracie, zd¹¿y³a zanotowaæ przeciêtn¹ rundê jesienn¹
i nawet o wiele lepsza wiosna pozwoli³a ostatecznie zaj¹æ tylko
pi¹te miejsce w B-klasie. Na pewno
za to uda³o siê powtórzyæ to, co
wyró¿nia ten klub spoœród innych:
przyci¹gaæ nowych kibiców kulturaln¹ atmosfer¹ wydarzenia pi³karskiego, w trakcie którego
mo¿na zjeœæ wegañski posi³ek i
przeczytaæ ciekawe ksi¹¿ki i poœpiewaæ bez wulgaryzmów. W
trzecim sezonie istnienia Alternatywny Klub Sportowy znów myœli
zarazem o kulturalnych eventach
i o sportowym awansie.
COCO JAMBO WARSZAWA
– klub z Brzeskiej, który dziêki
swojej zdystansowanej retoryce
zajmuje zdecydowanie pierwsze
miejsce w liczbie fanów w mediach spo³ecznoœciowych wœród
klubów najni¿szych lig w Polsce,
pi³karsko zaliczy³ sezon powy¿ej
oczekiwañ w³asnych kibiców.
„Kokosy” zajê³y ósme miejsce w
B-klasie i maj¹ w swoich szeregach króla strzelców tego sezonu.
Czy w przysz³ym roku wywalcz¹
laury i awanse? Sympatycy
praskiego klubu z pewnoœci¹ by
im tego nie wybaczyli.
W¹s

CEK na Bia³o³êce, czyli
odpowiedŸ na potrzeby
mieszkañców
Dynamicznie rozwijaj¹ca siê Bia³o³êka, z jednym z najwiêkszych
w Warszawie przyrostem liczby mieszkañców, wci¹¿ boryka siê z
problemami charakterystycznymi dla m³odych dzielnic. Jednym z
najbardziej uci¹¿liwych jest problem w dostêpie do edukacji i
kultury. O ile jeszcze powstaj¹ nowe szko³y podstawowe i
przedszkola – niestety zazwyczaj opóŸnione w stosunku do
deklarowanych wczeœniej terminów – o tyle na poziomie szkó³
ponadpodstawowych mamy prawdziw¹ mizeriê. Trudno bowiem
uznaæ za wystarczaj¹c¹ dla ponad stutysiêcznej dzielnicy ofertê w
postaci jednego liceum. Podobnie ma siê sytuacja z obiektami
u¿ytecznoœci publicznej maj¹cymi zapewniæ jak najszerszej
rzeszy odbiorców dostêp do wydarzeñ kulturalnych, zajêæ plastycznych,
muzycznych itp. Istniej¹ce placówki zmagaj¹ siê z problemami
lokalowymi, co zarówno utrudnia rozszerzenie oferty dla mieszkañców, jak równie¿ w znacznym stopniu uniemo¿liwia korzystanie z
tych pomieszczeñ ró¿nym grupom spo³ecznym: organizacjom m³odzie¿owym, seniorom, organizacjom pozarz¹dowym, harcerzom.
Wychodz¹c naprzeciw w³aœnie tym potrzebom Stowarzyszenie
Razem dla Bia³o³êki uwa¿a, ¿e konieczna jest budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego (CEK) na Bia³o³êce na terenie wyznaczonym
ulicami Ekspresow¹, Modliñsk¹ i P³ochociñsk¹. Œwietnie skomunikowany teren w okolicach którego planowana jest budowa tramwaju
wzd³u¿ ul. Modliñskiej, istniej¹ca komunikacja miejska - wszystko to
sprawia, ¿e jest to idealne miejsce na powstanie kompleksu, który z
powodzeniem móg³by s³u¿yæ nie tylko mieszkañcom Bia³o³êki, ale
równie¿ okolicznych dzielnic. Powierzchnia oko³o 8 ha pozwoli na
zaprojektowanie i budowê CEKu w sk³ad którego wszed³by zarówno
zespó³ szkó³ ponadpodstawowych wraz z pe³nowymiarow¹ hal¹ sportow¹ i niezbêdn¹ infrastruktur¹ oraz oœrodek kultury z wielofunkcyjn¹
sal¹ widowiskow¹, i niezbêdnymi pracowniami, salami tematycznymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami, z których mog³yby korzystaæ
równie¿ ró¿ne grupy odbiorców - wielofunkcyjny obiekt, który sta³by
siê prawdziwym sercem kulturalnym i oœwiatowym naszej dzielnicy.
Aby w pe³ni wykorzystaæ potencja³ tego terenu uwa¿amy, ¿e CEK
(zespó³ szkó³ oraz oœrodek kultury) powinien byæ uzupe³niony o
amfiteatr, który by³by doskona³¹ baz¹ do organizacji wydarzeñ plenerowych, zarówno lokalnych, jak i o charakterze ponaddzielnicowym. Nie bez znaczenia jest równie¿ istniej¹ca na tym terenie zieleñ, która mog³aby znakomicie podnieœæ walory ca³ego kompleksu,
jak równie¿ stanowiæ element otaczaj¹cego centrum parku. Ca³oœæ
terenu powinna zostaæ objêta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powsta³y zespó³ obiektów, poza ewidentnymi walorami
u¿ytkowymi, sta³by siê niew¹tpliwie architektoniczn¹ wizytówk¹
naszej dzielnicy i pocz¹tkiem rewitalizacji tej czêœci Bia³o³êki.
Dlatego te¿ uwa¿am za w pe³ni uzasadnione podjêcie jak najszybszych starañ o pozyskanie ww. terenów bêd¹cego obecnie
we w³adaniu POLFY S.A., dokonanie zmian w obowi¹zuj¹cym
Studium (o ile takowe bêd¹ konieczne) i realizacjê budowy
Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Bia³o³êce. Tego typu obiekt
jest po prostu dla naszej dzielnicy niezbêdny o czym œwiadczy
m.in. blisko 500 podpisów pod petycj¹ w tej sprawie, a zebranych
zaledwie w kilka wakacyjnych dni. Zbiórka podpisów trwa.
Jan Mackiewicz - Prezes Stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki
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Jak uporz¹dkowaæ parkowanie na Pradze
Auta zastawiaj¹ wielkie obszary miasta, w³¹cznie z
zieleñcami, chodnikami, przejœciami dla pieszych czy
wejœciami do budynków. Przyk³ady tego narastaj¹cego problemu obserwujemy na co dzieñ np. na
osiedlach Praga I czy Praga II. Dostêpne w tym
zakresie narzêdzia prawne pozostawiaj¹, niestety,
wiele do ¿yczenia.
Skala nieprawid³owego fi¹ mieæ pasy jezdni o szeroparkowania budzi coraz koœci nawet 3,75-4 metrów, a
wiêkszy sprzeciw wœród wiêc wiêcej ni¿ te na autostramieszkañców. Coraz ciê¿ej dzie z Warszawy do £odzi…
poruszaæ siê po poniszczo- Mimo tego miejsca parkingonych i zastawionych p³ytach we, zamiast na jezdni, wyznachodnikowych, corocznie czone s¹ na chodniku. To
dziesi¹tki trawników s¹ roz- nonsens zarówno z perspekje¿d¿ane i przekszta³cane w tywy bezpieczeñstwa, jak i
klepiska przez kierowców, efektywnoœci wykorzystania
zostawiaj¹cych auta gdzie dostêpnej przestrzeni.
popadnie. Problemy z parParkowanie na chodnikach
kowaniem, szczególnie ja- umo¿liwiaj¹ fatalne zapisy
skrawo widoczne na Pradze wprowadzone w latach 80.
i w ca³ej Warszawie, maj¹ ub. wieku do ustawy Prawo o
charakter systemowy – s¹ ruchu drogowym. To obok
efektem sprzê¿enia zwrot- sztywnych, centralnych regulacji
nego szeregu czynników, dotycz¹cych cen parkowania,
m.in. o charakterze prawnym kolejna polska osobliwoœæ i
i infrastrukturalnym.
ewenement na skalê euroZacznijmy od kwestii pejsk¹ (niedawno podobne,
prawnych. Ustawa o drogach anachroniczne przepisy
publicznych daje gminom zmieniono w Ukrainie).
mo¿liwoœæ wyznaczania stref
Obraz z³ej sytuacji na drop³atnego parkowania. Ich ce- gach i chodnikach dope³nia
lem jest wymuszenie rotacji doœæ powszechny niestety
pojazdów oraz sk³onienie brak elementarnej kultury,
osób planuj¹cych podró¿ do wyros³y z bezkarnoœci i
wybrania innych ni¿ samo- braku poszanowania dla
chody osobowe œrodków wspó³obywateli.
transportu. Niestety, maksyKtórêdy ku zmianie na
malna stawka za postój w
lepsze?
strefie zosta³a ustawowo
Od strony infrastrukturalnej
ograniczona do 3 z³ za gojest
w Warszawie coraz lepiej
dzinê. To kwota, której wysokoœæ nie ma obecnie nic – realizowane prace moderwspólnego z efektywnoœci¹ nizacyjne coraz czêœciej
potrzeby
ekonomiczn¹. W Warszawie uwzglêdniaj¹
wszystkich
u¿ytkowników
ulic
maksymalny dopuszczony
ustaw¹ poziom stawki par- i przestrzeni publicznych.
Prawdziwe zmiany w zakingowej zosta³ osi¹gniêty
kresie
zapanowania nad
10 lat temu. W tym czasie
nast¹pi³ wysoki wzrost PKB, dzikim parkowaniem przyniopowiêkszy³a siê liczba s³oby z pewnoœci¹ udro¿niemieszkañców stolicy, wzro- nie prawa. Tu pojawi³o siê
s³a liczba aut, ca³y czas mie- œwiate³ko w tunelu. Na poliœmy do czynienia z inflacj¹. cz¹tku lipca br. Sejm znoweUstawowe ograniczenia w lizowa³ przepisy dotycz¹ce
obecnej postaci de facto pro- stawek parkingowych, wi¹muj¹ cwaniactwo. Ca³odnio- ¿¹c ich maksymaln¹ wysowe parkowanie (8-18) w stre- koœæ z p³ac¹ minimaln¹
fie p³atnego parkowania (0,15% p³acy minimalnej/gokosztuje 31,8 z³ (3 z³ za dzina). Pojawi siê tak¿e mo¿pierwsz¹ godzinê, 3,6 z³ za liwoœæ powo³ywania tzw.
drug¹, 4,2 z³ za trzeci¹, za œródmiejskich stref parkingoka¿d¹ kolejn¹ znowu 3 z³). wych, na których op³aty bêd¹
Kara za brak biletu parkingo- mog³y byæ wy¿sze (0,45%
wego wynosi 50 z³. Prosta p³acy minimalnej/godzina).
kalkulacja wskazuje, ¿e nie- Podniesione zostan¹ tak¿e
uczciwy kierowca bêdzie „na op³aty za brak biletów parkinplusie” nawet gdyby karano gowych (10% p³acy minimalnej).
go co drugi dzieñ... Dodajmy, Niestety, zmiany nie nast¹pi¹
¿e kontrolerzy Zarz¹du Dróg szybko – ustawa trafi jeszcze
Miejskich (ZDM) mog¹ uka- do Senatu, a potem bêdzie
raæ tylko za brak op³aty par- musia³a uzyskaæ podpis
kingowej, ale ju¿ nie za nie- prezydenta. Dopiero po zaprawid³owe parkowanie. Z koñczeniu procedur legislakolei mandaty za nieprawid³o- cyjnych Rada Miasta st.
we parkowanie s¹ relatywnie Warszawy bêdzie mog³a
niskie (z zasady nie przekra- przyst¹piæ do prac nad przeczaj¹ 200 z³), a stra¿ników pisami lokalnymi.
miejskich jest za ma³o. Ze
Co mo¿na zrobiæ na pozioœci¹galnoœci¹ tak¿e bywa mie miasta obecnie, aby poró¿nie, np. z racji na proce- prawiæ sytuacjê lokalnie na
dury dotycz¹ce wskazywania Pradze? Na pewno ¿adn¹
osoby kieruj¹cej pojazdem.
odpowiedzi¹ na zastawione
Do niedro¿nych przepisów autami chodniki i ulice nie
dochodz¹ bezsensowne roz- jest wyznaczanie kolejnych
wi¹zania infrastrukturalne. miejsc parkingowych, np. w
Nawet drogi lokalne z ogra- miejsce terenów zielonych.
niczeniem do 50 km/h potra- Takie dzia³ania prowadz¹

jedynie do zwiêkszenia presji
ze strony kierowców pozostawiaj¹cych auta na Pradze
(o, wiêcej darmowych miejsc
postojowych!).
Nale¿y raczej rozszerzyæ
strefê p³atnego parkowania,
mimo wszystkich jej mankamentów. Koniecznoœæ uiszczania op³aty, choæby niskiej,
pozbawia poczucia, ¿e auto
mo¿e staæ w danym miejscu
za darmo. Koszt rocznego
abonamentu parkingowego
dla osób mieszkaj¹cych na
terenie strefy p³atnego
parkowania (30 z³) jest w
Warszawie ni¿szy ni¿ w
którymkolwiek innym mieœcie
wojewódzkim.
W listopadzie 2016 roku
Zarz¹d Dróg Miejskich rozstrzygn¹³ przetarg dotycz¹cy
badañ parkingowych oraz

analizy zasadnoœci rozszerzenia strefy p³atnego
parkowania na terenie Pragi.
Wedle odpowiedzi udzielonej
mi w ub. roku na dotycz¹c¹
tej kwestii interpelacjê, ZDM

prowadzi³ „analizê otrzymanych informacji pod wzglêdem kosztów wprowadzenia”
strefy. W ubieg³ym miesi¹cu
skierowa³em kolejne pismo
w tej sprawie.

Piotr Pietruszyñski
przewodnicz¹cy Komisji
Infrastruktury
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Klub Radnych Niezale¿nych
piotr.pietruszynski@wp.pl

Nowe oœwietlenie Parku Praskiego
dokoñczenie ze str. 1

Dziêki pozyskaniu przez
ZDM dodatkowych œrodków
uda³o siê rozszerzyæ zakres
projektu. Ostatecznie w parku
pojawi siê 206 nowych latarñ
– 25 stylizowanych latarni typu
pastora³ warszawski stanie
przy g³ównych alejkach parku,
natomiast w alejkach bocznych pojawi siê 181 ni¿szych

latarni parkowych. Wszystkie
s³upy bêd¹ wyposa¿one w diodowe oprawy LED o bia³ej barwie œwiat³a oraz czujniki ruchu.
Instalacja otrzyma nowe okablowanie (prawie 7 kilometrów
nowego kabla) i system sterowania. System steruj¹cy
oœwietleniem w Parku Praskim
bêdzie rozwi¹zaniem proekologicznym, unikatowym w

skali naszego miasta. Bêdzie
dzia³aæ w oparciu o dwa stany
pracy: stan czuwania, w którym oœwietlenie przyciemnia
siê do okreœlonej mocy oprawy (domyœlnie do 60 proc.)
oraz stan akcji, czyli rozjaœnienia do 100 proc. w chwili wykrycia pieszego. Prace maj¹
zakoñczyæ siê we wrzeœniu.
K.
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Dzwony na Okrzei
Niech tytu³ dzisiejszego felietonu nie
zmyli Szanownych Czytelników. Tym
razem nie chodzi o dochodz¹cy do ulicy
Stefana Okrzei dŸwiêk koœcielnych
dzwonów z pobliskiej katedry, ani ¿adnej
innej œwi¹tyni zlokalizowanej w centrum
Pragi. Dzwony na Okrzei to nic innego,
jak powtarzaj¹ca siê na tej ulicy, a konkretnie na skrzy¿owaniu z ulic¹ Jagielloñsk¹, seria wypadków samochodowych.
Dochodzi do nich co kilka miesiêcy – ostatni
wydarzy³ siê pod koniec lipca br., gdy
kolejny raz samochód osobowy wjecha³
w budynek „Kina Praha”.
Nikt na szczêœcie nie zosta³ poszkodowany, pomimo ¿e wypadek wydarzy³ siê
w ci¹gu dnia. Bior¹c jednak pod uwagê
czêstotliwoœæ wypadków w tym miejscu, nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e w koñcu dojdzie na
Okrzei do tragedii, szczególnie, ¿e zarówno
kino, jak i szko³a oraz basen przy Jagiel-

loñskiej, s¹ celami codziennych wêdrówek
wielu mieszkañców Pragi.
Obydwie ulice znajduj¹ siê w gestii Zarz¹du Dróg Miejskich, miejskiej jednostki
bud¿etowej odpowiedzialnej m.in. za
bie¿¹ce utrzymanie wa¿niejszych dróg w
naszym mieœcie. Sprawê niefortunnego
skrzy¿owania znaj¹ w ZDM od lat, a gotowe pomys³y na rozwi¹zanie problemu
z³o¿yli miastu na tacy sami mieszkañcy
Pragi, wybieraj¹c w pierwszej edycji
bud¿etu partycypacyjnego projekt dotycz¹cy rozwoju i poprawy spójnoœci tras
rowerowych na Starej Pradze. W ramach
tego projektu ruch ko³owy na Okrzei mia³
zostaæ uspokojony w³aœnie poprzez wytyczenie pasów rowerowych, wyznaczenie
azyli i przeniesienie czêœci parkowania
na jezdniê. Niestety, projekt do dziœ nie
zosta³ zrealizowany (co jest niezgodne z
regulaminem BP). Najpierw na przeszko-

Praski folwark

Obietnice w realu
Aktualizuj¹c temat podjêty w ostatnim
felietonie pragnê przekazaæ najnowsze
informacje w przedmiocie warszawskich
„czynszówek”, co w du¿ej mierze
przedstawia faktyczny stosunek w³adz
m.st. Warszawy do jej mieszkañców i ich
problemów. Problemów, notabene bêd¹cych
wynikiem li tylko i wy³¹cznie b³êdów oraz
braku nale¿ytej starannoœci urzêdników
przy realizacji projektu. Na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 2
lipca br. Biuro Polityki Lokalowej (BPL)
przedstawi³o analizê i symulacjê ewentualnego zakoñczenia Programu tworzenia
i gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st Warszawy, obowi¹zuj¹cego w
latach 1998-2002 dla 5 budynków
czynszowych w dzielnicach Praga Pó³noc,
Praga Po³udnie, Mokotów i ¯oliborz. Szok
i oburzenie – tak najkrócej mo¿na okreœliæ
nastroje przedstawicieli mieszkañców. Dla
zobrazowania pos³u¿ê siê przyk³adem
budynku 22/24/26 przy ulicy Z¹bkowskiej. Z prezentacji BPL wynika, ¿e koszt
budowy plus szacowany koszt remontu
to 44 mln z³, w tym ok. 5,8 mln z tytu³u
koniecznych prac remontowych. Czyli
poniesione de facto koszty budowy to

38,2 mln z³. Koszt planowanego remontu
w tym momencie pominê, poniewa¿ dla
przywrócenia standardu lokali, gwarantowanego w organizowanych przez m.st.
Warszawa przetargach we wszystkich
czynszówkach jest on na tyle wysoki, ¿e z
punktu widzenia m.st. Warszawy jest wrêcz
niemo¿liwy do realizacji. Wedle umowy
pierwotnej z wykonawc¹ koszt budowy
czynszówki 22/24/26 przy ulicy Z¹bkowskiej okreœlono na poziomie 17 mln z³.
Ró¿nica zatem niebagatelna 21,2 mln z³.
Na kwotê z³o¿y³y siê wydatki zwi¹zane z
likwidacj¹ wad budowlanych i usterek oraz
wy¿szy koszt realizacji inwestycji. Czy¿ nie
sprytne? Urzêdnicy chcieliby dodatkowymi,
nieuzasadnionymi kosztami z tytu³u nieprawid³owoœci przy budowie obarczyæ
mieszkañców. Dlaczego? Jaki by³ udzia³
mieszkañców w procesie budowy i odbiorze prac? OdpowiedŸ brzmi ¿aden. Czy tak
trudno przyznaæ siê w³odarzom miasta do
b³êdu i zakoñczyæ niefortunny eksperyment,
czy tak trudno zweryfikowaæ zakresy odpowiedzialnoœci i kompetencji podleg³ych
jednostek i egzekwowaæ rzeteln¹ i uczciw¹
pracê od urzêdników? Zapewne ³atwiej
przerzuciæ na mieszkañców, którzy nie

dzie sta³y przeci¹gaj¹ce siê uzgodnienia
pomiêdzy dzielnic¹, miastem oraz projektantem pasów, a obecnie, gdy koncepcja
organizacji ruchu zosta³a wreszcie zatwierdzona, ZDM realizuje inne, bardziej priorytetowe inwestycje. W œwiatku miejskich
urzêdników mówi siê o 2019 r., jako ostatecznym terminie realizacji projektu. Oby
do tego czasu nie sta³a siê tragedia, o co
nietrudno, zw³aszcza, ¿e i ruch w okolicy
siê zwiêkszy³ w zwi¹zku z budow¹ kolejnych apartamentowców w Porcie Praskim
oraz otwarciem przejazdu Jagielloñsk¹ na
wprost przez Al. Solidarnoœci. Powy¿szy
projekt powoduje równie¿, ¿e ZDM nie
zgadza siê na inne proponowane przez
mieszkañców rozwi¹zania, takie jak np.
wyniesienie tarczy skrzy¿owania.
Nasza dzielnica ogólnie nie ma
szczêœcia do organizacji ruchu. Kolejnym
po Okrzei miejscem, gdzie „bij¹ dzwony”,
jest skrzy¿owanie Markowskiej z Kijowsk¹.
Tam równie¿ brakuje doraŸnych pomys³ów, jak problem rozwi¹zaæ do czasu
wybudowania kolejnego odcinka Trasy
Œwiêtokrzyskiej i monta¿u sygnalizacji
doœæ ¿e przekazali na rzecz m.st. Warszawy
swoje dotychczasowe lokale, przez wiele
lat regulowali czynsz 300-400% wy¿szy
od obowi¹zuj¹cego w zasobach komunalnych, to mo¿e i teraz siê uda.
To jest ten prospo³eczny trend obecnych
w³adz Warszawy! Kolejny przejaw braku
profesjonalizmu, matactwa i wrêcz manipulacji. Przejaw ca³kowitego lekcewa¿enia,
jak¿e niskiej oceny œwiadomoœci i wiedzy
nas, mieszkañców. A przecie¿ sygna³y o
naszym poziomie intelektualnym otrzymywali od kilku lat. Kilkadziesi¹t spotkañ,
wielogodzinne rozmowy i pisma, które
znaleŸliœmy w segretorach urzêdu m.st.
Warszawy, z dekretacj¹ ad acta. Tak oto
s³uchaj¹, a raczej nie s³uchaj¹ g³osu spo³eczeñstwa. Umiejêtne czytanie potrzeb
swojej spo³ecznoœci lokalnej do podstawa
zarz¹dzania. To najwiêksze wyzwanie dla
samorz¹du, który my sami wybieramy.
Samorz¹du, dla którego powinien liczyæ
siê g³os obywateli.
Jako przedstawiciele Stowarzyszenia
Miejski Eksperyment Mieszkaniowy, reprezentuj¹c mieszkañców czynszówek
Z¹bkowska, Meissnera, Marii Kazimiery,
Mickiewicza i Abramowskiego z³o¿yliœmy
po raz kolejny stosowne uwagi i wnioski
na rêce radnych m.st. Warszawy, cz³onków
Komisji Rozwoju Gospodarczego, którzy na
posiedzeniu wrzeœniowym bêd¹ opiniowaæ

Prosto z mostu

„Motyl” i Polska
Pogrzeb genera³a Zbigniewa ŒciboraRylskiego tyle¿ nam powiedzia³ o generale
- Powstañcu Warszawskim, co o wspó³czesnej
Polsce. Genera³ „Motyl” - taki pseudonim
mia³ w Armii Krajowej - by³ bardzo skromnym cz³owiekiem. Nie chcia³ uroczystoœci
pogrzebowych w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego z honorami nale¿nymi genera³owi.
Mszê œwiêt¹ odprawiono w koœció³ku na
Pow¹zkach, który nie by³ w stanie pomieœciæ wszystkich przyjació³ i sympatyków
genera³a, przyby³ych t³umnie na pogrzeb,
mimo rekordowego upa³u.
Tak: sympatyków, genera³ by³ bowiem
postaci¹ publiczn¹ - jak ma³o kto w Warszawie. Nie tylko z racji bohaterskiej
przesz³oœci powstañczej, choæ przecie¿ by³
dowódc¹ kompanii i oficerem ³¹cznikowym
legendarnego pu³kownika „Rados³awa”.
Przede wszystkim jednak przez 25 lat by³
prezesem Zwi¹zku Powstañców Warszawskich,
odgrywaj¹c ogromn¹ rolê w przekazywaniu
wartoœci moralnych Powstania kolejnym
pokoleniom. Sta³ siê symbolem pokolenia
AK, tej jego czêœci, która doczeka³a niepodleg³ej Polski. W ostatnich latach to on
przywróci³ pamiêæ o cierpieniach ludnoœci

cywilnej podczas Powstania i to on publicznie
piêtnowa³ chuligañskie zachowania podczas obchodów rocznicowych Powstania.
Szefowa³ Zwi¹zkowi, który symbolizowa³
cnotê zapomnian¹, a nawet dziœ zwalczan¹:
jednoœæ Polaków w walce ze wspólnym
zagro¿eniem. Do Zwi¹zku Powstañców
Warszawskich nale¿¹ bowiem - a raczej
coraz czêœciej, niestety: nale¿eli - zarówno
cz³onkowie AK, NSZ, jak i komunistycznej AL,
a tak¿e ¿o³nierze armii Berlinga, którzy
przedostali siê przez Wis³ê i walczyli
ramiê w ramiê z Powstañcami. Sam
genera³, wówczas kapitan, „Motyl” dowodzi³ przez jakiœ czas oddzia³em berlingowców po œmierci ich dowódcy na Przyczó³ku
Czerniakowskim.
W tym wszystkim nie odnajduj¹ siê
politycy PiS, lubi¹cy proste podzia³y
dobry-z³y. Na pogrzebie genera³a ŒciboraRylskiego najwy¿szym rang¹ przedstawicielem rz¹du by³ szef gabinetu premiera
Marek Suski. Czu³ siê wyraŸnie nieswojo
siedz¹c obok Bronis³awa Komorowskiego
i Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mia³ mieæ
ponoæ list od premiera Morawieckiego,
ale go nie odczyta³. List od prezydenta

Andrzeja Dudy odczyta³ za to stremowanym g³osem urzêdnik œredniego szczebla
Kancelarii Prezydenta.
I to wszystko. Wiêcej gestów ze strony
przedstawicieli Pañstwa Polskiego wobec
ikony œrodowiska Powstañców Warszawskich nie by³o. Wspó³gra to niestety z incydentem z 2016 r., kiedy to prezydent
Andrzej Duda podczas przemówienia 11
listopada, wymieniaj¹c zas³u¿onych dla
niepodleg³oœci Polski od czasów I RP po
„Solidarnoœæ” pomin¹³ Armiê Krajow¹ i
w³aœnie Powstañców Warszawskich. Coœ
chyba posz³o nie tak...
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Bia³o³êcka karuzela

Powakacyjnie
(do rozwa¿ania np. likwidacja lewoskrêtu).
Z tego miejsca pragnê zaapelowaæ do
Szanownych Czytelników o roztropnoœæ,
szczególnie gdy jedziecie (nie tylko) przez
Pragê samochodem. Czasem warto odpuœciæ
i zamiast przyspieszaæ na pomarañczowym, zaczekaæ do zmiany œwiate³. Taka
decyzja mo¿e uratowaæ komuœ ¿ycie.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

i ewentualnie rekomendowaæ Radzie
Warszawy dalszy tryb dzia³añ.
Szanowni Radni m.st. Warszawy,
we wrzeœniu br. decyzja nale¿y do Was,
a do nas, mieszkañców przy najbli¿szych
wyborach. Ju¿ wkrótce!
„Kimkolwiek jesteœ, b¹dŸ dobry”
- Abraham Lincoln
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Szanowni Pañstwo, wakacje rz¹dz¹c¹
siê swoimi prawami. Równie¿ na Bia³o³êce
da³o siê odczuæ urlopowy okres i wyraŸny
deficyt tematów do opisywania. Niezawodny okaza³ siê tylko niestrudzony Jaki.
Kandydat Zjednoczonej Prawicy ka¿dego
dnia dostarcza³ nam tematów do towarzyskich rozmów, og³aszaj¹c kolejne elementy
swojego programu. Ponadto na Bia³o³êkê
zawita³ w tym czasie a¿ dwa razy. Ktoœ
móg³by pomyœleæ, ¿e na tej dzielnicy
ministrowi Patrykowi Jakiemu mo¿e wyj¹tkowo zale¿eæ, ale prawda jest taka,
¿e Patryk by³ tak samo aktywny prawie
w ka¿dej dzielnicy Warszawy. Wie, ¿e
najpierw trzeba ws³uchaæ siê w g³os tego
miasta, aby potem nadaæ mu w³aœciwy
kierunek rozwoju. Akcja okaza³a siê strza³em
w dziesi¹tkê. Towarzysz¹c kandydatowi w
pi¹tkowe popo³udnie w #100imyPodBlokiem
ruszyliœmy zaplanowanym szlakiem bia³o³êckich osiedli. Ku naszemu zaskoczeniu
i wbrew powszechnej opinii okaza³o siê,
¿e mieszkañcy Bia³o³êki interesuj¹ siê
polityk¹ i to bardzo. Entuzjastycznie przywitali Patryka Jakiego na swoich osiedlach
z zamiarem przybli¿enia najpilniejszych
potrzeb w swojej okolicy. Problemy koncentrowa³y siê g³ównie wokó³ powa¿nych
braków w podstawowej infrastrukturze
miejskiej czyli braku ¿³obków, przedszkoli, infrastruktury medycznej czy drogowej.
Wielu mieszkañców pyta³o czy jest szansa, ¿eby na Bia³o³êkê dotar³o metro. W
sumie Patryk Jaki spêdzi³ na Bia³o³êce
ponad 4 godziny, podró¿uj¹c i prowadz¹c
rozmowy z zainteresowanymi, przypadkowymi przechodniami oraz lokalnymi
liderami. Potrzeby naszej dzielnicy s¹
ogromne, a mieszkañcy sprawiaj¹ wra¿enie, jakby czuli siê przez ostatnie lata
zapomniani. Niestety, strategia wyborcza
Patryka Jakiego nie wszystkim przypad³a

do gustu. Jeden z cz³onków ugrupowania
IMB, bêd¹cej obecnie w koalicji z Platform¹
Obywatelsk¹ i pos³uguj¹cej siê ju¿ now¹
nazw¹ bezpartyjni.org, na bia³o³êckich
forach internetowych postanowi³ daæ upust
swojej z³oœci i napisaæ co myœli o wyborcach Patryka Jakiego. Przez wzgl¹d na
szacunek do tej osoby imiê i nazwisko zachowam do wiadomoœci w³asnej. I tak od
dzia³acza przybudówki PO na Bia³o³êce
dowiadujemy siê, ¿e (cytujê): - „Raz jeden poszed³em z byd³em do Biedronki...
Koszmar, nawet trudno opisaæ”, „Cz³owiek
nie popycha ciê na wejœciu na pla¿ê i nie
zaznacza kawa³ka ziemi swoim moczem,
by po chwili rozstawiæ tam 3 po³¹czone
parawany. Przepraszam, mi jest wstyd nawet o tym pisaæ. Po prostu nie warto siê
jakkolwiek z tym uto¿samiaæ. Zapraszam
do elit, np. do Sopotu... Do tego piêkna
poniemiecka architektura”. Przytaczam
Pañstwu te cytaty, bo ich autor startowa³
w ostatnich wyborach na radnego Bia³o³êki
z list IMB (bezpartyjni.org). Czy takich
lokalnych liderów sobie ¿yczymy, odpowiedzcie sobie Pañstwo na to pytanie sami.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka

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

Ch³odnym okiem

Rekiny kontratakuj¹
Minê³y prawie dwa miesi¹ce od
opublikowania przez grupê radnych listu
otwartego do przewodnicz¹cego rady
Ryszarda Kêdzierskiego. Listu, w którym
radni domagaj¹ siê zwo³ania sesji i publicznej odpowiedzi na stawiane przez Now¹
Gazetê Prask¹ zarzuty. Przewodnicz¹cy sesji
nie zwo³a³. Przewodnicz¹cy odpowiedzia³
radnym sygnatariuszom na list. Przewodnicz¹cy zastosowa³ klasyczn¹ PiS-owsk¹
taktykê - zaatakowa³. W imaginacji autora
listu sta³em siê kierownikiem grupy,
formu³uj¹cej pod jego adresem k³amliwe
i nieprawdziwe informacje. Nastêpnie
Przewodnicz¹cy pozwoli³ sobie, delikatnie
mówi¹c, przejechaæ siê po mojej osobie i
po innych sygnatariuszach listu, zarzucaj¹c im
m.in. pracê w instytucjach m.st. Warszawy.
Pan Przewodnicz¹cy zapomnia³ przy tym,
¿e znacz¹ca czêœæ klubu PiS jest zatrudniona
w spó³kach Skarbu Pañstwa i administracji
rz¹dowej. Tyle preambu³y. Potem jest tylko
gorzej, napadamy na skromnego przedsiêbiorcê, który od lat w trudzie i znoju
zaczynaj¹c od jednej teczki i laptopa
budowa³ bez politycznych parasoli firmê
rodzinn¹. Przyznaje Pan Przewodnicz¹cy,
¿e administruje osiedlami budowanymi
przez deweloperów, zapomina jednak
o budynkach wspólnotowych, w których
wspó³udzia³owcem jest m.st. Warszawa.
Samo to nie jest kryminogenne. Nowa Gazeta Praska zwraca³a uwagê na fakt, ¿e
„Problem pojawia siê, gdy zachodziæ mog¹

podejrzenia, ¿e dzia³alnoœæ polityczna
przenika siê z dzia³alnoœci¹ biznesow¹” i
to by³o g³ównym przedmiotem naszego
zainteresowania. Nasze pytania potraktowane zosta³y z niesamowita but¹ i bezczelnoœci¹, m.in. na pytanie o pe³n¹ informacjê na temat zasad wynajmu przez
Przewodnicz¹cego Kêdzierskiego na rzecz
firmy Biemar wiceprzewodnicz¹cego rady
Marka Bieleckiego nieruchomoœci przy ulicy
Krowiej 6 (taki adres firmy podaje on w
swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym), otrzymujemy odpowiedŸ „jest to kolejny punkt,
który nie ma nic wspólnego z rzeczywistoœci¹ i stanowi Pañstwa urojenia” Pozosta³e odpowiedzi utrzymane s¹ w
podobnej tonacji. Zero refleksji i reakcji
na sedno problemu. Wœciek³y atak i buta.
Nastêpnie Przewodnicz¹cy ¿yczy nam
udanych wakacji, odpoczynku relaksu,
spacerów po parku itp. Na list nie pozosta³
tak¿e obojêtny drugi z bohaterów artyku³ów
w NGP wiceprzewodnicz¹cy rady, w³aœciciel
Biemaru - Marek Bielecki. Ten poszed³ po
ca³oœci. Zleci³ poszukiwanie na mnie „haków” we wszystkich komórkach urzêdu,
siêgaj¹c a¿ do roku 2000, czyli do okresu,
gdy by³em dyrektorem zarz¹du Pragi
Pó³noc, za¿¹da³ tak¿e wyst¹pienia o moj¹
teczkê do IPN, a byæ mo¿e uruchomi³ inne
trzyliterowe agencje. Rekiny kontratakuj¹.
Wiele wskazuje, ¿e sprawa ta po³o¿y siê
cieniem na tej kadencji rady. Tak czy inaczej, bez wzglêdu na próby zastraszania,

bêdê d¹¿y³ do pe³nego wyjaœnienia tej
sprawy na sesji, do której - mam nadziejê
- prêdzej czy póŸniej dojdzie. Zaskakuj¹ca
jest postawa burmistrza Pragi Wojciecha
Zab³ockiego, który w sprawie k³ad¹cej siê
cieniem tak¿e na urz¹d, którym kieruje,
nie zrobi³ nic w celu jej wyjaœnienia. Wiêcej,
próbuje sprawê zamieœæ pod dywan. Moja
interpelacja w sprawie nieruchomoœci na
Pradze Pó³noc zarz¹dzanych przez radnych
Kêdzierskiego i Bieleckiego zosta³a ukryta
pod tytu³em z „w sprawie tzw. deklaracji
œmieciowych” a w odpowiedzi na ni¹
zas³oniêto siê … tajemnic¹ skarbow¹.
Na pewno jakieœ s¹. Wyjaœnimy.
PS. Panie Przewodnicz¹cy gratulujê
nowego BMW i wzrostu zasobów gotówki
z roku na rok o 750 000 z³otych przy
wykazanych ca³orocznych przychodach na
poziomie 500 000 z³otych.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
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
• 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

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 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
WINYLE, CD, KASETY - skup
i sprzeda¿. Wyceniamy na
miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876
SPRZEDAM
SPRZEDAM dzia³kê na
Paluchu o powierzchni 320 m2
z drewnianym domkiem - woda,
œwiat³o, tel. 606-596-988
SPRZEDAM meble apteczne,
krzes³a, ró¿ne z lat 70,
tel. 798-361-594
PRACA
SZKO£A Podstawowa nr 342,
ul. Strumykowa 21A, Warszawa
poszukuje woŸnych. Zg³oszenia
tel. 22 676-53-80

www.drzwiokna.waw.pl

Prawnik na Wrotkach

Po¿yczka
a u¿yczenie
Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e ró¿nica miêdzy tymi
terminami jest oczywista. Jak siê okazuje – niekoniecznie.
Wiêkszoœæ osób uznaje te dwa terminy za to¿same, mimo
¿e s¹ to ca³kiem inne konstrukty prawne. Dzisiaj wiêc
pochylimy siê nad tym tematem.
Jako osoba udzielaj¹ca po¿yczki oczekujemy nie tylko
zwrotu rzeczy, ale tak¿e rekompensaty za przekazanie jej
w u¿ywanie - czy s¹ to pieni¹dze, samochód, czy kot. Jeœli
po¿yczamy nasz¹ rzecz, poza spisaniem (w teorii) umowy,
powinniœmy od razu wskazaæ, jakiej gratyfikacji oczekujemy.
Przy po¿yczaniu pieniêdzy sprawa jest doœæ prosta – ustalenie
wysokoœci odsetek. Tu jednak sprawa siê odrobinê komplikuje,
bowiem ka¿da taka gratyfikacja podlega opodatkowaniu.
Doœæ specyficznym przyk³adem, poza najczêstszymi przyk³adami
po¿yczek i kredytów zaci¹ganych w bankach, jest najem mieszkania. W³aœciciel mieszkania, de facto, po¿ycza to mieszkanie
na jakiœ czas osobie wynajmuj¹cej i oczekuje okreœlonych z góry
op³at. Jest to o tyle szczególna forma, ¿e w prawie cywilnym
doczeka³a siê szczególnego traktowania w postaci przepisów
Kodeksu Cywilnego nazwanej Najmem/Umow¹ Najmu.
Czym w takim razie od po¿yczki ró¿ni siê u¿yczenie? Sprawa
jest doœæ prosta. Osoba otrzymuj¹ca przedmiot do u¿ytku,
podobnie jak w przypadku po¿yczki, zobowi¹zana jest do
nale¿ytej dba³oœci i zachowania rzeczy w stanie nienaruszonym,
a po zakoñczeniu okresu u¿yczenia do jej zwrotu (lub w przypadku pieniêdzy zwrotu takiej samej kwoty jak¹ po¿yczy³a,
ale nie konkretnie tych samych monet czy banknotów). Nie
oczekujemy jednak od niej gratyfikacji. U¿yczenie jest najczêœciej spotykane w sytuacjach, gdy student u¿ycza drugiemu
swojej ksi¹¿ki, lub u¿yczamy ksi¹¿kê z biblioteki, albo gdy
ktoœ wyje¿d¿a i prosi kolegê o opiekê nad mieszkaniem (przy
za³o¿eniu, ¿e w czasie jego nieobecnoœci kolega mo¿e z tego
lokum korzystaæ jak z w³asnego) czy samochodem. Z u¿yczeniem mamy tak¿e do czynienia, kiedy s¹siad wpada do
nas jak po ogieñ i prosi o po¿yczenie na 2 godziny samochodu
czy odkurzacza, bo jego siê zepsu³. U¿yczenie ma wiêc zazwyczaj charakter krótkotrwa³y i jest kwesti¹ grzecznoœciow¹.
Delfina Gerbert-Czarniecka

przestêpstwo,
pope³niane na
Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
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Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13 terenie 2,5 tysi¹ca polskich
gmin od lat. Wieszanie œletel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
pych miotów w torbach przed
Pe³en zakres us³ug
drzwiami za którymi widaæ

Sezon ogórkowy w occie
Prawica zawsze jest konserwatywna, a konserwatyzm
jest sztywny jak beton. Dialog
z betonem to brak dialogu.
Wzorem dialogu jest dialog
prezydenta z prezesem. Konserwatyzm zaprawiony jest
obron¹ tego, co stare i stêch³e i zawsze prowadzi do
konfliktu z tym, co nowe i
oœwiecone. Aliœci prezydent

jest nowy, ale czy oœwiecony
- nie powiem. Zawsze oburza³
mnie fakt, ¿e podczas Wigilii
wolne miejsce przy stole jest
nieodmienienie puste, jak ta
wiara. Kto z Was, proszê
Szanownych Pañstwa, zaprosi³ bezdomnego czy osobê
z pobliskiego domu staroœci,
niepe³nosprawnego czy
dziecko z bidula na tê raz do

Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.
Zadzwoñ i umów siê na rozmowê
tel. 602 267 377.

Kto wydr¹¿y dwie
stacje metra?
W pi¹tek, 10 sierpnia, otwarte zosta³y oferty w przetargu
na budowê tuneli i dwóch stacji: Wola Park oraz Powstañców
Œl¹skich. To fragment pomiêdzy obecnie budowanym
odcinkiem, a koñcówk¹ II linii metra na Bemowie.
Na wykonanie tego zadania inwestor – Miasto Sto³eczne
Warszawa – przeznaczy³ kwotê 1 049 255 121,12 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 1 ofertê, na kwotê 959 249 940,00 z³
brutto.
Ofertê z³o¿y³o Konsorcjum w sk³adzie:
- Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt A.S. z siedzib¹
w Ankarze (Turcja), Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 Gölbani
– Ankara, Turcja
- Astaldi S.p.A. z siedzib¹ w Rzymie, ul. Giulio Vincenzo
Bona 65, 00156 Rzym (W³ochy)
- Gülermak Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Wœród kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty znajduj¹ siê:
* cena - 60%,
* skrócenie czasu wykonania – 8%,
* przed³u¿enie okresu rêkojmi – 32%.
Szczegó³owa informacja z otwarcia ofert znajduje siê na
stronie: https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/1754/details
To najkrótszy z planowanych odcinków rozbudowywanej
II linii metra. W ramach kontraktu wybudowanych zostanie
ponad 2,5 kilometra tuneli i prawie 300 tysiêcy metrów
szeœciennych podziemnej kubatury. Powstan¹ równie¿ dwie
stacje roboczo nazywane Wola Park (C05) oraz Powstañców Œl¹skich (C04). Pierwsza z tych stacji powstanie pod
ul. Górczewsk¹ w rejonie Bia³owieskiej; druga równie¿ pod
ul. Górczewsk¹ – po wschodniej stronie Powstañców
Œl¹skich. Za stacj¹ przewidziano komorê torów odstawczych.
Po wprowadzonych korektach – wyjœcia ze stacji maj¹
prowadziæ do wszystkich naro¿ników skrzy¿owania, a tak¿e
na przystanki tramwajowe.
Ca³a druga linia metra bêdzie gotowa przed 2023 rokiem –
wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 s¹ w budowie lub
tocz¹ siê postêpowania przetargowe na wybór wykonawcy.
Trwa budowa odcinka z trzema stacjami na Pradze-Pó³noc i
Targówku – to ok. 3,12 kilometra trasy, a w kierunku zachodnim,
z Ronda Daszyñskiego powstaje ok. 3,4 kilometra podziemnej
kolei równie¿ z trzema stacjami. Obydwie budowy zakoñcz¹
siê w 2019 r. Metro Warszawskie wybra³o tak¿e wykonawcê
projektu i budowê ostatniego odcinka drugiej linii metra na
zachodzie stolicy – na Bemowie, od planowanej stacji Powstañców Œl¹skich do stacji Techniczno-Postojowej Mory. To
ok. 4 kilometrów trasy. Na wszystkie prace wykonawca
bêdzie mia³ 48 miesiêcy od dnia podpisania umowy. Otwarte
zosta³y tak¿e oferty w przetargu na wykonawcê ostatniego
odcinka metra w prawobrze¿nej Warszawie, na Targówku –
ok. 4 kilometrów trasy, trzech stacji i hali torów odstawczych.
Wykonawca bêdzie mia³ na to 36 miesiêcy od daty podpisania umowy.
Centralny odcinek linii M2 czyli siedem stacji pomiêdzy Wol¹
a Prag¹-Pó³noc dzia³a od 8 marca 2015 r. Dziennie przewozi
ok. 150 tys. pasa¿erów.

roku kolacjê? A gdzie dopiero
edukacja, demokracja, wolne
s¹dy, gdzie konstytucja, trójpodzia³ w³adzy?
Kontempluj¹c dekalog w
kontekœcie zwierz¹t zwanych
- a niby dlaczego - mniejszymi
doszed³em do wniosku, ¿e
powinno byæ jeszcze jedno
przykazanie: nie porzucaj!
To, co dzieje siê w samouwielbionym pustog³owiu i
szacunku dla ¿ycia poczêtego
jest klasyczn¹ hipokryzj¹.
Dewastacja osobowoœci jest
wynikiem ci¹gu technologicznego religii i edukacji w
szko³ach. Zani¿ony poziom
wykszta³cenia zani¿a wra¿liwoœæ, utrzymuje skandaliczne
tradycje rodzinne i regionalne
w postaci topienia, k³usownictwa. Brak lekcji z behawiorystami, brak wycieczek do
schronisk. Wiêc jak zapobiegaæ porzuceniom? Nie chodzi
mi o kilka przypadków pokazanych w dziennikach telewizyjnych. To co najmniej 100
tysiêcy przypadków. 100 000.
Ludzie, czy wyœcie pog³upieli?
Kto Wami tak manipuluje i
kto Was z tego rozgrzesza?
Podam fakty. Porzucenia z
samochodu. Przywi¹zania w
lesie i na odludziach. Skrêpowania w workach, tak¿e
foliowych, przez które nie
przenika tlen, porzucenia na
³¹kach, do jezior i rzek. Porzucenia psów i kotów to nie
jest historia Moj¿esza i koszyczka. To jest masowe

zadbane zwierzêta, to efekt
tego ci¹gu parakszta³cenia.
To siê nazywa ONI SIE
ZAJM¥. Tê metodê widujê na
klamce mojej lecznicy. Jest
te¿ wrzucanie do studni.
Wrzucanie do kontenerów na
œmieci. Górna skala tej
ohydy to wrzucenie zwierz¹t
do pojemników na szk³o.100
tysiêcy przypadków, proszê
pana prezesa i prymasa
konserwatywnych w³aœcicieli
ci¹gu tej ohydy. W tej skali
bryluje biznes pod tytu³em
schroniska dla zwierz¹t, poch³aniaj¹cy maj¹tek z ka¿dej
gminy. Skala tej znieczulicy
przekszta³ca siê w spiralê.
Schronisk przybywa, a zwierz¹t w nich coraz wiêcej.
Porzucone zwierzêta ogarnia
strach i histeria. One maj¹ te
same uczucia, co my. Jak
dzieci s¹ bezkrytycznie wierne i ufne. Przypadek z ostatniej chwili: królik znaleziony
w jab³onowskim lesie, a na
osiedlowym œmietniku klatka
i poide³ka. Czyli debile pojechali na wakacje. Dlaczego
ten wspó³czesny obóz koncentracyjny dla zwierz¹t ma
siê dobrze? Ano dlatego, ¿e
ci¹g technologiczny koœcio³a
i w³adzy ubezw³asnowolni³
ciemny lud i pozbawi³ odpowiedzialnoœci. Dlatego, ¿e
nie ma obowi¹zku trwa³ego
oznakowania ka¿dego ¿yj¹cego zwierzêcia. Dziêki Unii
Europejskiej nawet krowy
maj¹ kolczyki z numerami.
Czip to koniec anonimowoœci,
a pocz¹tek imienia, nazwiska,
adresu bydlaka i kary dla
bydlaka.

Kto przygarnie Szani
Szani jest psiakiem doœæ m³odym du¿ym i energicznym. Jest
w dobrej formie, choæ trochê “przy koœci”. Szani kocha ludzi
i kontakt z nimi. Na spacerach lubi zwróciæ na siebie uwagê
i popiskuje czasem do innych psiaków, szczególnie tych
wiêkszych. WyraŸnie widaæ, ¿e pobyt w schronisku jest dla
niej du¿ym ograniczeniem. Praca na wybiegu sam na sam
pokazujê ¿e Szani jest pos³uszna, reaguje na wo³anie, na
smako³yki, na kliker. Niestety
obecnoœæ innych psów j¹ rozprasza.
Potrzebuje du¿o ruchu,którego
przy spacerach raz czy 2 razy
w tygodniu w schronisku nie
jesteœmy w stanie jej zapewniæ.
Powinna chodziæ w szelkach,
gdy¿ z obro¿y mo¿e siê uwolniæ.
Kontakt w sprawie adopcji:
Weronika tel. 667 036 547,
Justyna tel. 783 003 754.
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