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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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Rolety wewnêtrzne

plisy, ¿aluzje, moskitery

Rolety zewnêtrzne

(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147

22 679-23-41
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Budowa II linii metra

STOMATOLOGIA
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Program na scenie g³ównej,

zlokalizowanej u zbiegu ulic

Jagielloñskiej i K³opotowskiego

ubarwi³y wystêpy kabaretowe

i muzyczne. Jak co roku

przyznano te¿ statuetki Floriana

za zas³ugi dla dzielnicy. Tym

razem uhonorowano: Towa-

rzystwo Mi³oœników Wilna i

Ziemi Wileñskiej, organizuj¹ce

„Kaziuki” na ul. Wileñskiej,

Pracowniê tañca Aglaja,

podnosz¹c¹ z sukcesami

kompetencje taneczne pra-

skich dzieci oraz profesora

Jarmark Floriañski

po raz dwunasty
Dzielnica Praga Pó³noc rozpoczê³a sezon imprez

plenerowych od dwunastej ju¿ ods³ony Jarmarku

Floriañskiego. Choæ aura raczej nie rozpieszcza³a, w

niedzielê 7 maja na ul. Floriañskiej pojawi³o siê wielu

pra¿an wraz z ca³ymi rodzinami. Stoiska handlowe ofero-

wa³y regionalne produkty ¿ywnoœciowe i wysokiej klasy

wyroby rzemios³a artystycznego. Przewidziano równie¿

atrakcje dla najm³odszych. Ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.

Dariusza Iwana kierownika

Muzeum Zoologicznego Pol-

skiej Akademii Nauk promu-

j¹cego pomys³ utworzenia

Narodowego Muzeum Przy-

rodniczego na terenie Fortu

Œliwickiego.

Organizatorem wydarzenia by³

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc,

wspó³organizatorami Kuria

Diecezji Warszawsko-Praskiej

i Dom Kultury Praga. Jarmark

honorowym patronatem obj¹³

Abp Henryk Hoser SAC Biskup

Warszawsko-Praski.

Ca³a sprawa, w rozwi¹zanie

której przez lata zaanga¿o-

wane by³y organy kontrolne

Rady Dzielnicy, Urzêdu

Miasta, praski ZGN, wymiar

sprawiedliwoœci oraz organy

komornicze ma swój po-

cz¹tek w 1995 r. W kolejn¹

rocznicê wybuchu Powstania

Warszawskiego (zbie¿noœæ

dat zapewne przypadkowa)

poprzednik dzisiejszego ZGN,

czyi Zarz¹d Nieruchomoœci

Komunalnych Warszawa

Praga Pó³noc zawar³ umo-

wê najmu lokalu nr 35 o

powierzchni prawie 160 m2

znajduj¹cego siê przy ul.

Z¹bkowskiej 13. Drug¹

stron¹ umowy by³ Jacek

Wachowicz, mieszkaj¹cy

wówczas przy Z¹bkowskiej 13.

Umowa zosta³a zawarta na

czas oznaczony, tj. na 3 lata,

a wynegocjowana stawka

miesiêcznego czynszu nie

by³a zbyt wygórowana i

wynosi³a ok. 824 z³ brutto.

Tego samego dnia, tj. 1

sierpnia 1995 r., strony za-

war³y aneks do umowy, z

którego wynika³o, ¿e umowa

najmu bêdzie obowi¹zywaæ

na czas nieoznaczony, przy

czym aneks mia³ obowi¹zy-

waæ od 30 czerwca 1998 r.

W lokalu nr 35 mia³a byæ

prowadzona dzia³alnoœæ

gospodarcza – krawiectwo –

wyrób i sprzeda¿.

Jak radny Jacek

lokal od ZGN

wynajmowa³
Parafrazuj¹c George’a Orwella chcia³oby siê rzec, ¿e

wszyscy mieszkañcy s¹ równi, ale niektórzy, pe³ni¹cy np.

funkcjê dzielnicowych radnych, s¹ równiejsi. Do takiego

stwierdzenia uprawnia historia najmu jednego z lokali

u¿ytkowych przy ulicy Z¹bkowskiej, do którego kluczami

dysponowa³ przez ponad 20 lat (przez wiêkszoœæ tego

czasu bezumownie) praski radny Jacek Wachowicz.

Po sprawdzeniu i przeanali-

zowaniu parametrów pracy,

tarcza wyruszy z szybu star-

towego i rozpocznie dr¹¿enie

tunelu szlakowego ze stacji

Trocka do ju¿ istniej¹cej stacji

Dworzec Wileñski. Maria bêdzie

dr¹¿yæ prawy tunel, którym w

przysz³oœci pojad¹ poci¹gi

od strony Pragi w kierunku

Targówka. Zadaniem Marii

bêdzie wydr¹¿enie blisko 2,25 km

tunelu, co przy planowanym

tempie pracy 10 metrów na

dobê zajmie oko³o 10 miesiêcy.

Za miesi¹c do pracy w równo-

leg³ym, lewym tunelu szlako-

wym ruszy druga z tarcz –

Anna, która jest ju¿ montowa-

na w szybie startowym przy

Trockiej. Bêdzie dr¹¿yæ tunel

tej samej d³ugoœci i w tym

samym, zak³adanym tempie.

Tym tunelem pojad¹ poci¹gi z

Maria ruszy³a
Tak jak zapowiadaliœmy w poprzednim wydaniu NGP, tarcza

Maria ruszy³a do pracy na dwa miesi¹ce przed planowanym

terminem. 5 maja Maria rozpoczê³a swoj¹ co najmniej

10-miesiêczn¹ podró¿. Na razie trwa rozruch tarczy, który jest

w istocie wolnym przebijaniem siê przez œciany szczelinowe,

w trakcie którego in¿ynierowie nadzoruj¹cy pracê Marii bêd¹

sprawdzaæ dzia³anie wszystkich zespo³ów tarczy.

Targówka w kierunku Pragi.

Rozpoczyna siê najbardziej

pasjonuj¹cy etap budowy.

Dwie potê¿ne tarcze o ³¹cznej

masie 1,5 tys. ton bêd¹ nie

tylko dr¹¿yæ, ale i obudowywaæ

tunele betonowymi tubingami

i odprowadzaæ taœmoci¹gami

na powierzchniê ca³y urobek.
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Jak radny Jacek lokal od ZGN wynajmowa³
Kilka lat póŸniej najemca

rozpocz¹³ dzia³alnoœæ poli-

tyczn¹ na Pradze Pó³noc.

Zosta³ dzielnicowym radnym

z listy Komitetu Wyborczego

Wyborców Inicjatywa Spo-

³eczna Wspólnota Samorz¹-

dowa, a w kolejnych wybo-

rach uzyskiwa³ mandat z list

Praskiej Wspólnoty Samo-

rz¹dowej. W miêdzyczasie, w

wyniku ró¿nych politycznych

gier, Wachowicz jako radny

dzia³a³ równie¿ pod szyldami

PiS oraz klubu Nasza Praga.

Moment objêcia mandatu

radnego wiele zmieni³ w

kwestii Z¹bkowskiej 13. Jako

dzielnicowy radny, Wacho-

wicz zacz¹³ podlegaæ przepi-

som ustawy o samorz¹dzie

gminnym. Art. 24 lit. f wspo-

minanej ustawy zabrania

radnym prowadzenia dzia-

³alnoœci gospodarczej (oraz

zarz¹dzania tak¹ dzia³alnoœci¹,

a tak¿e pe³nienia funkcji

przedstawiciela lub pe³no-

mocnika) z wykorzystaniem

mienia komunalnego (a wiêc

np. lokalu u¿ytkowego) gminy,

w której radni uzyskali mandat.

Jeœli taka dzia³alnoœæ by³a

prowadzona przed rozpoczê-

ciem wykonywania mandatu,

radny powinien jej zaprzestaæ

w ci¹gu 3 miesiêcy od daty

z³o¿enia œlubowania. Niewy-

konanie tego obowi¹zku

mo¿e stanowiæ podstawê

do wygaœniêcia mandatu

radnego.

Najemca Z¹bkowskiej 13

lok. 35 niespecjalnie siê tym

przejmowa³, s¹dz¹c po jego

kolejnych inicjatywach, dla

których lokal by³ siedzib¹.

Jedn¹ z nich by³ np. Parafialny

Klub Sportowy „Praga”, wpisany

w marcu 2000 r. do rejestru

ewidencji.

Zacz¹³ siê za to przejmo-

waæ praski ZGN, co wynika³o

z rosn¹cego zad³u¿enia z

tytu³u nieop³acanego przez

Wachowicza czynszu. W

styczniu 2008 r. umowa najmu

zosta³a wypowiedziana w

trybie natychmiastowym. W

tym czasie zad³u¿enie najemcy

wynosi³o ponad 6,7 tys. z³. W

zwi¹zku z tym, ¿e Wachowicz

nie wyda³ lokalu, miasto

skierowa³o sprawê do s¹du.

W sierpniu 2008 r. zapad³ wyrok

nakazuj¹cy Wachowiczowi

wydanie lokalu oraz zwrot

kosztów procesu. Sprawa

zosta³a skierowana do ko-

mornika z rygorem natych-

miastowej wykonalnoœci.

Na etapie egzekucji zad³u¿enia,

w maju 2009 r., Wachowicz

zawar³ z ZGN (reprezentowanym

ju¿ przez dyrektor Bo¿enê

Salich) porozumienie, w

którym uzna³ swój d³ug (w

miêdzyczasie urós³ on do

kwoty ponad 19 tys. z³), a

tak¿e zobowi¹za³ siê do

jego sp³aty w ratach. ZGN by³

przy tym wspania³omyœlnym

wierzycielem i ze wzglêdu na

sytuacjê materialn¹ d³u¿nika

roz³o¿y³ p³atnoœæ na miesiêczne

raty w wysokoœci ok. 528 z³

ka¿da (plus miesiêczny

czynsz za zajmowany lokal).

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e

Wachowicz pe³ni³ wtedy mandat

radnego i otrzymywa³ na rêkê

oko³o 20 tys. z³ rocznej diety

(niezale¿nie prowadzi³ dzia-

³alnoœæ gospodarcz¹), by³a

to nad wyraz szczodra oferta

ze strony wierzyciela.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e

sprawa zostanie rozwi¹zana

polubownie, a niefrasobliwy

najemca sp³aci d³ug. Nic bar-

dziej mylnego. Przez kilka

kolejnych lat prowadzona

by³a gra w kotka i myszkê

miêdzy Wachowiczem a ZGN

i miastem. Niezale¿nie od

tego, kto w danym momencie

sprawowa³ rz¹dy w stolicy i

w dzielnicy. Wysy³ane by³y

kolejne monity z wezwaniami

do zap³aty oraz nakazami

opró¿niania zajmowanego

bezumownie lokalu. Kwota

d³ugu zaœ ros³a: w paŸdzier-

niku 2011 r. – ok. 18,4 tys. z³,

w po³owie lutego 2012 r. – ok.

23,5 tys. z³ i ok. 25 tys. z³ w

koñcu lutego. W miêdzyczasie

Wachowicz dokonywa³ czê-

œciowych sp³at, nie uzwglêdnia-

j¹cych jednak np. nale¿nych

odsetek. Szczegó³owa historia

tych operacji zosta³a ujêta w

protokole Zespo³u Kontrolnego

Komisji Rewizyjnej Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc M.st.

Warszawy z kontroli Zak³adu

Gospodarowania Nierucho-

moœciami w Dzielnicy Praga

Pó³noc za okres 01.01.2010-

31.12.2014 (pisaliœmy o nim

w NGP w numerze 14 z 7

wrzeœnia 2015 r.).

Niezale¿nie, oprócz d³ugu

wobec ZGN, narasta³ d³ug

Wachowicza w stosunku do

miasta z tytu³u niep³aconego

podatku od nieruchomoœci za

wspominany lokal komunalny

(obowi¹zek taki ci¹¿y na na-

jemcy zgodnie z przepisami

ustawy o podatkach i op³a-

tach lokalnych). W tej kwestii

równie¿ dzia³y siê rzeczy nie-

zwyk³e. Tylko w paŸdzierniku

2015 r. (na Pradze rz¹dy

sprawowa³a ju¿ wtedy koalicja

PiS-PWS) wydane zosta³y

dwa postanowienia Prezy-

dent Warszawy o umorzeniu

postêpowania egzekucyjnego

przeciwko Wachowiczowi w

zwi¹zku z nieuregulowaniem

podatku od nieruchomoœci za

lata 2007, 2008, 2009 oraz

czêœciowo za 2005 r. z po-

wodu „przedawnienia” terminu.

Który z najemców nie

chcia³by otrzymaæ takiego

prezentu?

W paŸdzierniku 2015 ZGN

z³o¿y³ wniosek do komornika

o opró¿nienie lokalu. W

listopadzie 2015 zosta³a

podjêta egzekucja komornicza.

Dwukrotnie okreœlono termin

egzekucji, ale przed drugim

terminem, w czerwcu 2016,

ZGN wniós³ o zawieszenie

postêpowania. A w tym

samym czasie radny Jacek

wyst¹pi³ do ZGN o zawarcie

kolejnej nowej umowy najmu

na zajmowany lokal przy ulicy

Z¹bkowskiej.

Sprawa swój fina³ znalaz³a

w lipcu 2016 r., gdy Wachowicz

wyda³ dobrowolnie zajmowany

bez umowy lokal przy Z¹b-

kowskiej. To jednak nie koniec

tej historii. W listopadzie 2016 r.,

kilka miesiêcy po odzyskaniu

kluczy do lokalu, praski ZGN

og³osi³ konkurs ofert na jego

wynajem na okres 3 lat.

Zgodnie z zapisami og³oszenia

konkursowego lokal prze-

znaczono na dzia³alnoœæ

ksiêgow¹ i biurow¹. Potencjalni

najemcy mogli siê zg³aszaæ

do 7 grudnia 2016 r. W tym

samym czasie, pod tym sa-

mym adresem, prowadzona

by³a firma budowlana (jako

jednoosobowa dzia³alnoœæ

gospodarcza), której w³aœci-

cielk¹ zgodnie z baz¹ REGON

by³a Sandra Wachowicz, ...

prywatnie córka radnego

Jacka (dzia³alnoœæ jej firmy

zosta³a zawieszona 29 grudnia

2016 r.).

Do os¹du naszych czytelników

pozostawiamy, czy wypada w

ten sposób postêpowaæ przed-

stawicielowi mieszkañców w

Radzie Dzielnicy…

Redakcja

Jeœli chcielibyœcie poka-

zaæ waszym dzieciom

okolicê z nieco innej per-

Tajemnice, spacery,

zagadki i wyzwania

- dla ca³ej rodziny!
„Pewnego dnia w bibliotece zapanowa³ straszny

rwetes. Zniknê³y ksi¹¿ki... Nie wszystkie, rzecz jasna, ale

kilka z nich. W tym samym czasie w okolicy odnotowano

pojawienie siê niezwyk³ych postaci, tajemnicze znaki...

Rumor i rwetes. Gdzie siê podzia³y ksi¹¿ki? Kogo naprawdê

widziano przy fontannie na pl. Hallera - hipopotama,

Pippi, pana Toma?”

spektywy ni¿ zwykle, jeœli

lubicie czytaæ lub chcecie t¹

pasj¹ zaraziæ wasze dzieci,

a jednoczeœnie dobrze siê

przy tym bawiæ, to w trzy

kolejne majowe weekendy

zapraszamy do udzia³u w

grach organizowanych prze

Bibliotekê Publiczn¹ im. Ks.

Jana Twardowskiego. Grê

prowadzi znana z wielu

dzia³añ artystyczno-edu-

kacyjnych kompania arty-

styczna I co by³o dalej,

za³o¿ona w 2012 roku

przez Nataliê Leszczyñsk¹

i Krystynê Bocheñsk¹ –

prywatnie mieszkanki i oczy-

wiœcie wielbicielki Pragi!

Akcja pierwszej gry

umiejscowiona jest w

okolicach pl. Hallera (13

maja 2017, start z Domu

Kultury Praga o godz.

11.00), dwie kolejne edycje

odbêd¹ siê na Szmulkach

(20 i 27 maja, start o godz.

11.00 z Domu S¹siedzkiego

Szmulowizna).

Uczestnicy, chc¹c rozwi-

k³aæ sprawê zagadkowych

znikniêæ ksi¹¿ek z bibliotecz-

nych rega³ów, rusz¹ tropem

bohaterów Tove Jansson,

Astrid Lingren, Juliana Tuwima,

Jana Brzechwy i Stefana

Themersona. Aby wzi¹æ

udzia³ w grze, nale¿y

zapisaæ siê na listê uczest-

ników telefonicznie lub

mailowo: tel.: 22 818 49 00,

bdz59@bppn.waw.pl .

Iloœæ miejsc ograniczona.

Dzieñ otwarty:

27 maja godz. 11.00

Gra miejska
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

10.05 (œroda) godz. 9.00 - „W Szarakowie” Teatr Pinokio DK Zacisze

zaprasza zaprzyjaŸnione szko³y na spektakl teatralny. Scenariusz

i re¿yseria Czes³awa Abramczyk.

10.05 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e – kierunek:

Australia. Spotkanie dla aktywnych mi³oœników podró¿owania

50+, zainteresowanych wspólnymi wyprawami. Wstêp wolny.

11.05 (czwartek) godz. 9.00 - „W Szarakowie” Teatr Pinokio

DK Zacisze zaprasza zaprzyjaŸnione szko³y na spektakl

teatralny. Scenariusz i re¿yseria Czes³awa Abramczyk.

12.05 (pi¹tek) godz. 19.00 - Wiankowe warsztaty florystyczne.

Op³ata 70 z³.

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

* Mali Einsteini – temat: Co jedz¹ i jak pij¹ kwiaty? Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

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

dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: W pogoni za babim latem -

Józef Che³moñski. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

13.05 (sobota) - „Przed-Nocka Muzeów” dla najm³odszych.

Projekt obejmuje otwarcie wystawy obrazów Miko³aja Maleszy,

warsztaty scenograficzne z Miko³ajem Malesz¹ przy wspó³udziale

Lidii Sycz oraz spektakl pt. „Plastuœ” w wykonaniu Teatru

Wariacja. Realizacja w godzinach 15.30-19.00.

13.05 (sobota) godz. 18.00 - „Plastuœ” spektakl teatralny dla

dzieci w wykonaniu Teatru Wariacja. Wejœciówki do odbioru w

kasie DK Zacisze (iloœæ miejsc ograniczona).

14.05 (niedziela) - Majówka w Pa³acu w Chrzêsnem – pre-

zentacje wokalne zespo³ów Abra i Kadabra, taneczne boogie

woogie w wykonaniu tancerzy z klubu Boogie Rock oraz tañce

europejskie wspólnie z publicznoœci¹ prowadzone przez Ewê

Karasiñsk¹-Gajo. Miejsce: Chrzêsne, ul. Pa³acowa 1.

15-18.05 (poniedzia³ek- czwartek) - Z artystyczn¹ wizyt¹ w

Reymontówce – wycieczka po ziemi siedleckiej dla studentów

UTW oraz przyjació³ DK Zacisze.

17.05 (œroda) godz. 18.00 - Make up party 2 czyli metamorfoza

Twojego wizerunku. Wydarzenie organizowane dla pañ przez

Stowarzyszenie Targówek w spódnicy, w partnerstwie z Domem

Kultury Zacisze i FM Group. Obowi¹zuj¹ zapisy.

19.05 (pi¹tek) godz.11.00 - Klub Ludzi Kultury. W programie: wyk³ad

Ryszarda Purskiego „Mi³osne perypetie króla Zygmunta II Augusta”

(El¿bieta Habsbur¿anka, Barbara Radziwi³³ówna i Katarzyna Habsbur-

¿anka), spotkanie czytelników „Przekroju”. Goœæ specjalny: Wojciech

D¹browski, autor utworu „Po¿egnanie z Przekrojem”. Wstêp wolny.

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

* Mali Einsteini – temat: Wszystko o zapachu i zmyœle wêchu.

Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa –

godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

20.05 (sobota) godz. 11.00-13.00 - Warsztaty z improwizacji

teatralnej skierowane do cz³onków Teatru „Pinokio”. Projekt

realizowany przez Fundacjê „Szafa Kultury” ze œrodków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

20.05 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.

20.05 (sobota) godz. 18.00 - Wystêp zespo³u „Zaciszañska

Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”podczas II

Spotkania Chórów i Zespo³ów Targówka. Miejsce: Koœció³

pw. Zmartwychwstania Pañskiego, ul. Ksiêcia Ziemowita 39,

Warszawa - Targówek Fabryczny. Organizatorem Spotkania

jest Parafia pw. Zmartwychwstania Pañskiego.

22.05 (poniedzia³ek) godz. 18.00 - Warsztaty z improwizacji

teatralnej skierowane do cz³onków Teatru „Pinokio”. Projekt

realizowany przez Fundacjê „Szafa Kultury” ze œrodków

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

26.05 (pi¹tek) godz. 19.00 - Warsztaty florystyczne – dekoracje

i bukiety œlubne. Op³ata 70 z³.

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

* Mali Einsteini – temat: Piana Party, czyli b¹belkowe szaleñstwo.

Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa –

godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia

sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: W labiryncie Katarzyny

Kobro. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³

* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.

Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.

28.05 (niedziela) godz. 11.30 - Warsztaty filmowe dla dzieci 7+

i m³odzie¿y. Scenariusz filmowy, obs³uga kamery, kompozycja

planu zdjêciowego. Powstanie krótki film dokumentalny. Op³ata

15 z³. Dzieci z sekcji Sztuka na horyzoncie bezp³atnie.

29.05 (poniedzia³ek) godz. 10.30 - Koncert gitarowy w

wykonaniu Jana Kasprzyka z okazji Dnia Matki – spotkanie

studentów UTW. Wstêp wolny.

29.05 (poniedzia³ek) godz. 18.00 - Premiera spektaklu „War is over”

w wykonaniu M³odzie¿owego Studia Teatralnego DK Zacisze.

Scenariusz – na podstawie tekstów wybranych – Magdalena

Mróz i zespó³ M³odzie¿owego Studia Teatralnego. Wstêp wolny.

29.05 (poniedzia³ek) godz.18.00 - Warsztaty z improwizacji teatralnej

skierowane do cz³onków Teatru „Pinokio”. Projekt realizowany przez

Fundacjê „Szafa Kultury” ze œrodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

31.05 (œroda) godz. 14.00 - Dzieñ Matki Sybiraczki. Spotkanie

Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. Koncert

„Serce Matki” w wykonaniu Gulnary Ciechanowskiej (Tomsk,

Rosja) przy akompaniamencie Andrzeja Kowalczyka. Wstêp wolny.

Wydawa³oby siê, ¿e te

wszystkie dzia³ania realizo-

wane by³y na pró¿no (o czym

pisaliœmy m.in. w NGP z 30

listopada ubieg³ego roku). Do

czasu. Po zmianach w sk³a-

dzie koalicji i odsuniêciu od

rz¹dzenia dzielnic¹ radnych i

wiceburmistrzów z „Kocham

Pragê” temat wróci³. Pierwsz¹

jaskó³k¹ by³o posiedzenie

komisji infrastruktury z 27

kwietnia br., podczas którego

radni przyjêli stanowisko o po-

trzebie przywrócenia biblioteki

w okolicach ul. Kijowskiej.

Czy to oznacza, ¿e placówka

wróci do „jamnika”? Z informacji

udzielonych przez burmistrza

Zab³ockiego i wiceburmistrza

Cierpisza wynika, ¿e z tym

mo¿e byæ problem. Dodatko-

wo, w³adze dzielnicy myœl¹ o

miejscu, które bêdzie ³¹czyæ w

sobie funkcje biblioteki, cen-

trum kultury i klubokawiarni.

Minê³o ju¿ prawie pó³tora roku, odk¹d filia nr 102 praskiej

biblioteki publicznej zosta³a formalnie przeniesiona ze Szmu-

lowizny (ul. Kijowska 11) na Golêdzinów. Sprawa relokacji

placówki, która przez ponad 40 lat s³u¿y³a mieszkañcom

Szmulek, Micha³owa, ale równie¿ Kamionka, zbulwersowa³a

wielu mieszkañców, spo³eczników oraz czêœæ radnych. Przez

pierwsz¹ po³owê minionego roku zdesperowani mieszkañcy

prowadzili ró¿ne dzia³ania na rzecz przywrócenia biblioteki

– lobbing wœród radnych dzielnicy oraz miasta, rozmowy z

przedstawicielami jednostek miejskich odpowiedzialnych za

edukacjê i kulturê czy te¿ przygotowanie i z³o¿enie wniosku

o przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych, dotycz¹cych

funkcjonowania praskiej biblioteki (który to wniosek zosta³

odrzucony przez w³adze dzielnicy).

Taki mix funkcji, co podkreœlali

obecni na wspominanej komisji

w³odarze dzielnicy, rzekomo

odpowiada wspó³czesnym

trendom w bibliotekarstwie.

Przyk³ad sukcesu bibliotek

s¹siedzkich czy ksi¹¿ki znikaj¹ce

jak ciep³e bu³eczki z rotarega³ów

wykonanych ze skrzynek na

owoce i stawianych przez

spo³eczników w naszej dzielnicy,

stawia jednak tezê g³oszon¹

przez burmistrzów pod

znakiem zapytania. Zreszt¹

mieszkañcom walcz¹cym o

Kijowsk¹ nie chodzi³o o

nowoczesne komputery czy

mo¿liwoœæ wypicia kawy,

lecz o najprostszy dostêp do

darmowej kultury i mo¿liwoœæ

wypo¿yczenia ksi¹¿ek blisko

miejsca zamieszkania.

W¹tpliwoœci radnych

uczestnicz¹cych w posiedzeniu

komisji budzi³a te¿ ew. lo-

kalizacja placówki – czy w

zasobach RSM, czy te¿ w

lokalu komunalnym? W tym

ostatnim przypadku pojawia³y

siê g³osy, ¿e w rejonie Kijow-

skiej lokalu nadaj¹cego siê na

bibliotekê po prostu nie ma

(podpowiemy, ¿e jest – na bi-

bliotekê mo¿na zaadaptowaæ

czêœæ pomieszczeñ w planowa-

nej do rewitalizacji kamienicy

przy Markowskiej 16 lub w

stoj¹cym od kilku lat pustym

budynku po szkole dla doros³ych

przy Kawêczyñskiej 12).

Ogólne deklaracje, ¿e w

rejonie Kijowskiej nale¿y

bibliotekê przywróciæ, bez

rozmów o konkretach – miejscu,

harmonogramie prac, koszto-

rysie, modelu funkcjonowania

– powoduj¹, ¿e mieszkañcy tej

czêœci Pragi mog¹ jeszcze

d³ugo poczekaæ na upra-

gnion¹ placówkê. Przyspie-

szyæ proces decyzyjny mo¿e

tylko dodatkowa presja z ich

strony wywierana na zarz¹d

dzielnicy i radnych. Warto te¿,

w nowych okolicznoœciach,

wróciæ do pomys³u inicjatorów

konsultacji spo³ecznych i

przyjrzeæ siê formalnie dzia-

³alnoœci praskiej biblioteki.

KMI

By³o to ju¿ trzecie wydarze-

nie z cyklu bezp³atnych, co-

miesiêcznych warsztatów dla

dzieci organizowanych przez

Galeriê Wileñsk¹ i zaprzyjaŸ-

nione praskie instytucje, takie

jak m.in.: Szko³a Podstawowa

z Oddzia³ami Integracyjnymi

nr 73, Stowarzyszenie Ser-

duszko dla Dzieci, Pszczela-

rium oraz Warszawski Cyrk

Magii i Œciemy. Tym razem

dzieci obecne podczas wyda-

rzenia bra³y udzia³ w cieka-

wych warsztatach ze skrêca-

nia baloników, pantomimy i

¿onglerki z wykorzystaniem

chustek, pi³eczek oraz ma-

czug. Wœród atrakcji, które

czeka³y na najm³odszych,

znalaz³y siê równie¿ niezwy-

k³e wystêpy szczudlarzy, po-

kazy ¿onglerskie i etiudy  pan-

tomimiczne. Natomiast w k¹-

ciku plastycznym, pod okiem

animatorów, mali uczestnicy

wykonywali ozdobne korony z

talerzyków oraz zwierz¹tka na

spinaczach.

Jak co miesi¹c, impreza

przyci¹gnê³a mnóstwo wi-

dzów; dzieci chêtnie uczy³y siê

sztuki cyrkowej, a pokazy

Warszawskiego Cyrku Magii i

Œciemy zachwyca³y widowniê.

JK

Œwiat magii

w Galerii Wileñskiej
W sobotê, 29 kwietnia w Galerii Wileñskiej odby³a siê

wyj¹tkowa impreza dla dzieci pod has³em „Mali Prascy

Artyœci”. Organizatorzy wydarzenia, we wspó³pracy z

Warszawskim Cyrkiem Magii i Œciemy, przygotowali

wiele atrakcji nawi¹zuj¹cych do niezwyk³ego œwiata magii.

Lekcje by³y poprzedzone

konkursem plastycznym

„MOJA EKORODZINA”, które-

go efekty w postaci piêknych,

proekologicznych prac drugo-

klasistów mo¿na by³o zoba-

czyæ na szkolnym patio. W

czasie spotkania z EKOBO-

HATEREM i udzia³u w kre-

atywnej grze, w której pionka-

mi na ogromnej planszy by³y

dzieci, wszyscy wzbogacili

swoj¹ wiedzê o tym, jak segre-

gowaæ œmieci, kto jest eko, co

zrobiæ z przeterminowanymi

Lekcje z Ekobohaterem w SP 42
W ostatnich dniach kwietnia do Szko³y Podstawowej nr 42

zawita³ EKOBOHATER i jego dzielni pomocnicy. Spotka³

siê z uczniami klas drugich w celu przeprowadzenia zajêæ

„Jak zostaæ EKOBOHATEREM?”, organizowanych na

zlecenie Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Miasta

w ramach dzia³añ informacyjno – edukacyjnych, towarzy-

sz¹cych projektowi „Rozbudowa i Modernizacja Zak³adu

Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych przy

ul. Zabranieckiej 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.”

lekami, co uzyskuje siê w wy-

niku spalania œmieci, czy te¿,

jak wykorzystaæ odpady do

produkcji energii. EKOBOHA-

TER oraz  prowadz¹cy zajêcia

wspierali m³odych adeptów

ekologii. Wszystkie dzieci spisa³y

siê na medal, który otrzyma³y

z r¹k EKOBOHATERA.

Na koniec odby³a siê wspólna

„Sesja zdjêciowa”. Mali Eko-

bohatetowie obiecali, ¿e swoj¹

wiedz¹ podziel¹ siê z rodzicami

i bêd¹ pilnowali, aby ich rodziny

zawsze by³y EKO.

dokoñczenie ze str. 1

Maria ruszy³a

Budowa II linii metra

Tymczasem, zgodnie z zapowiedziami, wojewoda mazowiecki

Zdzis³aw Sipiera po otrzymaniu dokumentacji z warszawskiego

ratusza, podpisa³ drugie ju¿ pozwolenie na budowê stacji Ksiêcia

Janusza, na wolskim odcinku budowy II linii metra. Przypominamy, ¿e

budowa stanê³a 11 kwietnia w zwi¹zku z uchyleniem pozwolenia

wojewody przez G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

z powodu w¹tpliwoœci co do prawa dysponowania przez

miasto szeœcioma nieruchomoœciami na terenie budowy tej

stacji. W¹tpliwoœci zosta³y rozstrzygniête i nic nie stoi ju¿ na

przeszkodzie kontynuowania budowy.                          (egu)

Czy na Kijowsk¹ wróci biblioteka?

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza

do sk³adania zg³oszeñ w jubileuszowe X edycji ogólnopol-

skiego konkursu pod nazw¹ „Policjant, który mi pomóg³”

s³u¿¹cego wyró¿nieniu policjantów, którzy w szczególny

sposób dzia³aj¹ na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zg³oszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane s¹ do

31 maja 2017 roku. Konkurs odbywa siê pod patronatem

Komendanta G³ównego Policji. Wszelkie niezbêdne informacje

dostêpne s¹ pod linkiem: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/

Policjant pomaga
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Stanowisko bia³o³êckiego PiS
Szanowni Pañstwo!

W zwi¹zku z apelem Przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy

Wiktora Klimiuka z dnia 4 maja 2017 roku do Radnych Dzielnicy

Bia³o³êka, jako bia³o³êcki PiS wychodzimy z propozycj¹ wyboru

nowego Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka. Nasza propozycja

ma na celu unikniêcie wprowadzenia w dzielnicy zarz¹du

komisarycznego z nadania Prezydent m.st. Warszawy i

uwzglêdnienie reprezentacji wszystkich stron sk³adaj¹cych

siê na obecny kszta³t Rady Dzielnicy Bia³o³êka.

W naszej opinii jedynym rozwi¹zaniem prowadz¹cym do

kompromisu i zakoñczenia nieustaj¹cych waœni politycznych

jest sformowanie zarz¹du sk³adaj¹cego siê z:

- burmistrza zg³oszonego przez radnych niezale¿nych,

- I zastêpcy burmistrza zg³oszonego przez PO,

- II zastêpcy burmistrza zg³oszonego przez PiS.

Wierzymy, ¿e nasza propozycja spotka siê z Pañstwa przychylnym

przyjêciem, a osi¹gniêty kompromis bêdzie sukcesem nas wszystkich.

Jesteœmy otwarci równie¿ na inne propozycje, w sposób

zrównowa¿ony uwzglêdniaj¹ce wszystkich licz¹cych siê

reprezentantów bia³o³êckiej sceny politycznej.

W imieniu bia³o³êckiego PiS:

Zbigniew Cierpisz

£ukasz Oprawski

W tym samym czasie, kiedy bêdziemy zamykaæ to wydanie

NGP, odbêdzie siê sesja rady dzielnicy, na której najprawdo-

podobniej zostanie przyjêta dymisja Jana Mackiewicza z funkcji

burmistrza. Na placu boju pozostanie jedynie wiceburmistrz

£ukasz Oprawski, który nie otrzyma³ - jak dot¹d - pe³nomocnictw

do sprawowania funkcji od prezydent Warszawy.

Sytuacja w radzie jest taka, ¿e nie stwarza realnej szansy na

dokonanie wyboru jakiegokolwiek zarz¹du. Jeœli strony sporu

okopi¹ siê na swoich pozycjach, pat bêdzie trwa³. Jedynie dialog

wszystkich ze wszystkimi mo¿e zmieniæ sytuacjê. O ten dialog

dla dobra dzielnicy apeluje na naszych ³amach bia³o³êckie Prawo

i Sprawiedliwoœæ (tekst stanowiska poni¿ej), zw³aszcza, ¿e

alternatyw¹ dla dogadania siê i powo³ania zarz¹du sk³adaj¹cego

siê z przedstawicieli wszystkich opcji politycznych wydaje siê byæ

zarz¹d komisaryczny, który nie jest dobry dla dzielnicy. Ponadto

decyzja w³adz miasta o powo³aniu zarz¹du komisarycznego

zostanie najprawdopodobniej podwa¿ona przez wojewodê

mazowieckiego i tym samym nie rozwi¹¿e problemu. Na wariant

dialogu w kwestii wy³onienia zarz¹du, zwa¿ywszy na temperaturê

sporu, trzeba patrzeæ z umiarkowanym optymizmem. Potrzebna

jest m¹droœæ, rozwaga, perspektywiczne myœlenie i poczucie

odpowiedzialnoœci za dzielnicê. Czêœæ bia³o³êckiej sceny

politycznej wydaje siê byæ gotowa na dialog. M¹dre przys³owie

powiada jednak, ¿e do tanga trzeba dwojga …                  (egu)

W czêœci artystycznej

spotkania dla ok. 300 osób

zaprezentowa³ siê zespó³

Warszawskie Combo Taneczne

m.in. piosenkami: „Grunt to

rodzinka”, „La Paloma”, „Rum Helka”

„Czarnoksiê¿nik”. Wyst¹pili:

Wojtek Traczyk (kontrabas)

Maurycy Idzikowski (tr¹bka),

Sebastian Jastrzêbski (gitara)

i Jan M³ynarski œpiew. W

drugiej czêœci koncertowa³

Wojciech Olejniczak.

Podczas spotkania mo¿na

by³o obejrzeæ wnêtrze willi z

mnóstwem pami¹tek rodziny

Willa pod zwariowan¹ gwiazd¹
Tak przyjaciele ¯abiñskich nazwali willê, po³o¿on¹

blisko wejœcia do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego,

w której w 1931 roku zamieszka³ dyrektor Ogrodu Jan

¯abiñski z ¿on¹ Antonin¹ i synkiem. Historiê tego obiektu

oraz dzia³alnoœci pañstwa ̄ abiñskich mo¿na by³o poznaæ

na otwarciu sezonu WOZ 29 kwietnia.

¯abiñskich: ksi¹¿ek, zdjêæ,

rysunków, rzeŸb m.in. Karola

Kossaka, inspirowanych

wizytami w ZOO.

By³a tak¿e okazja do poznania

i rozmów z osobami dzia³aj¹-

cymi na rzecz rozwoju ZOO,

m.in. dyrektorem WOZ An-

drzejem Kruszewiczem, Ew¹

Zbonikowsk¹-Rembiszewsk¹

– prezesem dzia³aj¹cej od

27 lat Fundacji Rozwoju

Warszawskiego Ogrodu

Zoologicznego PANDA.

Pawe³ S. Sysa, przewodni-

cz¹cy Rady Naukowej WOZ,

powiedzia³ nam: „Przepiêkny

ogród to rozkosz dla oczu i dla

ducha, zobaczyæ zwierzêta w

tak piêknej zieleni, kwiatach i

przestrzeni.”

W uroczystoœci czynny

udzia³ wzi¹³ Micha³ Olszewski,

wiceprezydent Warszawy

oraz dzia³acze Towarzystwa

Przyjació³ Pragi.

Historii warszawskiego ZOO

poœwiêcona jest ksi¹¿ka

„Azyl” Diane Ackerman.

Mo¿na siê z niej dowiedzieæ

¿e „w zbombardowanym i

zrytym pociskami Warszaw-

skim Ogrodzie Zoologicznym

Jan i Antonina ¯abiñscy pod-

czas niemieckiej okupacji

zdo³ali ocaliæ przed œmierci¹

kilkadziesi¹t osób, udzielaj¹c

im schronienia w domu,

piwnicach i pustych klatkach

po zwierzêtach.”

Autorka wprowadza nas w

œwiat fascynuj¹cej kobiety -

Antoniny ¯abiñskiej, zapo-

mnianej „¿ony Noego”, która,

ryzykuj¹c ¿yciem, wraz z

mê¿em prowadzi³a arkê,

ratuj¹c¹ ludzi i zwierzêta”.

Obecny na spotkaniu 80-

letni Tirosh Moshe opowiedzia³,

jak trafi³ tu, maj¹c 6 lat, z

rodzicami i 4-letni¹ siostr¹:

„Antonina wysz³a naprzeciw nas.
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NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

Zastój w samorz¹dzie Bia³o³êki

Jakbym widzia³ anio³a! Zrozu-

mia³em, ¿e jesteœmy ocaleni.”

Wojna przerwa³a rozwój

Ogrodu Zoologicznego. Teresa

¯abiñska, córka Antoniny i

Jana przypomnia³a, jak rodzice

starali siê potem o pieni¹dze

na rewitalizacjê Ogrodu. Ojciec

by³ w AK, walczy³ w Powstaniu

Warszawskim, potem zosta³

wywieziony do Niemiec, wróci³

na prze³omie lat 1945/46.

Do koñca 1951 roku by³

dyrektorem ZOO; potem

rodzina zosta³a zmuszona

do opuszczenia willi. Jan

¯abiñski zosta³ uhonorowany

medalem „Sprawiedliwy

wœród narodów œwiata.”

Obecnie dzia³a Klub Mi³oœników

Warszawskiego Ogrodu Zoolo-

gicznego. Mo¿na do³¹czyæ do

tego grona, kontaktuj¹c siê z

paniami: Bo¿en¹ Krzemiñsk¹

(tel. 664 954 083) lub Olg¹

Zbonikowsk¹ (tel.603 059 758).

Nastêpne spotkanie

mi³oœników Warszawskiego

Ogrodu Zoologicznego pla-

nowane jest we wrzeœniu br.

Warto zajrzeæ na:

www.zoo.waw.pl.             K.
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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 umowy,

odszkodowania rozwody,

alimenty nieruchomoœci,

spadki sprawy karne i inne

tel. 517-355-662

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl
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Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu

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

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

manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,

24, 25, 26, 27 maja

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

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

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

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, w kolejne majowe

rocznice nagle w naszym

pañstwie ujawni³ siê fa-

szyzm. Jeszcze lukrowany

narodowym populizmem.

Jeszcze do swej czerni siê

nie przyznaje, aliœci ka¿dy

coraz bardziej zajad³y i nie-

nawidz¹cy przewodnicz¹cy,

premier, nawrócony pose³

itd. chadza do tego samego

koœcio³a. Od 1989 roku rowy

pomiêdzy wiernymi polskiego

katolicyzmu pog³êbiaj¹ siê.

„Dwa lata po dwunastej”

pojawia siê uchwa³a bi-

skupów o chrzeœcijañskim

patriotyzmie, a ONR na ulicach.

Maria¿ pañstwa z biskupami

urodzi³ miliony termobarycz-

nych jaj, które nazywamy

wojn¹ polsko-polsk¹. Czarne

nie sta³o siê bia³e, czarne

sta³o siê straszne.

W tym felietonie nawi¹¿ê

równie¿ do wyrzucania

jedzenia dla „biednych zwie-

rz¹tek”. Oprócz dzików z

populizmu biednych zwie-

rz¹tek korzystaj¹ szczury i

myszy. Warszawa i wszystkie

miejscowoœci, w których znaj-

duj¹ siê naturalne zbiorniki

wodne coraz bardziej siê

zaszczurzaj¹. Gryzonie

uwielbiaj¹ wodê: rzeki,

jeziorka, cieki podziemne.

Dlatego najwiêksze iloœci

szczurów znajduj¹ siê na

Mokotowie, Ochocie, Woli,

Bielanach i ka¿dym miejscu

wzd³u¿ Wis³y i Kana³u

¯erañskiego. Wraz z po-

wstawaniem supermarketów

pojawi³y siê góry jedzenia.

Do tego zatracamy odruch

wrzucania odpadków do ko-

szy lub zabierania ich ze sob¹

do odpowiedniej segregacji.

Pobocza œcie¿ek rowerowych,

bulwary, parki, przystanki,

zau³ki miejskie pe³ne s¹

Pa³y, glany, groŸby, flagi

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

œmieci i pot³uczonych bute-

lek. Szczytem absurdu s¹

rodzice i posiadacze pewnego

bmw z naklejk¹ Polski

Walcz¹cej i z napisem na

Kaspian i Lucuœ to dwa zaprzyjaŸnione ze sob¹ pieski. 

Kaspian to oko³o 30-kilogramowa, urocza czworono¿na istota. Mimo swojej trudnej sytuacji

piesek nie straci³ pozytywnego nastawiania i wiary, ¿e pewnego dnia zjawi siê TEN KTOŒ.

Ten ktoœ, kto pokocha go i zrozumie. Ktoœ, kto dla Kaspiana stanie siê ca³ym œwiatem. Dla

którego zrobi wszystko. Kaspian lubi towarzystwo innych

piesków, aczkolwiek uwielbia byæ w towarzystwie najwa¿-

niejszy i czêsto stara siê zwróciæ na siebie uwagê. Kaspian

przy m¹drym prowadzeniu idealnie nadaje siê do roli

rodzinnego pieszczocha.

Lucek to ma³y czarny kundelek, który z wygl¹du wydaje

siê byæ niepozorny. Jednak wcale tak nie jest. To przemi³y

piesek, który bardzo siê przywi¹zuje do cz³owieka. Na

pocz¹tku jest nieufny i do obcych ostrzegawczo szczeka,

jednak gdy ju¿ kogoœ pozna, to staje siê uroczym s³odkim

pieszczochem i nadstawia siê do g³askania. W boksie

siedzi ze swoim najlepszym przyjacielem Kaspianem, wiêc

w nowym domu mo¿e zamieszkaæ z innymi pieskami. Mimo

tego, ¿e w schronisku jest ju¿ 10. rok jest dalej energicznym

i weso³ym pieskiem, który chêtnie biega i bryka. Lucek chêtnie

dotrzyma towarzystwa na kanapie i mo¿e zamieszkaæ

nawet w ma³ym mieszkaniu. Polecamy go dla wszystkich,

z wyj¹tkiem domów z ma³ymi dzieæmi.

Kontakt w sprawie adopcji: Justyna tel. 783 003 754.

Kto przygarnie Kaspiana i Lucusia

zderzaku: auto pochodzi z

500+ wyrzucaj¹cy wory ze

œmieciami na leœnym parkingu.

Je¿eli ktokolwiek w obecnych

czasach chce walczyæ z

wrogami Ojczyzny, to niech

natychmiast weŸmie siê za

deratyzacjê. Szczury i myszy

s¹ najwiêkszym konkurentem

i wrogiem cz³owieka. Wrogiem,

którego nie wolno lekcewa-

¿yæ. Dlaczego? Odpowiedzi

w nastêpnych wydaniach

NGP.

27 kwietnia, Miasto podpi-

sa³o umowê z firm¹ „ANBI”

Hurtownia Zoo – Lux Anna

Bielawska na sprzeda¿, do-

starczenie i dystrybucjê karmy

dla kotów wolno ¿yj¹cych z

terenu m.st. Warszawy w celu

ich dokarmiania. Zamówienie

bêdzie realizowane od maja

br. do sierpnia 2018 roku.

Ca³kowity koszt realizacji umo-

wy wyniesie blisko 2,55 mln z³. 

W okresie obowi¹zywania

umowy przewidziany jest zakup

ponad 341 ton karmy, w tym po-

nad 87,4 ton pokarmu suchego

oraz ponad 253,8 ton mokrego.

Oznacza to, ¿e na jednego kota

przypadaæ bêdzie oko³o 2,96

kilograma karmy suchej oraz

8,60 kilograma karmy mokrej.

W Warszawie zarejestrowanych

jest ponad 29 tysiêcy kotów

wolno ¿yj¹cych. Nale¿y pod-

kreœliæ, ¿e nie s¹ to zwierzêta

bezdomne, w zwi¹zku z tym nie

wolno ich wy³apywaæ, wywoziæ,

ani utrudniaæ im bytowania w

danym miejscu. ̄ yj¹ w otoczeniu

cz³owieka i s¹ bardzo wa¿nym

elementem ekosystemu miej-

skiego. Ich obecnoœæ w piwni-

cach budynków mieszkalnych

w zdecydowany i naturalny

sposób zapobiega rozprze-

strzenianiu siê gryzoni – myszy

i szczurów.

W Warszawie jest ok. 2 400

spo³ecznych opiekunów kotów

wolno ¿yj¹cych.

Dzia³ania miasta

Od 2005 roku Miasto Sto³eczne

Warszawa konsekwentnie

prowadzi dzia³ania, zwi¹zane

z opiek¹ nad wolno ¿yj¹cymi

kotami. W 2016 roku w celu

dokarmiania zwierz¹t za-

kupiono ponad 244 180 kg

pokarmu, w tym 97 663 kg

karmy suchej i 146 516 kg

mokrej. Na do¿ywianie

kotów wydano ³¹cznie ponad

1,48 mln z³.

Wa¿nym aspektem tych

dzia³añ poza zapewnianiem

karmy i dokarmianiem zwie-

rzaków s¹ zabiegi sterylizacji

i kastracji w celu ograniczenia

i kontroli ich populacji, a w

przypadku chorób – leczenie.

Organizacje pozarz¹dowe,

których statutowym celem

dzia³ania jest ochrona zwie-

rz¹t, corocznie otrzymuj¹ w

drodze otwartych konkursów

ofert dotacje z Urzêdu m.st.

Warszawy, które przeznaczone

s¹ na sterylizacjê, kastracjê

i opiekê weterynaryjn¹,

dokarmianie oraz poprawê

warunków bytowania zwie-

rz¹t bezdomnych i wolno

¿yj¹cych.    

W Biurze Ochrony Œrodowi-

ska Urzêdu m.st. Warszawy

funkcjonuje Wydzia³ Spraw

Zwierz¹t (tel. (22) 44 32 579

lub 545), a w Stra¿y Miejskiej

m.st. Warszawy dzia³aj¹

specjalistyczne Eko Patrole

(tel. 986). Przy BOŒ dzia³a

równie¿ Komisja Dialogu

Spo³ecznego ds. Ochrony

Zwierz¹t, która utworzona

zosta³a przez organizacje

pozarz¹dowe, zajmuj¹ce siê

szeroko pojêt¹ problematyk¹

ochrony zwierz¹t.

Warszawa dokarmi koty wolno ¿yj¹ce
Miasto podpisa³o umowê na zakup ponad 341 ton

karmy, któr¹ koty wolno ¿yj¹ce bêd¹ dokarmiane w ci¹gu

najbli¿szych 16 miesiêcy. Zwierzaki poza pokarmem

potrzebuj¹ równie¿ sta³ego schronienia. Aby im pomóc,

niezbêdne jest wsparcie mieszkañców.
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Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Jak bumerang, na ostatnim posiedzeniu

komisji rewizyjnej, wróci³ temat jakoœci

zarz¹dzania zasobem komunalnym m.st.

Warszawy na Pradze Pó³noc. Cztery skargi

na dzia³alnoœæ Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w naszej dzielnicy, z

których trzy zosta³y zaopiniowane przez

cz³onków komisji jako zasadne i przeka-

zane pod obrady Rady Dzielnicy.

Z przebiegu dyskusji wynika, ¿e miesz-

kañcy podaj¹ w w¹tpliwoœæ, czy zadania

realizowane przez ZGN wykonywane s¹ w

sposób celowy i oszczêdny, czy zachowane

s¹ zasady uzyskiwania najlepszych efektów

oraz warunki optymalnego doboru metod i

œrodków, czy istnieje standaryzacja us³ug

œwiadczonych przez tê jednostkê bud¿etow¹

w procesie realizacji zadañ statutowych.

Uwagi w zakresie dzia³alnoœci ZGN w

naszej dzielnicy pojawiaj¹ siê od dawna.

Mo¿emy znaleŸæ je zarówno w zaleceniach

pokontrolnych m.in. NIK, jak i Biura Kon-

troli Urzêdu m.st. Warszawy: brak jednoli-

tych kryteriów i standardów dla realizacji

remontu pustostanów, brak skutecznoœci w

realizacji osi¹gniêcia odpowiedniego stan-

dardu warunków mieszkaniowych w najstar-

szych budynkach komunalnych, du¿a  iloœæ

umów dodatkowych do umów wczeœniej

zawartych (tzw. protoko³y koniecznoœci-

przypis autora). Piszemy skargi – mówi¹

mieszkañcy – bêdziemy je pisaæ do skutku.

Mieszkañcy, mimo zaleceñ pokontrolnych,

nie odczuwaj¹ zmian. Czy¿by efekt „swój

swojego kontroluje”? Jak twierdzi³ Peter

Drucker, ekspert ds. zarz¹dzania: „nie

ma przedsiêbiorstw z³ych lub dobrych, s¹

tylko Ÿle lub dobrze zarz¹dzane”.

Fundamentalnym przyk³adem z³ego

gospodarowania i zarz¹dzania przez ZGN

s¹ tzw. praskie czynszówki, stanowi¹ce

równie¿ zasób m.st. Warszawy. Budynki

zosta³y zasiedlone w latach 1998-2001 i od

chwili zasiedlenia mia³y szereg wad budow-

lanych, znanych zastêpcy dyrektora ZGN ds.

technicznych. Przez kilkanaœcie lat pope³nia-

no bardzo powa¿ne b³êdy w zarz¹dzaniu

nieruchomoœciami. Przewlek³oœæ i opiesza-

³oœæ w podejmowaniu napraw (wrêcz ich

brak), z³a jakoœæ, brak rzetelnych odbiorów

jakoœciowych, powodowa³y, ¿e stan techniczny

budynków pogarsza³ siê z ka¿dym rokiem.

Mimo bardzo wielu interwencji Rady Kolonii

Z¹bkowska, budynki które mia³y byæ wizy-

tówk¹ Pragi, sukcesywnie ulega³y degradacji.

Zgodnie z przedstawionym przez ZGN

dzielnicy Praga Pó³noc w roku bie¿¹cym

wykazem niezbêdne do wykonania nak³ady,

zapewniaj¹ce prawid³owy stan techniczny

(m.in. remont balkonów, elewacji, usprawnie-

nie wentylacji), oszacowano na bagatelka

ok. 10 mln z³otych. I to jest efekt zarz¹dzania

ZGN, a w³aœciwie efekt kilkunastoletnich

zaniedbañ. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy

us³ysza³am, ¿e naprawy zosta³y uwzglêdnione

w ramach Zintegrowanego Programu Rewi-

talizacji, a nie w ramach œrodków na bie¿¹ce

remonty i konserwacje na lata 2017-2018!

Z jednej strony unik – nikt nie doprecyzuje

terminu realizacji, z drugiej - niewiary-

godnym jest uwzglêdnienie 19-letnich

budynków w programie rewitalizacji. Co

prawda, rewitalizacja to poprawa jakoœci

¿ycia - czyli m.in. remonty i modernizacje

kamienic, ale ile jest jeszcze budynków na

Pradze Pó³noc, które nie s¹ pod³¹czone do

miejskiej sieci c.o i c.c.w. i wymagaj¹

kapitalnego remontu?

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

zarz¹d dzielnicy mo¿e udzielaæ dyrektorowi

ZGN wskazówek, dotycz¹cych bie¿¹cego

funkcjonowania zak³adu, ale dyrektor ZGN

realizuje dzia³ania w granicach pe³nomocnic-

twa udzielonego przez Prezydenta m.st.

Warszawy i przed nim te¿ odpowiada. Powi-

nien, co prawda, wspó³pracowaæ z zarz¹dem

dzielnicy we wszystkich sprawach objêtych

zakresem dzia³ania Zak³adu, ale czy taka

kooperacja faktycznie istnieje na Pradze

Pó³noc? Kto, jeœli nie zarz¹d, jako organ

wykonawczy dzielnicy, œciœle wspó³pracuj¹cy

z radnymi zna lepiej potrzeby mieszkañców!

Wracaj¹c do skarg, radny utrzymuj¹cy

sta³¹ wiêŸ z mieszkañcami obowi¹zany jest

kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹do-

wej. Dlatego te¿ nale¿y mieæ nadziejê na

obiektywizm (odpolitycznienie) przy rozpa-

trywaniu skarg, o czym przekonamy siê ju¿

podczas najbli¿szej sesji Rady Dzielnicy.

„Nie uznajê niemo¿liwoœci”

– Henry Ford

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Kredyt zaufania?

Politycy PiS od dawna wydaj¹ mi siê

wy³¹czeni z samodzielnego myœlenia. Ich

przeœwiadczenie o nieomylnoœci Prezesa

czyni z nich powolnych i bezkrytycznych

wykonawców woli szefa. Model sk¹din¹d

znany, wielokrotnie realizowany w historii,

ale nie tylko historykom - jak sadzê - wia-

domo, jak siê to koñczy. Niestety, ma³o

kto równie¿ w czasach obecnych z wiedzy

historycznej nauki wyci¹ga.

Ten Prezes ma wiele twarzy. Jest dosyæ

oryginalny wœród wspó³czesnych polity-

ków: samotny facet, zakochany w kotach,

bez bankowego konta, bez prawa jazdy,

niekorzystaj¹cy z internetu. Kreuj¹c swoj¹

politykê czêsto pos³uguje siê dwulico-

woœci¹, korzystaj¹c z przebieg³oœci i si³y

pozycji, któr¹ sobie wypracowa³. Sam

nie odpowiada formalnie za nic, bêd¹c

szeregowym pos³em. Posiada wybitne

zdolnoœci do manipulowania swoimi pod-

w³adnymi i stronnikami i chêtnie z nich

korzysta na wiecach i miesiêcznicach. Gdy

potrzeba, Prezes potrafi byæ apodyktyczny

i budziæ strach, o czym przekona³o siê w

przesz³oœci wielu jego przybocznych,

którzy za bardzo do niego próbowali siê

zbli¿yæ lub sprzeciwiæ jego woli. Nazwiska

Hofmana, Kamiñskiego czy Dorna zniknê³y

z PiS-owskiej historii i wiele jeszcze zniknie

w przysz³oœci. W wiêkszoœci kluczowych

decyzji Prezes nie liczy siê ze zdaniem

innych ludzi: u¿ywa ich do realizacji swoich

celów. Ma³o w tym wszystkim lojalnoœci

i zwyk³ej ludzkiej uczciwoœci. Prezes nie

odpowiada za b³êdy. Prezes podejmuje

tylko dobre decyzje, z³e podejmuj¹ jego

podw³adni. Lecz myliliby siê wszyscy, którzy

nie dostrzegaj¹ rozwagi Prezesa; on oso-

biœcie nie przywi¹zuje siê do sk³adanych

obietnic czy dotrzymywania s³owa. Od lat

s³yszymy, ¿e wielkie tajemnice zostan¹ ju¿

wkrótce wyjaœnione, a winni postawieni w

stan oskar¿enia i os¹dzeni. Do tego celu

zosta³y powo³ane zespo³y, komisje i pod-

komisje. Prezes zbytnio nie d¹¿y do tego,

by ludzie go kochali, chocia¿ tego im nie

zabrania, maj¹ kochaæ i czciæ sprawê, za

któr¹ on walczy. Jako jedyny i niekwestio-

nowany statutowo przywódca PiS ma nad

wszystkimi jego cz³onkami przewagê,

pozwalaj¹c¹ mu jednym podpisem str¹ciæ

ka¿dego w polityczny niebyt - tak zakoñczy³

karierê Misiewicza. Prezes wie jednak, ¿e

„ekskomunika” musi byæ stosowana rzadko

i w sytuacjach wyj¹tkowych, bo broñ czêsto

stosowana szybko siê têpi. Podw³adni

Prezesa publicznie wychwalaj¹ jego

osobowoœæ, podobno potrafi byæ tak¿e

dowcipny. Nie bardzo sobie to wyobra¿am,

chyba ¿e s¹ to dowcipy z podzielonej

opozycji. Na razie wszystko mu sprzyja³o.

Prezes wykorzysta³ fakt, i¿ pog³êbia³y

siê podzia³y spo³eczne, a wiele osób nie

korzysta³o z owoców wejœcia Polski do UE.

Has³a chadeckie okaza³y bardzo noœne.

Socjaldemokraci nie weszli do parlamentu.

Polacy oczekiwali zmiany i j¹ otrzymali,

ale czy by³a to oczekiwana dobra zmia-

na? Ostatnie demonstracje chyba temu

przecz¹. Ten Prezes podniós³ siê po pierw-

szej pora¿ce olbrzymim kosztem; czy w

przypadku kolejnej ta sztuka mo¿e mu

siê udaæ?

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Prezes

Internetowe fora zrzeszaj¹ce mieszkañ-

ców Pragi Pó³noc raz na jakiœ czas obiega

rozpaczliwy apel któregoœ z rodziców,

dotycz¹cy niemo¿noœci korzystania przez

dzieci z placów zabaw przy szko³ach czy

placówkach przedszkolnych. Przeszkod¹

nie do pokonania okazuj¹ siê najczêœciej

zamkniête na klucz czy wrêcz zaspawane

wejœcia, b¹dŸ te¿ dozorca pilnuj¹cy, by w

godzinach zamkniêcia danej placówki nikt

„obcy” nie krêci³ siê po jej terenie. Ktoœ

mo¿e oczywiœcie powiedzieæ, ¿e to ¿aden

problem – s¹ jeszcze place zabaw w parkach

czy przy skwerach (kilkunastoma takimi

placami opiekuje siê Zarz¹d Praskich

Terenów Publicznych), a tak¿e na terenach

RSM Praga. Niestety, w niektórych

czêœciach naszej dzielnicy, ze wzglêdu na

zagêszczenie zabudowy, jedynymi placami

zabaw (a tak¿e boiskami) s¹ te, które

znajduj¹ siê na terenie szkó³ i przedszkoli.

Niemo¿noœæ korzystania z tej infrastruktury

dyskryminuje znaczn¹ czêœæ mieszkañców

(zw³aszcza tych, których dzieci na co dzieñ

nie uczêszczaj¹ do danej placówki), stanowi

przejaw pewnego rodzaju marnotrawstwa

(zw³aszcza po godzinach pracy danej

placówki i w weekendy) oraz jest zaprze-

czeniem kulturo- i wspólnototwórczej

funkcji takich miejsc (ile¿ to s¹siedzkich

przyjaŸni zawi¹za³o siê na placu zabaw

czy szkolnym boisku). Nie wspomnê tutaj

o argumencie finansowym – remonty i

doposa¿enie tych placów zabaw (a w

ostatnich latach praktycznie wszystkie

place przy przedszkolach zosta³y odnowio-

ne) finansowane s¹ ze œrodków publicznych,

pochodz¹cych od ka¿dego z nas, mieszka-

j¹cych i p³ac¹cych podatki na Pradze.

Najczêstsze argumenty przeciw udostêp-

nianiu szkolnej i przedszkolnej infrastruk-

tury rekreacyjnej to ochrona tych miejsc

przed aktami wandalizmu (z drugiej strony

nie spotykamy siê z nagminn¹ dewastacj¹

placów, którymi opiekuje siê np. ZPTP),

odpowiedzialnoœæ dyrektora placówki za

bezpieczeñstwo osób, przebywaj¹cych na

jej terenie (odpowiednimi zapisami regu-

laminów korzystania mo¿na „przerzuciæ”

odpowiedzialnoœæ za dziecko po okreœlonej

godzinie na rodziców i opiekunów; poza tym

mo¿na zastanowiæ siê nad wydzieleniem

czêœci terenów wokó³ szko³y/przedszkola i

ich przekazaniem wraz z infrastruktur¹

rekreacyjn¹ do ZPTP), a tak¿e brak

œrodków na zatrudnienie dodatkowych

osób „pilnuj¹cych” tych, którzy korzystaj¹

z placu zabaw (warto podkreœliæ, ¿e ani

ZPTP, ani spó³dzielnia nie zatrudniaj¹

takich stró¿ów; ostatecznie mo¿na zainsta-

lowaæ monitoring oraz wykupiæ abonament

na us³ugi agencji ochrony).

Problem z ogólnodostêpnoœci¹ placów

zabaw czy przyszkolnych boisk by³ zg³aszany

w ramach programu rewitalizacji Pragi. W

koñcu jednym z jego celów jest zapobieganie

i przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu.

Mówi siê przy tym o pilota¿owym otwiera-

niu wybranych miejsc. Jeœli nie zostan¹

zniszczone i bêd¹ z nich korzystaæ

mieszkañcy, mo¿e zostan¹ otwarte kolejne.

Warto zrobiæ to jak najszybciej. To dzia³anie

nie tylko dla naszego dobra, ale przede

wszystkim dla dobra naszych dzieci.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Otwórzmy place zabaw

dla wszystkich dzieci

Spo³eczny obserwator

W ostatnich dniach pojawi³a siê w me-

diach informacja, ¿e jeden z najwiêkszych

banków inwestycyjnych œwiata JP Morgan

z du¿ym prawdopodobieñstwem otworzy

w Warszawie swoje centrum operacyjne

zatrudniaj¹ce 2,5 tys. osób. Z pewnoœci¹

by³aby to dobra wiadomoœæ dla naszego

miasta i zwiêkszenie jego roli na global-

nym rynku finansowym. Warto przy tej

okazji przyjrzeæ siê, jakie argumenty prze-

mawiaj¹ za Warszaw¹ jako za miejscem

do prowadzenia biznesu oraz jaki jest

udzia³ naszego miasta w rozwoju gospo-

darczym Polski.

Wybór Warszawy jako siedziby

jednego z biur znanego banku inwesty-

cyjnego to przede wszystkim pok³osie

Brexitu i efekt wycofywania siê z Londy-

nu, dotychczasowej europejskiej stolicy

finansów, ró¿nych firm i instytucji. Ale

to tak¿e wysoka ocena naszego miasta.

Co za nim przemawia? W pierwszej

kolejnoœci du¿a liczba wysoko wykwali-

fikowanych, zw³aszcza m³odych ludzi,

absolwentów uczelni wy¿szych, zmoty-

wowanych i chêtnych do pracy, do tego

o znacznie mniejszych oczekiwaniach

p³acowych ni¿ maj¹ ich rówieœnicy z

krajów Europy Zachodniej. Mam nadziejê,

¿e ten ostatni argument bêdzie coraz

bardziej traci³ na znaczeniu w miarê, jak

wynagrodzenia bêd¹ siê wyrównywa³y.

Wiadomoœæ ta zbieg³a siê w czasie z

informacj¹ o najnowszych danych GUS,

zgodnie z którymi bezrobocie w Polsce

osi¹gnê³o rekordowo niski poziom (8,1%

w marcu 2017 r.), a wzrost gospodarczy

przyspiesza. To w du¿ej mierze zas³uga

Warszawy. Produkt krajowy brutto, jaki

generuje nasze miasto, stanowi ponad

13% PKB ca³ej Polski. A w przeliczeniu

na jednego mieszkañca Warszawa

produkuje prawie 3 razy tyle, co Polska.

Je¿eli natomiast spojrzymy na stopê

bezrobocia, to jest ona w stolicy trzykrot-

nie mniejsza (2,7% w marcu 2017 r.) ni¿

w ca³ym kraju.

Sukcesy ekonomiczne Polski i Warszawy

to przede wszystkim zas³uga naszych

przedsiêbiorców, którzy w najwiêkszym

stopniu bior¹ na siebie ciê¿ar rozwoju

gospodarki. Czêsto wbrew politykom,

którzy, tak jak ostatnio, wyd³u¿aj¹c czas

za³o¿enia firmy z kilku dni do nawet

kilku miesiêcy, g³ównie przeszkadzaj¹.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

Ko³o

„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Gospodarka Polski,

gospodarka Warszawy

Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e przy-

sz³oœci¹ miast s¹ œródmieœcia pozbawione

samochodów. Byæ mo¿e samochodów oso-

bowych, a byæ mo¿e wszelkich pojazdów

na silniki spalinowe. Taki jest wyraŸny trend,

powiedzia³bym: cywilizacyjny, w metropoliach.

Tylko kiedy ta przysz³oœæ ma nadejœæ?

W stolicy Norwegii zakaz wjazdu sa-

mochodów osobowych do centrum zacznie

obowi¹zywaæ w 2019 r. W³adze Oslo po-

stanowi³y jakoœ zapanowaæ nad przyrostem

liczby samochodów: w 650-tysiêcznym

mieœcie jest ich ju¿ 350 tysiêcy. Du¿o? W

Warszawie, maj¹cej 1,7 mln mieszkañców,

zarejestrowanych jest 1,5 mln pojazdów

(stan na 31 grudnia 2015 r.). Gdy w Oslo

na 1 mieszkañca przypada 0,54 samochodu,

w Warszawie 0,86 - czyli proporcjonalnie

przesz³o pó³tora raza wiêcej.

O ile, oczywiœcie, mo¿na powa¿nie

traktowaæ dane statystyczne z Warszawy.

Dane o liczbie ludnoœci pochodz¹ z archa-

icznego systemu meldunkowego (proszê

zwróciæ uwagê na sam¹ nazwê nawet:

obywatel ma siê MELDOWAÆ w urzêdzie; czy

naprawdê nikogo to nie razi?). Inna liczba

ludnoœci wynika ze spisów wyborców,

jeszcze inna z danych urzêdów skarbowych,

a wszystkie one nie maj¹ wiele wspólnego z

rzeczywist¹ liczb¹ mieszkañców w mieœcie.

Podobnie rzecz siê ma z samochodami:

ile znaj¹ Pañstwo osób mieszkaj¹cych w

Warszawie, a je¿d¿¹cych samochodami na

numerach z innych miast? Niestety, nasze

pañstwo dzia³a tylko teoretycznie, nie jest

w stanie nawet nas dobrze policzyæ, a co

dopiero zarz¹dzaæ.

Wracaj¹c do Oslo: recept¹ na samochodowy

t³ok w œródmieœciu nie jest tam zwiêkszenie

liczby miejsc parkingowych, lecz... ich

likwidacja. Szerokim ulicami pozosta³ymi

po czasach boomu motoryzacyjnego bêd¹

jeŸdziæ pojazdy komunikacji miejskiej, o

której jakoœci w Warszawie mo¿emy tylko

pomarzyæ. Nie, nie chodzi tylko o nowo-

czesnoœæ taboru, a nawet nie przede

wszystkim, lecz o komfort korzystania z

niego. Komunikacja publiczna jest czysta,

niezawodna, ma coœ, co po angielsku nazy-

wa siê „user-friendly”: us³u¿noœæ kierowców,

wygoda przystanków, dogodnoœæ przesiadek,

rozk³ady jazdy dostosowane do potrzeb

mieszkañców. To, czego u nas nie ma.

Problem z warszawsk¹ komunikacj¹

jest taki, ¿e wypowiadaj¹ siê o niej albo

ci, którzy z niej nie korzystaj¹: politycy i

urzêdnicy, albo ci, którzy mog¹ jej stan

porównaæ wy³¹cznie ze stanem tej samej

komunikacji sprzed lat. Jedni i drudzy

oczywiœcie j¹ chwal¹. Tymczasem kierowcy

samochodów, czyli ci, których do korzysta-

nia z autobusów nale¿a³oby przekonywaæ,

wiedz¹ swoje. To oni je¿d¿¹ po œwiecie i

wiedz¹, jak komunikacja miejska mo¿e

byæ zorganizowana. Dlatego wo³ami nie

da siê ich zaci¹gn¹æ do pojazdów ZTM.

Dlatego jeszcze d³ugo w naszym mieœcie

nie bêdzie Oslo.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Warszawa i Oslo
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