Protokół ze spotkania DKDS Targówek
w Warszawie w dniu 16/03/2017

1. Rozpoczęcie spotkania.
Powitanie przybyłych przez przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Panią Liliannę Lach. Zapoznanie z porządkiem zebrania.
2. Budżet partycypacyjny – relacja z etapu prezentacji projektów. Wypowiedź Pani Lilianny
Lach na temat dużej ilości negatywnych weryfikacji wniosków na etapie ich prezentacji.
Sugestia by weryfikować je na etapie składania.
Wystąpienie Pana Pawła Bruszewskiego w sprawie doprecyzowania, jakie projekty mogą
być realizowane w ramach „twardych inwestycji” oraz zwrócenia uwagi by w przyszłości
mieszkańcy mogli łatwiej sprawdzić statut gruntów na których chcą realizować dany projekt.
Doprecyzowanie przez Pana Adama Rymskiego, że projekty z realizowane z budżetu
partycypacyjnego mogą być realizowane tylko na terenach należących do Miasta
Stołecznego Warszawy oraz zwrócenie uwagi przez Pana Mariana Kiełbasę na fakt
obowiązywania nowego planu zagospodarowania wokół Parku Wiecha.
Zabranie głosu przez Pana Bernarda Jankowskiego jako projektodawcy odnośnie braku
informacji zwrotnej dotyczącej zmian jakie projektodawca musi nanieść po etapie
prezentacji by wniosek mógł być dalej weryfikowany.
Zwrócenie uwagi przez Panią Cecylię Rotter na fakt dyspozycyjności urzędników podczas
etapu pisania i składania wniosków oraz zorganizowanym w związku z powyższymi
etapami „Maratonem pisania projektów”.
3. Omówienie spotkania informacyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Łodygowej.
Przewodnicząca DKDS Pani Lilianna Lach zwróciła uwagę przybyłych na fakt, iż Komisja
Dialogu może tylko zająć stanowisko w przedmiotowych sprawach. Nie ma możliwości
zwołania konsultacji społecznych a tematyka stanowisk pisanych przez DKDS wypływa
z tematów poruszanych przez zrzeszone organizacje. DKDS może jedynie zasugerować
rozwiązania.

Wypowiedź pana Jarosława Modzelewskiego na temat planowanej przebudowy oraz
wnioski ze spotkania informacyjnego dotyczące niezadowolenia mieszkańców związanego
z brakiem ich aprobaty ze względu na dużą szerokość planowanej drogi, co związane jest z
jej klasą. Informacja o planowanym terminie robót wyznaczonych na czerwiec w przypadku
braku protestów. Projekt zakłada również zaślepienie ul. Pszczyńskiej, co jest według
mieszkańców kontrowersyjna sprawą bo wymusza likwidację punktów usługowo –
handlowych. Ponad to zwrócono uwagę, że projekt ingeruje w zatoczkę autobusową przy
ul. Wyspowej i miejsca postojowe zakupione przez mieszkańców od developera w związku
z czym wspólnota może się odwołać, co może oddalić realizację projektu. Największym
jego minusem jest założenie przewidujące zwężenie jezdni do jednego pasa tuz przed
przejazdem kolejowym.
Pan Paweł Bruszewski zwrócił uwagę, że spotkanie informacyjne nie było konsultacjami
społecznymi a zwołane zostało z wniosku Pani Radnej Katarzyny Górskiej – Manczenko
i skupiono się na nim głównie na zmianach, które są nie atrakcyjne w ocenie mieszkańców.
Pan Mariusz Bielecki zabrał głos przypominając, że projekt zmian i planowanych robót był
wcześniej publikowany. Wypowiedź podsumowująca Pani Radnej Katarzyny Górskiej –
Manczenko i przekazanie informacji, że przetarg na przebudowę ul. Łodygowej zostanie
ogłoszony w kwietniu że w maju nastąpi wyłonienie oferty. Po tym czasie planowane jest
kolejne spotkanie na którym nastąpi prezentacja projektu.
4. Prezentacja zrzeszonych w ramach DKDS stowarzyszeń i organizacji - propozycje pani
Sylwii Juchnowicz.
Propozycja prezentacji na trzech płaszczyznach:
Pierwsza – wewnętrzna (na poszczególnych zebraniach DKDS). Indywidualne prezentacje
organizacji według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Druga – zebranie wcześniej prezentowanych poszczególnych prezentacji w jedną oraz
prelekcja i omówienie jej na sesji Rady Dzielnicy w okolicach listopada.
Trzeci pomysł zakłada wystawienie stoisk przez chętne organizacje na jednej z imprez
planowanych przez wydział kultury dla społeczności lokalnej.
5. Wolne wnioski
- Odczytanie wstępnego stanowiska dotyczącego prośby DKDS- u o umieszczenie tablicy
informacyjnej na jednej ze ścian urzędu dzielnicy.
- Ogłoszenia ogólne:
* Przekazanie informacji przez Burmistrza Pawła Michalca na temat planowanego
wzbogacenia Parku Rzeźby o odlew z brązu oraz planowanego szeregu imprez
angażujących mieszkańców w działania lokalne m.in. w domku herbacianym oraz we
wrześniu w ramach Dni Targówka. Zwrócenie uwagi przez Burmistrza Pawła Michalca na
planowane nowe inwestycje w dzielnicy: przebudowę m.in. ul. Nowotrockiej, Samarytanki

oraz obwodnicy śródmieścia, budowa przedszkola przy ul. Kunieckiej, zagospodarowanie
kortów w Parku Bródnowskim. Zrealizowany zostanie również program poprawy
bezpieczeństwa pieszych oraz ‘Ruchu drogowego w okolicach szkół”. Na planowane
zamiany i poprawę infrastruktury w dzielnicy pozyskano środki z budżetu miasta. Zostaną
one głównie spożytkowane na budowę ciągu ulic i rozbudowę tras rowerowych (ok. 24 km).
Zaproszenie na „Jarmark Wielkanocny” do Parku Wiecha.
* Wypowiedź Radnego Witolda Harasima o sukcesie Radnej Miasta Stołecznego
Warszawy Pani Iwony Wujastyk z Komisji Inwestycji Miejskich w związku z pozyskaniem
tak wysokich środków na rzecz planowanych inwestycji i modernizacji w Dzielnicy
Targówek. Zaproszenie na konsultacje 22.03. na godz. 18.00 dotyczące założeń i
rozwiązań na rzecz poprawy klimatu.
* Zaproszenie przez Panią Radną Katarzynę Górska Manczenko na konsultacje w
sprawie modernizacji wokół obwodnicy Targówka mieszkaniowego w dniu 30.03 w Teatrze
Rampa oraz na spotkanie wielkanocne dla dzieci i młodzieży w dniu 10.04. w Domu Kultury
Świt o godz. 16.30 oraz związane z tym wydarzeniem spotkanie informacyjno –
organizacyjne w dniu 28.03. o godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy.
Informacja na temat planowanego frezowania ul. Radzymińskiej od kwietnia przez cztery
kolejne weekendy, ul. Krasnobrodzkiej w maju, ul. Zabranieckiej na końcu marca.
* Prośba Pani Cecylii Rotter o włączenie się i zaangażowanie w akcję nasadzania
drzew wysokich.
* Ustalenie terminu kolejnego spotkania na dzień 20 kwietnia br. godzina 18.00

Protokół sporządziła – Pani Sylwia Juchnowicz

