Protokół ze spotkania DKDS Targówek
w Warszawie w dniu 16/02/2017

1. Rozpoczęcie spotkania.
Powitanie gości przez przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
Panią Liliannę Lach oraz zapoznanie z porządkiem spotkania.
2. Omówienie przez Radną Dzielnicy Targówek Panią Katarzynę Górską-Manczenko zmian
w statutach Rad Osiedli Zacisze, Targówek Fabryczny oraz Bródno i Bródno Podgrodzie
w celu ujednolicenia ich treści. Wolne uwagi i zapytania poszczególnych przedstawicieli
Rad Osiedli ( Pani Jolanty Szymczak – Zacisze oraz Pana Mariusza Bieleckiego –
Targówek Fabryczny) dotyczące poszczególnych zapisów.
Propozycja dalszych konsultacji i ewentualne doprecyzowanie wskazanych zapisów po
przesłaniu do poszczególnych organizacji proponowanych treści statutów.
3. Przekazanie informacji na temat projektu „Warszawa Lokalnie - Stołeczni społeczni” przez
Panią Jolantę Ziętek – Wargę - dzielnicową animatorkę, tworzącą mapę miejsc przyjaznych
mieszkańcom spośród instytucji działających na terenie Dzielnicy Targówek.
4. Wolne wnioski, sprawy różne:
- Przekazanie informacji ze spotkania w ZUSOK-u przez Panią przewodniczącą Liliannę
Lach na temat planu logistycznego ruchu śmieciarek w związku z planowaną rozbudową
spalarni oraz przez Pana Mariusza Bieleckiego na temat planowanych w związku
z powyższym inwestycji drogowych m.in. obwodnicy śródmiejskiej oraz ulicy Łodygowej.
Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Pana Krzysztofa Miszewskiego
i Panią Radną Katarzynę Górską – Manczenko informacji na temat przyznanych dzielnicy
środków na modernizację dróg w związku z rozbudową spalarni w wysokości 79 mln
złotych oraz uruchomienia strony http://ekoimpuls.pl/.

- Omownie spotkania informacyjnego dla mieszkańców „Czyste powietrze dla Targówka”.
Wymiana opinii na temat potrzeby organizowania tego typu spotkań oraz analiza
niepokojąco niskiej frekwencji pomimo atrakcyjnego wykładu.
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Partycypacyjnego.
- Przybliżenie przez Panią Sylwię Juchnowicz pomysłu zorganizowania spotkania
promującego organizacje i stowarzyszenia należące do Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego w Urzędzie Dzielnicy w ramach imprezy „Sztafeta organizacji”.
Propozycja członków DKDS dotycząca ogólnej prezentacji działalności Komisji na sesji w
dniu 08.03.2017.
- Podjęcie decyzji o skierowaniu stanowiska w sprawie montażu tablicy informacyjnej DKDS
przy wejściu do Urzędu Dzielnicy.
- Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy Krzysztofa Miszewskiego i Radną
Katarzynę Górską – Manczenko informacji z sesji Rady Dzielnicy na temat przesunięcia
środków finansowych z realizacji kortów tenisowych na rzecz ogrodu sensorycznego oraz
boiska do mini koszykówki przy VIII Ogrodzie Jordanowskim.

Zaproszenie na Komisję

Bezpieczeństwa w dniu 27.02.2017 o godz.17.00 z udziałem służb mundurowych (straży
miejskiej i policji)
- Rozmowa na temat podtrzymania stanowiska dotyczącego potrzeby budowy domu pobytu
dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniem lokalizacji przy ul. Majowej 2.
Zapewnienie o poparciu powyższych starań przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz
Radną Dzielnicy oraz przyszłościowe wystąpienie do władz miasta o zabezpieczenie
stosownych środków z budżetu miasta.
- Rozmowa na temat potrzeby organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych oraz relacja
przedstawicielki Rady Osiedla Zacisze na temat organizacji balu integracyjnego w Domu
Kultury Zacisze „Muzykalne serce oddam” w dniu 09.02.2017.
- Przekazanie bieżącego stanu rzeczy w sprawie reprywatyzacji kamienic przy ul.
Tykocińskiej.
- Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Dzielnicy Krzysztofa Miszewskiego na pytania
przedstawicieli DKDS w sprawie zapowiedzianego na 26.03.2017 Referendum Gminnego.
- Zaproszenie przez Katarzynę Górską – Manczenko na Dzień Kobiet „Muzyczne Dolce
Vita” organizowane przez Stowarzyszenie Targówek w spódnicy w Domu Kultury Zacisze
w dniu 04.03.2017.
- Zaproszenia na bal i spektakl przy ul. Kowalskiego w dniu 28.02.2017 o godz. 14.30.
- Zaproszenie do Punktu Zbiórki Przyjmę/Oddam prowadzonego przez Seniorów przy ul.
Kondratowicza 23 w godzinach od 11.00 do 13.00.

- Zaproszenie na przedstawienie w Bibliotece Publicznej przy ul. Kondratowicza 82 w dniu
30.03.2017.
Wyznaczenie kolejnego terminu zebrania na dzień 16.03.2017 o godz. 18.00.

Protokół sporządziła
Sylwia Juchnowicz

