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Jako Społeczny Komitet Likwidacji ZGN Praga Pn. informujemy że wszystkie
nasze 5 Petycji rozpatrywane jako skargi przez Komisję Rewizyjną RD a potem
Radę Dzielnicy Pragi Pn zostały uznane jako zasadne co znalazło odbicie w
uchwałach.
Dziwił nas brak Pani reakcji i lekceważenie naszych Petycji i uchwał organów
samorządu bo przecież Pani jako urząd też jest samorządem.
Dlatego podjęliśmy śledztwo, którego celem było wyjaśnienie z jakiego powodu
utrzymuje się tak długo na stanowisku p. dyr. Salich mimo, że jest nie kompetentna
co widać po rezultatach pracy a ZGN to kosztowna i niszcząca Mieszkańców i
Pragę instytucja. Oczywiście nie wszystkie złe decyzje podejmuje osobiście p. dyr.
Salich ale jako dyrektor jest odpowiedzialna za działanie całej instytucji.
Badając różne tropy i informacje prasowe ( Życie Warszawy 3.02 i 7/02.2011 r. w
art. Rodziny działaczy PO obsadzajq praskie nieruchomości) dowiedzieliśmy, że
od lat znaczącym działaczem i członkiem zarządu PO Pragi jest mąż pSalich.
Stało się jasne że tę chorą instytucję jaką jest ZGN Praga Pn utrzymują
kumoterskie praktyki w warszawskiej PO bo bez tego dawno by przestała istnieć.
Mimo naszych poszukiwań nie znaleźliśmy żadnego innego powodu dla którego
tak długo p. Salich jest dyrektorką i istnieje tak patologiczna instytucja jak ZGN.
Z tej informacji płynie wniosek że PO jest partią w której interes członka jest
ważniejszy niż interes publiczny. Taka kumoterska polityka jest bardzo źle widziana
i oceniana przez mieszkańców- wyborców.
Planujemy uruchomienie na dużą skalę kampanii medialnej na rzecz Likwidacji
ZGN, którego szkodliwe działania mieszkańcy znają. W czasie kampanii będziemy
ujawniać i opisywać powody utrzymywania ZGN i szeroko rozpowszechniać
je
wśród mieszkańców -wyborców.
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W imieniu Komitetu podpisali
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1. Z-ca Prezydenta p. Michał Olszewski
2. Senator RP p. Marek Borowski
3. Poseł RP p. Paweł Lisiecki
4. Wojewoda Mazowiecki p. Zdzisław Sipiera
5. Przewodniczący Zarządu Krajowego PO p. Grzegorz Schetyna
6. Przewodniczący Regionu Mazowsze PO p. Andrzej Halicki
7. Dyr. Biura AiPP p. Marlena Happach
8. Dyr, eKS p. Krzysztof Mikołajewski
g..Pełnomocnik ds Rewitalizacji p. Jacek Grunt-Mejer
10.Burmistrz Pragi Pn p. Wojciech Zabłocki
11. Przewodnicząca RW p. Ewa Malinowska - Grupińska.
12.Przewodniczący R D Praga PN p. Ryszard Kędzierski
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