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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

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 3

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie

ul. Radzymiñska 163 (wjazd od ul. Jórskiego)

Dojazd autobusami: 120, 190, 199, 512, 718, 738, 740, 802 - przystanek Jórskiego

tel. ca³odobowo: 513 059 721, 519 666 163

www.elizjumwarszawa.pl

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
dokoñczenie na str. 8

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 20 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Rozliczamy PITy - 30 z³

Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

Dzia³ania w zakresie spor-

tu przedstawi³ naczelnik Wy-

dzia³u Sportu i Rekreacji

Adam Kuszkowski. W 2015

roku bud¿et wydzia³u to 600

tysiêcy z³otych, z czego po

200 tysiêcy jest przeznaczo-

ne na dofinansowanie imprez

organizowanych przez dziel-

nicê oraz projektów realizo-

wanych przez organizacje

spo³eczne. Dotychczasowa

oferta zostanie wzbogacona

Dialog o sporcie, kulturze

i zielonych podwórkach
Marcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu

Spo³ecznego na Pradze Pó³noc poœwiêcono na omówienie

a¿ trzech wa¿nych dla mieszkañców tematów: sportu,

kultury i zielonych podwórek. W spotkaniu uczestniczyli

burmistrzowie: Pawe³ Lisiecki i Dariusz Kacprzak.

m.in. o zajêcia dla seniorów

w Parku Praskim (szachy,

warcaby, boule, karty), wyœcig

rolkarski, czy piknik si³owy

na Golêdzinowie. Nowoœci¹

bêd¹ tak¿e dodatkowe godziny

p³ywania dla uczniów 3. i 4.

klas oraz przedszkolaków.

W dzielnicy wiele siê dzieje,

ale nie zawsze informacje

docieraj¹ do bezpoœrednio

zainteresowanych. Burmistrz

Kacprzak poinformowa³, ¿e

aby temu zaradziæ, powstaje

odrêbna strona internetowa z

kalendarzem imprez z zakre-

su sportu, kultury i edukacji.

Poruszono sprawê wysokich

stawek, jakich ¿¹da dzielnico-

wy Oœrodek Sportu i Rekre-

acji za dostêp do swoich

obiektów. Ceny te dla miesz-

kañców stanowi¹ czêsto za-

porê nie do pokonania, a w

zesz³ym roku wprowadzono

kolejne podwy¿ki, które ogra-

niczy³y dostêp do obiektów

tak¿e klubom sportowym.

Zarz¹d dzielnicy bêdzie za-

biega³ o zmianê tej sytuacji -

przy obecnym stanie uregu-

lowañ prawnych ma ograni-

czony wp³yw na funkcjono-

wanie tej jednostki. Zgodnie

stwierdzono, ¿e DOSiR nie

powinien kierowaæ siê zasa-

dami rynkowymi, ale odpo-

wiadaæ na potrzeby miesz-

kañców. Obecny model jego

funkcjonowania nie s³u¿y roz-

wojowi dzielnicy. Temu maj¹

s³u¿yæ zmiany w regulaminie

DOSiR-u. Rozwa¿ane jest

wrêcz jego rozwi¹zanie i

przekazanie zadañ poszcze-

gólnym szko³om. Wiele zale-

¿y od postawy miasta, które

Chleb, jego forma i smak,

zale¿¹ od tradycji i upodobañ

kulinarnych danego regionu

œwiata. Te z kolei s¹ silnie

uzale¿nione od warunków

klimatycznych. W zimnej

strefie klimatycznej pieczono

ciemne chleby, przygotowy-

wane z m¹ki pe³noziarnistej

i na zakwasie, dostarczaj¹ce

du¿o energii. Jasne, lekkie

chleby plackowe to domena

wielu krajów Bliskiego

Wschodu i Afryki, a tak¿e

Zakaukazia. W basenie Morza

Œródziemnego, we Francji,

Hiszpanii i we W³oszech,

popularne jest pieczywo o

chrupkiej skórce, takie jak

bagietka czy ciabatta.

Mimo tych prawid³owoœci

geograficznych, prawie ka¿-

dy kraj ma swoje specja³y,

niespotykane w innych miej-

scach. Rozmaitoœæ dotyczy

u¿ytego surowca, kszta³tu

chleba, sposobu wypieku a

tak¿e dodanych przypraw.

O tym wszystkim mo¿na

by³o dowiedzieæ siê podczas

Festiwalu Chlebów Œwiata,

zorganizowanego ju¿ po raz

drugi w Zespole Szkó³ nr 11

im. W³adys³awa Grabskiego

przy ul. Ratuszowej 13. Na

imprezê t³umnie przybyli

mieszkañcy Pragi, a tak¿e

warszawiacy z lewobrze¿nych

dzielnic.

Na zwiedzaj¹cych czeka³o

mnóstwo atrakcji. W urz¹dzo-

nych w szkolnych pracowniach

laboratoriach piekarniczych

prezentowano sposoby wy-

piekania ró¿nego rodzaju

pieczywa, charakterystyczne-

go dla danego pañstwa czy

regionu. I tak, przedstawiciele

Muzeum Rolnictwa w Ciecha-

nowcu przyjechali z chlebem

¿ytnim sitkowym i tradycyjnymi

podp³omykami podlaskimi,

wypiekanymi w chlebowym

piecu polowym. Ponoæ taki

piec zupe³nie inaczej oddaje

ciep³o, st¹d te¿ bierze siê

charakterystyczny zapach i

smak podlaskiego chleba. Z

innych polskich wyrobów,

du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y

siê rogale œwiêtomarciñskie z

Poznania.

W nastêpnych salach swój

kunszt prezentowali piekarze

z Litwy, Armenii i Azerbejd¿anu.

Du¿ym zainteresowaniem

zwiedzaj¹cych cieszy³ siê

ormiañski lawasz, cienki

chleb z m¹ki pszennej, wypie-

kany w piecach tonir. W sali

azerbejd¿añskiej dominowa³y

Praskie

Dni Chleba
Jaka jest ró¿nica miêdzy ormiañskim lawaszem a

tureck¹ pit¹, jak smakuje tradycyjny podlaski podp³omyk

i czy chleb wiêzienny by³ zdrowy, mo¿na by³o przekonaæ

siê podczas II edycji Festiwalu Chlebów Œwiata, który

odby³ siê w dniach 13-15 marca na terenie Zespo³u Szkó³

nr 11 im. W³adys³awa Grabskiego przy ul. Ratuszowej 13.

Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach cyklu „Prawobrze¿ni”

zaprasza 19 marca (czwartek) o godz. 18.30 na spotkanie

poœwiêcone rodzinie Majlertów, warszawskich ogrodników,

w³aœcicieli najstarszych tego typu przedsiêbiorstw dzia³aj¹-

cych obecnie na terenie miasta. Ogrodnicy w Warszawie?

Traktory na Marsza³kowskiej? O historii rodziny, która od

piêciu pokoleñ prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze

w prawobrze¿nym Marcelinie, opowie Ludwik Majlert.

Historia rodzinnej firmy rozpoczê³a siê w roku 1878, kiedy Wilhelm

Karol Majlert kupi³ zaniedbany folwark w podwarszawskim

Marcelinie (okolice obecnej ul. Marywilskiej na Bia³o³êce),

zamieniaj¹c go wkrótce we wzorowe gospodarstwo. Zas³ynê³o ono

z pierwszego butelkowanego mleka dostarczanego do Warszawy,

doskona³ych szparagów, czy sukcesów w zakresie nowoczesnych

metod melioracji gruntów. Kolejne pokolenia ogrodników znane

by³y tak¿e ze swych naukowych i spo³ecznikowskich pasji.

Podtrzymuj¹ce tradycje rodzinne gospodarstwo Majlertów to

wyj¹tkowe zjawisko w krajobrazie wspó³czesnej Warszawy.

Prawobrze¿ni - cykl spotkañ poœwiêconych postaciom i

rodzinom, których ¿ycie, aktywnoœæ, przedsiêbiorczoœæ zwi¹zane

by³y z prawobrze¿nymi dzielnicami Warszawy. Wœród nich s¹

zas³u¿one osoby, zepchniête na drugi plan dziejów naszego

miasta, których dorobek jest czêœci¹ rzadko przywo³ywanej

historii Pragi, Grochowa, Kamionka, Saskiej Kêpy, Bródna czy

Bia³o³êki. Ich obecnoœæ zaznaczy³a siê w praskiej historii w

rozmaity sposób, tak jak ró¿norodne by³y ich korzenie i sfery

dzia³alnoœci. Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿dy trzeci czwartek

miesi¹ca w sali konferencyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi

przy ulicy Targowej 50/52 o godzinie 18.30. Wstêp wolny.

O rodzinie Majlertów obszernie pisaliœmy w NGP w numerze 12

z 13 czerwca 2007 r. w cyklu „Historie praskich rodów”.

Piêæ pokoleñ ogrodników
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W 2014 roku uda³o siê

wykorzystaæ niemal ca³oœæ

dostêpnych w bud¿ecie dzielni-

cy œrodków - co w minionych

latach nie by³o regu³¹. Zw³aszcza

radni by³ej koalicji poczuwali

siê do zas³ug w tym - jakby nie

by³o - sukcesie, bowiem spra-

wozdanie dotyczy³o praktycz-

nie w ca³oœci dzia³añ w³adz

minionej kadencji. Dlatego

zapewne, choæ komisja bud¿e-

tu sprawozdanie z wykonania

bud¿etu zaopiniowa³a pozy-

tywnie, to 11 radnych wstrzy-

ma³o siê od g³osu, a 2 by³o

przeciwnych jego zatwierdze-

niu. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e

dochody w³asne dzielnicy to

ok. 100 milionów z³otych, a

niezbêdne wydatki wynosz¹ce

kolejnych 200 milionów dofi-

nansowuje miasto.

Pozytywnie zaopiniowano

m.in. przesuniêcie czêœci

œrodków z Zarz¹du Gospoda-

rowania Nieruchomoœciami

do Zarz¹du Praskich Terenów

Publicznych. S¹ to pieni¹dze

przeznaczone na zieleñ, za

któr¹ teraz bêdzie w dzielni-

cy odpowiada³ tylko jeden

podmiot. Zwiêkszono te¿

wydatki na dzia³ania na rzecz

osób niepe³nosprawnych

oraz na adaptacje czêœci

pomieszczeñ szkolnych na

przedszkola. Do puli dzielnicy

wróc¹ te¿ œrodki przezna-

czone na urz¹dzenie miej-

skiej pla¿y „Rusa³ka”, bowiem

zadanie to przejmie Zarz¹d

Mienia m.st. Warszawy w

ramach realizacji bud¿etu

partycypacyjnego z zesz³ego

roku.

Jednak najwiêksze zainte-

resowanie wzbudzi³ projekt

uchwa³y w sprawie utworzenia

Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych

w Pa³acyku Konopackiego. Jak

w przypadku Strzeleckiej 8, na

sali pojawili siê te¿ przedstawi-

ciele grup rekonstrukcyjnych.

Uchwa³ê i uzasadnienie jej

podjêcia przedstawi³ w bar-

dzo emocjonalnych s³owach

wiceprzewodnicz¹cy rady

Jacek Wachowicz, przywo³uj¹c

postaci ¯o³nierzy Wyklêtych

oraz historyczne ju¿ pomys³y

na zagospodarowanie Pa³a-

cyku. Mia³y tu znaleŸæ sw¹

siedzibê m.in. Muzeum War-

szawskiej Pragi i Muzeum

Wnêtrz Mieszczañskich, ale

¿aden z tych pomys³ów nie

zosta³ wdro¿ony. Tak jak pro-

jekt Muzeum ¯o³nierzy Wy-

klêtych mia³y one uratowaæ to

miejsce przed zniszczeniem.

Na szczêœcie, w miejskiej wie-

loletniej prognozie finansowej

zapisano ju¿ œrodki na reno-

wacjê Pa³acyku z przezna-

czeniem go na cele kultury.

Wed³ug deklaracji wiceprezy-

denta Olszewskiego mog³aby

tu sw¹ siedzibê znaleŸæ filia

domu kultury, z ofert¹ skiero-

wan¹ do okolicznych miesz-

kañców. W tym roku na reno-

wacjê budynku zarezerwowa-

no 1,5 mln z³. Choæ nikt z

radnych i obecnych na sali

mieszkañców nie negowa³

potrzeby upamiêtnienia na

Pradze ¯o³nierzy Wyklêtych,

jednak kontrowersje budzi³a

w³aœnie proponowana lokali-

zacja. Klub PO, konsekwentnie

do podjêtej na poprzedniej

sesji uchwa³y, wnioskuj¹cej

o wykupienie przez Radê

Warszawy budynku przy

Strzeleckiej 8 na potrzeby

Muzeum ̄ o³nierzy Wyklêtych,

tam w³aœnie widzia³ lokalizacjê

przysz³ego muzeum. Jednak

Jacek Wachowicz, bêd¹cy po

rozmowach z w³aœcicielem

budynku, stwierdzi³, ¿e w

piwnicach i na piêtrze ma tam

powstaæ jedynie izba pamiêci

o powierzchni 400-500 m2, co

jego zdaniem nie jest wystar-

czaj¹ce dla potrzeb nale¿yte-

go upamiêtnienia tragicznej

historii polskich patriotów, a

dom kultury powinien powstaæ

zgodnie ze sporz¹dzonym

jeszcze w 2005 roku projek-

tem - w Parku Praskim, przy

Placu Weteranów. W efekcie

wiêc w swym bezpoœrednim

s¹siedztwie mia³yby powstaæ

placówki poœwiêcone tej sa-

mej tematyce: izba pamiêci

¯o³nierzy Wyklêtych przy

Strzeleckiej 8 i Muzeum

¯o³nierzy Wyklêtych w Pa³a-

cyku Konopackiego przy

Strzeleckiej 11/13... A co dla

mieszkañców? Reprezenta-

cyjny dom kultury po³o¿ony

daleko od ich miejsca za-

mieszkania, wybudowany

kosztem zieleni parkowej za

du¿e pieni¹dze, mog¹ce

pos³u¿yæ ratowaniu kolejnych

praskich zabytków.

Dla równowagi opinii bur-

mistrz Pawe³ Lisiecki odczyta³

skierowan¹ do niego, prze-

wodnicz¹cego rady dzielnicy

Ryszarda Kêdzierskiego oraz

wiceprezydenta Olszewskie-

go petycjê mieszkañców

sprzeciwiaj¹cych siê utwo-

rzeniu Muzeum w Pa³acyku

Konopackiego. Czytamy w niej

m.in. „Pa³acyk powinien byæ

miejscem s¹siedzkich spo-

tkañ, przestrzeni¹, gdzie bêd¹

rodzi³y siê nowe pomys³y dla

dzielnicy oraz instytucj¹, w

której mo¿liwe bêdzie rozma-

wianie nie tylko o codziennych

problemach, ale o przysz³oœci

dzielnicy i ca³ego miasta. Co

wiêcej, ogród Pa³acyku Kono-

packiego jest jednym z nie-

wielu zielonych przyczó³ków

w najbli¿szej okolicy. O tym,

jak du¿a jest potrzeba udo-

stêpnienia tego miejsca

mieszkañcom œwiadcz¹ poja-

wiaj¹ce siê od kilku lat projekty,

których celem jest otwarcie

Pa³acyku dla lokalnej

wspólnoty oraz jego twórcze

zagospodarowanie.” W tym

duchu wypowiadali siê te¿

zabieraj¹cy g³os mieszkañcy.

Przeciwko lokalizacji Muzeum

w Pa³acyku wyst¹pi³a równie¿

przedstawicielka Towarzy-

stwa Opieki nad Zabytkami,

podnosz¹c walory projektu

inicjatywy „Precel”, który

przewidywa³ tam miejsce

aktywnoœci s¹siedzkiej dla

okolicznych mieszkañców, z

przedszkolem dla dzieci,

warsztatem rzemios³ oraz k¹tem

dla organizacji spo³ecznych.

Zabieraj¹cy g³os na sesji

mieszkañcy wypowiadali siê

tak¿e przeciwko powracaniu

do projektu domu kultury w

Parku Praskim. Popar³a ich

przewodnicz¹ca komisji

ochrony œrodowiska i prze-

strzeni publicznej Magdalena

Guga³a. Naczelnik wydzia³u

ochrony œrodowiska zwróci³

uwagê, ¿e jest to tak¿e

kwestia wyboru miêdzy wielk¹

sal¹ na 600 osób, a lokalnoœci¹,

postulowan¹ przez wypowia-

daj¹ce siê osoby. Chcia³yby

one mieæ przyjazny, lokalny

dom kultury blisko domu. Wi-

dzenie miasta oraz potrzeb

jego mieszkañców znacznie

siê zmieni³o przez ostatnie 10

lat, ale nie wszyscy chc¹ to

dostrzec. Dlatego spór miêdzy

zwolennikami rozwi¹zañ lokal-

nych i globalnych na sesji rady

nie zosta³ rozstrzygniêty.

Tymczasem w centrum

Warszawy, w piwnicach gma-

chu dawnego Ministerstwa

Bezpieczeñstwa Publiczne-

go, przy ulicy Koszykowej

powstanie nowa sta³a ekspo-

zycja Muzeum Powstania

Warszawskiego, poœwiêcona

¯o³nierzom Wyklêtym. W la-

tach 1945-1954 mieœci³ siê

tam areszt œledczy. Byæ mo¿e

zamiast forsowaæ na si³ê

w³asne pomys³y, warto nie

tylko pos³uchaæ mieszkañców,

ale tak¿e spojrzeæ na sprawê

szerzej, nie ograniczaj¹c siê

do praskiego podwórka?

Zarz¹d, nieco ³agodz¹c

niewzruszone stanowisko

koalicji Praskiej Wspólnoty

Samorz¹dowej i PiS, zapro-

ponowa³ dodanie do uchwa³y

podpunktu, który wyznacza

ramy czasowe wniosku o

przeznaczenie Pa³acyku na

muzeum. Jeœli Muzeum

¯o³nierzy Wyklêtych nie po-

wstanie w tym miejscu do 1

stycznia 2016 roku, w³adze

bêd¹ zobligowane do szukania

innej jego siedziby na Pradze

Pó³noc.

Klub PO, próbuj¹c ratowaæ

mo¿liwoœæ porozumienia,

zaproponowa³ poprawkê, w

której w ogóle nie wskazywano

lokalizacji przysz³ej placówki

muzealnej. Poprawka wiêkszo-

œci¹ g³osów koalicji zosta³a

odrzucona. Przy 13 g³osach

za, 1 wstrzymuj¹cym siê, 1

przeciw uchwa³ê w wersji

przygotowanej przez koalicjê,

z poprawk¹ zarz¹du dzielnicy,

przeg³osowano. Klub PO nie

wzi¹³ udzia³u w g³osowaniu.

Po tych skrajnych emocjach

wiêkszoœæ goœci opuœci³a

salê, przewa¿nie z du¿ym

niesmakiem.

W dalszej czêœci procedowa-

no projekt zmiany statutu

Dzielnicowego Oœrodka Sportu

i Rekreacji, maj¹cy zwiêkszyæ

zakres dzia³ania DOSiR-u.

Przyjêto te¿ uchwa³ê o rocz-

nym planie kontroli komisji

rewizyjnej. Kontroli ma zostaæ

poddany Dom Kultury Praga

i biblioteki. W ramach wolnych

wniosków seriê interpelacji

zg³osi³ radny Ireneusz Tondera.

El¿bieta Kowalska-Kobus z

PO zg³osi³a w tym trybie

potrzebê utworzenia kosztem

trawnika parkingu z miejscami

prostopad³ymi do jezdni po

nieparzystej stronie ul. Darwi-

na. Pomys³ uznali za plagiat

radni PWS – bardzo podob-

ny projekt, choæ w wersji mniej

radykalnej (parking z miejscami

skoœnymi z a¿urowych p³yt)

radnego Kamila Ciepieñki jest

jedn¹ z propozycji tegorocznej

edycji bud¿etu partycypacyjne-

go. Palma pierwszeñstwa w

betonowaniu zieleni na Pradze

na razie trafia do PO.         Kr.

Wykonanie bud¿etu i spór o Pa³acyk Konopackiego
Sesja tym razem rozpoczê³a siê bez opóŸnieñ. G³adko

dokonano zmian w porz¹dku obrad, skreœlaj¹c z niego

punkt w sprawie powo³ania Rady Seniorów – jeszcze nie

wszystkie materia³y w tej sprawie zosta³y przygotowane

– i dodaj¹c zmiany w sk³adach komisji – z udzia³u w

komisji edukacji zrezygnowa³a jedna osoba.

VII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

TANCERZE PRACOWNI TAÑCA, RUCHU I RELAKSU

AGLAJA ODNIEŒLI KOLEJNY SUKCES NA IV

OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAÑCA NOWOCZESNEGO

- CHOCEÑ 2015!

Serdecznie gratulujemy naszym tancerzom, którzy 8 marca

udowodnili jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ pracowitoœci¹, zapa³em

i zaanga¿owaniem. Ten dzieñ by³ pe³en emocji i zakoñczy³

siê ogromnym sukcesem dla naszych podopiecznych.

A oto wyniki:

II miejsce - MINI FORMACJA Disco Show do lat 11

Duety Disco Dance do lat 8

I miejsce - Milena Burdyñska i Martyna Dr¹gowska

Solo Jazz do lat 8

II miejsce - Milena Burdyñska

V miejsce - Milena Lasota

Solo Disco Dance do lat 8

II miejsce - Milena Burdyñska

Solo Disco Dance pow. 15 lat

V miejsce - Agnieszka Szyszko

Serdecznie dziêkujemy wszystkim za wsparcie, pomoc oraz

pozytywn¹ energiê. Rodzicom naszych tancerzy gratulujemy

wspania³ych dzieci i ¿yczymy dalszych sukcesów oraz radoœci

w tañcu!!!

Dominika D¹bkowska

Dorota Kaczmarczyk

Pracownia Tañca, Ruchu i Relaksu Aglaja

ul. Jagielloñska 62 (wejœcie od ul. Szanajcy)

tel. 660-844-734 oraz 694-405-001

Znajdziesz nas na facebooku:

https://pl-pl.facebook.com/aglaja.dance

mail: biuro@aglaja.pl

Aglaja gór¹!

Zapraszamy warszawiaków, dzieci i doros³ych na KOLEJNE

spotkania edukacyjne w Zielonym Miasteczku Rolników.

TO WYJ¥TKOWA OKAZJA, ABY POZNAÆ OSOBIŒCIE

DOBRYCH ROLNIKÓW, DOWIEDZIEÆ SIÊ DLACZEGO

PROTESTUJ¥ (PRAWDZIWE POSTULATY PONI¯EJ) I

NAUCZYÆ SIÊ OD NICH SAMOWYSTARCZALNOŒCI.

GDZIE?: Zielone Miasteczko Rolników przed URM, Al. Ujazdowskie

(na wysokoœci bramy g³ównej do £azienek Królewskich)

KIEDY?: czwartek, 19 marca 2015

16:30-17:30 Wyk³ad pt.: „Zagro¿enia ze strony GMO w

rolnictwie i ¿ywnoœci” - prof. SW dr Jacek Nowak; od lat kupuje

¿ywnoœæ u rolników KINOTEKA ROLNIKA - czwartek, 19 marca 2015

18:00 Fragmenty filmów:

„Lokalne rozwi¹zania na globalny ba³agan”

„Zanim przekln¹ nas dzieci”

PRAWDZIWE POSTULATY ROLNIKÓW. Domagamy siê:

1. Ustawy zapobiegaj¹cej wyprzeda¿y ziemi obcokrajowcom.

2. Umo¿liwienia rolnikom sprzeda¿y bezpoœredniej produktów

przetworzonych.

3. Ustawowego zakazu obrotu i uprawy GMO.

4. Kompleksowej i d³ugoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kon-

troli nad przetwórstwem rolno-spo¿ywczym i rynkiem wewnêtrznym.

5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód ³owieckich w

sposób zapewniaj¹cy rolnikom rekompensatê poniesionych strat.

6. Powo³ania Komisji Dialogu Spo³ecznego ds. rolnictwa (strona

rz¹dowa, rolnicy, przedsiêbiorcy).

Akademia Samowystarczalnoœci

rozwija siê!
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Dialog o sporcie, kulturze

i zielonych podwórkach
wymaga od swych jednostek

bud¿etowych przynoszenia

dochodów.

Przechodz¹c do kolejnego

tematu spotkania, Krzysztof

Tyszkiewicz z prezydium

DKDS podkreœli³, ¿e Praga

jest wci¹¿ krzywdzona przy

rozdziale œrodków; jest ich

coraz mniej, co widaæ zw³asz-

cza w sferze kultury. Ma³go-

rzata Sarnecka przedstawi³a

Projekt Praga zainicjowany

przez Centrum Koneser. Po-

niewa¿ miasto na wniosek

spo³eczników, rozwa¿a mo¿-

liwoœæ czasowego zamykania

ulicy Z¹bkowskiej, daje to

okazjê do o¿ywienia tej prze-

strzeni ró¿nego rodzaju dzia-

³aniami. Pierwsza taka oka-

zja bêdzie mia³a miejsce w

dniach 1-3 maja, a kolejna

w czerwcu, podczas Nocy

Pragi (19-21.06). Odbywaj¹ce

siê we wrzeœniu Œwiêto ul.

Z¹bkowskiej, zarzucone

przez dzielnicê na czas bu-

dowy metra, zosta³o ju¿ w

minionym roku przejête przez

artystów i zorganizowane

ca³kiem oddolnie. To da³o

impuls do stworzenia Projektu

Praga, który zak³ada profe-

sjonaln¹ organizacjê wielu

komplementarnych wydarzeñ

artystycznych w przestrzeni

ulicy Z¹bkowskiej i jej okolic

z licznymi atrakcjami, przyci¹-

gaj¹cymi tak¿e mieszkañców

lewobrze¿nej Warszawy.

Nawi¹zano kontakt w tej

sprawie z wiceprezydentem

Olszewskim oraz Teatrem

Powszechnym. Œrodki na ten

cel maj¹ pochodziæ z bud¿etu

miasta oraz od firm prywat-

nych. Choæ projekt zosta³

przez stronê spo³eczn¹

przyjêty z entuzjazmem,

skrytykowa³ go p.o. naczelnika

Wydzia³u Kultury Arkadiusz

Werelich. Wydzia³ wykona³

du¿¹ pracê, przygotowuj¹c

tegoroczne Œwiêto Z¹bkowskiej

i nic nie wiedzia³ o projekcie

spo³ecznym. Olga Wieczorek-

Trzeciak, przewodnicz¹ca

prezydium DKDS zaznaczy³a,

¿e to mieszkañcy reprezen-

towani przez organizacje

spo³eczne w pierwszym rzêdzie

powinni byæ informowani o

planach urzêdu, a DKDS jest

w³aœciwym miejscem do

konsultowania tego rodzaju

dokumentów na jak najwcze-

œniejszym etapie. Rozgorza³

spór wokó³ tej kwestii, który

próbowa³ za³agodziæ bur-

mistrz Kacprzak, podkreœlaj¹c

odmiennoœæ urzêdniczego

ogl¹du spraw. Piotr Stryczyñski

reprezentuj¹cy Towarzystwo

Przyjació³ Pragi zwróci³

uwagê, ¿e od miesi¹ca nie

otrzyma³ ¿adnej odpowiedzi

z Wydzia³u Kultury na swój

wniosek o dofinansowanie

obchodów 100-lecia Towa-

rzystwa Przyjació³ Pragi.

Okaza³o siê, ¿e Wydzia³

Prawny zakwestionowa³ 100-

lecie Towarzystwa, poniewa¿

zosta³o ono zarejestrowane

dopiero w 2013 roku. Ta in-

formacja wzbudzi³a wœród

zebranych spor¹ weso³oœæ.

Zgodnie z tym rozumowa-

niem, trudno by³oby udo-

wodniæ ci¹g³oœæ organiza-

cyjn¹ jakiegokolwiek stowa-

rzyszenia, nawi¹zuj¹cego do

przedwojennych tradycji.

Rozmowa o kulturze mocno

rozczarowa³a zebranych,

wiêc tym chêtniej podjêto

ostatni temat spotkania –

zielone podwórka.

Pod t¹ nazw¹ kryje siê

mikroprogram rewitalizacji

zieleni praskich podwórek.

Uczestnicz¹ w nim mieszkañ-

cy, studenci SGGW oraz

urz¹d dzielnicy. Projekt

przedstawi³ Tomasz Peszke

z prezydium DKDS. Choæ

zrewitalizowano kilkanaœcie

podwórek, efekt nie zawsze

by³ dobry, poniewa¿ nie do

koñca zrealizowano wcze-

œniejsze ustalenia poczynione

z mieszkañcami. Niestety,

program na 2014 rok nie zo-

sta³ wykonany. Na szczêœcie,

wniosek ZGN o przesuniêcie

œrodków na ten cel pocho-

dz¹cych z miejskiego Biura

Ochrony Œrodowiska zosta³

rozpatrzony pozytywnie i

kwota ok. 250 tysiêcy z³otych

bêdzie do wykorzystania w

roku bie¿¹cym.

Problemem w funkcjono-

waniu programu by³ brak

w³aœciwej komunikacji miêdzy

ZGN, dysponuj¹cym œrodka-

mi wy³¹cznie na zieleñ oraz

Wydzia³em Infrastruktury od-

powiedzialnym za chodniki,

podjazdy czy ma³¹ architek-

turê, który nie dysponowa³

œrodkami na tego typu re-

monty. Dalszy brak nadzoru

na programem ze strony

zarz¹du dzielnicy mo¿e do-

prowadziæ do jego przed-

wczesnego zakoñczenia –

przestrzega³ Tomasz Peszke.

ZGN zamierza teraz realizo-

waæ dosadzenia zieleni na

podwórkach, na których nie

bêd¹ potrzebne ingerencje w

infrastrukturê i chodniki. Jak

podkreœli³ Tomasz Peszke,

jest to niezgodne z pierwotnym

za³o¿eniem programu, w

ramach którego mia³y byæ

rewitalizowane podwórka

najbardziej zaniedbane, a

nie te, które naj³atwiej zreali-

zowaæ. Sednem projektu jest

bowiem rewitalizacja spo-

³eczna, a nie sama zieleñ.

Burmistrz Kacprzak pod-

kreœli³, ¿e program bêdzie

kontynuowany. Zieleni¹ teraz

bêdzie siê zajmowa³ jeden

podmiot – Zarz¹d Praskich

Terenów Publicznych. W tym

roku przejmie on tylko zieleñ

wysok¹, a w przysz³ym ca³oœæ

terenów zielonych. Bêdzie te¿

jeden urzêdnik odpowiedzialny

za stan zieleni w dzielnicy. Ma

siê on poprawiæ zw³aszcza

w przestrzeniach publicznych

– na podwórkach, przy drogach,

na torowiskach. Wyrzutnie

powietrza z metra powinny

spowiæ pn¹cza. Zieleñ ma

zyskaæ na wa¿noœci. W

dyskusji podkreœlano ko-

niecznoœæ wprowadzenia

umowy spo³ecznej przy po-

dejmowaniu dzia³añ moderni-

zacyjnych na podwórkach

oraz ogromn¹ rolê lokalnych

liderów w integracji mieszkañ-

ców. Tematy poruszone pod-

czas spotkania z pewnoœci¹

bêd¹ kontynuowane.

Kr.

dokoñczenie ze str. 1

W Al. Solidarnoœci Tramwaje

Warszawskie planuj¹ przebu-

dowê zwi¹zan¹ z metrem –

przystanek tramwajowy w

kierunku mostu Œl¹sko-

D¹browskiego ma zostaæ

wyd³u¿ony a¿ do ul. Jagiel-

loñskiej, planowana jest

tak¿e przebudowa jezdni.

Ofiar¹ tych planów ma paœæ

szpaler czterech drzew ro-

sn¹cych przy obecnym przy-

stanku autobusowym miêdzy

Targow¹ a Jagielloñsk¹.

Wœród nich ponad 150-letnie-

go zdrowego d¹bu. W tym

miejscu projektantom akurat

wypad³ pas do skrêtu w ul.

Jagielloñsk¹... Prowadz¹ce

inwestycjê Tramwaje War-

szawskie wyst¹pi³y z wnio-

skiem o wycinkê wszystkich

czterech drzew.

W oglêdzinach, jakie mia³y

miejsce 16 lutego, wziêli

udzia³ m.in. Wojciech Bartelski

- cz³onek Zarz¹du Tramwajów

Warszawskich i burmistrz

Pragi Pó³noc Pawe³ Lisiecki

oraz przedstawiciele organi-

zacji ekologicznej Zielone

Mazowsze.

Drzewo jest zdrowe i ma

ogromn¹ wartoœæ przyrod-

nicz¹. Aby zrekompenso-

waæ jego „pracê” na rzecz

Wiekowy d¹b wo³a o ratunek
Wa¿¹ siê losy drzewa, które przetrwa³o dwie wojny

œwiatowe, byæ mo¿e pamiêta nawet Napoleona i rzeŸ Pragi,

ale mo¿e paœæ ofiar¹ bezdusznoœci i braku wyobraŸni

dzisiejszych urzêdników. To jedno z dwóch najstarszych

drzew na Pradze Pó³noc.

produkcji tlenu i zatrzymy-

wania szkodliwych py³ów,

trzeba by by³o posadziæ w

zamian nie jedno, ale nawet

ponad tysi¹c nowych drzew.

Ze strony ekologów pad³a

propozycja ratowania drzew

przez rezygnacjê z wyod-

rêbniania skrêtu w ul. Jagiel-

loñsk¹ lub skrócenia tego

skrêtu, pozwalaj¹cego na

oszczêdzenie dêbu. W obu

przypadkach zapewne

bêdzie konieczne lekkie

zawê¿enie przysz³ego peronu

przystankowego.

Po d³ugiej debacie z

udzia³em burmistrza Lisiec-

kiego i urzêdników Wydzia-

³u Ochrony Œrodowiska,

zdecydowano podj¹æ próbê

dokonania korekt w projek-

cie. Do protoko³u wpisano:

„Tramwaje Warszawskie

rozwa¿¹ mo¿liwoœæ zastoso-

wania rozwi¹zañ alternatyw-

nych, pozwalaj¹cych na

zachowanie najcenniejszych

gatunków drzew”. Postêpo-

wanie w zwi¹zku z tym za-

wieszono, ale tylko do 20

marca. Tymczasem w temacie

zapad³a kompletna cisza.

Czy tak cenne drzewo bêdzie

mia³o szanse w starciu z

przepustowoœci¹?... Czy

uda siê je uratowaæ dla

przysz³ych pokoleñ?

Kr.
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ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

18, 19 III (œroda, czwartek) godz. 9.00-14.00 - Eliminacje

dzielnicowe 38.Konkursu Recytatorskiego „Warszawska

Syrenka” dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.

Jury: Lidia Sycz, Monika Perdjon i Dorota Gorjainow.

18 III (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski z udzia³em m.in.:

Feliksa Falka (re¿yser filmowy i teatralny), prof. Jerzym

Stêpiniem (prawnik, polityk, senator, minister MSWiA,

sêdzia i prezes Trybuna³u Konstytucyjnego), Wojciecha

Piotra Kwiatka i Jerzego Biernackiego. Wstêp 10 z³.

21 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: - „Obroñ siê

po babsku” warsztaty samoobrony dla kobiet od 14 roku

¿ycia. Nauka efektywnych metod reagowania w sytuacjach

niebezpiecznych i podstawowych technik samoobrony.

Prezentacja sposobów wykorzystania przedmiotów

codziennego i nauka wykonywania bloków. Godz. 10.00-

11.30. Op³ata 25 z³.

21 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Ceramika

i garncarstwo – rodzinne warsztaty w pracowni z nauk¹

rêcznego formowania gliny podstawowymi technikami: z

plastra, z wa³eczków, z bry³y, wyciskane w gipsowych

formach oraz toczone na elektrycznym kole garncarskim.

Godz. 11.00-12.30. Op³ata 30 z³. 

21 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini

– temat: „Lubicie meduzy?”. I grupa – godz. 10.00, II gr. –

11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³.

22 III (niedziela) godz. 17.00 - „Cudowny œwiat Harrego

Pottera” multimedialny edukacyjny koncert dla dzieci i

rodziców. Wyst¹pi¹ soliœci orkiestry symfonicznej, którzy

zdradz¹ tajniki gry i opowiedz¹ co nieco o budowie oraz

historii powstania: fletu, klarnetu, fagotu, saksofonu sopra-

nowego i tr¹bki. Bilet wstêpu 10 z³.

25 III (œroda) godz. 17:45 - XXXVII Gie³da Inicjatyw

Artystycznych – „W œwiat³ach Broadwayu”. Bajeczny œwiat

operetki oraz musicalu, œwiat w którym œpiewa i tañczy

siê emocje. W programie: rozko³ysane walce, dziarskie

czardasze, pe³ne liryzmu arie i duety mi³osne oraz popularne

utwory z broadwayowskich musicali. Wstêp wolny.

25 III (œroda) godz. 14.00-15.30 - Archiwum Wschodnie w

Oœrodku „KARTA”. Spotkanie z Ann¹ Dzienkiewicz z Instytutu

Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Spotkanie Ko³a

Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga Pó³noc.

27 III (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.

27 III (pi¹tek) godz. 17.00 - Otwarcie wystawy gobelinów

z Pracowni tkactwa artystycznego DK Zacisze w „Galerii

Ogród Sztuki” w Konstantynowie £ódzkim.

28 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „W poszu-

kiwaniu wielkanocnego zaj¹czka” – warsztaty familijne,

zwyczaje wielkanocne, palmy, kolorowe kury decoupage’owe,

pisanki du¿e i ma³e oraz szycie zaj¹czków-przytulanek.

Podczas imprezy mo¿na bêdzie kupiæ kurpiowskie palemki,

pisanki, wycinanki, baranki z ciasta.

28 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Wehiku³ sztuki

czyli historia sztuki dla najm³odszych – temat: „Giacometti

oraz postacie o ma³ych g³owach i d³ugich nogach”. Zajêcia

dla dzieci w wieku 6-10 lat. Godz. 11.00-13.00. Op³ata: 45 z³.

28 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini

– temat: „Robot w³asnej roboty”. I grupa – godz. 10.00, II gr.

– 11.00, III gr. – 12.00. Op³ata 30 z³. 

28 III (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „uTKANA

sobota” tkactwo artystyczne od podstaw – warsztaty dla

doros³ych, godz. 9.30-13.30. Op³ata 40 z³.

30 III (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Spotkanie wielkanocne

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze. W

programie m.in. przygotowanie dekoracji œwi¹tecznych.

„Jazz Do It” Bogdan Augustyniak – wystawa fotografii

czynna do 3 IV. Projekt zrealizowany przez dwóch fotografów:

Bogdana Augustyniaka i Krzysztofa Wierzbowskiego. Tematem

wystawy w DK Zacisze jest jazz czyli to co Bogdanowi

Augustyniakowi w duszy gra. Temat ulotny, wielobarwny

w swych emocjonalnych odcieniach, kapryœny i piêkny

bogactwem tych, którzy go tworz¹, ¿yj¹c muzyk¹.

Jako pierwszy pod obrady

wszed³ projekt zmiany za³¹cz-

nika dzielnicowego do bud¿etu

m.st. Warszawy na rok 2015.

Przewidywa³ on zwiêkszenie

œrodków, przeznaczonych

do dyspozycji dzielnicy o

2 792 252 z³ (w tym 750 000 z³

na zadanie inwestycyjne „Bu-

dowa mieszkañ komunalnych

przy ul. Odrow¹¿a z pomiesz-

czeniami dla ¿³obka, przed-

szkola i poradni psychologiczno-

pedagogicznej”); 1 968 000 z³

na inwestycjê „Zagospodaro-

wanie terenów zieleni, stano-

wi¹cych otoczenie Kana³u

Zaciszañskiego”. Komisje za-

opiniowa³y projekt pozytywnie.

Na sesji zg³aszano pytania

m.in. o lokale socjalne, pusto-

stany do remontu, zad³u¿enie

lokali, koszty remontów. Po

wyjaœnieniach burmistrza

S³awomira Antonika za

przyjêciem uchwa³y g³osowa³o

20 radnych, 3 by³o przeciw.

Pytania zg³aszane by³y

tak¿e do Sprawozdania z

dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej za rok 2014, pozy-

tywnie zaopiniowanego przez

komisjê bezpieczeñstwa,

zdrowia i inicjatyw lokalnych.

W 2014 roku pomoc¹ w formie

œwiadczeñ pieniê¿nych i nie-

pieniê¿nych objêto 4687 osób,

tj. 2546 rodzin. Dzia³ aktywiza-

cji zawodowej OPS pomaga³

m.in. osobom bezrobotnym i

poszukuj¹cym pracy – poprzez

zajêcia grupowe (213 osób) i

indywidualne (481 osób).

Wsparcie uzyska³y osoby

starsze i niepe³nosprawne

(m.in. w domu dziennego po-

bytu) oraz rodziny w kryzysie.

Realizowano projekty, m.in.

Aktywny Targówek, Warszawskie

inspiracje do pracy (wspó³fi-

nansowane z Europejskiego

Funduszu Socjalnego); Part-

nerstwo na Targówku; Starszy

Brat, Starsza Siostra; Plus 60

– nie jesteœ sam. W dyskusji

zg³aszano zarówno opinie o

ma³ej skutecznoœci przywraca-

nia bezrobotnych do pracy, jak

opiniê, ¿e OPS Targówek jest

najlepszy wœród dzielnicowych

placówek. Andrzej Bittel za-

uwa¿y³, ¿e w pytaniach nie

chodzi³o  o zdeprecjonowanie

OPS, lecz o sugestie, co

mo¿na poprawiæ. Uchwa³ê o

przyjêciu sprawozdania OPS

popar³o 21 radnych, 3 wstrzy-

ma³o siê od g³osu.

Równie¿ sprawozdanie z

dzia³alnoœci Zak³adu Gospoda-

rowania Nieruchomoœciami za

rok 2014 zosta³o pozytywnie

zaopiniowane przez komisjê

gospodarki komunalnej i

mieszkaniowej. Podczas sesji

na pytania radnych odpowiada³

dyrektor ZGN Stefan £akomy.

ZGN zarz¹dza³ 177 budynkami,

3825 lokalami komunalnymi,

143 lokalami u¿ytkowymi, 4

gara¿ami, 4 halami gara¿owymi

(196 miejsc postojowych) oraz

targowiskami o powierzchni

14 196 m2. Radni klubu PiS

ocenili to sprawozdanie jako

najlepsze z trzech; wyrazili

satysfakcjê, ¿e wskazówki i

zalecenia z poprzednich spra-

wozdañ zosta³y wykonane.

Ogólnie oceniono sprawozdanie

pozytywnie. Choæ „zad³u¿enie

nie wygl¹da ³adnie”. Pytano o

œci¹galnoœæ op³at i odrabianie

d³ugów. Uchwa³ê o przyjêciu

sprawozdania podjêto jedno-

myœlnie (21 g³osów).

Projekt uchwa³y, zawieraj¹-

cej obszerne sprawozdanie z

wykonania za³¹cznika dzielnicy

Targówek do bud¿etu m.st.

Warszawy za rok 2014,

wzbudza³ na sesji najwiêcej

kontrowersji, choæ 7 komisji

oceni³o go pozytywnie (niektó-

re - tylko w swoim zakresie),

jedna nie wyda³a opinii. W

g³osowaniu tê uchwa³ê popar³o

13 radnych, 10 by³o przeciw.

V sesja Rady Dzielnicy Targówek

Piêæ uchwa³ w piêæ godzin
Najkrótsza charakterystyka V sesji, która odby³a siê 5

marca: 5 uchwa³, 5 godzin obrad. Na wniosek Andrzeja

Gapysa do porz¹dku dziennego wprowadzono „Stanowiska

w sprawie bonifikat dla spó³dzielni mieszkaniowych od op³at

za przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w

prawo w³asnoœci”.

Wyjaœnieñ na temat propono-

wanego Stanowiska w sprawie

wyst¹pienia do Rady Warszawy

z wnioskiem o podjêcie uchwa-

³y o ustalenie dla spó³dzielni

mieszkaniowych bonifikat od

op³at za przekszta³cenie prawa

u¿ytkowania wieczystego w

prawo w³asnoœci udziela³ An-

drzej Pó³rolniczak - prezes za-

rz¹du Robotniczej Spó³dzielni

Mieszkaniowej „Praga”, pe³no-

mocnik Spo³ecznego Komitetu

Mieszkañców Warszawy. Przy-

gotowany przez SKMW projekt

przewiduje udzielanie bonifikaty

spó³dzielniom mieszkaniowym

z tytu³u przekszta³cenia u¿ytko-

wania wieczystego we w³a-

snoœæ. W Warszawie od 2008

roku obowi¹zuje uchwa³a w

sprawie zgody na udzielanie

bonifikat z tego tytu³u, ale obej-

muje ona tylko osoby fizyczne;

nie odnosi siê do cz³onków

spó³dzielni. Od wieli lat

spó³dzielnie mieszkaniowe na

gospodarowanych przez siebie

gruntach ponosz¹ nak³ady na

budowê ulic, chodników, placów

zabaw, boisk, zieleni; ponosz¹

te¿ koszty utrzymania tej infra-

struktury. Realizacja projektu

pozwoli na równe traktowanie

staraj¹cych siê o bonifikatê

osób fizycznych, posiadaj¹cych

prawo do lokalu mieszkalnego

z osobami fizycznymi, które s¹

u¿ytkownikami wieczystymi. 19

lutego projekt uchwa³y w tej

sprawie zosta³ z³o¿ony w

Biurze Rady m.st. Warszawy.

Za przyznaniem spó³dzielniom

bonifikat opowiedzia³a siê m.in.

Dzielnica Praga Pó³noc (napi-

saliœmy o tym w 4. numerze

NGP). Propozycje zmian w

Stanowisku, zg³oszone przez

Agnieszkê Kaczmarsk¹, nie

uzyska³y wiêkszoœci w g³oso-

waniu. Uchwa³ê o przyjêciu

Stanowiska popar³o 22 radnych,

2 wstrzyma³o siê od g³osu.

W interpelacjach pad³y

pytania, m.in. o odpowiedzi

na interpelacje, koncert ku czci

¯o³nierzy Wyklêtych, stê¿enie

zanieczyszczeñ na Targówku,

rzeŸbê UFO na rogu ul. Cho-

deckiej i Kondratowicza, termin

remontu przychodni, przygoto-

wanie dzielnicy na przyjêcie

6-latków do klas I. Rozbie¿ne

opinie wyra¿ono w sprawie

wniosku, by sesje rozpoczyna³y

siê o godz. 14. Popar³y go 2

VI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Informacji udzieli³ burmistrz

S³awomir Antonik. Dzielnica

nie posiada œrodków na mo-

dernizacjê boiska. W drugiej

po³owie stycznia zarz¹d Tar-

gówka wystosowa³ do w³adz

Warszawy pismo, w którym

zwróci³ siê o œrodki finansowe

na kilka zadañ, m.in. budowê

boisk przy SP 277, SP 298 i

Gimnazjum 141. Okaza³o siê, ¿e

ze wzglêdu na remont Mostu

£azienkowskiego œrodki na

inne inwestycje zosta³y mocno

ograniczone. Burmistrz Antonik

i wiceburmistrz Pawe³ Michalec

byli na sesji Rady Warszawy

12 marca; podtrzymali kolej-

noœæ wymienionych inwestycji.

Uzyskali zapewnienie, ¿e

wniosek bêdzie rozpatrywany

w maju br.; wczeœniej trafi do

komisji bud¿etu i finansów. Po

zapewnieniu, ¿e s¹ œrodki,

wype³niony zostanie specjalny

wniosek inwestycyjny.

Agnieszka Kaczmarska

przypomnia³a, ¿e boisko przy

SP 277 nie by³o remontowane

od 1970 roku, kiedy szko³ê

oddano do u¿ytku. Stan boiska

utrudnia realizacjê zajêæ wy-

chowawczych dla ponad 772

uczniów. Mimo braku warun-

ków do rozwoju fizycznego,

uczniowie SP 277 odnosz¹

sukcesy w zawodach sporto-

wych: mistrzostwach dzielnicy,

Mazowsza, turniejach woje-

wódzkich w biegach prze³ajo-

wych, w mini pi³ce koszykowej

i siatkowej oraz w akrobatyce

i ¿onglerce.

Projekt Stanowiska w spra-

wie modernizacji boiska przy

SP 277 pozytywnie zaopiniowa-

³a komisja edukacji. Na sesji

zg³oszono kilka poprawek. Po

dyskusji odby³o siê g³osowanie.

Jednomyœlnie (21 g³osów) rada

podjê³a uchwa³ê, w której zobo-

wi¹zuje zarz¹d dzielnicy Targó-

wek do kontynuowania dzia³añ

w celu pozyskania dodatko-

wych œrodków z bud¿etu m.st.

Warszawy w wysokoœci 2 mln

z³, z przeznaczeniem na moder-

nizacjê boiska przy SP 277 w

latach 2015-2016. Stanowisko

zostanie przekazane do prezy-

denta Warszawy i do Rady

Warszawy.

Równie¿ jednomyœlnie

wprowadzono do porz¹dku

dziennego zaopiniowanie

projektu uchwa³y Rady m.st.

Warszawy w sprawie nadania

nazwy ulicy w dzielnicy Targówek.

Celem jest uporz¹dkowanie

przebiegu ulicy Gibraltarskiej,

przeciêtej kana³em na 2 od-

cinki. Zespó³ Nazewnictwa

Miejskiego zaproponowa³, aby

pó³nocnemu, 50-metrowemu

odcinkowi, dla którego u¿ywana

jest nazwa ulicy Gibraltarskiej

(miêdzy ul. L. Kondratowicza

a ul. Penelopy) nadaæ nazwê

„ulica Penelopy”.

Komisja infrastruktury, inwe-

stycji i ochrony œrodowiska

wyda³a pozytywn¹ opiniê. W

g³osowaniu na sesji, za pozy-

tywnym zaopiniowaniem

uchwa³y Rady Warszawy w

sprawie nadania temu odcin-

kowi nazwy „ulica Penelopy”

opowiedzia³o siê 19 radnych,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.

W ostatnim punkcie porz¹dku

obrad pytano m.in. o realizacjê

wniosku o transmisje interne-

towe sesji. Burmistrz Antonik

wyjaœni³, ¿e oferta firmy, która

mo¿e to zrealizowaæ, zosta³a

przes³ana do biura rady.

Przypomniano równie¿ proœ-

bê, by radni mogli w ratuszu

korzystaæ z komputera i dru-

karki. Zgodnie z wyjaœnieniem

burmistrza, komputer zosta³

udostêpniony, a projekt zre-

alizowany na miarê mo¿liwo-

œci funkcjonowania urzêdu

dzielnicy.

K.

Dwie uchwa³y w dwie godziny
Na wniosek radnych Klubu PiS 12 marca zwo³ano sesjê,

której g³ównym tematem by³a, wnioskowana przez Radê

Rodziców i Radê Pedagogiczn¹ SP 277 przy ul. Suwalskiej 29,

modernizacja boiska przy tej placówce. Przyby³o ok. 50

osób, zainteresowanych spraw¹, przedstawicieli grona

pedagogicznego z dyrektork¹ SP 277 Mari¹ G³owack¹ i

rodziców uczniów.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów.

www.e-maestro.eu

Atrakcyjne cenowo wszelakie opony.

tel. 665-007-515

osoby, 9 by³o przeciw, 4

wstrzyma³y siê od g³osu.

Na wniosek Witolda Harasima

radni minut¹ ciszy uczcili pamiêæ

zmar³ego Janusza Wiewiórki –

radnego w latach 1994-98.

Jako ostatni zabra³ g³os

Krzysztof Sirko, który odczyta³

swój wniosek do Rady dzielnicy

o zbadanie dzia³añ burmistrza

S³awomira Antonika, w wyniku

których zosta³ wyeliminowany

z zespo³u dzielnicy Targówek

Komisji Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych.

                  K.
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Bardzo dziêkujê za zainteresowanie moj¹ skromn¹ osob¹

i „Wyzwoleniem Pragi”. Maj¹ Pañstwo racjê – mój bilbord

wyborczy znajdowa³ siê na prywatnej kamienicy po wyznaczo-

nym terminie na jego zdjêcie. Jednak nim zosta³ opublikowany

artyku³, by³ on dawno zdjêty. Wszystkich mieszkañców Pragi,

którym on przeszkadza³, jednak przepraszam za opóŸnienie.

Zgadzam siê z Pañstwem, ¿e wyzwolenie Pragi jeszcze nie

mia³o miejsca. Bardzo du¿o jest do zrobienia, by tak siê sta³o.

Z wielu rzeczy musimy siê wyzwoliæ, a w szczególnoœci z

zaniedbañ z minionych lat. Przyda³oby siê te¿ wyzwolenie od

retoryki walki wszystkich ze wszystkimi. Znacznie lepiej by³oby

podj¹æ wspó³pracê do promowania pozytywnych osi¹gniêæ

(najlepiej gdyby by³y wspólne) na rzecz rewitalizacji naszej

Pragi, na której nam chyba wszystkim zale¿y. Wiem, ¿e nie

jestem ulubieñcem redakcji i autorów chowaj¹cych siê pod

pseudonimami. Dlatego nie bêdê komentowa³ pozosta³ych

artyku³ów, w których zosta³em wymieniony. Proszê tylko autorów

o rzetelny i obiektywny przekaz z obrad sesji Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc w nastêpnych wydaniach Pañstwa gazety.   

Jacek Wachowicz - wiceprzewodnicz¹cy Rady

Sprostowanie

Nic nie jest w stanie zmniej-

szyæ popularnoœci ogrodu

zoologicznego. Radoœæ obco-

wania z ¿yw¹ natur¹, doznania

estetyczne przy przygl¹daniu

siê piêknu ¿ywych zwierz¹t

zawsze wygrywaæ bêd¹ ze

œwiatem wirtualnym i ze

œwiatem jakichkolwiek martwych

rekwizytów.

Do³o¿ywszy do tego piêkn¹

lokalizacje sto³ecznego ZOO,

jego wspania³¹ roœlinnoœæ z

bardzo cennym drzewostanem,

czyste powietrze wentylowane

kana³ami znad Wis³y – mo¿e-

my o popularnoœæ sto³ecznego

zoo byæ spokojni. Tym bardziej,

¿e dziœ klasyfikowane jest ono

wœród najlepszych ogrodów

zoologicznych Europy. Cenione

za bogat¹ kolekcjê zwierz¹t,

sukcesy hodowlane, wysoki

poziom dydaktyki i nauki.

Przez warszawiaków kochane

jest te¿ za to, ¿e jego historia i

burzliwe losy wi¹¿¹ siê niero-

zerwalnie z dramatycznymi

dziejami stolicy. Nie³atwo by³o

przed laty utworzyæ ogród

zoologiczny w Warszawie, nie-

³atwo by³o go odbudowaæ po

wojnie, nie³atwo walczyæ o

jego istnienie w czasach komu-

nizmu. We wszystkich tych

okresach potrzebni byli praw-

dziwi pasjonaci zwierz¹t i

ogrodów zoologicznych. Ludzie,

których dziœ okreœlamy pozy-

tywnie zakrêconymi. Do takich

Warszawa mia³a szczêœcie.

Historia sto³ecznego ZOO

Miejski Ogród Zoologiczny w

Warszawie (ul. Ratuszowa 1/3)

otwarty zosta³ dla publicznoœci

11 marca 1928 roku. Prowadzenie

ogrodu powierzono Wenantemu

Burdziñskiemu, by³emu dyrektorowi

i za³o¿ycielowi ogrodu zoologicz-

nego w Kijowie. Mieszkañcami

nowo powsta³ego zoo by³o

kilkaset zwierz¹t, w tym 22

gatunki ssaków krajowych, 31

egzotycznych i 129 gatunków

ptaków. Ulubieñcami publicz-

noœci zostaj¹ m³ode lamparty,

rodzina lwów i stado oswojonych,

m³odych wilczków.

Wenaty Burdziñski umiera

w grudniu 1928 roku na zapa-

lenie p³uc podczas akcji zimo-

wego docieplania budynków.

W³adze stolicy zmuszone s¹

rozpisaæ konkurs na stanowi-

sko dyrektora miejskiego

ZOO. Wygra³ w nim Jan

¯abiñski – m³ody i niezwykle

utalentowany zoolog – adiunkt

Katedry Zoologii i Fizjologii

Zwierz¹t SGGW. Jan ̄ abiñski

pe³ni³ funkcjê dyrektora Miej-

skiego Ogrodu Zoologicznego

w Warszawie a¿ do roku 1950.

Pod jego kierownictwem pla-

cówka prze¿ywa prawdziwy

rozkwit, a tak¿e przechodzi

trudne lata II wojny œwiatowej

i powojenne.

Dyrektor ¯abiñski ws³awi³

siê równie¿ swoj¹ dzia³alnoœci¹

na rzecz ratowania ¯ydów

zbieg³ych z warszawskiego getta.

W swojej willi, na terenie ZOO,

przez ca³y okres wojny ukrywa³

on w sumie kilkaset osób za-

gro¿onych œmierci¹, aresztowa-

niem czy dzia³aj¹cych w akcjach

ma³ego sabota¿u. W kwietniu

2015 roku Willa ¯abiñskich

po renowacji zostanie otwarta

dla zwiedzaj¹cych. Bêdzie tam

prezentowana historia rodziny

¯abiñskich, ich heroiczna po-

stawa w czasie wojny, a tak¿e

wojenne losy ogrodu.

W roku 1951 dyrektorem

ogrodu zostaje wychowanek

¯abiñskiego - Jan Landowski.

Stanowisko kierownika placówki

bêdzie piastowa³ przez 21 lat.

Lata piêædziesi¹te XX wieku to

okres dalszego „zabliŸniania

wojennych ran”. Remontowane

s¹ ocala³em budynki, powstaj¹

tak¿e nowe obiekty m.in. oddany

do u¿ytku w 1952 roku wybieg

dla niedŸwiedzi przy Trasie

W-Z, a tak¿e akwarium i lam-

parciarnia. ZOO zostaje w tym

czasie tak¿e zelektryfikowane

i wyposa¿one w sieæ wodno-

kanalizacyjn¹. Powiêksza siê

tak¿e kolekcja zwierz¹t – w

ogrodzie pojawiaj¹ siê nowe

gatunki. Jan Landowski umiera

nagle, jesieni¹ 1972 roku.

W latach 70-tych pogarsza

siê sytuacja finansowa ogrodu

co skutkuje szeregiem zanie-

dbañ. Wybiegi i pomieszczenia

dla zwierz¹t s¹ w z³ym stanie

sanitarno-higienicznym. Pod na-

porem opinii publicznej, a tak¿e

nowego dyrektora Zbigniewa

Woliñskiego, w³adze miasta de-

cyduj¹ siê wesprzeæ dzia³anie

ZOO. Zostaj¹ zmeliorowane

bardzo zaniedbane wybiegi

zwierz¹t kopytnych i rozpoczy-

naj¹ siê remonty szeregu obiek-

tów. Zmiana zachodzi tak¿e na

stanowisku dyrektora. Zniechê-

cony nieustann¹ walk¹ o przy-

p³yw pieniêdzy dyrektor Woliñ-

ski odchodzi na wczeœniejsz¹

emeryturê. Nowym kierowni-

kiem placówki zostaje Jan Ma-

ciej Rembiszewski. To w³aœnie

na jego proœbê w³adze stolicy

przeznaczaj¹ dla ogrodu pierw-

sze od lat œrodki inwestycyjne.

Dziêki nim udaje siê odbudowaæ

znajduj¹cy siê w katastrofalnym

stanie wybieg dla niedŸwiedzi

polarnych, a tak¿e wyremonto-

waæ akwarium. Rozpoczyna siê

równie¿ budowa nowoczesnego

oœrodka gospodarczego – z

kuchni¹ zwierzêc¹, magazyna-

mi technicznymi i spo¿ywczymi,

warsztatami i gara¿ami, szklar-

ni¹ oraz stodo³¹ i odpowiednim

zapleczem technicznym.

W ci¹gu niespe³na 10 lat

wyremontowano, zmodernizo-

wano b¹dŸ odnowiono 95%

obiektów ZOO. W tym czasie

ogród sta³ siê tak¿e aktywnym

cz³onkiem wielu organizacji

miêdzynarodowych, m.in.

Europejskiego Stowarzyszenia

Ogrodów Zoologicznych –

EAZA oraz œwiatowej Organi-

zacji Ogrodów Zoologicznych

– IUDZG. Rozpocz¹³ siê bardzo

dobry okres warszawskiego

ZOO, który trwa do dziœ.

Przez 27 lat kierowania

ogrodem dyrektor Rembiszewski

doprowadza do jego rozkwitu

Kilka starych obiektów zmienia

radykalnie swój wygl¹d (¿yra-

fiarnia, akwarium), przybywaj¹

nowe gatunki zwierz¹t (takiny,

os³y somalijskie, nahury oraz

szereg gadów. Pod koniec

2014 roku po raz pierwszy w

Polsce w ogrodzie zoologicz-

nym rodzi siê nosoro¿ec.

W planach na 2015 rok jest

rozpoczêcie prac nad nowym

obiektem dla panter œnie-

¿nych, nowym pawilonem dla

lemurów, a tak¿e dokoñczenie

przebudowy Akwarium. Pro-

wadzona bêdzie tak¿e moder-

nizacja wybiegu niedŸwiedzi

brunatnych, finansowana z

bud¿etu partycypacyjnego.

Miejski Ogród Zoologiczny

w Warszawie jest jednostk¹

bud¿etow¹ m.st. Warszawy.

ZOO czynne jest od godz.

9.00 do godz. 17.00 . Kasy za-

mykane s¹ godzinê wczeœniej.

i wysokiej pozycji w Europie.

Zostaj¹ zbudowane obiekty

ca³oroczne – ptaszarnia z je-

dyn¹ w Polsce hal¹ wolnych

lotów, herpetarium, insekta-

rium, s³oniarnia, pawilon dla

cz³ekokszta³tnych i niezwykle

atrakcyjna hipopotamiarnia z

akwarium dla rekinów.

W 2009 roku dyrektor Jan

Rembiszewski przeszed³ na

emeryturê, przekazuj¹c w³a-

dzê w Ogrodzie Andrzejowi

Kruszewiczowi – znanemu w

kraju ornitologowi i populary-

zatorowi przyrody. Nowemu

dyrektorowi udaje siê bardzo

szybko zdobyæ fundusze unij-

ne na dwa bardzo wa¿ne

obiekty: nowy, supernowocze-

sny Ptasi Azyl oraz Oœrodek

CITES – dla konfiskowanych

gadów. Powstanie obu obiek-

tów wspó³finansowane by³o

ze œrodków m.st. Warszawy.

Warszawskie ZOO koñczy 87 lat!
Blisko 500 okazów zwierz¹t, w tym: lemury, koczkodany,

aligator i niedŸwiedŸ brunatny mogli podziwiaæ warszawiacy

podczas otwarcia sto³ecznego ZOO. Dziœ na powierzchni

32 ha mieszka w nim 479 gatunków zwierz¹t w liczbie

2717 osobników. Miejski Ogród Zoologiczny obchodzi

swoje 87. urodziny.
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MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

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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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

GITARA 881-037-630

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,

serwis, tel. 534 10 20 10

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

AVON - ul. Targowa 33 paw. 28,

pon.-pt. 11.00-18.00, katalogi,

próbki, testery, nowoœci, porady

kosmetyczne,obs³uga zamówieñ,

karta klienta (rabaty)

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

SPRZ¥TANIE obiektów

515-943-649

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi 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

PRACA

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

„Ida” - gratulujê twórcom,

otworzy³a we mnie wspomnienia.

Warto obejrzeæ, aby mieæ swój

pogl¹d. Przed 1939 dziadek

mój, hallerczyk, kolegowa³ siê

z Polakiem ¿ydowskiego po-

chodzenia, przeznaczaj¹c jeden

wieczór w tygodniu na wspóln¹

biesiadê. Po 1945 nie mia³ z

kim. Aliœci, przyjaciel ojca,

¿o³nierz AK po ujawnieniu,

przez 2 lata by³ oprawiany

przez ubeków ¿ydowskiego

pochodzenia. „Ida” to nienachal-

nie odkrywczy wniosek, ¿e w

ka¿dym narodzie s¹ kanalie i

„go³êbie”. Nawracaj¹c¹ kanali¹

historii ludzkoœci s¹ politycy

totalitarni wraz totalitarnymi

duchownymi. ”Ida” mnie ani nie

antagonizuje, ani nie godzi.

Czarno-bia³y pokaz piêknych

slajdów. Bardziej mnie cieszy

papie¿ Franciszek, realizuj¹c

tezy z Biblii, któr¹ warto prze-

czytaæ, aby mieæ swój pogl¹d.

W czêœci weterynaryjnej

wrócimy do trzustki. Jak wia-

domo z poprzednich wyk³a-

dów, trzustka odpowiada hor-

monalnie za wydzielanie insu-

liny i glukagonu. Tak¿e za wy-

dzielniczoœæ enzymatyczn¹,

niezbêdn¹ do trawienia pokar-

mów. Wszystkie funkcje ujête

w jednym maleñkim narz¹dzie.

Utrata zdolnoœci prawid³owego

funkcjonowania uniemo¿liwia

dobrobyt egzystencji.

Niedoczynnoœæ enzymatycz-

na polega na niedotrawieniu

pokarmów. Przy zachowanym

³aknieniu zwierzê jest wiecznie

niezaspokojone. Stale g³odne.

Aliœci nie syte po posi³ku i chu-

de. To, co powinno siê wch³on¹æ

poprzez kosmki jelitowe i œlu-

zówkê dalszych czêœci jelit i

zasiliæ organizm we wszystkie

potrzebne do ¿ycia sk³adniki –

nie wch³ania siê. Resztki w po-

staci nieprawid³owego wygl¹du

i konsystencji opuszczaj¹ przewód

pokarmowy w postaci biegunki,

zaparæ i zmiany prawid³owego

koloru i otoczek œluzu. Dzia³anie

zewn¹trzwydzielnicze trzustki to

czyste kwatermistrzostwo.

Ka¿dy enzym trzustkowy spe-

cjalizuje siê w uzyskaniu glukozy,

bia³ka i t³uszczy do pojedynczej

komórki, a dalej do tkanek i na-

rz¹dów. Brak trawienia pokarmu

wywo³uje g³ód metaboliczny,

mimo obfitego sto³u i apetyty.

Zaburzenie mo¿e pojawiæ

siê w ka¿dym wieku. Mo¿e

byæ tak¿e wrodzone. Najczê-

œciej choruj¹ szybko rosn¹ce,

du¿e rasy psów. Owczarki

niemieckie, labradory, a tak¿e

bull terriery i yorki.

Jakie s¹ przyczyny?

Pokarm – saszetki, puszki,

tania karma z supermarketów

i targów.

Pokarm – karmy suche zawie-

raj¹ce du¿e iloœci mykotoksyn,

metali ciê¿kich, pestycydów.

Szczepionki - zwykle z bardzo

du¿¹ iloœci¹ sk³adników.

Szczepionki podawane w

nieodpowiednich terminach

lub zbyt czêsto.

Ida

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,

ju¿ po pierwszej wizycie u niego

ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Miêdzy

innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 marca

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

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

W domu myjê je dok³adnie i

wysypujê na pó³misek. Smakuj¹

pysznie: soczyste, s³odkie,

pachn¹ce. Czasem trafi siê

jakaœ z robakiem, ale to nic

dziwnego, przecie¿ nie s¹

pryskane ¿adn¹ chemi¹.

Mo¿na je zjeœæ na surowo,

mo¿na zrobiæ przetwory.

Na moim osiedlu roœnie

kilkadziesi¹t drzewek, sypi¹cych

pod koniec lata kolorowymi

kulkami. Niestety, komuœ

przeszkadzaj¹ i z roku na

rok ich liczba siê zmniejsza.

Poniewa¿ na wyciêcie owo-

cowego drzewa nie jest po-

trzebne urzêdowe zezwole-

nie, co i rusz po mirabelce

zostaje tylko smutny pieniek.

Brak wymagania zgody mia³

w zamyœle s³u¿yæ wygodzie

ogrodników i dzia³kowiczów,

ale w praktyce jest to zapis

szkodliwy, umo¿liwiaj¹cy

bezkarn¹ eksterminacjê owo-

cowych drzew i krzewów w

mieœcie. Z moich obserwacji

wynika, ¿e jest to tendencja

doœæ powszechna, a powin-

no byæ w³aœnie odwrotnie!

Choæby dlatego, ¿e stanowi¹

bazê pokarmow¹ dla ¿yj¹-

cych tu zwierz¹t, zw³aszcza

ptaków i owadów, w tym dra-

stycznie gin¹cych pszczó³. A

propos, kiedy ostatnio widzie-

liœcie Pañstwo na swoim po-

dwórku pszczo³ê? Ja w tym

roku tylko jedn¹ – martw¹.

Owoce z osiedlowych

drzew i krzaków mog¹ s³u¿yæ

tak¿e nam, mieszkañcom.

Obserwujê, ¿e prócz mnie

jeszcze paru s¹siadów ko-

rzysta z tych podwórkowych

zasobów.

Czyta³am te¿, ¿e ktoœ w

Warszawie organizuje warsztaty

z rozpoznawania jadalnych

roœlin w  miejskiej przestrzeni.

Bo jest ich oczywiœcie du¿o

wiêcej ni¿ tylko te, które funk-

cjonuj¹ w powszechnej œwia-

domoœci. I okazuje siê, ¿e

coraz wiêcej ludzi chce korzy-

staæ z tych wolno dostêpnych

zasobów: ¿eby siê nie mar-

nowa³y i z oszczêdnoœci –

mniej wydadz¹ na zakupy w

warzywniaku.

Zrobi³am przegl¹d tego, co

roœnie w moim s¹siedztwie i

nadaje siê do jedzenia, a cza-

sem nawet ma w³aœciwoœci

lecznicze. Jest tego ca³kiem

sporo: wspomniane ju¿ mira-

belki, jab³onie, grusze, orze-

chy w³oskie, morwa, czarny

bez, czeremcha, dzika ró¿a,

g³óg, dereñ, jarzêbina, pigwa.

Wymieniam tu tylko te oczy-

wiste, które znam, ale z pew-

noœci¹ wystêpuje ich du¿o

wiêcej – zapomnianych, nie-

docenianych, a tworz¹cych

ca³kiem bogato zaopatrzon¹

spi¿arniê.

A mo¿e ktoœ z czytelników

chcia³by siê podzieliæ swoj¹

obserwacj¹ i doœwiadcze-

niem w tym zakresie?

Na zakoñczenie przytoczê

nie pozbawiony komizmu,

choæ w istocie przykry obrazek.

Jednego dnia, kiedy przy-

sz³am pozbieraæ mirabelki i

przy okazji zrobiæ fotkê do

tego tekstu, akurat dozorczy-

ni kosi³a trawê (nawiasem

Miejska spi¿arnia
Drobne, s³onecznie ¿ó³te albo wiœniowo czerwone,

albo.... czarne. Mirabelki, œliweczki. We wrzeœniu wybieram

je palcami z trawy i wk³adam do woreczka. Nie zrywam

z drzewka, bo te na ga³êziach s¹ niedojrza³e, a kiedy

dojrzej¹, od razu spadaj¹. Nie ma wyjœcia, trzeba je po

prostu zbieraæ z ziemi. Jest wczeœnie rano, wiêc s¹ ch³odne,

oszronione ros¹, wygl¹daj¹ przeœlicznie.

mówi¹c trawa by³a tak krótka,

¿e nie by³o czego kosiæ).

Poprosi³am j¹ o ominiêcie

paru metrów pod drzewkami,

by uchroniæ owoce przed

zniszczeniem.

Odpowiedzia³a mi z tak¹

agresj¹, ¿e a¿ mnie to zdumia³o,

a nastêpnie rozjecha³a i zgniot³a

wszystkie opad³e œliweczki.

Kochani! ¯eby nam siê tu

w mieœcie razem znoœnie

¿y³o, nie wystarcz¹ pe³ne

sklepy i kasa w kieszeniach.

Potrzeba jeszcze przyrody w

otoczeniu i odrobinê ¿yczli-

woœci dla bli¿szych i dalszych

s¹siadów. SMACZNEGO!

Renata Markowska

Noga w £apê

Kto przygarnie SZCZYPIORA
M³ody ok. 2-letni pies pilnie(!) szuka odpowiedzialnego,

troskliwego domu i kochaj¹cych r¹k do g³askania.

Jest zdrowy, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany.

£adnie chodzi na smyczy i podró¿uje samochodem. Toleruje

koty, z którymi obecnie przebywa pod jednym dachem.

Bardzo spragniony kontaktu z cz³owiekiem i wdziêczny za

ka¿d¹ chwilê zainteresowania. Wspania³y pies!!!

Bêdzie fantastycznym przyjacielem dla ka¿dego.

Jest niedu¿y, wa¿y ok.14 kg.

Musi pilnie opuœciæ dotych-

czasowe miejsce pobytu, bo

jego dotychczasowa opiekunka

to osoba bezdomna, bez

œrodków do ¿ycia.

Kontakt w sprawie adopcji:

600-822-488
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Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Prawa strona Warszawy

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Ch³odnym okiem

Powoli do wielkiego fina³u

zbli¿a siê druga edycja bud¿e-

tu partycypacyjnego w m.st.

Warszawa. Na Pradze Pó³noc

rozpoczêliœmy w³aœnie kolejny

etap przedsiêwziêæ, czyli pu-

bliczne dyskusje mieszkañ-

ców. Niezorientowanym - tro-

chê szczegó³ów. Prace nad

bud¿etem rozpoczê³y siê ju¿

w ubieg³ym roku. Spoœród

mieszkañców, urzêdników,

przedstawicieli organizacji

pozarz¹dowych i radnych

zosta³ powo³any zespó³ ds.

bud¿etu partycypacyjnego,

któremu mam zaszczyt po raz

drugi przewodniczyæ. Zespó³,

którego zadaniem jest prze-

prowadziæ kolejne etapy prac

nad bud¿etem. Bud¿etem,

którego to Pañstwo jesteœcie

gospodarzami, czyli w osta-

tecznym publicznym g³osowaniu

zdecydujecie, na co wydaæ 1%

bud¿etu dzielnicy, czyli ponad

2 750 000 z³otych. Zespó³

zdecydowa³, ¿e wszystkie

projekty na Pradze bêd¹ mia³y

charakter ogólnodzielnicowy i

nie okreœliliœmy górnego limitu

jednego projektu. Zakoñczy³

siê etap zg³aszania projektów

do II edycji bud¿etu. W sumie

wp³ynê³o ich 81, z czego 78

spe³niaj¹cych wszelkie kryte-

ria formalne. W dniach 24, 25

i 26 marca odbêd¹ siê spotka-

nia preselekcyjne, na których

projektodawcy sami stworz¹

ranking projektów, z których

50 najlepiej punktowanych zo-

stanie poddanych procedurze

powszechnego g³osowania

mieszkañców dzielnicy. Oczy-

wiœcie, te 50 projektów musi

siê odnosiæ siê do terenu na-

szej dzielnicy i mieœciæ siê w

górnej kwocie przeznaczonej

na tegoroczn¹ edycjê bud¿etu,

czyli 2,75 mln z³otych. Rol¹

zespo³u oprócz bie¿¹cego

monitorowania procesu bêdzie

jeszcze wylosowanie kolejnoœci

projektów na liœcie do g³oso-

wania. Powszechne g³osowanie

odbêdzie siê w dniach 16-26

czerwca br. G³osowaæ mo¿na

bêdzie oczywiœcie przez internet,

a tak¿e w siedzibie urzêdu na

K³opotowskiego.

Ten rok to tak¿e pierwszy

rok realizacji zadañ wybra-

nych w pierwszej edycji bu-

d¿etu partycypacyjnego. Mi³o

mi poinformowaæ, ¿e pierwsze

z nich zosta³y ju¿ wykonane.

Od 7 stycznia w przedszkolu

183 odbywaj¹ zajêcia muzyka

- ruch i przestrzeñ. Doœwietle-

nie podwórka pl. Hallera 5-5B

zosta³o wykonane 20 lutego.

Pozosta³e s¹ na etapie projek-

towania, opracowania kon-

cepcji, przygotowania przetar-

gów lub porozumieñ z innymi

jednostkami miasta, które

projekty bêd¹ realizowa³y (np.

Zarz¹d Mienia m.st. Warszawy

przejmie realizacjê zadania -

miejska pla¿a Rusa³ka). Na

sesji 10 marca, w zwi¹zku ze

wzrostem naszego bud¿etu

do kwoty ponad 300 milionów

z³otych, wyst¹pi³em z wnio-

skiem do zarz¹du dzielnicy,

aby podj¹³ dzia³ania u prezy-

dent m.st. Warszawy Hanny

Gronkiewicz-Waltz, by pod-

nios³a kwotê wydatków w II

edycji Bud¿etu Partycypacyj-

nego na Pradze do 3 milionów

z³otych.

PS. Poruszy³em te¿ na sesji

sprawê strefy p³atnego parko-

wania na Pradze. Inicjatywa

spotka³a siê z ¿yczliwym

przyjêciem. Nadal czekam na

Pañstwa opinie w tej sprawie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Bud¿et partycypacyjny

- druga edycja

Zg³osi³ siê niedawno do redakcji

pan szanowny, który narzeka.

Narzekaj¹cych mamy niestety

wielu, powodów do narzekania

równie¿. Nie mniej jednak warto

skupiæ siê i s³uchaæ krytyki me-

rytorycznej i rzeczowej. Krytyka

ot tak dla zasady, bo pani nie

lubiê, albo jest pani nie z tej

opcji, co bym chcia³ - zazwyczaj

jest nudna i nic z niej nie wynika.

Radni dzielnicy nie s¹ bowiem

alf¹ i omeg¹; ka¿dy radny ma

inn¹ specjalnoœæ, w której mo¿e

pomóc mieszkañcom. Dlatego

wa¿na jest dobra atmosfera i

wspó³praca pomiêdzy „obozem

rz¹dz¹cym” i opozycj¹ w radzie

dzielnicy. Gdy bowiem jeden

radny czegoœ nie wie, powinien

odes³aæ do osoby, która tym siê

zajmuje - a nie zawsze tak¹

osobê mamy po swojej stronie

barykady. Wszystkich meryto-

rycznych uwag i wniosków chêtnie

wys³ucham na dy¿urze, b¹dŸ

proszê przesy³aæ je na mojego

maila: adajara@wp.pl b¹dŸ te¿

zapraszam do kontaktu przez

portal facebook. Odnosz¹c siê

do krytyki jaka nap³ynê³a, jeœli

jest prawd¹ co szanowny pan

krytyk pisa³, nasza Targowa jest

typowym przyk³adem fuszerki.

Wyremontowana bowiem nie-

dawno, mia³aby byæ na nowo

niszczona, gdy¿ nie wymienno

rur. Logika nakazuje w takim

przypadku w pierwszej kolejno-

œci wymieniæ rury, nastêpnie

uk³adaæ kostkê i k³aœæ asfalt.

Praktyka jednak, jak informuj¹

inni mieszkañcy, bywa ró¿na.

Równie¿ w przypadku Golêdzi-

nowa miejsce mia³a sytuacja,

gdy najpierw po³o¿ono asfalt, by

nastêpnie go zerwaæ i wymie-

niaæ instalacjê. Kolejn¹ fuszerk¹,

która dotyka naszej dzielnicy, za

któr¹ dziêki Bogu nie odpowiada

zarz¹d dzielnicy i radni, to Trasa

Toruñska. 3 lata po wymianie

nawierzchni pojawi³y siê koleiny

i pêkniêcia, przypomnijmy wiêc,

i¿ inwestycja poch³onê³a ponad

800 milionów z³otych. GDDKiA

zapowiedzia³a naprawê na ten

rok. Trasa Toruñska jest na

szczêœcie „na gwarancji” do li-

stopada 2018 roku - pytanie, co

bêdzie dalej?

 Powodem do narzekañ sta³y

siê równie¿ próby spe³nienia

obietnic wyborczych koalicji,

które zak³ada³y wykorzystanie

Pa³acyku Konopackiego na Mu-

zeum ̄ o³nierzy Wyklêtych. Nisz-

czej¹cy obecnie budynek jest

bardzo dobrym miejscem, aby

wykorzystaæ go nie tylko jako

muzeum, ale równie¿ po³¹czenia

ewentualnego muzeum z miej-

scem, gdzie w dzieñ odbywa³yby

siê lekcje historyczne dla dzieci

z Warszawy, zaœ wieczorami

przynajmniej raz w tygodniu spo-

tkania dyskusyjne. Warto zadbaæ

o to miejsce i wykorzystaæ jego

potencja³. Szkoda, ¿e znalaz³a siê

grupka hejterów, którym pomys³

nie podoba siê - chyba tylko dla-

tego, ¿e nie oni na niego wpadli.

Czy muzeum jest najwa¿niejsz¹

i najpilniejsz¹ potrzeb¹ na

Pradze? Zdecydowanie nie, warto

jednak wzi¹æ pod uwagê, ¿e na

obiekt o takim profilu mo¿emy

zdobyæ dodatkowe œrodki -

wy³¹cznie na ten cel.

Z pozytywnych komunikatów

p³yn¹ z kolei informacje doty-

cz¹ce II linii metra, po pocz¹t-

kowych problemach z oznacze-

niami i drobnych usterkach,

wszystko zdaje siê dzia³aæ

sprawnie. I z tego nale¿y siê

cieszyæ, chocia¿ niew¹tpliwie

wiele uda siê jeszcze ulepszyæ.

W dniach 9 i 12 marca odby³by

siê z kolei prezentacje 78 pro-

jektów zg³oszonych do bud¿etu

partycypacyjnego. Pod koniec

marca odbêd¹ siê spotkania

preselekcyjne, po których pozo-

stanie 50 projektów, na które

bêdziemy mogli g³osowaæ. Do

czego klasycznie zachêcam.

Wszystkim czytelnikom ¿yczê

udanego pierwszego dnia wiosny -

do zobaczenia w kolejnym felietonie!

Adriana Jara

radna Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Felieton dla hejterów

Na ostatniej sesji rady dzielnicy

Bia³o³êka g³osowano nad wyko-

naniem bud¿etu za 2014 rok.

Sesja ta by³a nie tylko wa¿na,

ale i ciekawa – g³ównie dziêki

zachowaniu dzia³aczy rz¹dz¹cej

Platformy Obywatelskiej. Po raz

kolejny pokazali oni, dlaczego w

samorz¹dzie nie powinno byæ

miejsca dla partii politycznych.

Podczas sesji najczêœciej da³o

siê s³yszeæ s³owa „nie wiem” lub

„nie posiadam takich danych”. Mo¿-

na by³o przez moment pomyœleæ,

¿e jesteœmy na posiedzeniu sejmo-

wej komisji œledczej, na której w ten

sposób uciekaj¹ przed niewygod-

nymi pytaniami przes³uchiwani

œwiadkowie. A by³y to po prostu py-

tania radnych dotycz¹ce bud¿etu,

nad wykonaniem którego mieli

g³osowaæ. S³yn¹cy z lekkiej wymowy

burmistrz Piotr Jaworski, znany tak¿e

z tego, ¿e potrafi rozpowszechniaæ

na sesji cudz¹ prywatn¹ korespon-

dencjê, tym razem nabra³ wody w

usta. Pytania o wydatki na przed-

szkola niepubliczne, lokalne bazarki

czy materia³y promocyjne pozosta³y

bez odpowiedzi. Pytañ nie zadawali

za to radni PO. Wiadomo by³o, ¿e

i tak popr¹ bud¿et.

Prawdziw¹ wisienk¹ na torcie

by³o stanowisko rady dzielnicy

ws. nieopublikowania wyników

wyborów przez PKW. Swój pro-

jekt stanowiska na tydzieñ przed

sesj¹ z³o¿y³o PiS. Jednak w dniu

sesji PO wraz ze swoim koalicjan-

tem Gospodarnoœci¹, korzystaj¹c

z arytmetycznej wiêkszoœci, „wy-

ciê³a” z porz¹dku obrad projekt

opozycji i podda³a pod g³osowanie

swój w³asny, niemal identyczny

jak tamten poprzedni. Nie ma to

jak wysokie standardy…

Dla mnie i mojego stowarzy-

szenia nie ma znaczenia, kto jest

autorem projektu, ale jego zawar-

toœæ merytoryczna. Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy razem z

niezale¿nymi dzia³aczami z in-

nych dzielnic protestowa³a wobec

braku publikacji wyników ju¿ du¿o

wczeœniej. Jesteœmy gotowi wes-

przeæ tak¿e innych. Nie chcemy

jednak przenoszenia wojny PO-

PiS na samorz¹d. Nie chcemy tu

partyjnych standardów.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaWAW

Partyjne standardy

Metro przyjecha³o wreszcie

na Pragê. Wprawdzie nie na

Euro 2012, jak pierwotnie pla-

nowano, tylko na Dzieñ Kobiet

2015 r. – ale zawsze. Dla pra-

wobrze¿nej stolicy to ogromna

zmiana cywilizacyjna, o czym

mówi³em od dawna, wspiera-

j¹c jako radny Warszawy tê

inwestycjê przez ostatnie

osiem lat. Teraz trzeba j¹ tylko

m¹drze i szybko kontynuowaæ.

Wprawdzie w planach jest

przed³u¿enie metra na Targó-

wek, ale potem dalej na Bia³o-

³êkê podziemne poci¹gi ju¿ nie

pojad¹, co dziwi, zwa¿ywszy

tempo rozwoju tej dzielnicy.

Mam jednak nadziejê, ¿e w³a-

dze Bia³o³êki i samorz¹dowcy

st¹d wybrani przekonaj¹

Hannê Gronkiewicz-Waltz do

zmiany tej decyzji. Zw³aszcza,

¿e ju¿ i tak kilku obiecanych

inwestycji dla tutejszych

mieszkañców nie zrealizowano.

Budowa drugiej linii metra

jest szans¹ na rozwój prawo-

brze¿nej Warszawy. Ogromny

potencja³ tkwi chocia¿by w Tar-

gówku Przemys³owym, którego

teren powinien zostaæ na nowo

zagospodarowany. Zamiast

starych hal produkcyjnych i

magazynów, w odleg³oœci kilku

kilometrów od centrum stolicy,

powinny siê tu pojawiæ nowe

osiedla – oczywiœcie z zacho-

waniem historycznego, indu-

strialnego charakteru tego frag-

mentu Warszawy. Wiem, ¿e

pierwsze koncepcje zagospo-

darowania tego terenu s¹ ju¿

przygotowywane na zlecenie

w³adz Warszawy. Mam nadziejê,

¿e nie pozostan¹ tylko na pi-

œmie, ale bêd¹ realizowane.

Na koniec w¹tku o metrze:

warto pamiêtaæ o jego trzeciej

linii, która po³¹czyæ ma Goc³aw

z Ochot¹. Ju¿ dziœ nale¿y przy-

gotowywaæ koncepcje i szukaæ

Ÿróde³ finansowania, póki Ÿró-

d³o funduszy unijnych ca³kiem

nie wyschnie. Mimo ogromnych

inwestycji drogowych ta czêœæ

stolicy ca³y czas nie jest dobrze

skomunikowana, co uwypukli-

³o siê w momencie spalenia

Mostu £azienkowskiego.

Wprawdzie ma on byæ w eks-

presowym tempie wyremonto-

wany, ale i tak przez najbli¿szy

rok mieszkañcy Pragi Po³udnie,

Rembertowa, Weso³ej i Waw-

ra zaznaj¹ komunikacyjnego

piek³a. Mniej wiêcej takiego, jak

mieszkañcy Bia³o³êki na ul.

Modliñskiej przed oddaniem

Mostu Pó³nocnego. Plusem tej

sytuacji jest to, ¿e ze wzglêdu

na charakter zdarzenia pieni¹dze

na remont £azienkowskiego

obieca³a premier Kopacz z

bud¿etu pañstwa. A ¿e jeste-

œmy przed wyborami, to

obietnica najpewniej zostanie

zrealizowana.

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

Metro na Pradze

Na przystanek, z którego ko-

rzystam jad¹c do pracy, pod-

je¿d¿aj¹ codziennie dwa autobu-

sy ró¿nych linii - czasem równo-

czeœnie, a czasem w odstêpie

nawet piêciu minut. Oba maj¹

pêtlê, z której startuj¹, zaledwie

kilka przystanków wczeœniej.

Pora jest wczesna, nie ma jeszcze

korków, usprawiedliwiaj¹cych to

zjawisko, wiêc jak to mo¿liwe?

Otó¿ kierowcy miejskich auto-

busów traktuj¹ rozk³ad jazdy jako

element ich regulaminu pracy, a

nie jako ofertê handlow¹ dla klien-

tów. Oczywiœcie, nie jest to wina

samych kierowców, lecz sposobu

zarz¹dzania komunikacj¹ pu-

bliczn¹. Dobrymi przyk³adami sto-

sunku Zarz¹du Transportu Miej-

skiego do klientów - no w³aœnie:

klientów! - s¹ sytuacje na pêtlach

autobusowych. Gdy na pêtlê pod-

je¿d¿a spóŸniony autobus, kie-

rowca nie przeprasza czekaj¹-

cych pasa¿erów, lecz udaje siê z

papierami do kiosku dyspozytora

ZTM, by udokumentowaæ swoje

spóŸnienie. Dzieje siê to w epoce

smartfonów i GPS-ów! Czasem

tylko przed znikniêciem kierowca

wpuœci ³askawie pasa¿erów do

œrodka wozu. Wa¿na jest papie-

rowa biurokracja, nie klienci, dla

których spóŸnienie zwiêksza siê

w ten sposób z 5 do 10 minut.

Inna sytuacja na pêtli, dla pa-

sa¿erów jeszcze gorsza w skut-

kach. „Wypad³” kurs autobusu,

podje¿d¿a na pêtlê kolejny au-

tobus tej samej linii. Nie zdarzy-

³o siê jeszcze, ¿eby zaraz ruszy³

on w zastêpstwie tego, który

„wypad³”, mimo i¿ na przystan-

ku narasta t³umek pasa¿erów.

Kierowca czeka na swoj¹ godzinê

odjazdu, nie zwracaj¹c uwagi na

klientów, zadowolony z siebie,

¿e odjedzie punktualnie.

Najbardziej w tym wszystkim

denerwuje mnie, a w³aœciwie

martwi, nie tyle postawa kierowców,

ani nawet samego Zarz¹du Trans-

portu Miejskiego, lecz... pasa¿e-

rów. Pokornie czekaj¹ na autobus,

nie narzekaj¹ na t³ok, ciesz¹c siê,

¿e i tak jest lepiej ni¿ „za komuny”.

Bo jest. Ale do standardów obowi¹-

zuj¹cych w Europie Zachodniej

nadal mamy bardzo daleko.

Komunikacja to chyba ostatni

sektor us³ug publicznych, w któ-

rym obowi¹zuj¹ regu³y znane z

filmów Stanis³awa Barei: „Nie

mamy pañskiego p³aszcza i co

pan nam zrobi?” Powodem jest

brak presji spo³ecznej na zmiany.

Ogromna wiêkszoœæ klientów ZTM

nigdy nie by³a w Pary¿u czy Berli-

nie i nie ma wiedzy, ani nawet

wyobra¿enia, jak powinna dzia³aæ

komunikacja miejska. Decydenci

samorz¹dowi zaœ rozbijaj¹ siê po

zachodnich metropoliach samo-

chodami s³u¿bowymi, wiêc te¿

tego nie wiedz¹. Wiedz¹ - podró-

¿uj¹cy po œwiecie Polacy z klasy

œredniej, ale oni z kolei w Warszawie

nie korzystaj¹ z komunikacji publicznej,

wiêc niewiele ich to nie obchodzi.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Pasa¿erowie

czyli klienci



8  nowa gazeta praska

dokoñczenie ze str. 1

s³odycze: ró¿nego rodzaju

cha³wy, kostki z soku z wi-

nogron i piero¿ki ze s³odkim

farszem, szekerbura. Mo¿na

tam te¿ by³o nabyæ ostre

przyprawy i spróbowaæ soku

z granatu oraz czarnej aroma-

tycznej herbaty.

Nieco dalej, kusi³y zapacha-

mi specja³y kuchni tureckiej, a

wœród nich - bazlama, rodzaj

pieczywa w formie ma³ych lub

wiêkszych placków. Otrzymali-

œmy nawet na ni¹ przepis, który

z przyjemnoœci¹ podajemy:

Bazlama

400g m¹ki pszennej

300 ml wody

³y¿eczka suchych dro¿d¿y

sól

Zagniatamy dro¿d¿owe ciasto

i odstawiamy do wyroœniêcia na

oko³o godzinê. Ciasto ma byæ

luŸne, nie zwarte. Po wyroœniê-

ciu wyk³adamy na stolnicê opró-

szon¹ m¹k¹ i lekko zagniatamy.

Dzielimy na dwie czêœci i rêko-

ma formujemy okr¹g³e i doœæ

p³askie placki. Na gazie stawia-

my ceramiczn¹ lub teflonow¹

patelniê. Nagrzewamy j¹ i na

such¹ k³adziemy bazlamê. Nie

dodajemy ¿adnego t³uszczu.

Sma¿ymy na ma³ym ogniu a¿

zaczn¹ siê pojawiaæ b¹ble po-

wietrza. Sprawdzamy, czy stro-

na, któr¹ sma¿ymy - jest lekko

rumiana - wtedy przewracamy

bazlamê i dosma¿amy z drugiej

strony. Podobnie postêpujemy

z drug¹ bazlam¹. Gor¹c¹ poda-

jemy na stó³. Mo¿emy równie

dobrze zrobiæ kilka ma³ych

bazlam, wtedy czas sma¿enia

siê skróci.

Podczas Festiwalu mo¿na

by³o te¿ dowiedzieæ siê, jak

samemu upiec chleb. Firma

„Chleb ¿ycia – zdrowie natu-

ry” Roberta Jasiñskiego z Bud

Janowskich ko³o Miñska Ma-

zowieckiego oferowa³a za-

kwas i gotowe m¹czne mie-

szanki chlebowe o wdziêcz-

nych nazwach: „Chleb orkiszo-

wy z sercem œliwkowym”, „z

sercem ¿urawinowym” lub „z

sercem morelowym”. Mimo

piêknych nazw, zdecydowanie

przebija³ je czarny „Chleb wiê-

zienny”, mieszanka produko-

wana w serii „Dawne smaki”.

Jak zapewni³ nas Adrian Jasiñ-

ski, syn w³aœciciela firmy, by³

to bardzo zdrowy chleb. Aby

siê o tym przekonaæ, mo¿na go

sobie upiec w domu, korzysta-

j¹c z do³¹czonej do mieszanki

instrukcji metod¹ 6 kroków.

Bardzo ciekaw¹ ekspozycjê

zaprezentowa³o, podobnie jak

w zesz³ym roku, Warszawskie

Muzeum Chleba mistrza Maria-

na Pozorka. Tym razem, poza

rêczn¹ kajzerkówk¹ i star¹

krajalnic¹ do chleba, mo¿na

by³o obejrzeæ urz¹dzenie do

t³oczenia pierników i przyrz¹d

do trzepania worków po m¹ce.

Swoje eksponaty zaprezento-

wa³o te¿ Muzeum S³oików.

Dodatkowe atrakcje czeka³y

na dzieci. Dom Kultury „Praga”

we wspó³pracy ze szko³¹

Cosinus zorganizowa³ dla nich

warsztaty lepienia obrazów z

ziaren. Surowcem dla ma³ych

artystów sta³y siê ziarna so-

czewicy, kaszy gryczanej,

kus-kus, jêczmiennej, maku,

s³onecznika, p³atki ry¿owe.

Dzieci wyczarowywa³y z nich

piêkne obrazy, o subtelnej

gamie barw, st¹d tytu³ warsz-

tatów: „M¹k¹ i kasz¹ malowane”.

W pi¹tek przez warsztaty prze-

winê³o siê ponad 300 dzieci z

warszawskich przedszkoli.

Festiwal odwiedzi³y te¿ liczne

grupy szkolne.

Na poznawcze walory Festi-

walu Chlebów Œwiata zwróci³

uwagê dyrektor Zespo³u Szkó³

nr 11 im. W³adys³awa Grab-

skiego, Jan Gr¹dzki:

- Ten festiwal to dla m³odzie¿y

lekcja historii, geografii, ekonomii

i przedsiêbiorczoœci w jednym.

To równie¿ œwietna promocja

szko³y. W pi¹tek odwiedzi³o nas

kilkuset gimnazjalistów. Mamy

nadziejê, ¿e czêœæ z nich zosta-

nie w niedalekiej przysz³oœci

naszymi uczniami.

Warto przypomnieæ, ¿e

szko³a przy Ratuszowej ma

bogate tradycje. Zosta³a za³o¿ona

w 1933 roku jako Publiczna

Szko³a Dokszta³caj¹ca Zawo-

dowa nr 8 przy ul. Skaryszew-

skiej. W obecnej siedzibie mieœci

siê od 1972 roku, a od 2002

nosi imiê dwukrotnego premiera

rz¹du RP, wielkiego ekonomi-

sty, W³adys³awa Grabskiego.

Kszta³ci m³odzie¿ w zawodach:

technik hotelarstwa, technik

obs³ugi ruchu turystycznego i

technik ekonomista.

- Nasza szko³a daje konkretne

wykszta³cenie, przygotowuje

do dobrze p³atnych zawodów

– mówi dyrektor Jan Gr¹dzki.

– Wspó³pracujemy z najlep-

szymi hotelami w Warszawie,

takimi jak Marriott czy Sobie-

ski, z Warszawsk¹ Izb¹ Tury-

styki oraz z bankami. Nasi

uczniowie odbywaj¹ tam prak-

tyki. Najlepsi maj¹ szansê na

naprawdê dobr¹ pracê. Obec-

ni na festiwalu wystawcy to

tak¿e przyszli pracodawcy na-

szych uczniów. Chodzi o to,

aby zobaczyli, ¿e nasza m³o-

dzie¿ œwietnie sobie radzi przy

organizacji tak du¿ej imprezy.

Od 1 wrzeœnia, we wspó³pra-

cy z SGH, szko³a zamierza

otworzyæ nowy kierunek – ban-

kowoœæ i kszta³ciæ w zawodzie

technik ekonomista-bankowiec.

- Bêdzie tam trochê mniej

matematyki ni¿ w ekonomi-

œcie, a wiêcej zajêæ praktycz-

nych – wyjaœnia dyrektor Jan

Gr¹dzki. - Program opracowali

wyk³adowcy ze Szko³y G³ównej

Handlowej i oni bêd¹ prowa-

dziæ u nas niektóre zajêcia.

Wiêcej wiadomoœci o nowym

kierunku, jak i o dotychczaso-

wych bêdzie mo¿na uzyskaæ

podczas dnia otwartego, na

który dyrektor, nauczyciele i

uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 11

10 marca sta³am, jak co

dzieñ, na przystanku „Uniwer-

sytet” na Krakowskim Przed-

mieœciu i czeka³am na autobus

518, aby wróciæ nim po pracy

do domu na Tarchomin. By³a

godzina 17.45. Wraz ze mn¹

czeka³a grupka podobnych

nieszczêœników, którym zama-

rzy³o siê wróciæ na Bia³o³êkê

jednym œrodkiem lokomocji,

bez przesiadek.

Po 20 minutach byliœmy lek-

ko zaniepokojeni, ale staliœmy

dalej. Wiadomo, nie jest ³atwo.

Most Grota w remoncie,

£azienkowski – zamkniêty po

po¿arze. Zreszt¹, mo¿e jest

jakiœ protest: rolników, górni-

ków, rolkarzy albo rowerzy-

stów? Kto to wie, jak siê pra-

cuje w takim miejscu, trzeba

siê z tym liczyæ. Jednak jakoœ

inne autobusy, i to te maj¹ce

znacznie d³u¿sz¹ trasê (np.

116, 503), jeŸdzi³y. Dziwne, bo

przystanek „Uniwersytet” to

zaledwie czwarty przystanek

linii 518, licz¹c od pêtli przy

Dworcu Centralnym.

Stoimy. S³yszê rozmowê

pary stoj¹cej obok:

- Wyszed³em z domu o 6.30.

Ca³y dzieñ mia³em zajêcia.

Chêtnie wróci³bym do domu,

zrobi³ sobie obiad... Mo¿e

jednak podjedziemy czymœ

do metra?

- Nie, skoro tyle czekamy, to

teraz nie mo¿emy zrezygno-

waæ, przecie¿ musi wreszcie

przyjechaæ!

Rzeczywiœcie, autobus

wreszcie przyje¿d¿a, po 45

minutach. W tym czasie nali-

czy³am 9 autobusów nr 105, 7

– nr 116, tyle¿ nr 180, kilka –

nr 111. Mo¿na by powiedzieæ,

¿e same „czarne”, a wiêc z

natury je¿d¿¹ce czêœciej. Ale

nie, liczba autobusów 503 te¿

zbli¿a³a siê do 10.

Co jest tak wyj¹tkowego w

autobusie 518? Co go tak wy-

ró¿nia? I dlaczego my, miesz-

kañcy Bia³o³êki, zostaliœmy tak

wyró¿nieni, ¿e spêdzamy tyle

czasu na naszych ulubionych

przystankach, czekaj¹c na

nasz ulubiony autobus?

Po pierwsze, w porównaniu

z innymi autobusami, 518

chodzi doœæ rzadko: tylko

miêdzy 6 a 8 i miêdzy 16 a 17,

teoretycznie kursuje co 10

minut. Poza tymi godzinami,

jego czêstotliwoœæ waha siê od

12 do 20 (najczêœciej) minut.

Rozk³ady jazdy s¹ zreszt¹

zupe³nie teoretyczne.

Po drugie, i to jest chyba

g³ówny powód spóŸniania siê

autobusów, trasa jest fatalnie

wyznaczona. Odk¹d autobus

518, z powodu remontu mostu

Grota, zosta³ skierowany ul.

Bonifratersk¹ i Miêdzyparkow¹

na most Gdañski, zawsze stoi

on w strasznym korku, który

ci¹gnie siê na Bonifraterskiej

ju¿ od Franciszkañskiej, dalej

przy stadionie „Polonii”, a¿ do

skrêtu w S³omiñskiego. Prze-

jechanie po po³udniu odcinka

od Muranowskiej do S³omiñ-

skiego, to gehenna.

Zastanawiam siê, czy nikt

tego nie monitoruje? Je¿eli

rzeczywiœcie, w ¿aden sposób,

nie mo¿na inaczej wyznaczyæ

trasy tego autobusu, to mo¿e

trzeba postawiæ policjantów

kieruj¹cych ruchem w newral-

gicznym punkcie skrêtu z Miê-

dzyparkowej w S³omiñskiego.

Owszem, nawet to zrobiono,

tyle ¿e policjanci stoj¹ tam tylko

rano, i ruch przebiega wtedy w

miarê p³ynnie. Widocznie

komuœ zale¿y, aby ludzi dowieŸæ

do pracy, ale ¿eby z tej pracy

wrócili o jakiejœ godziwej porze,

to ju¿ nikogo nie obchodzi.

Modne s¹ teraz ró¿ne szko-

lenia i warsztaty. Proponujê

praktyczne warsztaty z moni-

toringu dla decydentów z ZTM,

w formie stania na przystanku

„Uniwersytet” w godzinach 16-

18. Mo¿e coœ z tego wyniknie?

Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e

skoro autobus 518 tak Ÿle

„chodzi”, to przecie¿ mo¿na

jeŸdziæ metrem. Po pierwsze,

nie ka¿dy mo¿e jeŸdziæ metrem

(klaustrofobia, strach przed po-

¿arem itp.). Trudno poza tym

siê dziwiæ, ¿e maj¹c do wyboru

dojazd trzema œrodkami loko-

mocji i jednym, wybiera siê

ten jeden, bez przesiadek, a

autobus 518 to jedyny, jaki nam

pozosta³, bezpoœredni autobus

jad¹cy do Centrum.

Nie mo¿na zmuszaæ ludzi do

korzystania jedynie z metra, a

s¹dz¹c po ostatnich decyzjach

likwidowania linii autobusowych,

do tego ZTM zmierza. Poza po-

wodami przytoczonymi wy¿ej,

metro te¿ ju¿ jest bardzo obci¹-

¿one. Wystarczy przyjechaæ na

stacjê M³ociny miêdzy 7 a 8 rano

i zobaczyæ, ¿e ludzie oczekuj¹-

cy na poci¹g nie mieszcz¹ siê na

peronie i stoj¹ na schodach, pro-

wadz¹cych od bramek na peron.

Odk¹d pamiêtam, dojazdy z

Bia³o³êki do Œródmieœcia i z

powrotem zawsze by³y trudne.

Sytuacja polepszy³a siê na

krótko wraz z pocz¹tkiem kur-

sowania tramwaju do M³ocin,

24 grudnia 2014 roku. Mieli-

œmy wybór, szybki autobus lub

tramwaj, który wtedy by³ w

miarê luŸny. Ale w ZTM pomy-

œlano, ¿e jest nam za dobrze,

wiêc ta komfortowa sytuacja

trwa³a tylko do 2 marca, kiedy

to zlikwidowano autobus E-4.

I znów ktoœ mo¿e mi zarzuciæ,

¿e niepotrzebnie narzekam, bo

przecie¿ mamy autobus E-8, a

autobusy wycofane z linii E-4,

musia³y byæ skierowane na

wschodni¹ Bia³o³êkê, gdzie sy-

tuacja jest jeszcze gorsza. W tym

momencie trzeba zauwa¿yæ, ¿e

autobus E-8 nie zatrzymuje siê

od pêtli na Nowodworach a¿ do

M³ocin. Mieszkañcy osiedla Po-

raje nie mog¹ wiêc z niego ko-

rzystaæ, pozostaje im znacznie

wolniejszy autobus 101 i tram-

waj, który na skrzy¿owaniu My-

œliborskiej i Œwiatowida jest ju¿

mocno zat³oczony. Ale rzeczywi-

œcie, pewnie inni maj¹ gorzej.

Na koniec refleksja: czy

zawsze musi byæ tak, ¿e aby

polepszyæ sytuacjê jednych,

trzeba zabraæ drugim? Czy do-

czekamy kiedyœ takich czasów,

¿e ta komunistyczna zasada,

stosowana zreszt¹ przez boha-

terów ludowych legend, w ro-

dzaju Robin Hooda i Janosika,

przestanie obowi¹zywaæ i miej-

skie s³u¿by bêd¹ dzia³aæ wspa-

niale dla dobra wszystkich war-

szawiaków? Ró¿nica miêdzy

ZTM a Robin Hoodem jest taka,

¿e nam nikt niczego nie daje za

darmo. Za miejski transport s³o-

no p³acimy i oczekujemy pod-

stawowego komfortu dojazdu

do pracy i powrotu do domu.

Wszyscy, my z Tarchomina te¿.

Joanna Kiwilszo

Czekaj¹c na autobus 518...
Okazuje siê, ¿e czekanie na autobus mo¿e byæ twórcze.

Szczególnie na autobus 518. Sk³oni³o mnie ono do przelania

na papier kilku refleksji (nieweso³ych) na temat komunikacji

miejskiej, a dok³adniej, po³¹czenia Bia³o³êki ze Œródmieœciem.
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Zorganizowanie w szkole Fe-

stiwalu Chlebów Œwiata wyma-

ga³o potê¿nego wk³adu pracy

uczniów, nauczycieli, obs³ugi i

administracji. Efektem tego wy-

si³ku by³a m¹dra, sympatyczn¹,

trwaj¹ca trzy dni impreza promu-

j¹ca szko³ê, Pragê i integruj¹ca

jej  mieszkañców. Praca szko³y

zosta³a doceniona. Festiwal za-

szczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ wice-

premier, minister gospodarki Ja-

nusz Piechociñski. Przy okazji

napisa³ pozdrowienia dla czytel-

ników Nowej Gazety Praskiej,

które z satysfakcj¹ przekazujê

Joanna Kiwilszo


