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Najlepsza w Europie
Jestem otwarta na ró¿ne pomys³y
Rozmowa z Ilon¹ Soj¹ Koz³owsk¹, burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Wiemy, ¿e ma Pani 10-letnie doœwiadczenie w pracy
samorz¹dowej, jako radna,
przewodnicz¹ca komisji w
ci¹gu dwóch kadencji, a
nastêpnie jako zastêpca
burmistrza Dzielnicy Bielany.
Czy da siê to doœwiadczenie
prze³o¿yæ na pracê na rzecz
Bia³o³êki?
Mam zupe³nie inne spojrzenie
na obecn¹ sytuacjê Bia³o³êki.
Kiedy zostawa³am radn¹ 10 lat
temu, na Bielanach niewiele siê
zmienia³o. Nie by³o w tej dzielnicy
I linii metra z czterema stacjami,
mostu Marii Sk³odowskiej-Curie
(Pó³nocnego), zmodernizowanej
trasy ekspresowej AK. Nie by³o
wyremontowanego g³ównego
szkieletu komunikacyjnego,

czyli dwupasmowych ulic:
Kasprowicza, Sokratesa, Reymonta i innych. Marymoncka i
estakady Wis³ostrady by³y w
op³akanym stanie. Nie by³o
wielkiego nowoczesnego
budynku ratusza, urz¹d by³
rozrzucony w 9 lokalizacjach,
a jako radni obradowaliœmy
na ciasnym poddaszu ma³ego
piêtrowego budyneczku. W
porównaniu do innych dzielnic
Bielany mia³y ogromne szczêœcie,
bo ostatnie 10 lat to wzorcowy
przyk³ad zrównowa¿onego
rozwoju dzielnicy. Powsta³y
wielomiliardowe inwestycje, o
których wspomnia³am. Powsta³
nowy drugi basen, nowoczesna
„Mediateka”, wyremontowano
oœrodek kultury i du¿¹ bibliotekê

oraz wykonano wiele remontów
szkó³ i przedszkoli. Znakomicie
rozwinê³a siê baza sportowa.
Wszystko to powsta³o dziêki
zgodnej wspó³pracy z w³adzami
miasta i w³adz centralnych oraz
spokojnej i konsekwentnej
pracy wszystkich lokalnych
samorz¹dowców z ró¿nych
opcji i organizacji. Przysz³am
na Bia³o³êkê zaproponowaæ
ten styl pracy i dzia³ania.
Cechami, za które zawsze
by³am najbardziej ceniona,
jest wspó³praca i umiejêtnoœæ
rozmowy – z mieszkañcami,
z inwestorami, z przedsiêbiorcami.
dokoñczenie na str. 2

Gra¿yna Chmielewska zdoby³a I miejsce w miêdzynarodowym Konkursie Microsoft MIXathon Challenge. To
nie jedyny jej sukces. Jako dwukrotna posiadaczka tytu³u
„Innowacyjnego Nauczyciela”, zosta³a przyjêta do elitarnej
grupy Microsoft Innovative Expert Educator (MIEE). Na
co dzieñ, swoje autorskie projekty, w których uczy dzieci
m.in. programowania, realizuje w Szkole Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego
w Dzielnicy Praga-Pó³noc.
Œwietnie wyposa¿ona zabezpieczone loginem i
pracownia informatyczna has³em, które musi co miejest jej drugim domem. Gra¿yna si¹c zmieniaæ. U¿ytkownicy
Chmielewska rzadko wychodzi sieci korzystaj¹ ze wspólnych
ze szko³y przed godzin¹ 17. zasobów, maj¹ mo¿liwoœæ
Tak¿e dzisiaj, w dniu swoich udostêpniania swoich plików
imienin, choæ ju¿ dawno innym. Ucz¹ siê korzystaæ z
skoñczy³a lekcje, dogl¹da poczty s³u¿bowej, bowiem
instalacji nowego Office’a szko³a SP 73 posiada równa szkolnych komputerach. nie¿ w³asny serwer pocztowy
W tej pracowni, w szkole przy z kontami dla uczniów i naBia³ostockiej, prowadzi zajêcia uczycieli. Takie rozwi¹zanie
gwarantuje korzystanie z
z informatyki w klasach 4-6.

bezpiecznej poczty, wolnej od
spamu, listów z niepo¿¹dan¹
treœci¹ czy podejrzanymi
propozycjami – wyjaœnia
Gra¿yna Chmielewska. – Od
dokoñczenie na str. 4
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- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

- Mamy profesjonaln¹
szkoln¹ sieæ komputerow¹,
ka¿dy uczeñ posiada osobiste
konto na szkolnym serwerze,
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Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)

ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

O praskich zabytkach
W minionym tygodniu w Muzeum Warszawskiej Pragi
odby³o siê trzecie w tym roku spotkanie w ramach cyklu
„Wokó³ rewitalizacji”, tym razem poœwiêcone zabytkom
prawego brzegu. Arcyciekawy temat sprawi³, ¿e muzealna
sala, w której odbywaj¹ siê tego typu spotkania, po raz
kolejny by³a wype³niona po brzegi.
Przybyli na miejsce urzêdnicy, Po pracownicy MWKZ g³os
spo³ecznicy i mieszkañcy mieli zabra³a obecna konserwator
okazjê wys³uchaæ niezwykle wojewódzka, Barbara Jezierska,
ciekawych wyst¹pieñ dotycz¹cych ju¿ raz pe³ni¹ca tê funkcjê w
obecnego stanu i przysz³oœci latach 2007-2011. To w³aœnie z
substancji zabytkowej na Pradze. nazwiskiem Jezierskiej wi¹¿e
Pierwsz¹ prelegentk¹ by³a
Sylwia Teofiluk, pracownica
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony
Zabytków w Warszawie, która
przedstawi³a proces kszta³towania siê rejestru zabytków na
Pradze. W swoim wyst¹pieniu
zwróci³a uwagê na obecne
stulecie, zw³aszcza lata 20052015, kiedy proces wpisywania
zabytkowych obiektów znajduj¹cych siê w naszej dzielnicy do
rejestru znacznie przyspieszy³.

siê szereg wpisów do rejestru
na Pradze, w tym wpisy obszarowe ulic Targowej czy Z¹bkowskiej. W swoim wyst¹pieniu
nawi¹za³a do tamtego okresu
wskazuj¹c na rejestr, w tym
wpisy obszarowe, jako jedyne
skuteczne narzêdzie (w obliczu
braku planów miejscowych i
braku oparcia ZPR na ustawie
rewitalizacyjnej) ochrony wartoœci zabytkowych danej zabudowy. Trzecim z prelegentów
by³ historyk sztuki, Maciej
Czyñski, który kilka lat temu
dokoñczenie na str. 3

• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
www.drzwiokna.waw.pl
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A takiego spokojnego i merytorycznego dialogu chyba
najbardziej brakowa³o Bia³o³êce.
Niekiedy takie rozmowy s¹
bardzo trudne, interesy poszczególnych grup sprzeczne
ze sob¹, ale nauczy³am siê,
¿e ws³uchuj¹c siê w postulaty
rozmówców mo¿na osi¹gn¹æ
wiêcej i szybciej. Zw³aszcza, jeœli
rozmówcy s¹ zaanga¿owani
i zdecydowani na rozwi¹zywanie problemów dzielnicy – a
takich jest, jak siê ju¿ przekona³am – wielu mieszkañców
Bia³o³êki.
Od 3 lat ma pani dom na
Bia³o³êce.
Czêsto mieszkanie czy dom
kupujemy wtedy, gdy jest okazja cenowa. Ca³e ¿ycie by³am
zwi¹zana z jedn¹ dzielnic¹.
Na s¹siednich Bielanach siê
urodzi³am, tu mieszka mama
z ojcem. Tu siê urodzi³a dwójka
moich dzieci, tu koncentruje
siê dzia³alnoœæ mojego mê¿a.
Tu od 10 lat anga¿ujê siê w
¿ycie lokalnej spo³ecznoœci.
Dorasta³am w ma³ym mieszkaniu w starym bloku, z wind¹
i zsypem na œmieci. I przy
dwójce dzieci w wieku szkolnym
postanowi³am – raz kozie
œmieræ, spróbujemy po wyremontowaniu ¿ycia w ma³ym
„kanadyjczyku”. Teraz dzieci
maj¹ z okien swoich pokoi
piêkny widok wy³¹cznie na
puszczê, a pod d¹b tu¿ przy
ogrodzeniu podchodz¹ sarny,
ba¿anty, zaj¹ce. W drodze do
szko³y rano ogl¹damy, jak
mg³a wstaje znad ³¹k, mijamy
liczne gniazda bocianów,
pas¹ce siê konie, krowy na
skraju piêknego lasu. Nie
wiem, ile jest takich miejsc w
Warszawie, ale to najcenniejsze atuty Zielonej Bia³o³êki.

Wielki promocyjny atut dzielnicy
z najlepszym powietrzem
w Warszawie to mo¿liwoœæ
codziennego korzystania z
bogactwa przyrodniczego.
Czy pozna³a ju¿ Pani specyfikê tej dzielnicy (rozleg³y
teren, dynamiczny rozwój,
du¿o m³odych rodzin, najwiêksza liczba rodz¹cych
siê dzieci), która stwarza
okreœlone problemy, takie
jak ci¹g³y niedostatek ¿³obków, szkó³ i przedszkoli i
czy ma Pani ju¿ jakiœ plan,
jak siê z nimi zmierzyæ?
Zapewniam, ¿e ka¿dego
dnia poœwiêcamy tym sprawom
maksimum czasu i po miesi¹cu od naszego powo³ania to
mo¿e pani ju¿ zweryfikowaæ.
Tempo w ci¹gu dnia pracy jest
ogromne. Wkrótce przedstawimy nowe strategie zarówno
d³ugofalowe, jak te bie¿¹ce.
Które problemy Bia³o³êki
uwa¿a Pani za najpilniejsze
do rozwi¹zania?
Jeœli chodzi o cele, jakie
stawiam sobie i kierowanemu
przeze mnie zarz¹dowi, to
uspokojenie sytuacji w samorz¹dzie po to, by móc prawid³owo i na czas zrealizowaæ
wszystkie rozpoczête inwestycje
samorz¹dowe. Przypomnê, ¿e
w tej chwili na ró¿nym etapie
przygotowañ i realizacji jest
18 placówek oœwiatowych.
Ponadto w tegorocznym bud¿ecie zarezerwowano œrodki na
realizacjê 11 inwestycji drogowych,
w tym budowê: chodnika w
ul. Berensona, oœwietlenia w
ci¹gu piêciu ulic (Na Prze³aj,
£¹cznej, Jêdrzejowskiego,
Wielkiego Dêbu, M³awskiej)
i sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu ulic Ostródzkiej
z Hemara. Przygotowujemy

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

XIX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Sporów ci¹g dalszy
Pierwsza od momentu powo³ana nowych w³adz Bia³o³êki
sesja rady dzielnicy, zwo³ana z inicjatywy Anny Majchrzak,
za nami. Nie pojawili siê na niej radni Platformy Obywatelskiej.
Prawdopodobn¹ przyczyn¹ ich Klimiuka, uznawanego za
nieobecnoœci by³o zapowiadane przewodnicz¹cego rady przez
przez opozycjê wygaszenie wojewodê mazowieckiego i
mandatu radnego PO Walde- radnych klubu PiS oraz Klubu
mara Roszaka, które nota bene Radnych Niezale¿nych, zaœ
znalaz³o siê w porz¹dku obrad nieuznawanego przez w³adze
sesji. Jako przewodnicz¹cy Warszawy i radnych PO,
komisji inwestycyjnej nie powi- radny Waldemar Roszak
nien wedle opozycji pracowaæ równie¿ zosta³ odwo³any.
w firmie deweloperskiej, która Obu uchwa³ odwo³uj¹cych
w Bia³o³êce realizuje wiele radnego nie uznaj¹ ani nowe
inwestycji mieszkaniowych. Z w³adze dzielnicy ani klub PO.
prostego powodu – oczywisty
Na temat sporu wokó³
konflikt interesów.
Bia³o³êki pisaliœmy przez kilka
Owa firma deweloperska to miesiêcy. Zainteresowanych
JW Construction, które istotnie tematem odsy³amy do wczeprowadzi w Bia³o³êce bodaj œniejszych publikacji NGP.
najwiêcej inwestycji mieszkaPodczas sesji przeg³osowano
niowych, zaœ wp³yw radnego równie¿ uchwa³ê w sprawie
Roszaka na tworzenie miejscowych konsultacji spo³ecznych dotyplanów zagospodarowania cz¹cych zasad obrotu lokalami
przestrzennego jest niezaprze- komunalnymi. Z porz¹dku
czalny i choæ prawnik warszaw- sesji zdjêto uchwa³ê dotycz¹c¹
skiego ratusza, a tak¿e koledzy bud¿etu i uchwa³ê w sprawie
radnego z klubu PO twierdz¹, wskazania przedstawicieli rady
¿e konfliktu nie ma, opozycja dzielnicy do Bia³o³êckiej Rady
ma odmienne zdanie.
Seniorów ze wzglêdu na uwagi
Dzieñ wczeœniej, na se- biura prawnego.
sji zwo³anej przez Wiktora
(egu)

kompleksow¹ przebudowê
fragmentów ulic: Zdziarskiej i
K¹tów Grodziskich wraz z
rondem turbinowym na skrzy¿owaniu tych dróg oraz budowê nowego mostu na rzece
D³ugiej. 17 marca decyzj¹
radnych Warszawy otrzymaliœmy
zastrzyk finansowy w postaci
dodatkowych 70 mln z³ na
budowê Wielospecjalistycznej
Przychodni ze Szpitalem Jednego Dnia (40 mln z³), 13 dróg
i dwóch terenów rekreacyjnosportowych (³¹cznie za blisko 30
mln z³). Równolegle bêdziemy
szukali sposobów na poprawê
infrastruktury drogowej i komunikacyjnej zarówno, jeœli
chodzi o drogi zarz¹dzane
przez dzielnicê, jak te¿ o drogi
powiatowe, realizowane z
bud¿etu miasta st. Warszawy.
Wielkim wyzwaniem dla Bia³o³êki jest du¿a liczba nieutwardzonych dróg gruntowych,
które stanowi¹ ok. 70% wszystkich dróg na terenie dzielnicy i
wci¹¿ ich przybywa. Trzeba
nowego spojrzenia na sposób
rozwi¹zania tego problemu.
Bêdziemy nieustaj¹co lobbowaæ w mieœcie za popraw¹
po³¹czeñ autobusowych oraz
dostêp do linii tramwajowych.
Przysz³oœciowo potrzebny jest
tramwaj na Zielon¹ Bia³o³êkê
w planowanej Trasie Olszynki
Grochowskiej. Chcemy, by nie
zamykaæ szansy na powstanie
odnogi od stacji Zacisze w kierunku naszej dzielnicy, która
pozwoli na udro¿nienie ruchu w
tej niezwykle dynamicznie rozbudowuj¹cej siê czêœci miasta.
Oprócz inwestycji drogowych
bêdziemy pozyskiwaæ finansowanie kolejnych placówek
oœwiatowych, aby nowe szko³y,
przedszkola i ¿³obki powstawa³y wraz ze wzrostem liczby
mieszkañców. Równoczeœnie
bêdziemy dbaæ o obiekty rekreacyjne, sportowe i kulturalne.
Na Bia³o³êce ponad 40% powierzchni jest objête miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Choæ to wysoki
wskaŸnik na tle ca³ej Warszawy,
bêdê zabiegaæ wraz z radnymi
o przyspieszenie prac nad tworzeniem kolejnych. To przy ich
tworzeniu mieszkañcy zg³aszaj¹ swoje wnioski i dziêki
temu maj¹ wp³yw m.in. na to, co
powstanie w ich s¹siedztwie.
Przez ostanie 3 miesi¹ce
(lub wiêcej), ze wzglêdu na
patow¹ sytuacjê w dzielnicy
nie by³y podejmowane
¿adne decyzje merytoryczne
w radzie dzielnicy. Czy da
siê to szybko wyrównaæ?
Rozwój Bia³o³êki zale¿y od
kompromisu w radzie dzielnicy
i wsparcia wszystkich lokalnych œrodowisk politycznych i
spo³ecznych dla podejmowanych dzia³añ. Szczególnie
Bia³o³êki w obecnym stanie
rozwoju nie staæ na polityczne
wojenki, animozje personalne,
ambicjonalne spory. Wojna
nie s³u¿y nikomu. Ka¿dy dzieñ,
który nie jest skierowany na
pracê, os³abia tempo rozwoju
dzielnicy. Nowy zarz¹d przyst¹pi³ z energi¹ do pracy, a
z wsparciem rady dzielnicy
z pewnoœci¹ jest w stanie
przyspieszyæ rozwiazywanie
problemów. Mamy za sob¹
œwie¿e spojrzenie ró¿nych
œrodowisk lokalnych na sprawy

dzielnicy, a to pomo¿e znaleŸæ
zupe³nie nowe rozwi¹zania.
W kontekœcie zmiany zarz¹du w œrodku kadencji,
trudno nie zadaæ pytania o
stosunek do poprzednich
rz¹dów. Mieszkañcy Bia³o³êki mieli du¿o zarzutów do
poprzedniego Zarz¹du. Czy
Pani Burmistrz ma zamiar
odnieœæ siê do tych zarzutów,
a je¿eli tak, to, kiedy?
Ocenê pracy moich poprzedników pozostawiam mieszkañcom. Z pewnoœci¹ znajd¹ siê
tacy, którzy od kilku lat czekaj¹
na budowê drogi czy na miejsce
dla dziecka w przedszkolu i
z tej perspektywy krytycznie
odnosz¹ siê do dzia³añ poprzednich zarz¹dów. Ale s¹
te¿ tacy, którzy dostrzegaj¹,
¿e w ci¹gu ostatniego okresu
nast¹pi³ dynamiczny i nieporównywalny z innymi dzielnicami
rozwój infrastrukturalny Bia³o³êki.
To poprzedni zarz¹d zadba³ o
œrodki na budowê rekordowej
liczby placówek oœwiatowych
oraz przygotowa³ 35 nowych
tytu³ów inwestycyjnych na
³¹czn¹ kwotê 145 mln z³ z
dodatkowych œrodków, które
w³adze Warszawy wyasygnowa³y na rzecz dzielnicy na
najbli¿sze 7 lat. Czêœæ tych
inwestycji ju¿ zosta³a zatwierdzona przez Radê Warszawy i
inwestycje ju¿ s¹ przygotowy-

wane, pozosta³e – w tym cztery
kolejne szko³y i pierwszy we
wschodniej Bia³o³êce basen mam nadziejê ju¿ niebawem
tak¿e znajd¹ siê w bud¿ecie
dzielnicy. Byæ mo¿e technokratyczna skutecznoœæ nie by³a
wsparta dostateczn¹ umiejêtnoœci¹ miêkkiej rozmowy i
dialogu, ale nie mo¿na ¿¹daæ
efektów i równoczeœnie wszystko
podwa¿aæ i kwestionowaæ.
A jeœli chodzi o ci¹g³e zmiany
personalne i spory polityczne –
z mojego doœwiadczenia 10
lat w samorz¹dzie mogê powiedzieæ, ¿e najlepiej rozwijaj¹
siê te dzielnice, gdzie przez
4-letni¹ kadencjê nie zmienia
siê ci¹gle w³adz i koalicji.
W samorz¹dzie pewne
procesy wymagaj¹ czasu na
przygotowanie projektów oraz

realizacjê i nie mo¿na co
roku wywracaæ wszystkiego
do góry nogami. Przychodzi
koniec 4-letniej kadencji i
wtedy nastêpuje demokratyczna weryfikacja przez wyborców. Ze swojej strony chcê
zapewniæ, ¿e jako osoba
otwarta na pomys³y i spojrzenie
innych, bêdê ponad podzia³ami wspó³pracowaæ ze
wszystkimi radnymi, organizacjami i mieszkañcami.
I liczê na wzajemne owocne
wspó³dzia³anie dla dobra
Bia³o³êki.
Z góry dziêkuj¹c za udzielenie mi odpowiedzi na te
wstêpne pytania, liczê na
dalsz¹ wspó³pracê i rozwiniêcie naszej rozmowy w
niedalekiej przysz³oœci.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Debata oœwiatowa na Bia³o³êce
„Dzieci uciek³y nauczycielom” – tak uzasadnia³a koniecznoœæ
zmian w systemie oœwiaty minister edukacji narodowej
Anna Zalewska podczas spotkania z nauczycielami i
rodzicami na Bia³o³êce.

Anna Zalewska wziê³a
udzia³ w debacie oœwiatowej
„Porozmawiajmy o szkole”,
która odby³a siê 23 marca w
Szkole Podstawowej nr 355 w
Warszawie przy ulicy Ceramicznej 11. Jej organizatorem
by³a Fundacja Pistacja.
Podczas spotkania, w którym
wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz dzielnicy Bia³o³êka,
parlamentarzyœci, dyrektorzy
bia³o³êckich szkó³, nauczyciele,
rodzice i reprezentanci lokalnych
stowarzyszeñ, minister edukacji
mówi³a o zmianach w systemie
oœwiaty, tych ju¿ dokonanych
oraz tych planowanych.
- Czas przyzwyczaiæ siê,
¿e bêdziemy w ci¹g³ej zmianie
– t³umaczy³a Anna Zalewska.
– System trzeba zreformowaæ,
a nie da siê tego zrobiæ rewolucyjnie. To jest proces.
Jedn¹ z najwa¿niejszych
zmian ju¿ przeprowadzonych
jest nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty, przywracaj¹ca
obowi¹zek szkolny dla 7-latków.
Nowa ustawa wprowadza
obowi¹zek odbycia rocznego

przygotowania przedszkolnego
przez dziecko 6-letnie, a znosi
ten obowi¹zek w stosunku do
piêciolatków.
- Trzeba uszanowaæ wolê
rodziców – mówi³a minister. –
Dajemy rodzicom prawo do
zdecydowania o tym, w jakim
wieku ich dziecko ma rozpocz¹æ
edukacjê.
Jednoczeœnie minister
zdementowa³a g³osy, jakoby
nie by³o pieniêdzy na 6-latki
– samorz¹dy pieni¹dze maj¹,
obojêtnie, czy 6-latek jest w
szkole czy w przedszkolu.
Rozwia³a te¿ obawy, ¿e zabraknie miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Rad¹
na to bêd¹ m.in. dotacje dla
przedszkoli niepublicznych.
Kolejne zmiany, przedstawione przez Annê Zalewsk¹, to
rezygnacja ze sprawdzianu
szóstoklasistów oraz uregulowanie mo¿liwoœci odwo³ywania
siê od wyników matur, a tak¿e
zniesienie tzw. godzin karcianych,
czyli wynikaj¹cych z Karty
Nauczyciela dwóch godzin
œwiadczonych nieodp³atnie.

Bêdzie siê z tym wi¹za³a zmiana tygodniowego czasu pracy
nauczyciela. Szefowa MEN
zwróci³a uwagê, ¿e nast¹pi³o
te¿ uporz¹dkowanie komisji
dyscyplinarnej nauczycieli, jak
równie¿ regulacja przyznawania tytu³u profesora oœwiaty.
Kolejnym przedstawionym
problemem by³a koniecznoœæ
zreformowania szkolnictwa
zawodowego. Nowy model
kszta³cenia zawodowego, jaki
chce przyj¹æ MEN, wzoruje siê
na rozwi¹zaniach niemieckoaustriackich i zak³ada wiêksze
zwi¹zanie ucznia z pracodawc¹.
W dyskusji, jaka wywi¹za³a
siê po wyst¹pieniu minister
edukacji, wa¿nym tematem
by³o wygaszanie gimnazjum i
zwi¹zane z tym zwalnianie
nauczycieli. Anna Zalewska
zapewni³a, ¿e zrobi wszystko,
aby uratowaæ miejsca pracy.
Rozwi¹zaniem w tym wypadku mo¿e byæ d¹¿enie do
zmniejszenia iloœci uczniów w
klasie do maksimum 25 osób.
Pad³y te¿ pytania o miejsce
w zmienionym systemie
oœwiaty dla organizacji pozarz¹dowych, a przede wszystkim o ich dofinansowanie.
- Musimy siê na coœ zdecydowaæ – odpowiedzia³a minister
Anna Zalewska. – Albo wydajemy pieni¹dze na organizacje
pozarz¹dowe, albo robimy
naprawdê atrakcyjn¹ szko³ê.
Ka¿dy uczeñ zas³uguje na
dobr¹ szko³ê i dobrze przygotowanego nauczyciela.
Bia³o³êcka konferencja, po
której minister Anna Zalewska
w towarzystwie dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 355
El¿biety Koz³owskiej zwiedzi³a
obiekt szkolny, by³a elementem ogólnopolskiej debaty o
systemie edukacji.
Joanna Kiwilszo

Niedoskona³e podzielniki
Zachêcamy do zapoznania siê z poni¿szym tekstem,
nades³anym do redakcji przez jednego z czytelników.
Tekst stanowi cenny g³os w naszej dyskusji na temat
zasadnoœci stosowania podzielników ciep³a.
Piêkna idea energooszczêdnoœci lokale mog¹ zu¿yæ nawet
upada z powodu niedoskona³o- wielokrotnie ró¿ne iloœci ciep³a.
œci pomiaru. Podzielniki ciep³a Absurdalne ró¿nice pojawiaj¹ siê
reaguj¹ bowiem wy³¹cznie na losowo. Podczas sk³adania
ciep³o oddawane przez reklamacji nie ma mo¿liwoœci
grzejnik. Nie rejestruj¹ ciep³a powo³ywania siê na podstawê
przenikaj¹cego przez przegrody prawn¹, bowiem takiej nie
wewnêtrzne. Krytyki nie wytrzy- ma, a odpowiedŸ administracji
muj¹ te¿ korekty wskazañ i budynku jest jedna: zgodzili
podatnoœæ na przek³amania i siê pañstwo na podzielniki,
zwyk³e oszustwa. W efekcie one wskaza³y zu¿ycie, a
tzw. zu¿ycie indywidualne nie rozliczenie jest zgodne z
jest indywidualne, a wiêc tym regulaminem.
samym nie jest miarodajne.
Okazuje siê jednak, ¿e nag³y
Wszystko to jest spowodowane wzrost zu¿ycia wcale nie musi
przez niedoskona³¹ wskaŸni- byæ efektem marnotrawstwa
kow¹ metodê rozliczania energii, oszustwa czy awarii.
kosztów c.o.
Mieszkania szczytowe – przez
„Opomiarowani” bywaj¹ mury zewnêtrzne, dachy, strozaskakiwani znacznymi nad- py piwniczne – s¹ nara¿one
p³atami albo niedop³atami za na wiêksze straty ciep³a do
centralne ogrzewanie. Wed³ug otoczenia budynku. Dlatego
podzielników, identyczne wskazania podzielników s¹

poprawiane mno¿nikami zale¿nymi od po³o¿enia lokalu.
Oszacowania mno¿nika mog¹
ró¿niæ siê o 30% i wiêcej dla
danego lokalu. Niedok³adne
s¹ tak¿e szacunki wspó³czynników oceny grzejników. Powa¿ne b³êdy korekt przenosz¹
siê wprost do corocznego
rozliczenia kosztów indywidualnego lokatora. Te prowizoryczne korekty to jednak nic
w porównaniu z wp³ywem
wewnêtrznych migracji ciep³a
poprzez konstrukcje budynku.
W metodzie podzielnikowej
cieplne przewodnictwo stropów i œcian jest pomijane,
choæ z natury istotnie zak³óca
odczyty. Incydentalnie mo¿e
nawet zwielokrotniæ lub,
przeciwnie, wyzerowaæ kwotê
naliczon¹ wed³ug podzielników,
zwan¹ op³at¹ indywidualn¹.
Podzielniki wskazuj¹
wy³¹cznie wolumen ciep³a
wyemitowanego w lokalu

przez grzejniki, nie zaœ zu¿ytego
na ogrzanie wy³¹cznie danego
lokalu. Odczyt jest fa³szowany
o iloœæ ciep³a przenikaj¹cego
miêdzy s¹siaduj¹cymi ze sob¹
lokalami i innymi pomieszczeniami. Ustalenie rzeczywistego zu¿ycia wymaga³oby
metodycznego odseparowania
ciep³a wymienianego poprzez
przegrody wewnêtrzne z s¹siednimi pomieszczeniami.
W tej metodzie rozliczeñ jest
to niemo¿liwe.
Oznacza to, ¿e w przypadku
utrzymywania temperatury
wy¿szej ni¿ s¹siedztwo, op³ata
wzroœnie o koszt ciep³a, które
przeniknê³o do lokali s¹siednich.
Kaloryfery ogrzej¹ bowiem
nas i dogrzej¹ pomieszczenia
s¹siednie, a podzielniki
wyka¿¹ zwiêkszenie o to
dogrzanie. W praktyce, iloœæ
energii na dogrzanie mo¿e
byæ nawet wielokrotnoœci¹ tej
zu¿ytej dla w³asnego lokalu.
Odpowiednia op³ata indywidualna, wyliczona na podstawie
zu¿ycia pozornie tylko indywidualnego i rzeczywistego,

obci¹¿y wy³¹cznie
jednegogazeta
i Rady Unii
Europejskiej w
nowa
praska
lokatora.
sprawie efektywnoœci koñcoW przypadku utrzymywania wego wykorzystania energii i
temperatury ni¿szej ni¿ w s¹- us³ug energetycznych (art. 13)
siednich pomieszczeniach, do i Dyrektywa 2012/27/UE Parmieszkania bêdzie nap³ywa³o lamentu Europejskiego i Rady
ciep³o z s¹siednich lokali, Unii Europejskiej w sprawie
podzielniki zarejestruj¹ odpo- efektywnoœci energetycznej
wiednio mniejsze zu¿ycie lub (art. 9 ust.1).
jego brak, co prze³o¿y siê na
W kraju wci¹¿ mamy do
mniejsz¹ op³atê indywidualn¹ czynienia z oczywistym
lub op³atê zerow¹. Tylko czy niedostosowaniem metody
rzeczywiœcie takie bezwiedne podzielnikowej do naszych
podkradanie ciep³a nale¿y budynków. Wobec ³amania
dobrych obyczajów, zdrowego
premiowaæ?
Na ukryte i nieograniczone rozs¹dku i wymogów prawnych
zafa³szowania zu¿ycia ciep³a wskazane, a wrêcz niezbêdne
nak³adaj¹ siê du¿e niedok³ad- jest przywrócenie indywidualnoœci korekt usytuowania lokali, nych op³at proporcjonalnych
oceny grzejników, liczne mo¿- do powierzchni ogrzewanych
liwe oszustwa i skutki awarii. W lokali. Metodê tê przewiduje
sumie w ustalaniu indywidual- Prawo energetyczne. Nie jest
nego zu¿ycia ciep³a i op³at za doskona³a, ale ze swej natury
ogrzewanie zdaj¹ siê nie istnieæ wyklucza oszustwa technolo¿adne granice dopuszczalnego giczne i inne, usuwa problem
b³êdu, ¿adne granice rozs¹dku. korekt z racji ocen grzejników
Zapomniano, i¿ op³aty musz¹ i po³o¿enia lokalu w budynku,
byæ adekwatne do zu¿ycia uniezale¿nia od niekontrolowalnych wewnêtrznych migracji
rzeczywistego.
Wiele spó³dzielni mieszkanio- ciep³a.
Chwalebne zachowania
wych w atmosferze protestów i
energooszczêdne
mo¿na
perswazji wdra¿a podzielniki,
zachêca do nich i wskazuje sta- stymulowaæ poprzez dzia³ania
tystyczne oszczêdnoœci osi¹ga- edukacyjne. Dalsze oszczêdne dziêki nim. Te korzyœci maj¹ noœci - poprzez doskonalenie
kompensowaæ rosn¹ce ceny instalacji c.o., termoizolacjê
energii cieplnej od dostawców oraz inne zabiegi. Mo¿e z czasem
chc¹cych utrzymaæ przychody pojawi siê zaawansowana,
na niezmienionym poziomie wo- racjonalna technologia i
bec spadku zu¿ycia ciep³a w sposób na pog³êbion¹ indywibudynkach. Finansowe korzyœci dualizacjê rozliczeñ?
Kazimierz
lokatorów s¹ per saldo u³ud¹.
casim@op.pl
Jakie regulacje prawne doBardziej szczegó³owe intycz¹ kwestii op³at za ciep³o?
Najwa¿niejsze z nich to Ustawa formacje dotycz¹ce kwestii
Prawo energetyczne (art. 45a podzielników ciep³a znajduj¹
ust. 9), Dyrektywa 2006/32/ siê na stronie:
WE Parlamentu Europejskiego http://casim.blog.pl/?p=416
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Oferujemy: prowadzenie KH i KRiR, pomoc w otwarciu dzia³alnoœci,
reprezentowanie klienta przed US i ZUS, pe³na obs³uga kadrowo p³acowa.
DOBRE CENY, WYSOKA JAKOŒÆ US£UG!

Biuro Rachunkowe „Adsessor”, ul. Targowa 33a lok. 31
tel. 22 559 91 51, martalatos@wp.pl

O praskich zabytkach
dokoñczenie ze str. 1

pracowa³ przy tworzeniu ewidencji obiektów zabytkowych we
wszystkich dzielnicach prawego
brzegu. Bardzo ciekaw¹ prezentacjê przygotowa³ i wyg³osi³
Adam Lisiecki, pracownik Muzeum Warszawskiej Pragi. W
swoim wyst¹pieniu Lisiecki skupi³
siê na szerokorozumianej definicji
dziedzictwa – historycznego,
kulturowego, gospodarczego,
wskazuj¹c korzyœci (ekonomiczne,
wynikaj¹ce z turystyki), jakie
Praga mo¿e odnieœæ, jeœli dziedzictwo bêdzie w³aœciwie zarz¹dzane. Trzy ostatnie prezentacje
przedstawili mieszkañcy Pragi,
a zarazem cz³onkowie organizacji
pozarz¹dowych i lokalnych stowarzyszeñ, zabiegaj¹cych o odpowiedni¹ ochronê substancji
zabytkowej naszej dzielnicy.
Piotr Stryczyñski z Towarzystwa
Przyjació³ Pragi przedstawi³ problem ratowania szyldów reklamowych wymalowanych na fasadach kilku praskich kamienic
w niektórych przypadkach jeszcze
w czasach carskich. Krzysztof
Michalski i Tomasz Peszke
z Praskiego Stowarzyszenia
Mieszkañców „Micha³ów” omówili
kiepsk¹ kondycjê, znajduj¹cych
siê w rêkach miasta i prywatnych
obiektów zabytkowych na

Szmulkach i Micha³owie (Spichlerz
Michla, Drucianka, drewniak
Burkego, dworek Œwiêtochowskiego), a tak¿e zagro¿enia dla
zabytków zwi¹zane z brakiem
planu miejscowego i aktywnoœci¹
dewelopersk¹. Ostatni¹ prezentacjê wyg³osi³ Jacek Natorff,
mieszkaniec kamienicy Adolfa
Dybicza przy Targowej 84, który
zwróci³ uwagê na problemy tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej
zwi¹zane z budow¹ metra oraz
obawy mieszkañców dotycz¹ce
jego dalszej rozbudowy (tunel
metra ma biec bezpoœrednio
pod kamienic¹). Postulaty (m.in.
dotycz¹cy powo³ania praskiego
konserwatora zabytków) oraz
pytania, które pojawi³y siê
po prezentacjach, kolejny raz
potwierdzaj¹, ¿e los praskich
zabytków nie jest mieszkañcom
obojêtny. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e dziêki programowi rewitalizacji przynajmniej czêœæ
zabytków odzyska dawny blask.
Na zakoñczenie spotkania Ewa
Zajkowska, koordynatorka
projektu z ramienia muzeum,
zapowiedzia³a nastêpne spotkanie w ramach cyklu, tym
razem poœwiêcone planowaniu
miejscowemu, które odbêdzie
siê w maju.
KMI
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Najlepsza w Europie

Gra¿yna Chmielewska (z prawej) wraz z laureatk¹ II miejsca
w konkursie MIXathon Challenge
dokoñczenie ze str. 1

pocz¹tku uczê dzieci odpowiedzialnej i bezpiecznej
pracy z komputerem. Kiedy
opuszcz¹ nasz¹ szko³ê,
bêd¹ œwiadomie i etycznie
pracowaæ w œrodowisku
komputerowo-sieciowym.
Zgodnie z podstaw¹ programow¹ przedmiotu informatyka, oprócz bezpieczniej
pracy z komputerem, uczniowie powinni nauczyæ siê korzystaæ z oprogramowania
narzêdziowego: edytorów
grafiki, edytorów tekstu, arkusza kalkulacyjnego, tworzyæ
prezentacje multimedialne,
korzystaæ z ró¿nych komunikatorów, a przede wszystkich
wyszukiwaæ i wykorzystywaæ
informacje z ró¿nych Ÿróde³.
Faktycznie, podczas 1 godziny
tygodniowo, na nic innego
czasu w³aœciwie nie ma.
Jednak Gra¿yna Chmielewska
jakoœ ten czas znajduje i robi
znacznie wiêcej.
- Od kilku lat widzê
ogromn¹ potrzebê uczenia
ju¿ w szkole podstawowej
podstaw programowania,
opracowa³am wiêc projekt
zajêæ „I Ty mo¿esz byæ programist¹”, który realizujê w
ramach obowi¹zkowych lekcji
oraz metod¹ e-learningow¹
jako pracê domow¹ – t³umaczy.
- Celem projektu jest zachêciæ
uczniów do nauki programowania, przekonaæ, ¿e nie jest
trudna, mo¿e byæ nawet
œwietn¹ zabaw¹, a przede
wszystkim jak wa¿na i potrzebna jest to umiejêtnoœæ w
XXI wieku. Zaczynamy od
poszukiwania i omawiania
algorytmów, z których korzystamy w codziennym ¿yciu,
sami budujemy proste instrukcje za pomoc¹ ustalonych
znaków, które póŸniej trzeba
wykonaæ.
S¹ to zabawne æwiczenia,
bardzo
lubiane
przez
uczniów, np. trzeba zakodowaæ uk³ad taneczny, który
zatañczy drugi zespó³.
Podczas zabawy uczniowie
zdobywaj¹ m.in. umiejêtnoœci
algorytmicznego myœlenia,
twórczego rozwi¹zywania
problemów, które s¹ bardzo
przydatne w dalszej czêœci
cyklu zajêæ, czyli rozwi¹zywania
zadañ za pomoc¹ komputera.
- Jako œrodowisko programistyczne wybra³am platformê edukacyjn¹ code.org z
uwielbian¹ przez uczniów
„Godzin¹ Kodowania” (Hour

of Code). To miêdzynarodowa
akcja, w której bior¹ udzia³
miliony ludzi z ca³ego œwiata.
Wraz z dzieæmi uczestniczymy
w niej od samego pocz¹tku,
czyli od trzech lat. Wszystkich
zainteresowanych moim
projektem „I Ty mo¿esz byæ
programist¹” oraz refleksjami,
jakie nasunê³y mi siê po jego
realizacji, odsy³am do mojego artyku³u „Kodowanie w
chmurze” opublikowanego w
ostatnim numerze (nr 4 2015)
mazowieckiego kwartalnika
edukacyjnego „Meritum”.
Przygoda z wprowadzaniem
nauki programowania w SP 73
zaczê³a siê u pani Gra¿yny
od Scratcha. Jest to wizualny
jêzyk programowania, stworzony specjalnie na potrzeby
edukacji do nauczania dzieci
i m³odzie¿y podstaw programowania. Nauka odbywa
siê w sposób intuicyjny, nie
wymaga zaawansowanej
wiedzy matematycznej i
przynosi natychmiastowe
efekty. Przypomina uk³adanie
puzzli: zamiast pisaæ polecenia
tworzy siê kody, wybieraj¹c
odpowiednie elementy jêzyka
(puzzle) i uk³ada je w okreœlonym porz¹dku. Gra¿yna
Chmielewska pozna³a to
œrodowisko programistyczne
kilka lat temu i postanowi³a
zainteresowaæ nim dzieci.
Opracowa³a cykl zajêæ
„Spotkania ze Scratchem”,
realizuj¹c go w ramach zajêæ
pozalekcyjnych.
- W ramach tych spotkañ
zorganizowa³am równie¿ rodzinne warsztaty kodowania,
podczas których dzieci uczy³y
rodziców programowania w
Scratchu. Chcia³am w ten
sposób przybli¿yæ rodzicom
œwiat dziecka, jego pasje i
zainteresowania, a przede
wszystkim przekonaæ, ¿e
korzystanie z platform
scratch.mit.edu czy code.org
to nie tylko zabawa, ale nauka wa¿nych umiejêtnoœci.
Tworz¹c historyjki, gry czy
animacje uczniowie oprócz
podstaw programowania ucz¹
siê logicznego i analitycznego
myœlenia, planowania i przewidywania konsekwencji,
wytrwa³oœci w d¹¿eniu do
celu. – przekonuje Gra¿yna
Chmielewska. – Wielu rodziców
uwa¿a, ¿e nauka programowania to strata czasu, który
lepiej przeznaczyæ na naukê
polskiego, matematyki czy
angielskiego, skoro dzieci

œwietnie pos³uguj¹ siê komputerem i smartfonem. Ale ich
umiejêtnoœci komputerowe
ograniczaj¹ siê w najlepszym
wypadku do odszukania informacji w internecie, a najczêœciej do grania, ogl¹dania
filmów na YouTube, czy œledzenia wpisów na portalach
spo³ecznoœciowych. W XXI
wieku bycie biernym u¿ytkownikiem najnowszych
technologii to za ma³o; trzeba umieæ wykorzystywaæ je w
twórczy sposób. Wspó³czesny
cz³owiek coraz czêœciej musi
porozumiewaæ siê z maszynami i to jêzyk programowania
staje siê trzecim jêzykiem
(oprócz jêzyka ojczystego i
obcego), który ka¿dy powinien
znaæ, chocia¿ na podstawowym
poziomie.
Oprócz programowania w
Scratchu, uczniowie Gra¿yny
Chmielewskiej programuj¹ w
Logo, jednym z pierwszych
jêzyków przeznaczonych do
nauki programowania dla
m³odzie¿y. W tym roku jeden z
jej uczniów doszed³ do fina³u
(fina³ 14 kwietnia) MiniLOGII trójetapowego konkursu informatycznego, organizowanego
przez Oœrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowañ Komputerów (OEIiZK) w Warszawie.
Konkurs objêty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty
jest bardzo trudny i ju¿ dojœcie
do fina³u jest wielkim sukcesem
ucznia i jego opiekuna.
- To nie jedyny sukces, którym mo¿emy siê pochwaliæ.
Moi uczniowie co roku bior¹
udzia³ i odnosz¹ znacz¹ce
sukcesy w wielu konkursach
ogólnopolskich, mazowieckich
i warszawskich. Do sta³ych
punktów zaliczamy: Miêdzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR, Ogólnopolski
Konkurs Informatyczny
„Edukacja z Panem TIK-iem”
oraz turnieje Scratcha. Du¿ym
zainteresowaniem wœród
uczniów ciesz¹ siê œwietne
konkursy interdyscyplinarne
organizowane przez OEIiZK
w Warszawie, np. „Janusz
Korczak, wielki przyjaciel
dzieci”, czy ostatnie „Legendy
Mazowsza w komiksie”.
Jak to wszystko udaje siê
zrealizowaæ w warunkach
szkolnych? Potrzebny jest
przecie¿ bardzo dobry sprzêt,
dobrze dzia³aj¹ca sieæ internetowa, których zwykle w
szko³ach brakuje. W tym
roku szkolnym, w grudniu, w
ramach unijnego projektu
ARGOS, szko³a nr 73, w
której uczy pani Gra¿yna,
wyposa¿ona zosta³a w 12
nowych komputerów, kilka
dalszych sfinansowa³a Dzielnica
Praga-Pó³noc. Teraz pracownia
informatyczna jest œwietnie
wyposa¿ona. Jednak jest
jeszcze wiele do zrobienia.
Gra¿yna Chmielewska cieszy
siê, ¿e jej sugestie znajduj¹
zrozumienie w zarz¹dzie
dzielnicy. W ubieg³ym roku
zosta³a zaproszona przez
odpowiedzialnego za oœwiatê
zastêpcê burmistrza Dzielnicy
Praga-Pó³noc Dariusza Kacprzaka do wspó³pracy nad

opracowaniem projektu maj¹cego na celu stworzenie
warunków do rozwoju kompetencji informatycznych
uczniów i nauczycieli poprzez
poprawê sytuacji infrastruktury informatycznej w praskich
szko³ach. Punktem wyjœcia
do opracowania projektu by³
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny „Szko³a z TIK-iem”,
którego organizatorem i fundatorem nagród by³ Zarz¹d
Dzielnicy Praga-Pó³noc.
- Zadaliœmy uczniom pytanie:
w jakiej szkole chcieliby siê
uczyæ i jak sobie wyobra¿aj¹
szko³ê przysz³oœci? – wyjaœnia Gra¿yna Chmielewska.
– Maj¹c na wzglêdzie dzieciêce
wizje dobrze wyposa¿onej
szko³y, z robotem-asystentem nauczyciela w³¹cznie,
opracowaliœmy projekt do
pozyskania œrodków unijnych
„Cyfrowa Praga”, który zosta³
z³o¿ony w grudniu 2015 roku.
Projekt obejmuje wszystkie
praskie szko³y i przewiduje
doprowadzenie Internetu na
œwiat³owodzie do wszystkich
szkó³ w dzielnicy, stworzenie w
szko³ach prawdziwych serwerowni, sieci bezprzewodowych,
szkoleñ specjalistycznych dla
nauczycieli, zajêæ pozalekcyjnych
z programowania, robotyki i
projektowania graficznego
dla uczniów oraz stworzenie
ogólnodostêpnej platformy
edukacyjnej, bêd¹cej nie tylko
baz¹ gotowych materia³ów
edukacyjnych, ale równie¿
miejscem wymiany doœwiadczeñ, ciekawych pomys³ów
i pracy e-learningowej w
wirtualnych klasach.
Jak wa¿ne s¹ takie kontakty
Gra¿yna Chmielewska,
przekona³a siê we wrzeœniu
2015 roku, kiedy to, jako
dwukrotna zdobywczyni
tytu³u „Innowacyjnego Nauczyciela”, zosta³a przyjêta
do grupy Innowacyjnych
Ekspertów Edukacji (MIEE).
- Chodzi o to, ¿ebyœmy ze
sob¹ wspó³pracowali, wymyœlali atrakcyjne formy zajêæ i
podpowiadali innym nauczycielom, jak wykorzystywaæ
nowoczesne narzêdzia. –
mówi pani Gra¿yna.
¯eby utrzymaæ zaszczytny
tytu³ Eksperta Edukacji, innowacyjni nauczyciele musz¹
siê nieustannie dokszta³caæ,
wykazywaæ twórcz¹ aktywnoœci¹,
i zdobywaæ kolejne kwalifikacje.
Gra¿yna Chmielewska wziê³a
udzia³ w presti¿owym Konkursie
Microsoft MIXathon Challenge,
skierowanym do nauczycieli
europejskich, wykorzystuj¹cych
w swojej pracy nowoczesne
technologie IT. Zadanie
konkursowe polega³o na
stworzeniu wraz z uczniami
15-minutowej interaktywnej
lekcji online przy u¿yciu
aplikacji Microsoft PowerPoint
i nowego do niej dodatku,
Office Mix.
- Temat lekcji by³ dowolny.
Wybra³am swój ulubiony programowanie – wyjaœnia
Gra¿yna Chmielewska. –
Razem z uczniami wyjaœniamy, kto to jest programista i
dlaczego warto siê uczyæ
programowania: jest to zawód
przysz³oœciowy, najbardziej
poszukiwany na rynku pracy.
Na przyk³adach z ¿ycia co-

Lekcja programowania w Szk. Podst. nr 73
dziennego t³umaczymy, co
to s¹ algorytmy. Dlaczego
algorytmy s¹ takie wa¿ne?
OdpowiedŸ na pytanie znajdziemy w filmikach opracowanych przez Khan Academy
i code.org. Przy wsparciu
wirtualnego nauczyciela
uczeñ tworzy swój pierwszy
program (algorytm). S¹ równie¿
zadania do samodzielnego
wykonania oraz testy
sprawdzaj¹ce umiejêtnoœæ
budowania i odczytywania
algorytmów zapisanych w
postaci kodu. Na koniec,
grupka moich wspania³ych
uczniów wystêpuj¹cych w
lekcji zachêca wszystkich,
¿eby uczyli siê programowania,
przedstawiaj¹c œrodowiska,
w których sami siê ucz¹, a
wiêc Scratcha, code.org,
Logo i Khan Academy oraz
swoje prace.
Microsoft MIXathon
Challenge by³ konkursem
dwuetapowym: w etapie krajowym wy³oniono 3 laureatów.
Zwyciêzca z ka¿dego kraju
bra³ udzia³ w finale. Prace
ocenia³o miêdzynarodowe jury
wed³ug kryteriów zgodnych z
modelem UNESCO kompetencji nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT). Fina³ i
uroczyste og³oszenie wyników
konkursu odby³o siê podczas
konferencji E2 Global Educator
Exchange w Budapeszcie, w
dniach 8-10 marca 2016. I
miejsce za swoj¹ lekcjê
„Programming is cool!” zdoby³a
Gra¿yna Chmielewska.
- Ju¿ samo uczestnictwo w
E2 Global Educator Exchange

jest wielkim wyró¿nieniem –
mówi laureatka. – Zaproszenie
na konferencjê otrzymuje
tylko ok. 250 innowacyjnych
nauczycieli z tytu³em Expert
Educator z ca³ego œwiata.
Spotkanie by³o bardzo cenne, przede wszystkim ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ
wymiany doœwiadczeñ. Przy
okazji wyleczy³am siê z
kompleksów. Dosz³am do
wniosku, ¿e to, co robiê, jest
na dobrym poziomie, a polscy
nauczyciele s¹ w œwiatowej
czo³ówce.
Gra¿yna Chmielewska ma
wci¹¿ nowe pomys³y i plany
na przysz³oœæ. Chcia³aby
wzi¹æ udzia³ w pilota¿owym
projekcie wprowadzenia w
wybranych szko³ach nauki
programowania od I klasy
szko³y podstawowej. Ma
nawet pomys³ na napisanie
programu. Warunkiem jest
dodatkowa godzina informatyki
w tygodniu i mniej papierkowej
roboty tak, aby nauczyciel
mia³ wiêcej czasu dla dzieci.
W ogóle czas, a w³aœciwie jego
brak, okaza³ siê najwiêkszym
problemem innowacyjnej
nauczycielki. Zapytana o
marzenia odpowiedzia³a:
- Chcia³abym, aby na
informatykê przeznaczono
2 godziny tygodniowo oraz
¿eby doba mia³a 48 godzin!
Notowa³a Joanna Kiwilszo
Link do lekcji „Programming
is cool” - wersja angielska:
https://mix.office.com/watch/
oh4iikv6981x
wersja polska: https://mix.office.com/watch/1ak1rtle3db1n

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
OG£ASZA
NA DZIEÑ 22.04.2016 r.
USTNY KONKURS OFERT(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu wywieszone
s¹ na tablicach informacyjnych: Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach Obs³ugi
Mieszkañców; na stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy
Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na lokalach
przeznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce konkursu
mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy PragaPó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22,
tel. 22 205-41-28, 24, 88 w godzinach pracy Zak³adu.

Akademia maluchów
20 marca w lokalu nr 115 przy ul. Bia³ostockiej 24 (wejœcie
od ul. Markowskiej) otwarta zosta³a dzieciêca akademia
rozwoju malucha „Akademia Zosi”. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³
wiceburmistrz Pragi Pó³noc Dariusz Wolke oraz przedstawiciele organizacji wspó³pracuj¹cych z t¹ placówk¹:
Grzegorz Wajs z LOTTO POLAND Bike Maraton, Ewa Budnik
ze Stowarzyszenia OPUS Humanum, Pawe³ Paczek - prezes
Klubu Rowerowego „Trybik”, a tak¿e Julia Krygier z Wydzia³u
Oœwiaty Urzêdu Pragi Pó³noc i Barbara Domañska, zajmuj¹ca
siê bud¿etem partycypacyjnym.
W „Akademii Zosi” od po- mówi animatorka zajêæ Joanniedzia³ku do pi¹tku w godz. na Wieczorek. – Chodzi nam
13-19, w soboty i niedziele w te¿ o to, by dzieci przyswoi³y
godz. 11-15 prowadzone s¹ muzykê klasyczn¹ przez taniec
zajêcia plastyczne i sportowe, i zabawê. Razem z dzieæmi twowarsztaty muzyczne, bajkopi- rzymy inscenizacje i kostiumy.
sarstwo, teatrzykowo.
Projektujemy te¿ modê; dzieci
„Tu nauka odbywa siê przez robi¹ w³asne stroje. Prowadzimy
zabawê. Chcemy otworzyæ zajêcia szycia na maszynie,
dzieci na piêkno, ruch, sport – podczas których powsta³y m.in.

ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informuje, ¿e zgodnie z Zarz¹dzeniem
Prezydenta m.st. Warszawy 4400/2013, w dniu
06.04.2016 r. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nieruchomoœci przeznaczonych
do oddania w dzier¿awê na czas oznaczony.
Wykaz zosta³ wywieszony na okres 21 dni, na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Zarz¹du Praskich
Terenów Publicznych (ZPTP) ul. Burdziñskiego 7
oraz na stronie internetowej ZPTP.

Witaj, wiosno
„Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno; Dziœ ciê utopimy,
bo nie chcemy zimy” – zaœpiewali uczestnicy Festynu
Wiosennego, wrzucaj¹c do Wis³y dwie w³asnorêcznie
wykonane Marzanny. Zorganizowany przez Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci Praga Pó³noc i Fundacjê Pociechom festyn
rozpocz¹³ siê od rajdu z Klubem Rowerowym „Trybik”. 36
klubowiczów wyruszy³o sprzed zespo³u szkó³ sportowych
przy ul. Jagielloñskiej do Stajni Pociecha na Wybrze¿u
Puckim. Dojechali tam tak¿e podopieczni z oœrodków TPD
przy ul. Kêpnej, Wileñskiej, £ochowskiej i placu Hallera.

W siedzibie Fundacji Pociechom
czeka³o na nich wiele atrakcji:
przeja¿d¿ki na konikach, gra
w bule, slalom rowerowy,
konkurs rodeo, zawody w
przeci¹ganiu liny, rzut lassem,
taniec zumba oraz zajêcia
artystyczne: tworzenie pisanek
z cekinami i kolorowymi wst¹¿eczkami. Zwyciêzcy rywalizacji w tych konkurencjach
otrzymali dyplomy i nagrody,
ufundowane przez TPD i
Fundacjê Pociechom.
Tañce poprowadzi³ Grzegorz
Fr¹szczak, muzykê zapewni³
Darek Sadkowski.
Poproszony o ocenê festynu
prezes Klubu Rowerowego „Trybik”
Pawe³ Paczek powiedzia³
nam: Frekwencja dopisa³a.
Choæ by³o trochê zimno, ale
rozgrzewaliœmy siê przy turniejach i zabawach. „Trybik”
pokaza³ bezpieczn¹ jazdê,
któr¹ propaguje na drogach
rowerowych i na ulicy. Jak
zawsze, rowerzyœci wyst¹pili

w kamizelkach odblaskowych
i kaskach, zgodnie z zasad¹:
lepiej widoczni – widocznie
lepsi.
Fundacja Pociechom od
kilkunastu lat (od czterech w tej
lokalizacji) pomaga dzieciom
niepe³nosprawnym poprzez
ró¿norodne zajêcia: hipoterapiê,
biopidbek, logopediê, rehabilitacjê sensoryczn¹. Dla
dzieci z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci zajêcia s¹
bezp³atne. Rocznie wykonuje
siê 9-10 tysiêcy zabiegów.
Nierzadko rehabilitacja trwa
3-5 lat, by podopieczni mogli
w miarê sprawnie funkcjonowaæ
w ¿yciu codziennym.
„Dzieciaki doskonale siê
bawi¹” – zapewnia prezes
Fundacji Pociechom Piotr
Ko³odziej.
Kontakt z Klubem
Rowerowym „Trybik” –
tel. 604 051 843, z Fundacj¹
Pociechom: tel. 22 870 28 28,
fundacja@pociechom.org.pl

u najm³odszych
dzieci” –
Ciocia Joasia zainspirowa³a
nowa gazeta
praska
mnie do zrobienia kwiatków”. dodaje dyrektor Przemys³aw
Dzieci s¹ zadowolone, ¿e Pruszkowski.
Kontakt z „Akademi¹ Zosi”
oprócz pañ jest z nimi opiekun
– mê¿czyzna Przemys³aw poprzez e-mail:
Pruszkowski. Zwracaj¹ siê do akademiazosi@gmail.com
niego „wujku”.
tel. 502 529 484.
W maju w s¹siaduj¹cym z
K.
akademi¹ pomieszczeniu
otwarty zostanie ¿³obek. Na
Pradze potrzeba 1715 miejsc
w ¿³obkach, a funkcjonuj¹
tylko 3 placówki publiczne.
Cele dzia³ania „Akademii
Zosi” Joanna Wieczorek
precyzuje nastêpuj¹co: budowanie poczucia bezpieczeñstwa
i poczucia w³asnej wartoœci,
www.gravic.pl
zaspokojenie potrzeb dziecka,
Wiktor
Szczêsny
aktywnoœci twórczej, umiejêtKoby³ka,
ul.
Nadarzyñska
133
noœci pracy w grupie.
tel.
22
243
95
92,
606
910
993
„Pracujemy, by ukszta³towaæ
te najwa¿niejsze postawy ju¿
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listy do babci. Powsta³y dwa
przedstawienia: o tematyce
chrzeœcijañskiej i o wró¿kach.
Chcemy budziæ w dzieciach
pasje, by sta³y siê one radosn¹
form¹ zdobywania wiedzy.”
Pani Joanna pokazuje
„plastyczne ksi¹¿eczki”: „Arka
Noego” i „O Zosi Samosi”.
Ze skrawków materia³ów,
wst¹¿ek, guzików, sznurków,
elementów plastycznych dzieci
tworzy³y kartki, które potem
po³¹czono w formê ksi¹¿ki.
W po³owie kwietnia w placówce ruszy projekt „Praga –

moje miasto”; powstan¹ prace
plastyczne, pokazuj¹ce Pragê
oczami dzieci, nie tylko tych
z Pragi. W planach „Akademii
Zosi” s¹: zajêcia nauki jêzyka
angielskiego, zajêcia baœniowomuzyczno-teatralne, nauka
gry na skrzypcach, karate,
maraton rowerowy dla dzieci.
Powstanie „&uiet book” – sensoryczna ksi¹¿ka z materia³u
tkanego.
Uczestniczka zajêæ, 9-letnia
Zosia powiedzia³a nam:
„Bardzo mi siê tu podoba;
jest kolorowo, mi³o, zabawnie.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, 609-631-186
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad
najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania
w najem lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat
OG£ASZA
NA DZIEÑ 29.04.2016 r.
USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ
W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu wywieszone
s¹ na tablicach informacyjnych: Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach Obs³ugi
Mieszkañców; na stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy
Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na lokalach
przeznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce konkursu
mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy PragaPó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 22,
tel. 22 205-41-28, 24, 88 w godzinach pracy Zak³adu.

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
PRANIE dywanów wyk³adzin
605-726-258
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
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
DAM PRACÊ
CHCESZ pracowaæ jako
opiekunka seniorów ale nie znasz
j. niemieckiego? Zapisz siê na
kurs od podstaw w Warszawie
i pracuj z Promedica24! Po
kursie praca gwarantowana!
Zapisy trwaj¹ - tel. 506 289 039

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Kto przygarnie Paryska
Parysek to niesamowitej urody mix jamnika z amstaffem. Piesek bardzo kocha ludzi i jest spragniony kontaktu z nimi. Bardzo cieszy
siê na ka¿dy spacer, jest energiczny, radosny i przyjazny. A po bli¿szym poznaniu okazuje siê jeszcze s³odszy, wywraca na plecy i
pokazuje ca³y brzuszek do g³askania. Parys nie lubi innych psów (samców), ale prawdopodobnie w nowym domu zaakceptuje suczkê. To
pies bardzo emocjonalny i uczuciowy, a wszystko to ma wypisane na wiecznie uœmiechniêtej
uroczej mordce. Po pocz¹tkowym przyzwyczajeniu siê do nowego otoczenia na pewno nawi¹¿e
siln¹ i g³êbok¹ wiêŸ z nowym opiekunem i zawsze bêdzie chcia³ byæ blisko niego. Sprawdzi siê
jako typowy kanapowiec, piesek do towarzystwa i wspólnego leniuchowania na kanapie. Nie
wymaga du¿o ruchu ani d³ugich spacerów. Adoptuj Paryska, a zyskasz wiernego przyjaciela!!!
Parysa polecaj¹ do adopcji wolontariuszki:
Dobrawa tel. 792 950 950 i Krysia tel. 509 506 302.
Zapraszamy na wspólny spacer z tym wspania³ym psem!

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

Nie lêkajcie siê!
Czy mnie oczy nie myl¹, czy poziom
obecnych w³adz czasem nie opad³ poni¿ej
poziomu purpury pasów brzusznych biskupów? Po co to ugiêcie kolan poni¿ej wyznaczonej przez nas, suwerena, wysokoœci?
Uk³ad w³adzy szykuje „nocne” ustawy
w sprawie koœcielnej inwigilacji naszych
sypialni.
W szko³ach ju¿ trwa wieloletnia oparta
na lêku indoktrynacja kroczy naszych
dzieci z coraz czêœciej ujawnianymi przypadkami patologii seksualnej i fizycznej,
aliœci na szczêœcie nie ze strony uczniów.
Kto nie wierzy, niech sprawdzi!
Pytam siê, kto oderwie kleryków
od naszych ³on i od pañstwowej kiesy?
Samokrytyka JP II? Celibat? Mo¿e nie
boj¹cy siê purpury red. Urban? Religie to
wojny i spo³eczny strach.
Dla normalnych ludzi alkowa i dzieciêcy
pokój to brak lêków, œwiêtoœæ, absolutne
sacrum i tabu. Z normalnoœci zaczynu
powstaje wszystko. Codzienny chleb, ale
te¿ wino. Intymnoœæ ma zakwitaæ bez ksiê¿y,
ministrów i pos³ów. My i dzieci mamy swoj¹
godnoœæ. Spie.... ze spo³ecznego zdrowego rozs¹dku. O poparcie proszê kobiety,
które w pañstwowym katolicyzmie nie s¹
chronione nawet przez mê¿ów, wiecznie
zamalowanych w pisankê.
Przyroda bardziej ni¿ my kieruje siê
boskimi prawami, a nakazow¹ monogamiê,

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z
pokolenia na pokolenie, i jest uznawany za
jednego z najlepszych healerów w Azji i Europie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne
organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach
energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum
choroby. Poœwiêca choremu oko³o pó³ godziny,
ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne
manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi
na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie
u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu
wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Jamesa?
- wizyta trwa 30 minut przez które James zajmuje
siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem
wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala jeœli sam
nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz
siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 kwietnia
Zapisy i informacje w godz. 9-19 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Oddam w dobre rêce œliczn¹,
m³od¹ (7 - 8-miesiêczn¹),
weso³¹, wysterylizowan¹
kotkê, tel. 604 59 67 58

pielêgnacjê niechcianych zarodków i
uszkodzone p³ody traktuje z ¿yczliwym
potencjum mo¿liwoœci prze¿ycia. Noworodki
traktuje testem przetrwania i mo¿liwoœci
w³asnych si³. Edukacja i samodzielnoœæ w
doros³oœci to wszystko. Sarna wch³onie
zarodki w okresie zagro¿enia i g³odu. W
przyrodzie to matka decyduje o fakcie
porodu i iloœci potomstwa, które dopiero
bêdzie walczyæ o prze¿ycie, bowiem d³uga
ci¹¿a, karmienie piersi¹ czy wysiadywanie
jaj to dopiero pocz¹tek najczêœciej samotnego macierzyñstwa. Najbardziej odpowiedzialne s¹ samce ptaków. Ale tylko w
25% i w okresie lêgów. Pisklêta wymagaj¹
tak wielkich iloœci po¿ywienia, ¿e obecnoœæ
pana ptaka musi zaowocowaæ ciê¿k¹ prac¹
i bezwarunkow¹ obecnoœci¹. Brak jednego
z ptasich rodziców to œmieræ lub niedorozwój piskl¹t. Reszta mimo faktu ojcostwa
pozostawia samiczki.
U ssaków wiernoœæ i odpowiedzialnoœæ
to ok 5%. Samiec i stado s¹ wtórne do
decyzji samicy. W przyrodzie nie ma samotnych samców ani samotnych samic,

chroni¹cych nienarodzone potomstwo lub
zmuszaj¹cych inne osobniki tego samego
gatunku do prokreacji i posiadania wiêkszej iloœci potomstwa ni¿ mo¿liwoœci. Za
przyk³ad weŸmy psy i koty.
Samice psowatych w okresie jajeczkowania mog¹ dopuszczaæ wielu samców. Kilka
samców mo¿e byæ ojcami kilkorga ró¿nych
szczeni¹t w tym samym miocie. Suki produkuj¹ wiele jajeczek, które spotkawszy
siê w macicy z plemnikami wielu samców
mog¹ uszczêœliwiæ kilku ojców, z których
¿aden potem nie odczuwa ojcowskiej
dumy. Widaæ to zjawisko na ulicy, gdzie za
jedn¹ suk¹ biega sfora piesków. Potem czytamy og³oszenia o kundelkach do oddania.
Kotki wol¹ wybraæ najlepszego. Kocur,
który podczas kopulacji naprawdê stanie
na wysokoœci zadania, uwolni jajeczka z
jajnika i zostanie jedynym ojcem wszystkich
koci¹t. Kobiety zaœ... Proszê Szanownych
Panów.... tylko one wiedz¹, kto jest ojcem,
tak¿e ci.... niektórzy, o których nie wiemy,
a jak która g³upia i naiwna, to jeszcze i
spowiednik wie.

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

Œladami dawnego Nowego Bródna
Powszechnie kojarzy siê z blokowiskiem i cmentarzem. Ktoœ mo¿e
jeszcze pamiêta PGR… Tymczasem Bródno mo¿e poszczyciæ siê
pasjonuj¹c¹ histori¹ siêgaj¹c¹ X wieku! Skoncentrujemy siê na
Nowym Bródnie, za³o¿onym w drugiej po³owie XIX w. kolejarskim
osiedlu, którego relikty wci¹¿ istniej¹. Zbiórka 10 kwietnia (niedziela)
o 11.00 na rogu ulic Odrow¹¿a i Po¿arowej. Zwiedzanie potrwa oko³o
120 minut. Udzia³ w spacerze, jak zwykle, „co ³aska” ;)
Dlaczego by³o Bródno Stare i Nowe? Gdzie jest dom dozorców?
Co robili kolejarze na Nowym Bródnie? Gdzie znajdziemy piêknie
zachowany drewniak? Jak wygl¹da stara portiernia warsztatów
kolejowych? Jak przebiega³a ulica Bia³o³êcka? Gdzie by³ bar „Pod
Dwójk¹” a gdzie „Rzym”? Jakie by³y pocz¹tki Cmentarza Bródnowskiego? Jak wygl¹daj¹ stare kamienice na Nowym Bródnie? Gdzie
mo¿na znaleŸæ kawa³ek starej ulicy Wysockiego z przedwojennym
przystankiem tramwajowym? Kiedy powsta³ Dom Kultury „Œwit”?
Gdzie zgin¹³ „Czerwony Olek”? Gdzie tak naprawdê by³a Pelcowizna
a gdzie Annopol? Jak wygl¹da³ kiedyœ koœció³ przy Bartniczej? Jak
w nowoczesny gmach szkolny elementy baroku wpleciono? Jak
przebiega³o Powstanie Warszawskie na Bródnie? Odpowiedzi na
te i wiele innych pytañ znajdziesz ju¿ 10.04. Zapraszam!
Przewodnik warszawski - Piotr Wierzbicki

Wiosna w ZOO nowa gazeta praska
Miejski Ogród Zoologiczny
w Warszawie serdecznie zaprasza do udzia³u w konkursie
fotograficznym „Tropiciele oznak
wiosny w ZOO”. Mo¿e w nim
wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto odwiedzi
warszawskie ZOO z aparatem
fotograficznym i wykona zdjêcia,
obrazuj¹ce oznaki wiosny.
Zg³aszane zdjêcia powinny mieæ
formê odbitek o wymiarach 20x30 cm
oraz wersjê elektroniczn¹ na
p³ycie CD. Na odwrocie ka¿dego
zdjêcia nale¿y umieœciæ dane
autora: imiê i nazwisko, wiek,
telefon kontaktowy, adres e-mail.
Prace nale¿y z³o¿yæ do 12
kwietnia osobiœcie w Dziale
Dydaktyczno-Popularyzatorskim
ZOO w godz. 7.30-15 lub u
ochrony przy wejœciu od strony
ul. Ratuszowej (czynna ca³¹
dobê). Rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi 14 kwietnia.

Nastêpna gazeta - 20 kwietnia
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Mieszkañcy, wiceprezydent i Kana³ ¯erañski
Kilka miesiêcy temu du¿e poruszenie
wœród mieszkañców Bia³o³êki (i nie tylko)
wywo³a³a informacja, ¿e spó³ka PGNiG Termika planuje budowê 10 km rury gazowej. W jakim celu? Aby zmodernizowaæ
Elektrociep³owniê ¯erañ i zast¹piæ wêgiel
bardziej ekologicznym gazem. Dziêki tej
inwestycji zu¿ycie wêgla przez EC ¯erañ
ma zmniejszyæ siê o prawie 700 tys. ton
rocznie (czyli o 2/3), co ma przek³adaæ
siê na redukcjê zanieczyszczenia powietrza o po³owê. Brzmi znakomicie. W czym
wiêc jest problem?
Nowa rura ma ³¹czyæ obecnie istniej¹cy
system gazoci¹gów w RembelszczyŸnie
(przy granicy Warszawy) z ¯eraniem.
Odleg³oœæ miêdzy tymi dwoma miejscami
to niewiele ponad 10 km i taka te¿ ma

byæ d³ugoœæ nowego gazoci¹gu. Ma on
jednak przebiegaæ wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego, a to wi¹¿e siê z wycink¹ rosn¹cych
tam drzew. Dodatkowo, obawy mieszkañców
budzi odleg³oœæ rury od osiedli.
Kana³ ¯erañski jest wyj¹tkowym miejscem, gdzie woda i otaczaj¹ca j¹ przyroda
tworz¹ du¿y potencja³ rekreacyjny.
Gdyby zosta³ on w³aœciwie wykorzystany,
mog³yby tam aktywnie wypoczywaæ ca³e
rodziny z dzieæmi, nie tylko z Bia³o³êki.
Troska mieszkañców o Kana³ ¯erañski
oraz bezpieczeñstwo inwestycji zaowocowa³a powo³aniem rady konsultacyjnej.
Mieszkañcy maj¹ prawo wiedzieæ, jak
bêdzie przebiegaæ tak kluczowa inwestycja,
a tak¿e wp³ywaæ na jej kszta³t. Co prawda,
sam fakt budowy rury wydaje siê byæ

Spo³eczny obserwator

Przejrzysta rewitalizacja?
W po³owie wrzeœnia ubieg³ego roku,
po blisko 3 latach spotkañ, warsztatów i
konsultacji Rada Warszawy uchwali³a
Zintegrowany Program Rewitalizacji na
lata 2016-2022. Up³yn¹æ musia³o prawie
pó³ roku i wiele wody w Wiœle, nim opinia
publiczna, nieco zniechêcona cisz¹, jaka
zapad³a nad programem rewitalizacji,
dowiedzia³a siê, jakie dzia³ania zostan¹
podjête w pierwszej kolejnoœci w trzech
prawobrze¿nych dzielnicach objêtych
ZPR. Ostatniego dnia marca na stronie
rewitalizacja.um.warszawa.pl zosta³
opublikowany tzw. wykaz projektów
kluczowych, które bêd¹ realizowane w
pierwszym etapie programu rewitalizacji.
Oprócz harmonogramu remontów i

kosztorysów rozbudowy Sinfonii Varsovii,
Teatru Baj i kolejnych centrów kreatywnoœci, tym co najbardziej mo¿e
interesowaæ mieszkañców jest wykaz
budynków komunalnych, które zostan¹
doposa¿one w CO i ciep³¹ wodê.
Lista budynków, z chronologi¹ pod³¹czeñ, po raz pierwszy zosta³a odczytana
przez dyrektorkê ZGN Praga Pó³noc na
spotkaniu w Muzeum Pragi, które odby³o
siê na pocz¹tku lutego. Jednak a¿ 2
miesi¹ce, pomimo wniosków praskich
spo³eczników, w tym ni¿ej podpisanego,
mieszkañcy musieli czekaæ na publikacjê
tej listy. Taki harmonogram powinien
zostaæ upubliczniony ju¿ w momencie
przyjmowania ZPR, wraz z wyjaœnieniem,

przes¹dzony – to decyzja na szczeblu
wojewody – jednak kwestia zagospodarowania terenów Kana³u ¯erañskiego
jest wci¹¿ otwarta. Dlatego na wniosek
mieszkañców radny Filip Pelc oraz ni¿ej
podpisany postanowili zorganizowaæ
spotkanie z w³adzami Warszawy w tej
sprawie. Mamy prawo oczekiwaæ od w³adz
miasta reprezentowania interesów mieszkañców w rozmowach z inwestorem. Na
spotkaniu bêdzie mo¿na siê dowiedzieæ o
statusie inwestycji i planach zagospodarowania terenów po jej realizacji oraz
ustosunkowaæ siê do tych planów.
Spotkanie odbêdzie siê w poniedzia³ek
11 kwietnia o godz. 18 w sali konferencyjnej ratusza dzielnicy Bia³o³êka. Obecni
bêd¹ m.in. wiceprezydent Warszawy
jakie czynniki decydowa³y np. o tym, ¿e
kamienice komunalne przy ul. Radzymiñskiej zostan¹ pod³¹czone do CO
jeszcze w tym roku, a te na Grajewskiej
dopiero w latach 2019-2020? To
najwa¿niejsze informacje z punktu
widzenia tysiêcy lokatorów budynków
komunalnych prawego brzegu, pozwalaj¹ce im z wyprzedzeniem zaplanowaæ
dalsze ¿ycie. Nie jest tajemnic¹, ¿e czêœæ
budynków na czas remontów zostanie
wysiedlona. Pytanie jednak, kiedy ich
mieszkañcy dowiedz¹ siê o rozpoczêciu
takiego remontu i ewentualnej wyprowadzce? Oby nie tydzieñ przed. Kolejne
istotne z punktu widzenia mieszkañców
pytanie bêdzie dotyczy³o powrotu do
wyremontowanej kamienicy. Urzêdnicy
zaanga¿owani w ZPR wielokrotnie informowali, ¿e czêœæ remontów bêdzie polegaæ
na przywracaniu historycznego uk³adu
mieszkañ. Co stanie siê z lokatorami tych

Praski folwark

Wiosenne porz¹dki
21 marca powitaliœmy kalendarzow¹
wiosnê. Z dnia na dzieñ jest coraz cieplej,
temperatury coraz wy¿sze i coraz wiêcej
promieni s³onecznych za oknem. Mo¿e
czas przyjrzeæ siê wnikliwie programowi
ciep³o sieciowe w budynkach komunalnych
m.st. Warszawy. Zadanie ujête w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji (ZPR),
na które w bud¿ecie m.st. Warszawy
na Pragê Pó³noc zosta³a zabezpieczona
kwota 49,1 mln z³.
G³ównym celem ZPR jest poprawa
warunków rozwoju obszarów, zdegradowanych w wymiarze przestrzennym,
spo³ecznym, kulturowym i gospodarczym,
a wiêc wdro¿enie dzia³añ, które pozwol¹
rozwi¹zaæ lub z³agodziæ problemy
wykluczenia, bezrobocia, niskich szans
edukacyjnych, uzale¿nieñ i przestêpczoœci.
Obawy budzi jednak dzia³anie jednostek bud¿etowych, odpowiedzialnych
za realizacjê, których aktywnoœæ jest
kluczowa dla osi¹gniêcia celów programu.
Do nich nale¿y w Dzielnicy Praga Pó³noc –
Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami,
którego dotychczasowe dzia³anie nie
uchroni³o okreœlonych w programie obszarów od degradacji czy osi¹gniêcia stanu
kryzysowego.
ZGN jako jednostka bud¿etowa prowadzi gospodarkê finansow¹ wed³ug zasad
okreœlonych w Ustawie o finansach
publicznych, której podstaw¹ jest plan
dochodów i wydatków, zwany „planem
finansowym jednostki” (art. 20 ust. 2-4
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych). Dochody i wydatki jednostki
bud¿etowej s¹ fragmentem bud¿etu m.st.
Warszawy. Je¿eli wydatki nie zostan¹ wy-

korzystane do koñca roku bud¿etowego,
to podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu miasta,
zwiêkszaj¹c planowan¹ nadwy¿kê bud¿etow¹ lub zmniejszaj¹c planowany deficyt
bud¿etowy.
Nasuwa siê wiele pytañ: Czy jednostka,
która nie zrealizowa³a zadania Ciep³o
sieciowe w budynkach komunalnych:
ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18,
20, 22, Kawêczyñska 18, 20, 24, 26, 41, 43,
45, 65, 73, Kowieñska 4, Siedlecka 26, 29, 45,
Œrodkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomiñska 12,
Wileñska 25, 29, Z¹bkowska 50, zaplanowanego w bud¿ecie na lata 2014-2015
poradzi sobie z kolejnymi etapami? Na
dzieñ 30.11.2015 roku zadanie zosta³o
wykonane na poziomie 0,21%. Do dnia
dzisiejszego budynki nie s¹ pod³¹czone do
miejskiej sieci, a mieszkañcy nie znaj¹
nawet terminu pod³¹czenia.
Termin realizacji kolejnego zadania
Ciep³o sieciowe w budynkach komunalnych
- 11 Listopada 26, Lêborska 4, 6,
£ochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52,
54, £om¿yñska 31, Radzymiñska 8, 16,
29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60,
61, 63, Wileñska 21, 23, Z¹bkowska 7,
zosta³ zmieniony (czytaj: wyd³u¿ony) do
2017 roku, a planowany by³ do realizacji
w latach 2015-2016. Dopiero w lutym
2016 roku og³oszono przetarg na
sporz¹dzenie dokumentacji projektowokosztorysowej dwóch budynków, ujêtych
w zadaniu, a kolejny pod koniec marca
(dla 8 budynków).
Dlaczego mimo up³ywu dwóch miesiêcy
(styczeñ, luty 2016) nie og³oszono
przetargu na doposa¿enie w instalacjê
centralnego ogrzewania i centralnej

Prosto z mostu

Wiosenny wysiêk
biurokracji
Micha³ Olszewski, pe³nomocnik prezydenta
m.st. Warszawy ds. zieleni Renata Kury³owicz oraz zarz¹d dzielnicy Bia³o³êka.
Zapraszamy!
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki”

mieszkañ, które zostan¹ po³¹czone?
Takie kwestie równie¿ powinny byæ
wczeœniej wyjaœnione.
Brak informacji podanych w przejrzysty
sposób, niedostateczna zdaniem wielu osób
aktywnie interesuj¹cych siê rewitalizacj¹ Pragi
komunikacja z mieszkañcami i póki co brak
pomys³ów, poza uruchomieniem strony na
Facebooku, jak dotrzeæ do wszystkich beneficjentów programu, sk³ania do postawienia
pytania o koñcowy sukces ZPR. Bez w³¹czenia
mieszkañców w ca³y proces - o prawdziwej
rewitalizacji nie bêdzie mowy. Dotarcie z
informacj¹ jest w tym procesie kluczowe.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Wiosn¹ w Warszawie zakwita biurokracja.
W³aœciwie to kwitnie ca³y rok, ale jej
szczególnie intensywny wykwit, a
w³aœciwie wysiêk, mo¿na zaobserwowaæ
teraz, przy okazji uzyskiwania zgód na
ogródki kawiarniane.
Ka¿dego roku restauratorzy maj¹cy
zamiar otworzyæ ogródek na Trakcie
Królewskim przechodz¹ œcie¿kê zdrowia,
wype³niaj¹c stos urzêdowych papierków.
Ju¿ na pocz¹tku tej œcie¿ki warto zapytaæ:
dlaczego w³aœciwie w³aœciciele lokali,
istniej¹cych w tym samym miejscu od
lat, musz¹ wnioski sk³adaæ co rok, tak
jakby firmê zaczêli prowadziæ wczoraj?
Nie wiadomo.
Adresatem wniosków jest Zarz¹d
Dróg Miejskich, ale potrzebne s¹ tak¿e
opinie Wydzia³u Estetyki Przestrzeni
Publicznej urzêdu miasta i Zarz¹du
Oczyszczania Miasta (w przypadku
ingerencji w zieleñ miejsk¹), aktualny
podk³ad geodezyjny pozyskany z Biura
Geodezji i Katastru urzêdu miasta
oraz uzgodnienia z In¿ynierem Ruchu
m.st. Warszawy i z Wydzia³em Ruchu
Drogowego Komendy Sto³ecznej
Policji. W tym roku doszed³ do tego
obowi¹zek uzyskania opinii Sto³ecznego Konserwatora Zabytków oraz
pisemne uzasadnienie wniosku nale¿y udowodniæ, ¿e „zachodz¹
szczególnie uzasadnione okolicznoœci na
zlokalizowanie w pasie drogowym”
ogródka (naprawdê tak jest napisane
w formularzu!).
Niezorientowanemu czytelnikowi
spieszê donieœæ, ¿e - z wyj¹tkiem policji wszystkie wymienione wy¿ej instytucje
to nie samodzielne byty, do których ko³ataæ
ka¿e petentowi bezwzglêdne prawo, lecz
rozmaite jednostki organizacyjne miasta,
dzia³aj¹ce z upowa¿nienia tej samej
pani prezydent. Nikt inny, tylko w³adze
miasta stworzy³y ten bizantyjski tor
przeszkód dla przedsiêbiorcy, nie rozu-

miej¹c na czym polega zasada jednego
okienka, tak chêtnie promowana w
kampaniach wyborczych.
Otó¿ zasada jednego okienka, stosowana przez wszystkie urzêdy cywilizacji
zachodniej jak proza przez pana Jourdaina, polega na tym, ¿e biurokratyczne
wymogi stworzone WEWN¥TRZ danego
urzêdu, potrzebne albo i nie, obci¹¿aj¹
nie obywatela, lecz urzêdników. Obywatel
ma przyjœæ w jedno miejsce urzêdu,
z³o¿yæ swój wniosek i za³atwiæ sprawê.
Wewnêtrzne ¿ycie urzêdu go nie
interesuje. Tymczasem u nas urzêdnicy
zatrudniaj¹ do przenoszenia dokumentów
pomiêdzy wydzia³ami, biurami, zarz¹dami
- obywateli.
A mo¿e to specyfika nieszczêsnych
ogródków i Traktu Królewskiego?
Niestety, wysiêk biurokracji zamula
wszystko. W³aœnie z rozbawieniem
przeczyta³em, ¿e urzêdnicy rozstrzygnêli
przetarg na wykonawcê ulicznych toalet
miejskich. Bynajmniej nie pierwszy
projekt ich lokalizacji dosta³em do zaopiniowania - gdy pracowa³em w samorz¹dzie
- w roku 2004... Trzymam kciuki.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

Bud¿et partycypacyjny - trzecia edycja
ciep³ej wody nieruchomoœci komunalnych,
uwzglêdnionych w bud¿ecie na rok 2016,
dla których dokumentacja zosta³a wykonana w ubieg³ym roku? Zastanawiaj¹cym
jest, jakie s¹ przyczyny. Czy koszty poœrednie (ceny na materia³y, koszt 1 roboczogodziny, stawki za sprzêt) i zysk w
kosztorysach ofertowych, sporz¹dzanych
w I i IV kwartale roku s¹ porównywalne?
Czy¿by standardem by³a organizacja przetargów we wrzeœniu, a realizacja prac w
miesi¹cach listopad-grudzieñ? Dla kogo
taki system organizacji przetargów jest
korzystny? Na pewno nie dla mieszkañców.
Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ aktualny
Zintegrowany Plan Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku, zarz¹dzany z
poziomu miasta zostanie zrealizowany,
a G³ówny Koordynator ds. realizacji kluczowych przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych,
ponosz¹c odpowiedzialnoœæ za ca³oœæ
inwestycji na bie¿¹co analizuje i weryfikuje
dzia³ania dzielnic, w³¹cznie z prowadzeniem
audytów zewnêtrznych jednostek odpowiedzialnych za wdro¿enie.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Trwa trzecia edycja bud¿etu partycypacyjnego w m.st. Warszawa. W roku
bie¿¹cym mieszkañcy stolicy podejm¹
decyzjê o wydatkowania 59 milionów
w tej formule na 2017 rok, z czego na
Pradze Pó³noc 2 743 000 z³otych. Podobna kwota bêdzie wydatkowana na
zwyciêskie projekty w roku bie¿¹cym w
ramach II edycji bud¿etu. Przypomnê, ¿e
w ramach I edycji kwota ta wynosi³a 1,2
miliona i w wiêkszoœci w roku 2015 zosta³a
zrealizowana. W ramach wydatków
bud¿etu partycypacyjnego zmodernizowana zosta³a miejska pla¿a Rusa³ka,
wybieg dla niedŸwiedzi brunatnych przy
al. Solidarnoœci. Stworzono wybieg dla
psów przy Strzeleckiej/Stalowej. Powsta³a
tak¿e bezp³atna sieæ internetowa Wi-Fi
na Pradze. Realizowane by³y zajêcia muzyczne w przedszkolu 183, wykonano te¿
doœwietlenie podwórka przy pl. Hallera 5-5b.
Problemem jest jeszcze realizacja œcie¿ek
rowerowych na Pradze. Urz¹d nadal nad
tym pracuje. Bezpieczeñstwo, kultura,
kultura fizyczna, ekologia - to najczêstsze
tematy projektów roku 2016 i te najczêœciej wygrywa³y. Kupowane bêd¹ ksi¹¿ki
i multimedia do bibliotek. Realizowane
bêdzie odnawianie praskich bram, budowa
œcianki wspinaczkowej w plenerze,

nasadzenia drzew czy stworzenie strefy
sportu nad Wis³¹. O postêpach dzia³añ
bêdê Pañstwa na bie¿¹co informowa³.
Powoli zbli¿a siê fina³ prac nad trzeci¹
edycj¹ bud¿etu do realizacji na 2017 rok.
W marcu zakoñczy³ siê etap publicznych
dyskusji mieszkañców. Przypomnê, ¿e
dzielnicowy zespó³ bud¿etu partycypacyjnego, któremu mam przyjemnoœæ trzeci
raz z rzêdu przewodniczyæ, zdecydowa³
w tym roku o rekomendowaniu podzia³u
œrodków na projekty ogólnodzielnicowe
- 743 000 z³otych i dwa obszary lokalne
(na pó³noc i po³udnie od linii Aleja
Solidarnoœci/Radzymiñska po 1 milion
z³otych). Wp³ynê³o prawie 100 projektów,
54 ogólnodzielnicowe i po 22 na ka¿dy
rejon. Obecnie trwa ich weryfikacja przez
urzêdników pod k¹tem spe³niania wymagañ wynikaj¹cych z przepisów prawa.
Etap ten zakoñczy siê 30 maja. Po
ostatecznym zatwierdzeniu pozosta³ych
projektów przez zespó³ - w dniach 14-24
czerwca odbêdzie siê g³osowanie. Zag³osowaæ bêdzie mo¿na elektronicznie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub
poprzez kartê papierow¹ np. w urzêdzie.
Nowoœci¹ w tym roku bêdzie obowi¹zek
osobistego g³osowania kart¹ papierow¹.
Pozosta³e zasady nie odbiegaj¹ od

ubieg³orocznych. Wybraæ bêdzie mo¿na
dowoln¹ iloœæ projektów pod warunkiem
zmieszczenia siê w kwocie wyznaczonej
dla obszaru. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e
zag³osowaæ tylko w jednej dzielnicy np.
na Pradze na projekt ogólnodzielnicowy
i jeden wybrany obszar. Wyniki zostan¹
podane do 15 lipca, a zwyciêskie projekty
realizowane w 2017 roku.
PS. Polecam Pañstwa uwadze swój
projekt „Oœwietlenie praskiej przestrzeni
publicznej”.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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