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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

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949
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Kolejnym przyk³adem dziw-

nych powi¹zañ wspomnianych

panów jest sprawa terenów za

torami, które do koñca ubieg³ego

roku nale¿a³y do Pragi Pó³noc,

a które od 1 stycznia 2018 r.

sta³y siê czêœci¹ dzielnicy

Targówek. Chodzi konkretnie

o dzia³ki od nr 1/1 do 1/16 z

obrêbu 4-18-05 o powierzchni

113 872 m2. Teren formalnie

przynale¿a³ do dzielnicy Praga

Pó³noc, która jednakowo¿ nie

mia³a do niego ¿adnego dojazdu.

W³aœnie - takie terytorium za

torami. W³aœcicielem terenu

by³ Skarb Pañstwa, a u¿ytkow-

nikiem wieczystym Polskie

Koleje Pañstwowe S.A. W

istniej¹cych tam starych

barakach funkcjonowa³ m.in.

prywatny dom opieki.

Teren ten jednak nie by³ za-

pomniany przez ludzi. Z racji

bliskoœci po³o¿enia, gdy PKP

podjê³a decyzjê o jego sprze-

da¿y, zainteresowali siê nim

deweloperzy, a konkretnie fir-

ma Home Invest, która teren

naby³a. Poniewa¿ jednak teren

ten nie jest objêty miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego, inwestor

wkrótce wyst¹pi³ do Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc o de-

cyzjê o warunkach zabudowy.

Jednoczeœnie dotar³a do urzêdu

informacja, ¿e z racji rozebrania

przez PKP bocznicy kolejowej,

stanowi¹cej granicê dzielnic

Praga Pó³noc i Targówek teren,

o którym mowa, stanie siê

czêœci¹ tej ostatniej. Niemal

od razu wyst¹pi³y o to w³adze

Targówka. Interwencjê w tej

sprawie natychmiast podj¹³

Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.

Swoj¹ cegie³kê do tego do³o-

¿y³a rada, która 15 wrzeœnia

2016 r. wyrazi³a stanowczy

sprzeciw projektowanej zmia-

nie granic. Uchwa³ê podpisa³

przewodnicz¹cy Kêdzierski.

Nie by³y to jedyne dzia³ania

pana przewodnicz¹cego w tej

sprawie. 4 lipca 2017 r. rada

dzielnicy podjê³a stanowisko

w sprawie przebiegu granic,

podtrzymuj¹c swoj¹ uchwa³ê z

wrzeœnia 2016 r. Z inicjatywy

przewodnicz¹cego 6 listopada

i 4 grudnia 2017 r. odby³y siê

konsultacje spo³eczne. Pada³y

górnolotne s³owa o pozbawianiu

Pragi terenów inwestycyjnych,

potencjalnych dochodów itp.

Konsultacje cieszy³y siê

miernym zainteresowaniem.

W tym czasie inwestor nie

pró¿nowa³. Ju¿ 9 grudnia 2016 r.

otrzyma³ decyzjê o warunkach

zabudowy nr 73/PrPn/2016, a

potem kolejne dwie decyzje

o warunkach zabudowy (nr

72/PrPn/2016, 55/PrPn/2017),

jedno przeniesienie decyzji

o warunkach zabudowy (nr

30/PrPn/2017) i dwa pozwolenia

na budowê (nr 234/2017 i

235/2017) z grudnia 2017 r.,

czyli na kilka dni przed formal-

nym przekazaniem gruntów

Targówkowi. Dziœ inwestor

planuje wybudowaæ tam 2000

mieszkañ w wysokich budyn-

kach, które tak zachwala: „Gdy

niebo przestaje byæ czarne,

gdy noc zaczyna zamieniaæ

siê w dzieñ, nad horyzontem

zaczyna unosiæ siê kilkukondy-

gnacyjny, nowoczesny budy-

nek wielorodzinny o ciekawej i

nowoczesnej architekturze, w

sk³ad którego wchodziæ bêd¹

m.in. funkcjonalne i przemyœlane

mieszkania, gara¿ podziemny,

w pe³ni zadbany dziedziniec,

starannie przygotowany plac

zabaw dla najm³odszych, do-

„Rekiny” za torami
Ostatni cykl artyku³ów o dziwnych powiazaniach biznesowych

g³ównego w³aœciciela i cz³onków zarz¹du firmy „Kenpol”,

a mianowicie Ryszarda i Sebastiana Kêdzierskich oraz Marka

Bieleckiego - prominentnych radnych, którzy mandaty zdobyli

z list PiS koñczyliœmy artyku³em „Rekiny” kr¹¿¹ w Porcie.

Warszawskie domy kultury

to coœ wiêcej ni¿ sieæ. To od-

dolna inicjatywa pracowników

dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju

publicznoœci w dzielnicowych

oœrodkach kultury, które –

mimo ¿e ró¿ni¹ siê od siebie

wieloma rzeczami: wielkoœci¹,

repertuarem, sposobem zarz¹-

dzania czy wysokoœci¹ dotacji –

maj¹ wspóln¹ misjê, wartoœci, a

tak¿e grupy docelowe, do któ-

rych kieruj¹ swoje dzia³ania.

Czym jest warszawski dom

kultury dzisiaj? To przestrzeñ,

w której warszawiacy znajd¹ coœ

dla siebie: dzieci - zajêcia, które

rozbudz¹ w nich prawdziw¹

pasjê, m³odzie¿ - warsztaty,

podczas których zbuduje wiarê

Zakurzona paprotka na oknie, szare linoleum i znudzona

sekretarka pij¹ca kawê? Warszawskie domy kultury ju¿ dawno

przesta³y przypominaæ swoje stereotypowe PRL-owskie odpowied-

niki. Wspó³czesne domy kultury to nowoczeœnie zarz¹dzane,

dynamicznie zmieniaj¹ce siê instytucje z ogromnym potencja³em

spo³ecznym, miejsca twórczej energii, spotkañ z drugim

cz³owiekiem i projektów zmieniaj¹cych œwiat. Co wiêcej,

ostatnio po³¹czy³y swoje si³y pod has³em „(Na)dajemy

kulturê!”, by wspólnie powiedzieæ: razem mo¿emy wiêcej!

w siebie i w³asne mo¿liwoœci,

doroœli zaœ przypomn¹ sobie o

swoich zainteresowaniach, na

które nigdy nie by³o czasu.

Poza tym koncerty, spektakle

teatralne, stand-upy, wystawy,

zajêcia z robotyki, animacji

komputerowej, social media,

urban jungle, chustowania czy

innych aktywnoœci, którymi

interesuj¹ siê mieszkañcy

stolicy. Wspó³czesne domy

kultury to miejsca ¿ywe, otwarte

na lokaln¹ spo³ecznoœæ, pod¹¿a-

j¹ce za trendami i wskazuj¹ce

kierunki dzia³añ.

Menad¿erowie warszawskich

domów kultury ju¿ dawno wy-

szli ze swojej strefy komfortu.

Z³oœci mnie takie postawienie

sprawy, gdy¿ zatraca siê w ten

sposób podstawowa zasada

trójpodzia³u w³adzy. Zamydla

siê nam oczy, straszy Plat-

form¹, czy PiS-em i wmawia, ¿e

powinniœmy g³osowaæ na du¿e

partie, bo tylko one du¿o mog¹.

Mam wra¿enie, ¿e wszyscy

dajemy siê wci¹gaæ w u³udê, ¿e

tu nie chodzi o przepe³nione

œmietniki na Jagielloñskiej, brak

centralnego ogrzewania na

Wileñskiej, czy o to, ¿e tiry i ciê-

¿arówki notorycznie rozje¿d¿aj¹

Star¹ Pragê, tylko czym prêdzej

trzeba broniæ KRAJU.

Tymczasem wybory samo-

rz¹dowe to g³osowanie na

lokalnych liderów, na LOKAL-

NE sprawy, które s¹ w gestii

samorz¹du. To koszula bliska

cia³u. Kogo znasz, komu ufasz,

kto mówi o tym, co dotyczy

bezpoœrednio Ciebie i Twojej

rodziny, kogo spotykasz w

warzywniaku, na bazarku, czy

w koœciele, jakie sprawy s¹ dla

Ciebie wa¿ne, z jakimi  problema-

mi musisz siê mierzyæ ka¿dego

dnia wychodz¹c z domu? To jest

w³aœnie to, czym powinniœmy siê

zaj¹æ i o czym mo¿emy rozma-

wiaæ podczas tych wyborów.

Na Pradze od lat najwiêk-

szymi komitetami s¹ wielkie

partie. Konsekwencj¹ tego jest

na przyk³ad fakt, ¿e w ci¹gu

Praga przed wyborem
Wybory samorz¹dowe tu¿ tu¿. W mediach ogólnopolskich jesteœmy zalewani wci¹¿ to nowymi

przynêtami a propos 500+, 300+, czy jab³ko +. Generalnie teraz bêdzie ju¿ wszystko na plus,

nic na minus. Premier jeŸdzi po Polsce i opowiada o swojej wizji kraju. W jednych mediach PiS

bryluje, w drugich PO buduje sojusze. W³¹czam telewizor i mam wra¿enie, ¿e czas przyspieszy³,

kadencja rz¹du dobieg³a koñca, a na jesieni mamy kolejne wybory parlamentarne. Kto ma

wiêcej punktów w sonda¿ach, kto siê zmieœci, a dla kogo miejsca nie starczy. Na kogo op³aca

siê g³osowaæ, kim nie warto siê przejmowaæ. Zupe³nie zatraca siê lokalnoœæ tych wyborów,

tak jakby dla mediów to nie by³y atrakcyjne  tematy. Udajemy, ¿e to chodzi o kraj, a nie Siewierz

i jego most, Warszawê i metro, czy warszawsk¹ Pragê i jej najbardziej pal¹ce problemy,

takie jak choæby œlimacz¹ce siê remonty budynków komunalnych, czy kiepski stan zieleni.

Poza wieloma wspólnotami

mieszkaniowymi na Pradze

jednym z g³ównych beneficjentów

zmian mog¹ byæ spó³dzielnie

mieszkaniowe, w tym potentat

pod wzglêdem zarz¹dzanych

nieruchomoœci, tj. RSM Praga.

Mog¹ byæ, poniewa¿ problem

pojawia siê w sytuacji, gdy

dany podmiot nie jest u¿ytkow-

nikiem wieczystym danego

gruntu, np. z powodu zg³oszo-

nych roszczeñ do danej dzia³ki

lub jej fragmentu. Ta sytuacja

dotyczy sporej czêœci nieru-

chomoœci administrowanych

przez RSM – przy Bia³ostoc-

kiej, Kijowskiej, Z¹bkowskiej,

Alei Tysi¹clecia, Szanajcy,

Markowskiej, Wo³omiñskiej,

Spó³dzielcze dylematy
Z pocz¹tkiem przysz³ego roku nast¹pi zmiana, na któr¹ czekaj¹ miliony w³aœcicieli mieszkañ

i domów w naszym kraju. Prawo i Sprawiedliwoœæ po kilku latach przygotowañ spe³ni³o jedn¹

z wyborczych obietnic. Na podstawie przyjêtej w lipcu br. ustawy od 1 stycznia 2019 r. nast¹pi

automatyczne przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

na cele mieszkaniowe w prawo w³asnoœci tych gruntów. Oczywiœcie powy¿sza zmiana nie

bêdzie darmowa dla dotychczasowych u¿ytkowników gruntów. Za prawo w³asnoœci bêd¹

musieli zap³aciæ. Albo ponosz¹c przez 20 lat op³aty analogiczne, jak w przypadku u¿ytkowania

wieczystego, albo p³ac¹c ca³¹ kwotê z góry i zyskuj¹c przy tym spor¹ bonifikatê.

dokoñczenie na str. 3
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Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Blokowa 1 serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku

akademickim 2018/2019. Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 24-28 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub

w trybie indywidualnym, po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 22 743 87 10,

22 679 84 69 wew. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl ; www.zacisze.waw.pl ; facebook.com/UtwZacisze.

OFERTA PROGRAMOWA

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

DOMU KULTURY ZACISZE

Jak zostaæ studentem UTW?

Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e zostaæ osoba

doros³a, która zapozna siê z regulaminem, wype³ni i z³o¿y

Deklaracjê Uczestnika-Studenta, op³aci sk³adkê i wyrazi chêæ

systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Op³aty:

* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr, * 150 z³ - op³ata jednorazowa

za dwa semestry (uprawnia do udzia³u w wydarzeniach kulturalnych

organizowanych dla Studentów, w tym we wszystkich wyk³adach).

Z op³aty tej zwolnieni s¹ cz³onkowie zespo³u wokalno-estradowego

„Zaciszañska Nuta” i Mêskiego Zespo³u Wokalnego „¯urawie”,

* zajêcia - dodatkowo p³atne,

* sk³adkowe op³aty za spotkania i wyjazdy kulturalno-integracyjne.

Op³aty semestralne s¹ bezzwrotne. Pierwszeñstwo maj¹ Studenci

kontynuuj¹cy naukê.

Czerwiec 2019 jest bezp³atny dla osób, które maj¹ op³acone

wszystkie zajêcia w okresie paŸdziernik 2018 - maj 2019. Dotyczy

to sekcji, w których jest op³ata rycza³towa.

W programie:

* wyk³ady w poniedzia³ek, godz. 11.00.

* warsztaty, sekcje, wspólne wyjœcia kulturalno-integracyjne,

zgodnie z rozk³adem zajêæ.

Zajêcia rozpoczynaj¹ siê 1 paŸdziernika 2018, koñcz¹ 14 czerwca 2019.

GIMNASTYKA

Zajêcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniaj¹ce.

Zajêcia we wtorek, godz. 11.00-11.45, w pi¹tek, godz. 13.15-14.00.

Grupa min. 15 osób. Instruktor: Ewa Liniewicz.

Op³ata rycza³towa: 44 z³/m-c, pozostali 54 z³/m-c. Pojedyncze

zajêcia 16 z³, pozostali 20 z³.

G£ÓWKA PRACUJE

Zajêcia w formie zabaw intelektualnych, wp³ywaj¹ce na

koncentracjê, spostrzegawczoœæ, pamiêæ, wyobraŸniê, wiedzê.

W programie m.in.: zabawy logiczne i ruchowe, gry planszowe,

kalambury i inne. Ró¿norodnoœæ zajêæ inspiruje, bawi, integruje

w przyjaznej i mi³ej atmosferze.

Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 12.45-14.45.

Instruktor: Bo¿enna Cendrowska, studentka UTW.

Zajêcia bezp³atne realizowane w ramach MAL „Szklana Góra”.

JÊZYK ANGIELSKI

W programie: rozumienie jêzyka mówionego, umiejêtnoœæ komunikacji

oraz s³ownictwo przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.

Zajêcia w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek (60’).

Grupy max 13 osób. Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.

Op³ata rycza³towa: 53 z³/m-c grupa > 4 osoby, 69 z³/m-c grupa

4-osobowa, 90 z³/m-c grupa < 4 osoby. Pozostali: 106 z³/m-c

grupa > 4 osoby, 138 z³/m-c grupa 4-osobowa, 180 z³/m-c

grupa < 4 osoby. 250 z³/m-c zajêcia indywidualne.

JÊZYK FRANCUSKI

W programie: jêzyk ¿ycia codziennego, wymowa, intonacja,

konwersacje.

Zajêcia we wtorek:

grupa pocz¹tkuj¹ca, godz. 9.30-10.30,

grupa œredniozaawansowana, godz. 10.35-11.35.

Grupa max 13 osób. Lektor Ludmi³a Suchocka.

Op³ata rycza³towa: 62 z³/m-c, pozostali 72 z³/m-c.

KLUB P£YWACKI

Gimnastyka w wodzie z instruktorem.

Zajêcia odbywaj¹ siê na P³ywalni „Polonez”, Warszawa

ul. £abiszyñska 20, zgodnie z harmonogramem P³ywalni.

Opiekun: Zofia Bohusz, studentka UTW.

Op³ata: Pojedyncze zajêcia zgodnie z cennikiem P³ywalni „Polonez”.

KLUB PODRÓ¯NIKA

Spotkania dla mi³oœników podró¿y dalekich i bliskich. Prezentacje,

pogadanki, wyjœcia kulturalno-integracyjne. Spotkania w pi¹tek,

godz. 11.00-13.00 (raz w miesi¹cu). Podró¿nik: Barbara Œleboda.

Zajêcia bezp³atne realizowane w ramach MAL „Szklana Góra”.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Nauka poszczególnych technik malarskich od podstaw: od malarstwa

olejnego przez pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek. Indywidualny

program nauczania dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.

Zajêcia: I grupa we wtorek, godz. 13.00-15.00, II grupa w pi¹tek,

godz. 10.00-12.00. Instruktor Bogus³awa O³owska.

Op³ata rycza³towa: 50 z³/m-c, pozostali 75 z³/m-c. Pojedyncze

zajêcia 18 z³, pozostali 28 z³. Materia³y w³asne.

REKREACJA RUCHOWA

Æwiczenia aerobowe i relaksacyjne dobrane specjalnie do wieku

i predyspozycji. Zajêcia polepszaj¹ce sprawnoœæ psychofizyczn¹,

przy muzyce.

Zajêcia w œrodê, godz. 14.30-15.30. Instruktor: Andrzej Nowaczuk.

Op³ata rycza³towa: 44 z³/m-c, pozostali 54 z³/m-c. Pojedyncze

zajêcia 16 z³, pozostali 20 z³.

TRENING PAMIÊCI

Zajêcia anga¿uj¹ce obie pó³kule mózgu, podczas których uczestnicy

trenuj¹ funkcje poznawcze, jakie z wiekiem w najwiêkszym stopniu

ulegaj¹ os³abieniu - uwagê i pamiêæ operacyjn¹. Ucz¹ siê, jak

korzystaæ z technik pamiêciowych i zapamiêtywaæ przez skojarzenia.

Poznaj¹ zasady, jak zapamiêtywaæ daty, numery telefonów,

a tak¿e d³ugie listy zakupów bez wykorzystania kartki.  

Zajêcia we wtorek, godz. 12.00-13.00.

Grupa min. 10 osób. Trenerzy ze Szko³y Pamiêci 4 Brains.

Op³ata rycza³towa: 66 z³/m-c, pozostali 77 z³/m-c. Pojedyncze

zajêcia 22 z³, pozostali 25 z³.

WARSZTATY WOKALNE

Indywidualne warsztaty œpiewu przy akompaniamencie pianina.

Warsztaty pomagaj¹ wydobyæ czyst¹ barwê g³osu, kszta³tuj¹

w³asny, indywidualny styl. Pozwalaj¹ dobraæ repertuar, przygotowuj¹

do wystêpów scenicznych, udzia³u w konkursach i przegl¹dach. 

Zajêcia indywidualne, termin do uzgodnienia z instruktorem.

Instruktor: Julia Greke-Patej.

Op³ata za zajêcia (30’): 80 z³/m-c, pozostali 100 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 28 z³, pozostali 34 z³.

Op³ata za zajêcia (45’): 120 z³/m-c, pozostali 150 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 40 z³, pozostali 50 z³.

„ZACISZAÑSKA NUTA” ZESPÓ£ WOKALNO-ESTRADOWY

Zespó³ powsta³ w 2006 roku. W swoim repertuarze ma ponad 200

utworów. Przy akompaniamencie akordeonu œpiewa piosenki

patriotyczne, warszawskie, ludowe, koœcielne, równie¿ po rosyjsku,

hebrajsku, ukraiñsku, bia³orusku. Bierze udzia³ w przegl¹dach

twórczoœci artystycznej seniorów. Ma na swoim koncie wiele

nagród. Wystêpowa³ na Ukrainie, Litwie, £otwie i Bia³orusi.

Próby we wtorek, godz. 13.15-15.15. Op³ata 60 z³/semestr.

„¯URAWIE” MÊSKI ZESPÓ£ WOKALNY

Zespó³ powsta³ w 2012 r. Œpiewa przy akompaniamencie akordeonu

piosenki o bardzo zró¿nicowanej tematyce. Czêsto koncertuje z

zespo³em wokalno-estradowym „Zaciszañska Nuta”, bior¹c udzia³

w ró¿nego rodzaju wydarzeniach artystycznych w Polsce i za granic¹.

Próby w czwartek, godz. 11.00-13.00. Op³ata 60 z³/semestr.

W I semestrze w roku akademickim 2018/2019

planowane s¹ nastêpuj¹ce wydarzenia:

PaŸdziernik

1.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Inauguracja roku akademickiego

2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.

Prezentacja sekcji: Ewa Liniewicz - Gimnastyka, Ewa Karasiñska-Gajo

- Taniec integracyjny, Bo¿enna Cendrowska - G³ówka Pracuje. Wyk³ad „Czy z

wiekiem pamiêæ musi siê pogarszaæ?” - Magdalena Przedniczek - psycholog,

za³o¿ycielka i w³aœcicielka Szko³y Pamiêci 4 Brains - Trening pamiêci. 

8.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad z cyklu „Œwiat - z ostatniej

chwili” - prof. zw. Waldemar Dziak, politolog, specjalista w zakresie

stosunków miêdzynarodowych.

15.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Ignacy Jan Paderewski,

pianista, dyplomata, jeden z najwiêkszych Polaków w historii”

- Igor Pogorzelski - muzykolog, filmoznawca.

18.10 (czwartek) godz. 13.00 Muzeum Wódki. Wyjœcie integracyjno-

kulturalne, ul. Wierzbowa 11.

22.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Ochrona przyrody

- w drodze do Niepodleg³ej” - Konrad Malec - przyrodnik.

29.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Czym jest sztuka?

Próby interpretacji obrazów”- Dorota Pikula - kustosz Muzeum

Diecezjalnego w Siedlcach.

Listopad

5.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Korzenie niepodleg³oœci

w Polsce” - Barbara Sieradzka - filolog, historyk literatury,

dziennikarka prasy, radia i telewizji.

12.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Marzenia niepodleg³o-

œciowe a ¿ycie codzienne” - dr Ewa Wieruch-Jankowska - historyk

sztuki, kuratorka wystaw, autorka licznych publikacji i dokumentacji.

15.11 (czwartek) godz. 11.00 Pomnik. Europa Œrodkowo-

Wschodnia 1918-2018. Wyjœcie kulturalno-integracyjne do

Muzeum RzeŸby im. Xawerego Dunikowskiego, ul. Pu³awska 113.

19.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Depresja wœród seniorów”

- Anna Morawska - psycholog i dziennikarka telewizyjna.

26.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad z cyklu „Œwiat

- z ostatniej chwili” - prof. zw. Waldemar Dziak, politolog,

specjalista w zakresie stosunków miêdzynarodowych.

Grudzieñ

3.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Twój magiczny dom,

czyli FENG SHUI w Twoim domu i dla Ciebie” - Barbara Hijewska

- psycholog psychotroniczny, muzykolog, dyrygentka, doradca

¿yciowym, intuicyjna konsultantka Feng Shui.

6.12 (czwartek) godz. 11.00 Muzeum Cechu Rzemios³ Skórzanych

im. Jana Kiliñskiego. Wyjœcie kulturalno-integracyjne, ul. W¹ski Dunaj 10.

10.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Niepodleg³a w sztuce”

- Dorota Pikula - kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

17.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Op³atkowe spotkanie studentów UTW „Zacisze”.

Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.

Szczegó³y na www.zacisze.waw.pl

Nasze miejsce aktywnoœci lokalnej jest miejscem bez przestrzeni.

Mog³oby siê wydawaæ, ¿e nie ma to sensu. Postanowiliœmy jednak

podj¹æ to wyzwanie i daæ to, co mamy: czas, odrobinê miejsca

w naszych pracowniach, latem plenerow¹ altanê oraz otwarcie na

dzia³anie. A w perspektywie rozbudowany Dom Kultury i prawdziwe

miejsce mieszkañców. chcemy ju¿ teraz dzia³aæ wspólnie z Wami

i mamy nadziejê, ¿e siê uda. W ramach dotychczasowej aktywnoœci

s¹siedzkiej wy³oni³y siê ju¿ niektóre projekty. Zapraszamy do

udzia³u w nich i czekamy na nowe propozycje.

Kontakt: wspolpraca@zacisze.waw.pl

SPOTKANIA AKTYWNYCH MAM

Tematyczne spotkania mam, które chc¹ wyjœæ z domu, podzieliæ

siê swoimi przemyœleniami, opowiedzieæ o tym, co nurtuje ka¿d¹

z nich, porozmawiaæ o dzieciach i sposobach na „bycie mam¹”,

aspektach prawnych swojej sytuacji i powrotu na rynek pracy.

Jeœli jesteœ ekspertem w jakiejœ dziedzinie mo¿esz poprowadziæ

spotkanie. Mo¿esz równie¿ przyjœæ, jeœli chcesz pobyæ w

towarzystwie. Jak zawsze znajdzie siê k¹cik dzieciêcy!

Spotkania w œrodê, godz. 9.30.

KLUB LUDZI KULTURY

Spotkania dla osób zainteresowanych uczestniczeniem w ¿yciu

artystycznym i kulturalnym, chc¹cym poznaæ twórców, animatorów

i realizatorów wa¿nych inicjatyw artystycznych w Warszawie,

Polsce i œwiecie oraz ciekaw¹ ofertê wydawnicz¹.

Spotkania raz w miesi¹cu w pi¹tek, godz. 11.00-13.00.

Uczestnicy: doroœli. Moderator: Bogus³aw Falicki.

Terminy spotkañ w sezonie 2018/19:

28.09.2018, 19.10.2018, 9.11.2018, 14.12.2018, 4.01.2019,

15.02.2019, 8.03.2019, 5.04.2019, 17.05.2019, 7.06.2019.

NITK¥ INSPIROWANE

Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane obrusy,

serwetki i elementy dekoracyjne. Spotkania w czwartek,

godz. 11.00-13.00. Uczestnicy: dzieci, m³odzie¿, doroœli.

Instruktor i jednoczeœnie s¹siadka Danuta Odyniec.

Zajêcia bezp³atne.

G£ÓWKA PRACUJE

Zajêcia w formie zabaw intelektualnych, wp³ywaj¹ce na

koncentracjê, spostrzegawczoœæ, pamiêæ, wyobraŸniê, wiedzê.

W programie m.in: zabawy logiczne i ruchowe, gry planszowe,

kalambury i inne. Ró¿norodnoœæ zajêæ inspiruje, bawi, integruje

w przyjaznej i mi³ej atmosferze.

Spotkania w poniedzia³ek, godz. 12.45-14.45. Instruktor: Bo¿enna

Cendrowska, studentka UTW. Zajêcia bezp³atne.

KLUB PODRÓ¯NIKA

Spotkania dla mi³oœników podró¿y dalekich i bliskich. Prezentacje,

pogadanki, wyjœcia kulturalno-integracyjne.

Spotkania w pi¹tek, godz. 11.00-13.00 (raz w miesi¹cu).

Moderator: Barbara Œleboda, podró¿niczka, studentka UTW.

Spotkania bezp³atne.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW

WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC

Imienia Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

Prezes Ko³a Józef Kurpinowicz.

Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê w œrodê, godz. 11.00-13.00 w terminach:

26.09 Dzieñ Sybiraka - 8. rocznica nadania imienia Ko³u

Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego

24.10.2018 Spotkanie z m³odzie¿¹

14.11.2018 Spotkanie patriotyczno-muzyczne

12.12.2018 Spotkanie Bo¿onarodzeniowe

20.03.2019 Spotkanie wspomnieniowe

10.04.2019 Spotkanie Wielkanocne

22.05.2019 Dzieñ Matki Sybiraczki.

Szczegó³y na www.zacisze.waw.pl

MIEJSCE AKTYWNOŒCI LOKALNEJ „SZKLANA GÓRA”
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Sprawy lokalne
Szanowni Mieszkañcy!

Pragnê ka¿demu z Was serdecznie podziêkowaæ za oddanie

g³osu na moje projekty w ramach Bud¿etu Partycypacyjnego.

Projekt nr 1 Widzieæ przez dotyk zobaczyæ i zrozumieæ

otrzyma³ 647 g³osów mieszkañców.

Projekt kierowany jest do m³odych ludzi i ma na celu zwiêk-

szenie ich œwiadomoœci, aby mogli lepiej zrozumieæ osoby z

dysfunkcj¹ narz¹du wzroku. Wierzê, ¿e wyedukowana œwiadoma

m³odzie¿ bêdzie mog³a nieœæ pomoc osobom niepe³nosprawnym

na ró¿ne sposoby. Ka¿dy uczestnik otrzyma broszurê pt:

„PRAKTYCZNE ZASADY POMOCY OSÓB WIDZ¥CYCH

Z NIEWIDOMYMI”

Natomiast drugi z³o¿ony projekt

nr 14 Odwodnienie i modernizacja

terenu wewn¹trzosiedlowego

od ul. Cyryla i Metodego 1,

ul. Kameralna, do ul. Ratuszowa

zdoby³ zbyt ma³¹ iloœæ g³osów,

aby zosta³ zrealizowany. Z

rozmów z mieszkañcami i moich

obserwacji wynika, ¿e priorytetem

jest m.in. uspokojenie ruchu

wewn¹trzosiedlowego, dlatego

podejmujê te¿ dalsze dzia³ania

w tej sprawie.

Zachêcam mieszkañców do

aktywnego w³¹czania siê w nastêpne edycje Bud¿etu Partycy-

pacyjnego, który rozpocznie siê ju¿ na pocz¹tku 2019 roku.

W Urzêdzie Dzielnicy bêd¹ odbywa³y siê spotkania mieszkañców

z projektodawcami, urzêdnikami.

Urz¹d Miasta przeznacza dla poszczególnych dzielnic kwoty

pieniê¿ne na projekty do realizacji w ramach Bud¿etu Partycypa-

cyjnego. Ka¿dy mieszkaniec Warszawy poprzez g³osowanie mo¿e

mieæ realny wp³yw na realizacjê projektów. Warto zainteresowaæ

siê wczeœniej „¿yciem” swojej dzielnicy, aby nie narzekaæ,

¿e coœ powsta³o bez wiedzy i zgody pod „jego oknami”.

Ma³gorzata Anna Grzegorzewska

facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska

Praga przed wyborem
ostatnich 10 lat samorz¹dnoœci

mieliœmy raptem jednego burmi-

strza, który mieszka³ na Pradze,

reszta mieszka³a w innych dziel-

nicach lub nawet poza Warszaw¹.

Tymczasem ustawa o ustroju

miasta sto³ecznego Warszawy

wskazuje, i¿ do zakresu dzia-

³ania dzielnicy nale¿¹ sprawy

lokalne, a w szczególnoœci:

1. utrzymywanie i eksploatacja

gminnych zasobów lokalowych,

2. utrzymywanie placówek

oœwiaty i wychowania, kultury,

pomocy spo³ecznej, rekreacji,

sportu i turystyki, w zakresie okre-

œlonym przez statut miasta i inne

uchwa³y Rady m.st. Warszawy,

3. zadania zwi¹zane z

ochron¹ zdrowia,

4. utrzymanie zieleni i dróg

o charakterze lokalnym,

5. utrzymywanie i eksplo-

atacja dzielnicowych obiektów

administracyjnych,

6. sprawowanie nadzoru

nad jednostkami ni¿szego rzêdu

utworzonymi na jej obszarze,

7. podejmowanie we w³asnym

zakresie dzia³añ na rzecz za-

spokajania zbiorowych potrzeb

wspólnoty mieszkañców dzielnicy.

To s¹ rzeczy, którymi powinniœmy

siê zaj¹æ przy okazji tych wyborów.

Kiedy zastanawiam siê, czego

chcê dla Pragi, to chcê poro-

zumienia, ponad podzia³ami

i partiami politycznymi. Aby

urzêdy i zatrudnieni w nich

urzêdnicy dzia³ali szybko i

sprawnie. Aby g³os i potrzeby

mieszkañców by³y wreszcie

najwa¿niejsze. Aby oddolne

inicjatywy liczy³y siê bardziej

ni¿ rozgrywki polityczne.

Chcê, aby Praga by³a dzielnic¹

zielon¹, czyst¹ i bezpieczn¹. 

Gdzie dzieci maj¹ szansê

dostaæ siê do ¿³obka i przedszkola,

które s¹ miejscami nowoczesnymi,

przyjaznymi i sprzyjaj¹cym

rozwojowi naszych maluchów.

Gdzie rodziny maj¹ realne

wsparcie i mog¹ spotykaæ siê w

miejscach integracji s¹siedzkiej

i miêdzypokoleniowej. W której

w³aœciciele czworonogów

sprz¹taj¹ po swoich pupilach.

Gdzie mo¿na oddychaæ czystym

powietrzem, bo nie zanieczysz-

czaj¹ go ju¿ spaliny z kamienic

opalanych wêglem. Gdzie ca³y

ruch tranzytowy jest przesuniêty

na obwodnicê Pragi, a lokalne

drogi znowu s³u¿¹ lokalnym

celom i mieszkañcom. Z zadba-

nymi zabytkowymi kamienicami.

Gdzie mieszkañcy maj¹ estetyczne

miejsca na wyrzucanie du¿ych

gabarytów, a œmieci s¹ regular-

nie usuwane. Gdzie zamieniono

niepotrzebny wszechogarniaj¹cy

beton, czy asfaltowe podwórka

na zieleñ i miejsca przyjazne

cz³owiekowi oraz zwierzêtom.

Chcê, aby Praga by³a miejscem,

w którym jest gdzie pracowaæ, jest

gdzie wypocz¹æ i jest jak ¿yæ.

Dlatego zag³osujê na ludzi,

których znam, których spotykam

na co dzieñ, i bêdê mog³a pytaæ

o ich pracê dla Pragi przez

najbli¿sze piêæ lat. Wierzê, ¿e

tym razem uda nam siê wspólnie

zmieniæ tê dzielnicê i wreszcie

wprowadziæ j¹ w XXI wiek.

Olga Wieczorek-Trzeciak

Spó³dzielcze dylematy
Siedleckiej, czy Jagielloñskiej.

Znajduj¹ce siê pod tymi adresa-

mi nieruchomoœci stoj¹ na

dzia³kach miejskich, nale¿¹-

cych do Skarbu Pañstwa lub

takich, do których fragmentów

ktoœ zg³osi³ roszczenia. Ten

ostatni przypadek dotyczy

przede wszystkich Szmulowizny,

gdzie bloki zaczêto stawiaæ

od lat siedemdziesi¹tych w

miejscu historycznej siatki ulic.

Przez wiele lat przedstawiciele

RSM prowadzili rozmowy za-

równo z miastem, jak i dzielnic¹

na temat regulacji praw do

gruntu. Wspomagani byli przy

tym przez czêœæ lokalnych sa-

morz¹dowców wywodz¹cych

siê ze œrodowiska spó³dziel-

czego, ale jednoczeœnie zwi¹-

zanych z g³ównymi graczami

na politycznej scenie. Nie by³o,

przynajmniej na Pradze, od-

rêbnego ruchu politycznego

zwi¹zanego ze spó³dzielni¹,

który wprost deklarowa³ walkê

o „uregulowanie sytuacji grun-

tów” (na rzecz spó³dzielni), czy

bêd¹ce ich pochodn¹ „zago-

spodarowanie terenów zielo-

nych” (pytanie, czy w formie

ich zabudowy?). Najbli¿sze dni

poka¿¹, czy tak bêdzie i tym

razem. Czy spó³dzielczy „liderzy”,

walcz¹cy o interesy spó³dzielni

(pytanie, czy równie¿ o interes

tworz¹cych j¹ spó³dzielców)

znajd¹ siê na „bior¹cych”

miejscach partyjnych list, czy

te¿ powstanie cia³o ³udz¹co

podobne do spó³dzielni, a re-

prezentowane przez dzia³aczy,

których z ró¿nych wzglêdów,

g³ównie etycznych, nie przy-

garn¹ ¿adne partie, ani ruchy

miejskie.

Gra toczyæ siê bêdzie o

du¿¹ stawkê. Poza regulacj¹

w³asnoœci gruntów pod bu-

dynkami pojawia siê temat

ogromnych przestrzeni pomiê-

dzy poszczególnymi blokami.

Dziœ wiêkszoœæ z tych terenów

pe³ni funkcje rekreacyjne i

spo³eczne, mimo ¿e pokrywa

je gruba warstwa asfaltu. Nikt

i nic, nawet plany miejscowe,

których na Pradze jest jak na

lekarstwo, nie zagwarantuje

jednak, ¿e po uregulowaniu

kwestii w³asnoœciowych nie

pojawi¹ siê zakusy, by zagêœciæ

zabudowê. Szczególnie, ¿e

specustawa mieszkaniowa,

tzw. lex developer, mo¿e

pomóc przetrzeæ szlaki, pozo-

stawiaj¹c du¿e pole do dzia³añ

lokalnym urzêdnikom i rad-

nym. I tak pewnego dnia

mieszkañcy budz¹c siê rano,

zamiast boiska, czy sanecz-

kowej górki mog¹ z okien

zobaczyæ p³ot ogrodzenia no-

wej inwestycji mieszkaniowej.

Spó³dzielców pozostawiamy

z pytaniem, czy w³aœnie takiej

przestrzeni chc¹?

Red.

dokoñczenie ze str. 1

NOWOŒÆ!!! MO¯LIWOŒÆ WNIOSKOWANIA

O PO¯YCZKÊ NA DOCHÓD Z ZASI£KU 500+

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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www.drzwiokna.waw.pl



4  nowa gazeta praska



nowa gazeta praska  5

OP£ATY ZA GRUNTY MIASTA
W³aœciciel gruntu zgodnie z zasadami prawid³owego gospodarowania za korzystanie ze swojej

w³asnoœci pobiera op³aty, np. w formie czynszu dzier¿awnego, op³at za u¿ytkowanie wieczyste czy

te¿ innych op³at za korzystanie, zgodnych z zawartymi umowami.

Grunty, z których korzystaj¹ spó³dzielnie mieszkaniowe (i ich mieszkañcy) stanowi¹ zazwyczaj

w³asnoœæ miasta sto³ecznego Warszawy. Czêœæ gruntów ma uregulowany stan prawny i przekazana

zosta³a w u¿ytkowanie wieczyste, z czêœci gruntów spó³dzielnie korzystaj¹ na mocy zawartych

umów czy porozumieñ (np. SM „Bródno” zgodnie z porozumieniem zawartym 17 grudnia 1993 r.)

Miasto sto³eczne Warszawa (w³aœciciel gruntu, bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego)

podlega zasadom gospodarowania finansami publicznymi, a wiêc nie mo¿e dowolnie ustalaæ

wysokoœci op³at.

Op³aty roczne za u¿ytkowanie wieczyste dla gruntów oddanych na cele mieszkaniowe obliczane

s¹ jako 1% aktualnej wartoœci gruntu (zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoœciami t.j. Dz. U. z  2018r.,  poz. 121 ze zm.).

Analogicznie, porozumienie zawarte z SM „Bródno” z 17 grudnia 1993 r. ustali³o odp³atnoœæ

za korzystanie z gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe jako 1% aktualnej wartoœci.

Wartoœæ gruntów, na podstawie której ustalana jest op³ata, szacowana jest na zlecenie urzêdu

przez uprawnionych rzeczoznawców maj¹tkowych wy³onionych w drodze przetargu.

Œrodki uzyskane z op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste i za korzystanie z gruntów o

nieuregulowanym stanie prawnym stanowi¹ finanse publiczne. S³u¿¹ one do zaspakajania

potrzeb mieszkañców np. przez budowê i realizacjê remontów dróg, budowê i remonty placówek

oœwiatowych, budowê budynków komunalnych czy zagospodarowanie terenów zielonych.

Zgodnie z ustaw¹ o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art.5.1)

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

„1) nieustalenie nale¿noœci Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki

sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej nale¿noœci w wysokoœci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca

z prawid³owego obliczenia;

2) niepobranie lub niedochodzenie nale¿noœci Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego

lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej nale¿noœci

w wysokoœci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia;

3) niezgodne z przepisami umorzenie nale¿noœci Skarbu Pañstwa, jednostki samorz¹du

terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej sp³aty lub

roz³o¿enie sp³aty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej nale¿noœci;”

Wobec powy¿szego, urz¹d w celu prawid³owego gospodarowania nieruchomoœciami, zobowi¹zany

jest do naliczania op³at w wysokoœci odpowiadaj¹cej aktualnej wartoœci gruntów, a tym samym

do zmiany ich wysokoœci w przypadku zmiany wartoœci gruntu. Zasady aktualizacji op³at rocznych

s¹ szczegó³owo uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami.

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Konsekwentnie uzupe³niaj¹ swoje kwalifikacje, podnosz¹ kom-

petencje i co najwa¿niejsze – wymieniaj¹ siê doœwiadczeniami,

m.in. dziêki realizowanym od kilku lat przez sto³eczne Biuro

Kultury wspólnie z Pe³nomocnikiem Prezydenta Miasta

ds. Edukacji Kulturalnej, Ann¹ Michalak-Paw³owsk¹ projektom,

tj. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Laboratorium

Edukacji Kulturalnej, czy te¿ aktywnie dzia³aj¹c w sieci

ADESTE – projekcie Biura Kultury na rzecz rozwoju publicznoœci

warszawskich instytucji kultury. Wszystko po to, by coraz lepiej

odpowiadaæ na potrzeby odbiorców.

WIECZÓR W DOMU KULTURY CZY SERIAL „NA NETFLIXIE”?

Ostatnie badania publicznoœci w Warszawie (Aktywnoœæ

kulturalna warszawiaków. Segmentacja, m.st. Warszawa 2018)

bardzo jasno wskazuj¹, ¿e uczestnictwo w kulturze nie oznacza

ju¿ tylko konsumpcji tradycyjnie rozumianych dziedzin sztuki, jak

literatura, muzyka czy malarstwo, ale obejmuje znacznie szersze

spektrum dzia³añ: ogl¹danie seriali, granie w gry, uprawianie

w³asnej twórczoœci czy anga¿owanie w aktywnoœæ kulturaln¹ dzieci

przez ich opiekunów. Dlatego te¿ rozwój publicznoœci warszawskich

domów kultury wymaga dzisiaj zupe³nie innych narzêdzi i innej

wra¿liwoœci ni¿ jeszcze kilka lat temu. Trzeba zastanowiæ siê nad

tym, w jaki sposób na nowo zdefiniowaæ rolê domu kultury w

œwiecie, w którym zdemokratyzowa³a siê twórczoœæ, a instytucjami

kultury sta³y siê nowe media: Youtube, Instagram czy Netflix.

Proponowanie wszystkim takiej samej oferty kulturalnej w taki

sam sposób nie ma ju¿ sensu. Zarówno programowanie, jak

i komunikacja instytucji kultury powinny dostosowaæ siê nie

do kryterium wieku, p³ci czy statusu spo³ecznego, ale do grup

sk³adaj¹cych siê z podobnych sobie osób: o podobnych zainte-

resowaniach i wartoœciach, sposobach spêdzania wolnego czasu

czy oczekiwañ dotycz¹cych aktywnoœci kulturalnej.

WSPÓLNA KAMPANIA „(NA)DAJEMY KULTURÊ!”

Kampania wizerunkowa warszawskich domów kultury rusza

we wrzeœniu 2018 od startu nowej wspólnej strony internetowej

www.nadajemykulture.pl, na której w szybki sposób mo¿na

wyszukaæ dom kultury w swojej dzielnicy. We wrzeœniu w

wiêkszoœci domów kultury odbywaj¹ siê tak¿e dni otwarte,

podczas których ka¿da instytucja prezentuje ofertê ca³orocz-

nych zajêæ: mo¿na spotkaæ siê z instruktorami i pracownikami,

zg³osiæ swoje pomys³y czy po prostu przyjœæ i porozmawiaæ.

Dziêki wspólnej kampanii wizerunkowej warszawskie domy

kultury wreszcie maj¹ szansê zaistnieæ na nowo w œwiadomoœci

mieszkañców stolicy jako miejsca, z którymi mo¿na siê identyfikowaæ,

w których warto bywaæ i w których warto siê pokazaæ. Warszawska

publicznoœæ jest ogromna, a oœrodki kultury bardzo pojemne

– trzeba tylko znaleŸæ sposób, jak je ze sob¹ po³¹czyæ.

Warszawskie Domy Kultury bior¹ce udzia³ w kampanii:

Bia³o³êka: Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

Bielany: Bielañski Oœrodek Kultury

Mokotów: Centrum £owicka, Doro¿karnia, Dom Kultury Kadr,

S³u¿ewski Dom Kultury

Ochota: Oœrodek Kultury Ochoty

Praga Po³udnie: Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie,

Prom Kultury Saska Kêpa

Praga Pó³noc: Dom Kultury Praga

Rembertów: Dom Kultury Rembertów, Dom Kultury Wygoda

Targówek: Dom Kultury Zacisze

Ursus: Oœrodek Kultury Arsus

Ursynów: Dzielnicowy Oœrodek Kultury Ursynów

Wawer: Wawerskie Centrum Kultury

Wilanów: Centrum Kultury Wilanów

W³ochy: Dom Kultury W³ochy

Wola: Wolskie Centrum Kultury

Wiêcej informacji: www.nadajemykulture.pl

dokoñczenie ze str. 1

Lewica rozpoczyna

kampaniê na Pradze

„Zaprosiliœmy was na plac

Hallera. Jesteœmy w centrum

Pragi. Nieprzypadkowo. War-

szawa jest podzielona na

prawo- i lewobrze¿n¹. Praga

zawsze by³a traktowana

gorzej, zawsze by³a czêœci¹

wykluczon¹, zaniedban¹. Bê-

dziemy to zmieniaæ. A przecie¿

mo¿e byæ piêkna wystarczy

popatrzeæ na Z¹bkowsk¹ –

mówi³ kandydat SLD na konfe-

rencji. Startujemy pod has³em

Warszawa spo³eczna.

Przedstawiono liderów list

w poszczególnych okrêgach.

Na Pradze Pó³noc i Bia³o³êce

bêdzie nim Jan Artymowski,

sekretarz generalny Stronnic-

twa Demokratycznego, które

wspólnie z SLD i 22 innymi

ugrupowaniami wspólnie

wystawia list wyborcze. Na

s¹siedniej Pradze Po³udnie

listy otworzy Monika Jaruzel-

ska, a na Targówku jedynkê

otrzyma³a Anna Maria ̄ ukow-

ska - rzecznik prasowy SLD,

na Œródmieœciu wystartuje do

rady Andrzej Rozenek, na

Mokotowie - Sebastian Wierz-

3 wrzeœnia w samo po³udnie na placu Hallera w sercu

Pragi II Andrzej Rozenek kandydat komitetu SLD Lewica

Razem na prezydenta Warszawy i warszawskie struktury

komitetu rozpoczê³y kampaniê wyborcz¹ do zaplanowanych

na 21 paŸdziernika wyborów samorz¹dowych.

Nasi przodkowie mogli wiele

poœwiêciæ dla swojego kraju.

Wtedy, gdy trzeba by³o stawaæ

w obronie granic, czy walczyæ

o niepodleg³oœæ, bez wahania

siêgali po broñ w s³usznej

sprawie. Nara¿ali swoje zdrowie

i ¿ycie. Cenili patriotyzm ponad

wszystko i ze wzglêdu na mi³oœæ

ojczyzny mogli wiele zrobiæ.

Dzisiaj oddajemy im ho³d.

Na Pradze, u zbiegu ulic

Jagielloñskiej i Solidarnoœci,

usytuowano monument upa-

miêtniaj¹cy polsk¹ rodzinê Fe-

doroñków. „Rodzinê, dla której

Polska by³a jedyn¹ Ojczyzn¹.

Rodzinê, która jest przyk³adem

wielobarwnoœci naszej kultury i

charakteru narodu – jak stwierdzi³,

dokonuj¹c ods³oniêcia tablicy

prezydent RP Lech Kaczyñski.

Rodzinê, która by³a wzorem ofiar-

noœci, patriotyzmu i poœwiêcenia.

Rodzinê która z³o¿y³a najwy¿sz¹

daninê, swoje ¿ycie. Rodzinê

prawos³awn¹. Czeœæ ich pamiêci!”

Niewielu z nas pamiêta historiê

tej bohaterskiej rodziny, wywodz¹-

cej siê z po³udniowo-wschodnich

kresów Rzeczypospolitej, z

okolic Przemyœla. G³owa rodu

- Micha³ Fedoroñko wraz z ¿on¹

Anastazj¹ prowadzi³ probostwo

w lokalnej cerkwi. Jak wiêkszoœæ

mieszkañców tego regionu

zwi¹zani byli z prawos³awiem.

Lata I wojny œwiatowej i Rewolucji

PaŸdziernikowej by³y dla nich

wyj¹tkowo trudne. Przemoc i

bezprawie odcisnê³y piêtno na

dalszych losach rodziny, szcze-

gólnie œmieræ seniora rodu,

zamordowanego na oczach syna.

Tragedia ta mia³a bezpoœredni

wp³yw na decyzjê syna Szymo-

na o wst¹pieniu w roku 1918 do

tworz¹cej siê Armii Polskiej.

Uczestniczy³ w walkach o nie-

podleg³oœæ Polski i w wojnie

obronnej 1920 roku. Po zakoñ-

czeniu wojny pozosta³ w s³u¿bie

zawodowej Wojska Polskiego.

Jego osi¹gniêcia, uznane przez

zwierzchników, zaowocowa³y

nominacj¹ kapitañsk¹, objêciem

funkcji kapelana dla ¿o³nierzy

wyznania prawos³awnego i

kolejno nominacj¹ do stopnia

pu³kownika oraz funkcj¹ Naczelnego

Prawos³awnego Kapitana WP.

Jako wysokiej rangi oficer, dys-

ponuj¹c wieloma mo¿liwoœciami

ulokowania trzech synów w ka¿dej

z elitarnych szkó³ gimnazjalnych,

wybra³ warszawsk¹ Pragê i Gimna-

zjum im. W³adys³awa IV. Szko³ê,

której wieloletnie tradycje patrio-

tyczne i narodowe znane s¹ do

dzisiaj. We wrzeœniu 1939 roku

p³k Szymon Fedoroñko wraz z

cofaj¹c¹ siê armi¹ polsk¹ znalaz³

siê na terenach zagarniêtych

przez Sowietów i trafi³ do niewoli.

Kolejno obóz w Kozielsku, a

póŸniej wiêzienie £ubianka w

Moskwie. Mimo ró¿nych propozy-

cji z godnoœci pozosta³ wierny

Polsce i z³o¿onej przysiêdze,

co przyp³aci³ ¿yciem jak wielu

polskich oficerów. 27 kwietnia

1940 roku zosta³ zidentyfikowany

jako numer 2713. Synowie nato-

miast wspó³pracowali w ramach

struktur polskiego podziemia.

Aleksander, absolwent Szko³y

Podchor¹¿ych Lotnictwa, przez

Rumuniê, Francjê, dotar³ do Anglii,

gdzie s³u¿y³ w polskim Dywizjo-

nie Bombowym nr 300 RAF-u.

Bra³ udzia³ w licznych lotach

bojowych. Za swoj¹ s³u¿bê by³

wielokrotnie odznaczany, po-

œmiertnie - Krzy¿em Walecznych.

Pozostali dwaj bracia ukoñczyli

podziemn¹ podchor¹¿ówkê i

aktywnie w³¹czyli siê w latach

okupacji w walkê z niemieckim

najeŸdŸc¹. Obydwaj oddali ¿ycie

w Powstaniu Warszawskim.

Minê³y lata. Wielu zapomnia³o,

ale nie szkolni koledzy. To w³aœnie

z ich inicjatywy powsta³ monu-

ment przy zbiegu ul. Jagielloñskiej

i Al. Solidarnoœci. Dla m³odych po-

koleñ i nie tylko rodzina Fedoroñków

jest symbolem wielkiego patrioty-

zmu. Patriotyzmu, który jest nam

potrzebny w ka¿dym czasie i który

nale¿y kultywowaæ.

Oka¿my nasz szacunek!

Na ³amach Nowej Gazety Praskiej

sk³adam wyrazy podziêkowania

dla dyrekcji Tramwajów War-

szawskich i zastêpcy burmistrza

Dzielnicy Praga Pó³noc Marcina

Iskry za pomoc w likwidacji para-

doksu dwóch œcie¿ek rowerowych

wokó³ monumentu, co, zgodnie

z otrzymanym pismem, zostanie

zrealizowane we wrzeœniu br.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

Dzielnicy Praga Pó³noc

Pomnik pamiêci
100 lat temu, 11 listopada, spe³ni³o siê marzenie pokoleñ Polaków.

Po wielu latach niewoli Polska odzyska³a niepodleg³oœæ. Do

najwa¿niejszych czynników, które zdecydowa³y, ¿e po I wojnie

uda³o siê odzyskaæ wolnoœæ by³o m.in przywi¹zanie do polskoœci,

patriotyzm, przekazywanie wartoœci narodowych w rodzinach.

bicki szef SLD w Warszawie,

na Woli - profesor Jan Hartman,

na Bemowie wieloletni radny

Andrzej Golimont, liderem

Ursynowa bêdzie by³y pose³

SLD Piotr Gadzinowski, na

Bielanach liderk¹ bêdzie

Krystyna Barbara Koz³owska,

by³a rzecznik praw pacjenta.

Ciekawie prezentuj¹ siê tak¿e

listy lewicy do Sejmiku Woje-

wództwa Mazowieckiego z

Warszawy: jedynkami zosta³y

Katarzyna Maria Piekarska -

po³udniowo zachodnia czêœæ

Warszawy i Ma³gorzata Seku³a-

Szmajdziñska - pó³nocno-

zachodnia czêœæ Warszawy

- by³e pos³anki i profesor

Danuta Waniek - ca³a prawo-

brze¿na Warszawa, by³a

szefowa kancelarii prezydenta

Aleksandra Kwaœniewskiego.
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Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Prosto z mostu
Odezwa³a siê we mnie dusza nauczyciela,

który to zawód lat wiele wykonywa³em.

Mamy wrzesieñ, rozpoczyna siê wiêc

nowy rok szkolny. Dla wszystkich uczniów

rozpoczyna siê nowy etap w ich ¿yciu.

Najbardziej przejêci s¹ chyba uczniowie

zerówek i klas pierwszych. Dla wielu to coœ

nowego. W pó³nocnopraskich placówkach

pokoñczy³y siê lub s¹ w trakcie (niestety)

wakacyjne remonty. Nadal trwa moderni-

zacja szko³y na Kawêczyñskiej, co desta-

bilizuje pracê kilku okolicznych placówek,

do których zostali przeniesieni jej uczniowie.

Organizacyjnie wszystko zosta³o przygo-

towane. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿de

dziecko oczekuj¹ce na miejsce w przed-

szkolu bêdzie do niego przyjête. Na ko-

niec sierpnia wydzia³ oœwiaty wykazywa³

jeszcze wolne miejsca w wielu placówkach.

Oczywiœcie, pe³ni szczêœci nie ma i w kilku

placówkach limit miejsc zosta³ wyczerpany.

Ogó³em do 67 oddzia³ów przedszkolnych

na Pradze uczêszczaæ bêdzie 1615 dzieci,

a do 9 oddzia³ów przedszkolnych przy

szko³ach podstawowych uczêszczaæ bêdzie

167 dzieci. Spokój te¿ maj¹ rodzice pierw-

szaków. W ka¿dej z siedmiu podstawówek

s¹ jeszcze wolne miejsca. To oczywiœcie

efekt uboczny reformy oœwiaty pani

minister Zalewskiej. Szko³y podstawowe,

dotychczas szeœcioklasowe, musz¹ byæ w

przysz³oœci przygotowane na przyjêcie

oœmiu oddzia³ów, wiêc w chwili obecnej

niektóre maj¹ pokaŸne luzy. Ogó³em

dyrektorzy przygotowali dla uczniów klas

pierwszych 449 miejsc, a przyjêto tylko

390 uczniów. Widaæ w nich ró¿nice, naj-

wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê placówki

maj¹ce dobre recenzje w rankingach

rodziców, tu wolnych miejsc brak. Bêd¹

natomiast klasy pierwsze, w których uczyæ

siê bêdzie tylko 15 uczniów. Wzglêdny

komfort w tym roku maj¹ ostatni ab-

solwenci gimnazjów. Wolne miejsca s¹

jeszcze w szko³ach ponadgimnazjalnych w

Pi³sudskim, w szko³ach na Ratuszowej i

Szanajcy, w Chrobrym i w Starzyñskim. Tak

dobrze nie bêdzie w roku przysz³ym. Do

szkó³ œrednich aspirowaæ bêd¹ bowiem jed-

noczeœnie absolwenci ostatniego rocznika

gimnazjów i wychodz¹cego pierwszego

rocznika klas ósmych ze szkó³ podstawowych.

Podwójny rocznik, sen szalonej minister.

Trauma dla dzieci, trauma dla rodziców.

Je¿eli ju¿ dziœ w takich szko³ach, jak

W³adys³aw IV czy Ruy Barbosa w klasach

30 - osobowych nie ma miejsc, a dostanie

siê tam jest marzeniem wielu uczniów i

rodziców, to co siê bêdzie dzia³o w roku

przysz³ym? Strach pomyœleæ. Szko³y nie

s¹ z gumy. Nauczycieli te¿ nie bardzo

mo¿na doci¹¿yæ bez obni¿aniu poziomu

nauczania. Olbrzymi problem dla w³adz

samorz¹dowych, na których barki rz¹d

przerzuci³ ciê¿ar reformy, nie zapewnia-

j¹c odpowiednich œrodków finansowych.

300+ nie rozwi¹zuje problemów. Tego-

roczne wybory wy³oni¹ nowych w³odarzy

dzielnicy to bêdzie jeden z wa¿niejszych

problemów z którym przyjdzie im siê

zmierzyæ.

PS. Szanowni Pañstwo, bêdê siê po raz

kolejny ubiega³ siê o mandat radnego

dzielnicy Praga Pó³noc. Liczê na Pañstwa

poparcie. Osoby chc¹ce mi pomóc proszê

o kontakt.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Requiem dla gimnazjów

Przed kilkoma laty w politycznej

debacie dotycz¹cej przysz³oœci Unii Euro-

pejskiej pojawi³o siê noœne has³o „Europa

dwóch prêdkoœci”. G³ównymi promotorami

tego sloganu byli politycy niemieccy. Dwie

prêdkoœci Europy oznacza³y w praktyce

podzia³ na dwa bloki wewn¹trz UE. Na

kraje, które rzekomo d¹¿y³y do g³êbszej

integracji, przede wszystkim ekonomicznej

(strefa euro) jak Niemcy, Francja, W³ochy

czy Hiszpania oraz pañstwa, które odsta-

wa³y. Wœród tych ostatnich na pierwszym

miejscu pojawia³ siê oczywiœcie nasz kraj.

Ci, którzy nie chcieli do³¹czyæ do szybszej

grupy, rzekomo skazywali siebie na gor-

szy los, wolniejszy rozwój, zapóŸnienie

cywilizacyjne.

Ktoœ zapyta, co wspólnego powy¿sze

has³o ma z Prag¹. Na pierwszy rzut oka

niewiele, ale w rzeczywistoœci dziœ nasza

dzielnica stoi przed podobnym dylematem.

Czy godziæ siê na przyspieszony rozwój,

sterowany przez ró¿nych inwestorów,

roztaczaj¹cych wizje œwietlanej przysz³oœci,

na którym niekoniecznie skorzystaj¹ do-

tychczasowi mieszkañcy. Czy te¿, szanuj¹c

postulaty podmiotów, chc¹cych inwestowaæ

kapita³ na Pradze, d¹¿yæ do realizacji po-

trzeb zg³aszanych w pierwszej kolejnoœci

przez dotychczasowych mieszkañców. Po-

trzeb ró¿nych, tak jak ró¿ni s¹ pra¿anie.

Dotycz¹cych remontów zaniedbanych

kamienic i ich szybszego pod³¹czania do CO,

zwi¹zanych z popraw¹ jakoœci przestrzeni

ulic, podwórek, skwerów, czy parków,

ukierunkowanych na podniesienie pozio-

mu nauczania w praskich przedszkolach

i szko³ach i poprawê bezpieczeñstwa.

Taki zrównowa¿ony rozwój, którego

odbiorcami bêd¹ wszyscy mieszkañcy,

mo¿e zapewniæ lokalny samorz¹d, który nie

tylko tych mieszkañców bêdzie s³ucha³, ale

te¿ sta³ na stra¿y ich interesów. By nie

musieli czekaæ 3-4 lata na pod³¹czenie

budynku do CO, gdy w tym samym czasie

prywatny inwestor pod³¹cza swój budynek

w ci¹gu kilku tygodni. By nie musieli z

zazdroœci¹ patrzeæ na nowoczesny plac

zabaw na zamkniêtym osiedlu, ale by z

nowymi mieszkañcami mogli korzystaæ ze

wspólnej, odnowionej przestrzeni. By zysk

jednych, nie zawsze mierzony zarobionymi

pieniêdzmi, nie by³ spowodowany kosztem dru-

gich, zw³aszcza tych, którzy byli tu wczeœniej.

Wyboru drogi, któr¹ pójdzie Praga oraz

tempa tej wêdrówki, bêdziemy mogli do-

konaæ 21 paŸdziernika podczas wyborów

samorz¹dowych. Bêd¹c przy urnie warto

zapoznaæ siê szczegó³owo z kart¹ wy-

borcz¹ i przemyœleæ swój wybór, zw³aszcza,

¿e g³osuje siê na ludzi, których znamy na

co dzieñ. Z bazarku, parku, szko³y, czy

koœcio³a. Warto na najbli¿sze 5 lat dokonaæ

dobrego wyboru dla Pragi!

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Praga dwóch prêdkoœci

Trzy lata temu, niespe³na rok po

wyborach samorz¹dowych, na Bia³o³êce

uda³o siê odwo³aæ Piotra Jaworskiego,

burmistrza z PO. Wszyscy radni w radzie

dzielnicy zjednoczyli siê wokó³ tej idei,

bo bez wzglêdu na ró¿nice programowe

czy œwiatopogl¹dowe byliœmy zgodni,

¿e czas zakoñczyæ okres pustego PR’u

i rozpocz¹æ realne prace nad rozwojem

Bia³o³êki. Przed nami kolejne wybory

samorz¹dowe i nowe perspektywy. Ostat-

nie 4 lata oceniam jako stracone. Koalicja

PO-IMB, do zawi¹zania której dosz³o

po odwo³aniu Jaworskiego, doprowadzi³a

do strukturalnego zapóŸnienia tej czêœci

miasta, koncentruj¹c siê g³ównie na

sprawach personalnych i politycznych. By³o

to przed³u¿enie koncepcji sprawowania

w³adzy autorstwa Jaworskiego. Koalicja

og³asza³a sukces w postaci najwiêkszego

bud¿etu inwestycyjnego w historii dzielnicy,

¿eby na koniec roku po cichu przyznaæ,

¿e nie uda³o siê zrealizowaæ go nawet

w po³owie. Do tego dochodzi totalne

zaniedbanie budowy szkó³ i przedszkoli,

czyli jednego z podstawowych obowi¹z-

ków samorz¹du, jakim jest umo¿liwienie

dostêpu do wykszta³cenia. Z tak¹ w³adz¹

na szczeblu ogólnokrajowym skoñczyliby-

œmy jako pokolenie analfabetów. Skalê

patologii opisywa³em ju¿ wielokrotnie.

Jest jednak coœ, czym koalicja PO-IMB

mo¿e siê pochwaliæ. Jest to utwardzenie

kilku gruntowych dróg i najwa¿niejsze –

niedopuszczenie PiS od w³adzy w dziel-

nicy. Nie robi na nich wra¿enia to, ¿e z

powodu niekompetencji Bia³o³êka straci³a

60 mln z³otych. Czy wyci¹gnêli z tego

jakieœ wnioski? Oczywiœcie, ¿adnych.

W zesz³ym tygodniu wyciek³ do mediów

projekt list samorz¹dowych Platformy

Obywatelskiej. Na listach znaleŸli siê

wszyscy ci, którzy ewidentnie szkodzili

dzielnicy ho³duj¹c swoim nierzadko

finansowym, partykularnym interesom.

Na kogo stawia Platforma Obywatelska?

Oczywiœcie na Piotra Jaworskiego, by³ego

burmistrza Bia³o³êki, oskar¿anego o szereg

nieprawid³owoœci, w tym o wp³ywanie

na wynik wyborów na korzyœæ PO. Jest

Waldemar Roszak, który po objêciu

funkcji radnego Bia³o³êki zatrudni³ siê w

JW Construction, sprzedaj¹c tym samym

interes samorz¹dowca w zamian za pen-

sjê od dewelopera. Jest Piotr Smoczyñski,

by³y wiceburmistrz Bia³o³êki z PO, który

zas³yn¹³ w ostatnim czasie zachêcaniem

na forach internetowych do dania w

twarz kandydatowi zjednoczonej prawicy,

Patrykowi Jakiemu. Mamy tak¿e Paw³a

Tyburca, który mimo przegranych

wyborów, dziêki wsparciu œrodowiska

sêdziowskiego, sprawuje mandat radnego

i funkcjê przewodnicz¹cego rady dzielni-

cy Bia³o³êka. Jest te¿ Anna Majchrzak,

która ws³awi³a siê g³ównie tym, ¿e jak jej

ulubiony burmistrz z PO utraci³ wiêkszoœæ,

przesta³a zwo³ywaæ posiedzenia rady,

aby Piotr Jaworski nie zosta³ odwo³any.

Wymienione wy¿ej osoby centrala Platfor-

my Obywatelskiej uzna³a za najlepsze

kandydatury do kszta³towania przysz³ej

kadencji samorz¹du na Bia³o³êce.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Platforma stawia

na Jaworskiego

Obecna kadencja du¿ymi krokami zbli¿a

sie do koñca. Zbli¿a siê czas podsumowañ,

czas refleksji i przemyœleñ. Z perspektywy

czterech lat aktywnego udzia³u w pracach

pó³nocnopraskiego samorz¹du dochodzê

do wniosku o jak wielu sprawach my –

mieszkañcy - nie wiemy. Jak czêsto jesteœmy

narzêdziem w rêkach samorz¹dowców i

polityków? Jak czêsto uczestniczymy w

manipulacjach i osobowych „wojenkach”?

Czy faktycznie my - mieszkañcy - oprócz

udzia³u w wyborach jesteœmy dla nich wa¿ni?

Wnioski s¹ druzgoc¹ce.

Rada Dzielnicy Praga Pó³noc liczy 23

radnych, z czego a¿ 18 radnych jest zwi¹zanych

z ugrupowaniami politycznymi. Obserwacja

rzeczywistoœci sk³ania do refleksji, i¿ partyjni

kandydaci s¹ przede wszystkim zainteresowani

podejmowaniem takich dzia³añ, aby zaskarbiæ

sobie zaufanie i zyskaæ poparcie partyjnych

zwierzchników, którzy decyduj¹ o kszta³cie list

wyborczych. St¹d na postawy i zachowania po-

szczegolnych partyjnych radnych w g³ównej

mierze maja wp³yw kierunki i dzia³ania lidera

partyjnego. Zanim bowiem zostan¹ poddani

ewentualnej ocenie lokalnej spo³ecznoœci, w

pierwszej kolejnoœci musz¹ zostaæ zaakcepto-

wani przez w³adze partii, aby znaleŸæ siê na

listach wyborczych. Zdecydowana wiêkszoœæ

naszych radnych to osoby, które zasiadaj¹ w

radzie kolejn¹ 3, 4 i 5 kadencjê. Znaj¹ me-

chanizmy i zasady rz¹dz¹ce. Samodzielne

myœlenie i niezale¿noœæ nie przysparzaj¹ im

uznania. Najbardziej po¿¹dan¹ cech¹ kandydata

na partyjnego radnego jest pos³uszeñstwo i

bezgraniczna lojalnoœæ, ale nie wobec miesz-

kañców, tylko wobec najwa¿niejszej filozofii

myœlenia partii. W rzeczywistoœci radni w

bardzo niewielkim stopniu wykazuj¹ siê

samodzielnoœci¹ myœlow¹ i w³asn¹ inicjatyw¹.

Oczekuje siê od nich g³osowania wed³ug

uprzednio ustalonych zasad. Najwa¿niejsz¹

kompetencjê partyjnych radnych stanowi

umiejêtnoœæ podnoszenia rêki do góry w

odpowiednim momencie. Jaka zapadnie

decyzja w zaciszu gabinetów, tak wygl¹da

wyre¿yserowany spektakl dla nas mieszkañ-

ców, o czym moglibyœcie Pañstwo naocznie

siê przekonaæ, jeœliby moja interpelacja

o wprowadzeniu transmisji on-line z sesji

znalaz³a akceptacjê trzy lata temu.

Komisja rewizyjna, której mia³am zaszczyt

przewodniczyæ przez 3 lata podczas 4-letniej

kadencji jest jedn¹ z najwa¿niejszych, jeœli nie

najwa¿niejsz¹ komisj¹. Jest to komisja obliga-

toryjna, sk³ada siê z przedstawicieli wszystkich

klubów radnych. Cz³onkiem komisji nie mog¹

byæ przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy rady

dzielnicy. Mimo ró¿nych nacisków komisja

zachowa³a obiektywizm, uczciwoœæ i transpa-

rentnoœæ. Przeprowadzi³a na zlecenie rady

dzielnicy szereg kontroli w zakresie legalnoœci,

gospodarnoœci i celowoœci jednostek bud¿eto-

wych m.in. ZGN, ZPTP, OPS, DBFO, DOSiR za

lata 2010-2014, czy realizowanych projektów

z bud¿etu partycypacyjnego. Czasami mia³am

wra¿enie, ¿e iloœæ zleconych kontroli by³a

œwiadomym zabiegiem dla odwrócenia uwagi

od bie¿¹cej dzia³alnoœci niektórych radnych. W

poprzednich kadencjach takie kontrole nale-

¿a³y bowiem do rzadkoœci. Pod moim przewod-

nictwem komisja nie sta³a siê narzêdziem w

rozgrywkach personalnych, a posiadana wiedza

i doœwiadczenie oraz niezale¿noœæ polityczna

pozwoli³y mi na pe³en obiektywizm. Dokonuj¹c

4 lata temu wyboru mieszkañcy zaufali mi

i nigdy ich zaufania nie zawiod³am.

Radni op³acani s¹ z pieniêdzy podatników

i powinni wykonywaæ swoje obowi¹zki

z nale¿yt¹ powag¹ i starannoœci¹. Na po-

ziomie lokalnym najwa¿niejszym celem

powinno byæ dobro dzielnicy i mieszkañców,

a nie partykularne korzyœci. Wiele w

czasie tej kadencji mówi³o siê o dziwnych

powi¹zaniach niektórych wielokaden-

cyjnych radnych naszej dzielnicy. Dla

nas, mieszkañców, to sygna³ do refleksji

w kontekœcie nadchodz¹cych wyborów.

S³yszymy wiele obietnic, ale tak de

facto, jedna partia mo¿e dokonaæ zmian

ustawowo, druga partia mo¿e dokonaæ

zmian w drodze uchwa³y Rady Warszawy i

Czas podsumowañ

..... Koñczy siê na obietnicach. A mo¿e tak

odwróæmy sytuacjê. Zamiast obietnic najpierw

efektywne dzia³ania, które przekonaj¹ nas

mieszkañców, ¿e partie polityczne traktuj¹

nas podmiotowo, a nie przedmiotowo.

Mamy mo¿liwoœæ zmiany. Jest ona w

naszym zasiêgu.

Niech Wygra Warszawa i jej mieszkañcy!

„W wolnym pañstwie jêzyk i myœl
musz¹ byæ wolne” - Tyberiusz

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Je¿eli ktoœ chcia³by zobaczyæ prawdziw¹

wspólnotê lokaln¹ i prawdziwy samorz¹d,

to musi wyjechaæ z Warszawy... (To banalne

stwierdzenie: mieszkañcy sto³ecznej me-

tropolii tworz¹ wspania³¹ spo³ecznoœæ,

¿yw¹ i kreatywn¹, ale w swojej wiêkszoœci nie

tworz¹ wspólnoty lokalnej. A przecie¿ na

samorz¹d g³osuje wiêkszoœæ. Liczba ludnoœci,

migracje miêdzydzielnicowe i podmiejskie,

rozmiar miasta, jego funkcje sto³eczne,

spó³dzielnie-molochy i zamkniête osiedla,

wszystko to sprawia, ¿e organy samorz¹du

miejskiego w Warszawie s¹ dramatycznie

upartyjnione, o czym pisa³em wielokrotnie)

... Musi wyjechaæ do Tarnowskich Gór, i to

koniecznie w drugi weekend wrzeœnia.

Tarnowskie Góry to œredniej wielkoœci

– 60 tysiêcy mieszkañców – miasto na

Górnym Œl¹sku. Od kilku kadencji ma tego

samego burmistrza, niepartyjnego, a w

radzie miejskiej, wybieranej dotychczas w

okrêgach jednomandatowych, niepodzielnie

rz¹dzi lokalny komitet wyborczy, maj¹cy

21 na 23 radnych. Jedyny radny partyjny,

z PiS, powiedzia³by - podobnie jak jego

zwierzchnicy w dalekiej Warszawie - ¿e to

sitwa. Ju¿ wkrótce „sitwy” nie bêdzie, bo dziêki

PiS w takich miastach jak Tarnowskie Góry

wybory bêd¹ proporcjonalne, na listy. Od

paŸdziernika 2018 r. wiêkszoœæ radnych bêdzie

wiêc zapewne z PO albo z PiS, a o tym, jak

maj¹ g³osowaæ, bêd¹ decydowaæ komitety

wojewódzkie tych partii. Porz¹dek zapanuje

w samorz¹dzie, tak jak w ca³ym kraju.

Jak na razie, w drugie weekendy wrze-

œnia w Tarnowskich Górach odbywa siê co

roku niezwyk³a impreza – Gwarki. Przez

ulice miasta maszeruje Pochód Gwarkowski,

w którym zobaczyæ mo¿na i króla Jana

Sobieskiego, który zatrzyma³ siê tutaj w

drodze pod Wiedeñ, i Johanna Wolfganga

Goethego, który przyje¿d¿a³ tu ogl¹daæ

pierwsz¹ w kontynentalnej Europie maszynê

parow¹, i gwarków, czyli œredniowiecznych

górników tutejszej kopalni srebra, i cara

Aleksandra I, i powstañców œl¹skich, i

wielk¹ liczbê orkiestr dêtych, i prawdziwych

komandosów, i paradê zabytkowych

pojazdów, i husarzy na koniach, i rowe-

rzystów na wielkich bicyklach. S¹ te¿

koncerty, karuzele, stragany...

Jest Jarmark Dominikañski w Gdañsku,

jest Winobranie w Zielonej Górze, ale

tamte imprezy nastawione s¹ bardziej na

turystów. Gwarki s¹ lokalne. Do parady

przygotowuje siê ca³e miasto; wszyscy ¿yj¹

tym, kto w tym roku w jakiej roli weŸmie

udzia³ w pochodzie. W zabytkowym

œródmieœciu przez kilka godzin panuje t³ok

i gwar (nomen omen) jak w œredniowiecz-

nym grodzie w dzieñ targowy. Przyjezd-

nych tu ma³o, wszyscy na ogó³ siê znaj¹.

To jest wspólnota. W takich miejscach

warto szukaæ Polski

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Wspólnoty, wybory i Gwarki



nowa gazeta praska  7

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -
naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444

SKUP aut tel. 573-418-807

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne
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

mini og³oszenia
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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu MERIDIAN

w Baguio City na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej i wioski

Supang przynale¿nej do Igorod Tribe, która s³ynie z daru uzdrawiania

praktykowanego i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

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 eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y

obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.

Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e

spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. 45 minut, 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 EFRENDO S. BALDO
filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹ zdumieni

umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e

czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

EFRENDO 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 Efrendo?

- wizyta trwa ok. 45 minut przez które Efrendo zajmuje siê

ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala je¿eli 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:

12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,

28 i 29 wrzeœnia

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 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

Patryk Jaki w kampanii na

prezydenta Warszawy obiecuje

kierowcom poszerzenie ulic i

likwidacjê zielonych s³upków.

Proszê Szanownych Pañstwa,

ca³y normalny œwiat dba o

pieszych i o ich ¿ycie. Ca³y

normalny œwiat zwê¿a ulice i

ogranicza prêdkoœæ w miastach.

Samochodów jest za du¿o, a

jeden z nich nale¿y do populi-

sty z Opola. Aliœci Jaworzno

jest miastem, w którym przez

pó³tora roku nie by³o œmier-

telnego wypadku. Œwiat zza

kierownicy Jakiemu podobnym

jest œwiatem czystego egoizmu

i braku wyobraŸni. Od lat ist-

nieje psychologia transportu

i bezpieczeñstwa ruchu drogo-

wego, która wskazuje przysz³e

morderstwa samochodem ju¿

na etapie planowania infra-

struktury drogowej. Dlatego

panu i panu podobnym dziê-

kujê. Ani do dyplomacji ani do

IPN-u, ani na prezydenta.

Czas ch³odu to czas infekcji

dróg oddechowych, a czas

upa³ów - to czas infekcji uk³adu

pokarmowego. Tym razem

zajmiemy siê brzuszkiem.

Bakteriologia wyró¿nia grupê

mikroorganizmów o nazwie

enterobactriacae czyli entero-

koków. Nale¿¹ do niej takie

bakterie, jak e.coli, clostridium,

shigella, yersinia, salmonella,

helicobacter. Ich patogennoœæ

hamuje pa³eczka kwasu mle-

To teraz na co?

Zadzwoñ i umów siê na rozmowê

tel. 602 267 377.

Darmowe pomiary t³uszczu

i zakwaszenia organizmu.

Poznaj przyczynê.

kowego, czyli bacillus acidofilus,

któr¹ znajdziemy we wszela-

kiego produktach kiszonych i

bakteryjnych mlecznych, czyli

w zsiad³ym mleku, maœlance czy

jogurcie - oczywiœcie nie z

roczn¹ gwarancj¹ przydatnoœci

do spo¿ycia. Dlatego warto

proponowaæ je zwierzakom.

Enterokoki produkuj¹ entero-

toksyny, czyli swojego rodzaju

siusiu i kupkê, które dodatkowo

demoluj¹  zdrowie. Z niedbal-

stwa i chêci uproszczenia

pojêæ przestano rozró¿niaæ

zaka¿enia bakteryjne, które

zwalcza siê antybiotykami, od

zatruæ pokarmowych, których

przyczyn¹ s¹ enterotoksyny.

Jest prosta metoda, aby pojêcia

te odró¿niæ. Zatrucie pokarmo-

we jest wtedy, kiedy objawy

wystêpuj¹ natychmiast po

spo¿yciu. Na przyk³ad po

podaniu saszetki, w której ¿y³y

enterobakterie, te wyproduko-

wa³y enterotoksyny. Potem

bakterie zabito chemikaliami

spo¿ywczymi lub temperatur¹,

a enterotoksyny zosta³y. Infek-

cja bateryjna ¿o³¹dka i jelit

ujawni siê po dwóch do trzech

dni, bo enterokoki potrzebuj¹

czasu, aby siê namno¿yæ tak,

jak przy anginie. Czy ktoœ

s³ysza³ o zatruciu angin¹?

Po s¹siedzku

Niedawno sprzed mojego okna

zniknê³o kolejne du¿e drzewo. Na

wiosnê rzeczywiœcie zaczê³o za-

mieraæ, ale czêœæ zielonej korony

dawa³a nadziejê na przetrwanie.

Niestety, inne dodatkowe czynniki,

jak s¹siedztwo drogi i chodnika,

ruch ciê¿kich pojazdów, spowo-

dowa³y, ¿e decyzjê na wycinkê

wydano. Ponadto teren prywatny,

a dla w³aœciciela to w zasadzie

g³ównie liœcie, które musi sprz¹-

taæ... Obetonowano je niedawno

jeszcze bardziej, nie pozostawio-

no dostatecznej przestrzeni ko-

rzeniom - musia³o z cz³owiekiem

przegraæ. Niby nic, koniecznoœæ,

¿aden problem, to tylko topola.

Tymczasem strata jest ogromna,

poniewa¿ du¿e, stare drzewo, jak

ta roz³o¿ysta topola szara, produ-

kuje tyle tlenu, co nawet kilkaset

ma³ych drzewek. Ponadto du¿a

korona obni¿a temperaturê latem

i wy³apuje niebezpieczne dla

ludzkiego zdrowia i ¿ycia py³y.

Warto sobie zdaæ sprawê, ¿e tak-

¿e drzewo rosn¹ce na prywatnym

terenie oddzia³uje zbawiennie na

ca³¹ okolicê. Skupmy siê jednak

na terenach miejskich. Wzd³u¿

Jagielloñskiej posadzono w³aœnie

kilka m³odych drzew z projektu

„Milion drzew”. Wiadomo jednak,

¿e w miejskich warunkach, drzewa

posadzone dziœ, nie dorosn¹ nigdy

do rozmiarów tych du¿ych okazów.

W czym wiêc generalnie

le¿y problem? Moim zdaniem, po

pierwsze, w niedostatecznej

œwiadomoœci potrzeby zieleni

w naszym ¿yciu i jej roli w prze-

strzeni miasta. Po drugie, w

niew³aœciwej pielêgnacji lub jej

braku. I w koñcu po trzecie – w

braku konsekwencji w dzia³aniu.

Patrzymy na drzewa przedmio-

towo, jak na ³awki czy kosze, nie na

¿ywe organizmy, tworz¹ce ekosys-

tem, które wymagaj¹ odpowiednich

warunków - wsadzone w beton

dobrze rosn¹æ nie bêd¹. Kwestie

problemowe za³atwiamy zeroje-

dynkowo: zostawiæ albo wyci¹æ, nie

ma niczego pomiêdzy. Tymczasem

drzewa nie s¹ nale¿ycie pielêgno-

wane. Stare korony s¹ czêsto pod-

krzesywane od do³u, a nie reduko-

wane od góry, co szkodzi roœlinom

i skraca ich ¿ywotnoœæ. W zasadzie

nie stosuje siê innych zabiegów.

Tymczasem wycinka powinna byæ

zawsze ostatecznoœci¹. Tak pod-

chodzi siê  do zieleni w innych mia-

stach europejskich, np. w Pary¿u.

Z kolei brak konsekwencji widaæ

doskonale w przypadku ró¿nych

inwestycji miejskich, gdzie niemal

zawsze zieleñ znajduje siê na

ostatnim miejscu skali wa¿noœci,

zw³aszcza zieleñ zastana. Na te-

renie dzielnicy dochodzi problem

Zieleñ siê liczy

zazêbiaj¹cych siê kompetencji

ró¿nych podmiotów, co znacz¹co

przeszkadza w odpowiednim za-

rz¹dzaniu. Pragê da siê zazieleniæ,

jednak nie wystarczy drzewo po-

sadziæ, trzeba jeszcze o nie dbaæ.

Problemów jest oczywiœcie

wiêcej, ale jak wskazuj¹ zwyciêskie

„zielone” realizacje z bud¿etu

partycypacyjnego, które s¹ stale

wybierane, wiele mog¹ sami

mieszkañcy. To ich aktynoœæ budzi

nadzieja na pozytywne zmiany.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice

W warszawskim ogrodzie zoologicznym ruszy³a zbiórka

zapasów na zimê. Mieszkañcy proszeni s¹ o przynoszenie

orzechów w³oskich, laskowych i ¿o³êdzi. W ramach podziê-

kowania ZOO obdarowuje bezp³atnymi wejœciówkami.

Dziesiêæ litrów ¿o³êdzi albo piêæ litrów orzechów w³oskich b¹dŸ la-

skowych – za tak¹ liczbê pokarmu mo¿na otrzymaæ bezp³atne wejœcie

do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Mieszkañcy mog¹ skorzystaæ z

wycieczki od razu lub w inny wybrany dzieñ, do koñca 2018 roku.

Jesienne dary bêd¹ pokarmem dla niemal wszystkich zwierz¹t

kopytnych – ¿ubrów, bizonów, antylop, jeleni a nawet ¿yraf.

Smakoszami orzechów s¹ z kolei papugi i pawiany. Czêœæ

zbiorów trafi do Ptasiego Azylu, miejsca przeznaczonego

do leczenia i rehabilitacji skrzydlatych zwierz¹t. Co ciekawe,

¿o³êdzie s¹ tak¿e lekarstwem na problemy trawienne niektórych

podopiecznych zoo, dlatego pracownicy ogrodu prowadz¹ tego

typu zbiórki ju¿ od ponad 40 lat.

W tym roku potrzebna jest jedna tona ¿o³êdzi i jedna tona

orzechów. Zbiórka potrwa do 16 listopada b¹dŸ do momentu, w

którym mieszkañcy przynios¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ zapasów.

Podarunki przyjmowane s¹ codziennie, w godzinach otwarcia

warszawskiego zoo, tu¿ przy wejœciu od strony ul. Ratu-

szowej oraz dru-

gim, obok Mostu

Gdañskiego.

Szczegó³y na

temat postêpów

akcji s¹ publikowa-

ne na fanpage’u

Miejskiego Ogrodu

Zoologicznego a

tak¿e na stronie

in te rne towe j :

zoo.waw.pl.

ZOO rozpoczyna zbiórkê
¿o³êdzi i orzechów

Przed nami Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu (15-22 wrzeœnia),

który zwieñczy Europejski Dzieñ bez Samochodu i coroczne œwiêto mi³oœników

komunikacji - Dni Transportu Publicznego.

- Zachêcam do udzia³u i œwiêtowania a przede wszystkim do przesiadki do Warszawskiego Transportu

Publicznego. Jest ekologiczny, mo¿na nim podró¿owaæ szybko, wygodnie i bezpiecznie – mówi Renata

Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Europejski Tydzieñ Zrównowa¿onego Transportu zosta³ zainicjowany

w 2002 roku przez Komisjê Europejsk¹, by zachêciæ spo³eczeñstwa do ekologicznego podró¿owania pieszo,

na rowerze i komunikacj¹ miejsk¹. Has³em przewodnim tegorocznej edycji jest „Przesi¹dŸ siê i jedŸ”.

Pierwsza impreza - Ekokreatywna Warszawa - poœwiêcona ekologii, zrównowa¿onemu transportowi,

recyklingowi, upcyklingowi i rêkodzie³u ju¿ w najbli¿szy weekend, 15 i 16 wrzeœnia na terenie

zajezdni Miejskich Zak³adów Autobusowych przy ulicy W³oœciañskiej 52. W programie równie¿ warsz-

taty dla dzieci, gry i zabawy edukacyjne - bêdzie mo¿na spotkaæ siê z Panem Bilecikiem, uzyskaæ

informacje o taryfie biletowej i uk³adzie komunikacyjnym oraz przed³u¿yæ wa¿noœæ e-hologramu.

Podczas wydarzenia zostanie równie¿ zainaugurowana tygodniowa gra - „Przesiadaj siê i jedŸ”.

We wtorek i œrodê (18 i 19 wrzeœnia) Zarz¹d Transportu Miejskiego zaprasza do Cen-

trum Edukacji Przyrodniczo – Leœnej w Powsinie na zajêcia edukacyjne dla uczniów szkó³

podstawowych (szczegó³y dotycz¹ce zapisów mo¿na znaleŸæ na stronie: www.ztm.waw.pl).

A w czwartek zapraszamy do œledzenia profilu Warszawskiego Transportu Publicznego

na Facebooku. Co godzinê, miêdzy 8 a 15, bêd¹ pojawiaæ siê pytania dotycz¹ce sto³ecznej

komunikacji miejskiej. Do wygrania bêd¹ bilety krótkookresowe.

Od pi¹tku, 21 wrzeœnia na WêŸle Komunikacyjnym M³ociny bêdzie mo¿na podziwiaæ

fotografie warszawskiej flory i fauny, autorstwa Aleksandra Zió³ka. Do wszystkich miejsc,

uwiecznionych na zdjêciach, mo¿na dojechaæ Warszawskim Transportem Publicznym, a pe³n¹

listê parków i rezerwatów mo¿na znaleŸæ pod adresem: zielonamapa.waw.pl.

Obchody tygodnia ze zrównowa¿onym transportem zakoñcz¹ siê 22 wrzeœnia. W sobotê –

w Europejski Dzieñ bez Samochodu nie trzeba bêdzie kasowaæ biletów w metrze, autobusach,

tramwajach i poci¹gach. Komunikacja bêdzie bezp³atna w pierwszej jak i drugiej strefie biletowej.

Zwieñczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu bêdzie coroczne œwiêto

mi³oœników komunikacji - Dni Transportu Publicznego. W tym roku odbêd¹ siê na terenie

zajezdni autobusowej Ostrobramska w godz. 10.00-17.00. Zapraszamy tak¿e do zwiedzania

Zak³adu Naprawy Tramwajów przy ul. M³ynarskiej 2 (wejœcie od strony skrzy¿owania ulicy

Wolskiej i M³ynarskiej). Atrakcji nie zabraknie - bêdzie mo¿na przejechaæ siê zabytkowymi

autobusami i tramwajami, obejrzeæ wystawy taboru, wzi¹æ udzia³ w grach i konkursach.

Przesi¹dŸ siê i jedŸ
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Testament, wbrew doœæ powszechnemu pogl¹dowi, nie

musi powstaæ w ostatnich dniach ¿ycia. Obecnie coraz

wiêcej m³odych, przewiduj¹cych ludzi spisuje swoj¹ wolê

co do maj¹tku, jaki po sobie by zostawili w danej chwili.

Istnieje jednak parê zasad, których nale¿y trzymaæ siê

przy spisywaniu, aby nasz testament by³ wa¿ny z punktu

widzenia prawnego.

Obecnie zasady te s¹ zebrane w czêœci 3 Kodeksu Cywilnego,

gdzie artyku³y 949-958 dok³adnie okreœlaj¹ wymogi dla ka¿dego

z rodzajów testamentów. Najpopularniejszym jest testament

w³asnorêczny, inaczej okreœlany holograficznym, który wymaga,

by testator spisa³ go w ca³oœci w³asnorêcznie i opatrzy³ w³a-

snorêcznym podpisem i dat¹. Brak daty nie powoduje jego

niewa¿noœci, ale brak podpisu oraz brak formy odrêcznej

ca³oœci tekstu niestety ju¿ tak. Jedynie gdy brak daty powoduje

w¹tpliwoœci co do zdolnoœci testatora do jego spisania (np.

wp³yw choroby na umys³), rzeczywistej woli lub wzajemnego

stosunku kilku testamentów tego samego autora, brak daty

mo¿e wywo³aæ niewa¿noœæ tego¿.

Kolejnym, i chyba najbezpieczniejszym pod wzglêdem

dowodowym, jest testament notarialny, który jest w ca³oœci

sporz¹dzany w formie aktu notarialnego, a jego powiernikiem

mo¿na ustanowiæ samego notariusza.

Ostatnim z tzw. zwyk³ych testamentów jest testament alo-

graficzny. Taki testament winien byæ sporz¹dzony w obecnoœci

dwóch œwiadków (¿aden ze œwiadków nie mo¿e byæ benefi-

cjentem testamentu) ustnie przed urzêdnikiem pañstwowym.

Katalog urzêdników uprawnionych do odebrania takowego

testamentu jest ograniczony do: wójta, burmistrza, prezydenta

miasta, starosty, marsza³ka województwa, sekretarza powiatu

albo gminy oraz kierownika urzêdu stanu cywilnego. Oœwiad-

czenie woli spadkodawcy jest spisywane w formie protoko³u z

podaniem daty, nastêpnie odczytywane obecnym, a protokó³

zostaje podpisany przez spadkodawcê, œwiadków i osobê,

wobec której testator wolê sw¹ wyjawi³. Jeœli z jakiœ przyczyn

testament nie mo¿e byæ podpisany przez spadkodawcê lub

któregoœ ze œwiadków, nale¿y fakt ten zaznaczyæ w protokole

wraz z przyczyn¹ braku. Jedynie osoby nieme lub g³uche nie

mog¹ sporz¹dziæ tego rodzaju oœwiadczenia.

Poza testamentami zwyk³ymi zdarzaj¹ siê te¿ testamenty

szczególne, jednak moc ich jest ograniczona w czasie. S¹ one

wa¿ne przez 6 miesiêcy od chwili ustania okolicznoœci, która

uzasadnia³a niemo¿noœæ skorzystania z którejœ z form testa-

menty zwyk³ego, chyba, ¿e testator zmar³ przed up³ywem tego

terminu.

Najpopularniejszym z nich jest testament ustny. Mo¿na

go og³osiæ przy obawie rych³ej œmierci, lub gdy w skutek

szczególnych okolicznoœci zachowanie zwyk³ej formy jest

niemo¿liwe lub bardzo utrudnione. Wtedy spadkodawca musi

wyraziæ swoj¹ wolê ustnie w obecnoœci min. 3 œwiadków.

Treœæ jego ustala siê poprzez spisanie jego treœci przez

jednego ze œwiadków przed up³ywem roku od wydarzenia,

z podaniem daty i miejsca oœwiadczenia, a pismo podpisz¹

dwaj œwiadkowie i testator lub trzej œwiadkowie. Gdyby

jednak nie nast¹pi³o spisanie, mo¿na poprzez z³o¿enie

zgodnych zeznañ przez œwiadków ustaliæ jego treœæ. Jest to

jednak mo¿liwe tylko w ci¹gu 6 miesiêcy od otwarcia spadku

tj. œmierci testatora.

Testament podró¿ny, z kolei, sk³adany jest podczas podró¿y

na polskim statku morskim lub powietrznym przed dowódc¹

lub jego zastêpc¹ w obecnoœci dwóch œwiadków. Dowódca lub

zastêpca nastêpnie spisuje wolê spadkodawcy podaj¹c datê

spisania, i pismo jest odczytywane wobec wszystkich obec-

nych przy sk³adaniu oryginalnego oœwiadczenia. Jest to forma

bardzo podobna do testamentu alograficznego i wymaga pod-

pisu œwiadków, testatora oraz osoby spisuj¹cej i w przypadku

braku mo¿liwoœci podpisania przez spadkodawcê, podobnie

jak w testamencie alograficznym, nale¿y zaznaczyæ ten fakt

wraz z wyjaœnieniem. Jednak, w tym wypadku, jeœli zachowanie

formy pisemnej jest niemo¿liwe, istnieje mo¿liwoœæ sporz¹dzenia

testamentu ustnego.

Najrzadziej spotykanym testamentem jest wojskowy. Formê

tego testamentu okreœla Minister Obrony Narodowej w rozpo-

rz¹dzeniu. Zazwyczaj jest on wykorzystywany w przypadku

wojny, ale mo¿e te¿ byæ sporz¹dzonym w trakcie manewrów

wojskowych itp.

Dlaczego warto spisaæ testament? Po pierwsze, nawet

jeœli nasz testament z jakiegoœ powodu zostanie uznany za

niewa¿ny, s¹dy maj¹ w zwyczaju braæ pod uwagê wolê spad-

kodawcy w takim zakresie, w jakim to mo¿liwe i uzasadnione

okolicznoœciami. Jeœli nie chcemy, by ktoœ po nas dziedziczy³,

mo¿emy go wydziedziczyæ, czyli odsun¹æ od dziedziczenia po

nas w tak zwanym testamencie negatywnym. W ten sposób

mo¿emy zabezpieczyæ nasze dobra, przed przekazaniem ich

w rêce cz³onka rodziny, który nam szkodzi³ i z którym byliœmy

sk³óceni.

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e wola testatora, czyli spadkodawcy,

mo¿e byæ zmieniona do ostatniego tchnienia. W kolejnych

artyku³ach wyjaœniê kto, po kim dziedziczy i dlaczego, oraz

kiedy do dziedziczenia dochodzi Skarb Pañstwa.

Delfina Gerbert-Czarniecka

Prawnik na Wrotkach

Dziedziczenie: testament
czyli wola testatora

Nic w tym dziwnego, gdy¿

od 1988 r. Kapela Praska re-

pertuarem, wykonami i urokiem

wypracowa³a sobie grono

wielbicieli. Grupa w sk³adzie

Czes³aw Jakubik, Pawe³ Po-

p³awski, Ryszard Dolanowski,

Zbigniew Pogorzelski i Marek

Gru¿ewski jest wielokrotnym

laureatem festiwali kapel po-

dwórkowych. Podtrzymuje i

kultywuje tradycjê praskich

piosenek, choæ w jej repertu-

arze mo¿na znaleŸæ tak¿e

utwory wojenne, okupacyjne,

czy pieœni Legionów Polskich.

By³o œpiewnie, tanecznie

i… pyzato! Œpiewnie, gdy¿

prócz koncertu Jubilatów

wystêpowa³y te¿ Praskie

Ma³mazyje.

Tanecznie, gdy¿ przy lokal-

nych dŸwiêkach nogi same

rwa³y siê do tañca. Najtrafniej

„tanecznoœæ” podsumowa³

burmistrz Pragi Pó³noc Woj-

ciech Zab³ocki, którego wprost

rozchwytywa³y pra¿anki: –

Zagraliœcie Panowie tylko jeden

kawa³ek, a ja go przetañczy-

³em a¿ z trzema paniami…

Burmistrz Zab³ocki wraz z

radnymi dzielnicy uzna³, ¿e

kapela jest „mark¹ Pragi”.

Wyrazy uznania Kapela

Praska otrzymywa³a od wielu

znamienitych goœci. Pose³ Pawe³

Lisiecki podkreœla³, ¿e zawsze,

gdy potrzeba, to muzycy godz¹

Dmuchaæ ferajna!
W ostatnim dniu sierpnia Kapela Praska œwiêtowa³a Jubileusz 30-lecia. Wydarzenie,

które odby³o siê w Centrum Kreatywnoœci przy ul. Targowej zgromadzi³o wielu przyjació³

grupy i mi³oœników warszawsko-praskiego folkloru.

siê wyst¹piæ na lokalnych impre-

zach: - Œwietne jest to, ¿e Kapela

Praska ma zawsze w kalendarzu

woln¹ kartkê dla Pragi…

Marsza³ek Mazowsza, Adam

Struzik, poprzez Izabelê Stel-

mañsk¹, wicedyrektor Depar-

tamentu Kultury, Promocji i

Turystyki, przekaza³ muzykom

listowne gratulacje i medal

„Pro Masovia”: – Za cenny

wk³ad w popularyzowanie

warszawskiego folkloru oraz

pielêgnowanie tradycji praskich

kapel podwórkowych…”.

Ze œwietnym pomys³em wyst¹-

pi³o Warszawskie Towarzystwo

Cyklistów, które podarowa³o

piêæ pieczo³owicie wykonanych

figurek przedstawiaj¹cych

ka¿dego z muzyków. A „pyzato”

by³o, gdy¿ ku pokrzepieniu

cia³a, imprezê wzbogacono

konsumpcj¹ praskich, trady-

cyjnych pyz rodem z Baru

Retro z ul. Z¹bkowskiej.

Fot. Adam Rosiñski

Tekst za „Mieszkaniec”

Przez trzy jesienne miesi¹ce ka¿dy posiadacz karty

warszawiaka bêdzie móg³ zwiedzaæ sto³eczne muzea p³ac¹c

za wejœcie zaledwie z³otówkê. Projekt „Muzeum za 1 z³” jest

wynikiem stanowiska Rady Miasta w sprawie warszawskich

obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez

Polskê.

„Warszawa obchodzi setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci

pod has³em „Warszawa. Stolica Wolnoœci”. Na bogaty program

obchodów sk³adaj¹ siê wydarzenia w dzielnicach, w instytucjach

miejskich oraz przygotowywane przez organizacje pozarz¹dowe.

Wszystkie te wydarzenia maj¹ charakter obywatelski, wspólno-

towy i w³¹czaj¹cy - pozwalaj¹cy warszawiakom cieszyæ siê z

odzyskanej 100 lat temu wolnoœci i osi¹gniêæ niepodleg³ej

ojczyzny” – czytamy w stanowisku radnych miejskich.

Ulgowe bilety obowi¹zuj¹ od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2018 r.

w 12 miejskich instytucjach kultury:

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Historii ¯ydów Polskich Polin

Muzeum Karykatury

oraz w Muzeum Warszawy wraz z oddzia³ami, czyli w:

Muzeum Drukarstwa

Muzeum Farmacji

Muzeum – Miejsce Pamiêci Palmiry

Muzeum Ordynariatu Polowego

Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Woli

Centrum Interpretacji Zabytku

Korczakianum

Dofinansowanie projektu z bud¿etu miasta to 660 tys. z³.

Muzeum za 1z³

„Rekiny” za torami
skonale zaprojektowana zieleñ w czêœciach wspólnych. Na

tym nie koniec, poniewa¿ inwestycjê ,,Warszawski Œwit’’

cechowaæ bêd¹ równie¿ du¿e okna zapewniaj¹ce odpowiedni

dostêp do œwiat³a dziennego, idealnie dopasowane mieszkania

z komfortowymi rozk³adami, a tak¿e funkcjonalne lokale przy-

stosowane do Waszych potrzeb. O wyj¹tkowej i przyjaznej

atmosferze nie zapominaj¹c.”

Trudno powiedzieæ, jakie by³y kulisy alkowy i dlaczego tak

nerwowo na ostatniej sesji reagowali wszyscy trzej bohatero-

wie z „Kenpolu”, gdy radny Tondera zapyta³ o to, czy fakt, ¿e

firma „Kenpol” zarz¹dza budynkami przy ulicy Krasiñskiego 58

na ¯oliborzu wzniesionymi przez firmê Home Invest, w których

pomimo istnienia wspólnoty mieszkaniowej deweloper nadal

jest udzia³owcem, nie mia³ wp³ywu na decyzje podejmowanie

w sprawie przez radê i zarz¹d dzielnicy i czy nie dosz³o w tej

sprawie do manipulowania rad¹ i radnymi, a tak¿e opini¹

publiczn¹. PiS jednog³oœnie odrzuci³ wniosek o debatê w tej

sprawie, a prowadz¹cy obrady Marek Bielecki natychmiast

zamkn¹³ sesjê. Do dziœ dumnie przed budynkiem Krasiñskiego

58 powiewa flaga Home Invest, a na fasadzie informacja o

administratorze - firmie „Kenpol”.                                      Red.

dokoñczenie ze str. 1

Kolejna edycja najwiêkszej

imprezy plenerowej na prawym

brzegu Wis³y ju¿ za nami. W

sobotê 8 wrzeœnia na scenie

na rogu ulic Z¹bkowskiej i

Brzeskiej wyst¹pili m.in. Bayer

Full, Mirami, HLA, a gwiazd¹

wieczoru by³ zespó³ Robert

Gawliñski z zespo³em „Wilki”.

Pogoda dopisywa³a prawie

przez ca³¹ imprezê, dopiero

wieczorna burza zmusi³a or-

ganizatorów do rezygnacji z

wystêpu Teatru SABAT Ma-

³gorzaty Potockiej. Trochê

deszczu nie przeszkodzi³o

jednak „Wilkom”, którzy przyci¹-

gnêli t³umy fanów i ich koncert

Œwiêto ulicy Z¹bkowskiej
- Ju¿ po raz szesnasty bawimy siê na ulicy Z¹bkowskiej

– przypomnia³ widzom wiceburmistrz Pragi Zbigniew

Cierpisz, który w ostatni¹ sobotê tu¿ po godz. 15 otworzy³

scenê g³ówn¹ i zapowiedzia³ wystêp zespo³u Bayer Full.

z zapowiadanych 60 minut

trwa³ ponad pó³torej godziny.

Oprócz wystêpów na scenie

g³ównej organizatorzy przy-

gotowali równie¿ mnóstwo

atrakcji dla mieszkañców i

goœci. Ju¿ od godz. 9 mo¿na

by³o zakupiæ u ponad 20

wystawców lokalne wyroby

rzemieœlnicze, a na dzieci

czeka³a darmowa wata cukrowa,

malowanie twarzy oraz wspólne

czytanie bajek. Du¿ym zainte-

resowaniem cieszyli siê równie¿

siatkarze reprezentacji Polski,

którzy trenowali wspólnie z

uczestnikami imprezy na rogu

ul. Targowej.


