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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

dokoñczenie na str. 2

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wybielanie zêbów

- 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

Sukces ubieg³orocznych

warsztatów poetycko-teatralnych

„Czas na poezjê – poezja na

czasie” zachêci³ autorki pro-

jektu, Annê Jêdrzejczyk z

Towarzystwa Teatralnego

Pod Górkê i Beatê Bieliñsk¹-

Jacewicz do opracowania

ich drugiej edycji, tym razem,

w nieco zmienionej formie,

nawi¹zuj¹cej do obchodzonej

w tym roku rocznicy 100-lecia

odzyskania przez Polskê

niepodleg³oœci.

Warsztaty, których przed-

miotem by³a poezja patrio-

tyczna takich poetów, jak

Juliusz S³owacki, Jan Lechoñ,

Krzysztof Kamil Baczyñski

czy Marian Hemar, a tak¿e

twórczoœæ w³asna uczestni-

ków, przeznaczone by³y dla

osób indywidualnych oraz

stowarzyszeñ poetyckich

i teatralnych z Pragi-Pó³noc

i Pragi-Po³udnie.

Zajêcia, prowadzone przez

aktora, a jednoczeœnie profe-

sora Akademii Teatralnej w

Warszawie, Stanis³awa Gór-

kê i Monikê Œwitaj w dwóch

praskich bibliotekach, Biblio-

tece Publicznej im. ks. Jana

Twardowskiego przy ulicy

Skoczylasa 9 i w Bibliotece

Publicznej im. Zygmunta

Rumla przy ul. Maissnera 5,

obejmowa³y m.in. emisjê

g³osu i elementy wyst¹pieñ

publicznych.

Efekty cyklu 7. spotkañ

zajêciowych mieliœmy okazjê

podziwiaæ 20 listopada,

podczas Gali Poetyckiej,

która odby³a siê w siedzibie

Biblioteki Publicznej Dzielnicy

„Droga do wolnoœci”

- warsztaty poetyckie
Uroczysta gala w siedzibie Biblioteki Publicznej

im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Skoczylasa 9,

zakoñczy³a drug¹ edycjê warsztatów poetycko-teatralnych,

zrealizowanych z Funduszu Animacji Kultury m.st. Warszawy

w bibliotekach praskich.

dokoñczenie na str. 3

Kompleks szkolnych gma-

chów, w których dziœ mieœci

siê Szko³a Podstawowa nr 354

im. Adama Asnyka zosta³

zaprojektowany przez wybit-

nego architekta Konstantego

Sylwina Jakimowicza, autora

m.in. projektu praskiej konka-

tedry na Kamionku. Szko³a

przy Otwockiej by³a jedn¹ z 8

nowych szkó³, które powsta³y

w Warszawie po odzyskaniu

przez Polskê niepodleg³oœci.

Zosta³a zbudowana w tzw.

stylu magistrackim. Oprócz

dwuskrzyd³owego gmachu

szkolnego stoj¹cego frontem

do ul. Otwockiej w sk³ad

kompleksu wesz³y dwa budynki

mieszkalne dla nauczycieli,

po³o¿one przy Siedleckiej 29

i £ochowskiej 40. Obecnie

tymi budynkami zarz¹dza

ZGN Praga Pó³noc (obydwa

budynki s¹ aktualnie remon-

towane w ramach programu

rewitalizacji). W tym roku ca³y

kompleks zosta³ wpisany do

wojewódzkiego rejestru za-

bytków dziêki zabiegom

Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”.

Starania spo³eczników zosta-

³y docenione przez dyrektor

szko³y, Renatê Wilczyñsk¹ w

formie monta¿u w dniu jubi-

leuszu symbolicznej tabliczki

Jubilatka z Otwockiej

skoñczy³a 90 lat
Uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ w micha³owskiej

Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego rozpoczê³y siê

w miniony pi¹tek uroczyste obchody 90-lecia istnienia

szko³y podstawowej przy ul. Otwockiej 3. To jedna z

najstarszych, wci¹¿ dzia³aj¹cych praskich szkó³. Roz-

poczê³a dzia³alnoœæ w 1928 r.

Jak podaj¹ oficjalne Ÿród³a,

28 listopada br. Rada Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

wybra³a nowy Zarz¹d Dziel-

nicy Bia³o³êka. Wiadomo

jednak, ¿e w obecnym ustro-

ju Warszawy burmistrzów

poszczególnych dzielnic nie

wybieraj¹ radni, lecz liderzy

zwyciêskiej partii. Wobec

ogromnej przewagi w War-

szawie Platformy Obywatel-

skiej, to w³aœnie politycy PO

zadecydowali, kto któr¹

dzielnic¹ bêdzie zarz¹dza³.

St¹d przetasowania i roszady

burmistrzów, sprawdzonych

ju¿ w pracy samorz¹dowej,

przesuwanych tylko na inne

miejsca. Przyk³adowo wice-

burmistrz Ursynowa zosta³

burmistrzem Mokotowa, a

burmistrz Mokotowa – burmi-

strzem Ursusa. Nas interesuje

Bia³o³êka.

Nowym burmistrzem Bia³o-

³êki zosta³ Grzegorz Kuca

(PO), absolwent Akademii

Leona KoŸmiñskiego, dotych-

czas sprawuj¹cy funkcjê

Bia³o³êka: nowy zarz¹d

– starzy znajomi
Nowym burmistrzem Bia³o³êki zosta³ Grzegorz Kuca,

dotychczasowy wiceburmistrz Bemowa, natomiast

zarz¹dzaj¹ca do tej pory Bia³o³êk¹ Ilona Soja-Koz³owska,

zosta³a przesuniêta na Pragê-Pó³noc.

O budowê tego chodnika

mieszkañcy wspierani przez

czêœæ radnych z obu dzielnic

toczyli boje z miastem i kolej¹

przez 5 lat. Historiê procesu

powstawania chodnika przy-

bli¿y³ przyby³ym na uroczy-

stoœæ mieszkañcom okolicy

Krzysztof Michalski z Praskiego

Stowarzyszenia Mieszkañców

„Micha³ów”. Dzia³ania zmie-

rzaj¹ce do budowy chodnika

trwa³y tyle lat przede wszystkim

ze wzglêdu na skomplikowa-

ne uzgodnienia prowadzone

przez Zarz¹d Dróg Miejskich z

kilkoma spó³kami kolejowymi.

Szczêœliwy fina³ tych prac

nast¹pi³ po tegorocznych

wyborach samorz¹dowych.

Jeszcze w trakcie budowy,

dziêki zabiegom spo³eczników

Chodnik z Pragi na Targówek gotowy
Bez fanfar, bij¹cych dzwonów, ale w obecnoœci telewizyj-

nej kamery. W³aœnie w takich okolicznoœciach mieszkañcy

Szmulek i Targówka Fabrycznego œwiêtowali w minion¹

niedzielê zakoñczenie budowy 200-metrowego odcinka

chodnika, którego brakowa³o wzd³u¿ „ma³ej” Radzymiñskiej.
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W Galerii Wileñskiej Miko-

³ajki odby³y siê ju¿ 1 grudnia.

W wybranych sklepach kon-

certowa³a orkiestra w asyœcie

Œwiêtego Miko³aja, który

przygotowa³ dla klientów

Galerii Wileñskiej prezenty w

postaci kart podarunkowych

o wartoœci 30 z³.

Grudzieñ pe³en atrakcji

w Galerii Wileñskiej

wiceburmistrza Bemowa,

zajmuj¹cy siê tam m.in. in-

westycjami sportowymi.

Pierwszym wiceburmi-

strzem zosta³ Jan Mackiewicz

(Razem dla Bia³o³êki), by³y

burmistrz Bia³o³êki, który w

rzeczywistoœci nigdy nie obj¹³

stanowiska z powodu ostrych

taræ politycznych w dzielnicy.

Funkcjê drugiego wicebur-

mistrza bêdzie pe³niæ Anna

Majchrzak (PO), by³a prze-

wodnicz¹ca Rady Dzielnicy,

znana z bezpardonowej walki

z radnymi opozycji. W ostatnich

wyborach zdoby³a najwiêcej

g³osów na Bia³o³êce.

Wreszcie trzecim wiceburmi-

strzem zosta³a Izabela Zi¹tek

(Nowoczesna), radna Sejmiku

Mazowieckiego, reprezentuj¹ca

w radzie regionu Ochotê.

Dotychczasowa burmistrz

Bia³o³êki, Ilona Soja-Koz³owska

zosta³a skierowana na odcinek

praski, gdzie Koalicja Obywa-

telska (wyborczy komitet PO

i Nowoczesnej) buduje koali-

cjê z lokalnym komitetem

Kocham Pragê i SLD. Przez

ostatni¹ kadencjê na Pradze-

Pó³noc rz¹dzi³ PiS - to jedyna

spoœród 18 dzielnic, gdzie w

ostatnich wyborach PiS mia³

lepszy wynik ni¿ Platforma z

Nowoczesn¹.

JK

Bia³o³êka: nowy zarz¹d

– starzy znajomi
dokoñczenie ze str. 1

z Micha³owa uda³o siê wpro-

wadziæ do projektu kilka

zmian: dobudowano ³¹cznik

od strony Szmulek, a tak¿e

wybrukowano przedept do

miejsca pamiêci upamiêt-

niaj¹cego ofiary zbrodni

niemieckiej z 1943 r.

To nie koniec zabiegów o

poprawê sytuacji pieszych na

granicy Pragi i Targówka.

Spo³ecznicy zapowiadaj¹

powrót do sprawy k³adki na

Naczelnikowskiej, która dziœ

jest niedostêpna dla osób

maj¹cych trudnoœci z poru-

szaniem siê. Optymalnym

dokoñczenie ze str. 1

Chodnik z Pragi

na Targówek gotowy

rozwi¹zaniem w tym miejscu

jest budowa chodnika prowa-

dz¹cego przez tory, dziêki

czemu mieszkañcy zyskaliby

wygodne dojœcie do przystan-

ku na Piotra Skargi, a tak¿e

doposa¿enie k³adki w windy.

Mamy nadziejê, ¿e kolejarze

przychylnie podejd¹ do tych

pomys³ów i na poprawê

sytuacji pieszych i wózko-

wiczów w tym miejscu nie

trzeba bêdzie czekaæ do mo-

mentu zakoñczenia budowy

obwodnicy Pragi.

K.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Miko³ajki w muzycznej oprawie, œwi¹teczny k¹cik z

atrakcjami, warsztaty dla dzieci pachn¹ce piernikami czy

pakowanie prezentów, to tylko niektóre z wielu atrakcji

planowanych na terenie Galerii Wileñskiej w okresie

przedœwi¹tecznym.

Dla najm³odszych zaœ

przewidziane by³y miko³aj-

kowe zabawy, œwi¹teczne

zajêcia edukacyjne, pachn¹ce

zdrowe ciastka oraz spotkanie

ze Œwiêtym Miko³ajem.

W terminie do 27 grudnia

w pasa¿u g³ównym Galerii

stoi œwi¹teczne stoisko, gdzie

mo¿na nabyæ piêkne bombki

na choinkê, rêcznie robione

stroiki oraz inne ozdoby bo-

¿onarodzeniowe. To dosko-

na³a okazja do uzupe³nienia

lub wymiany domowego wy-

stroju œwi¹tecznego.

Zaœ od 18 do 23 grudnia

bêdzie mo¿na bezp³atnie

zapakowaæ prezent dla naj-

bli¿szych przy stanowisku

Google. Wystarczy posiadaæ

Kartê Sta³ego Klienta Galerii

Wileñskiej i zainstalowaæ

aplikacjê GPay, aby skorzystaæ

z us³ugi.

Towarzysz¹ca akcji atrakcja,

to specjalnie przygotowana

œwi¹teczna strefa wypoczyn-

kowa, która pozwoli klientom

na chwilê relaksu w gor¹czce

œwi¹tecznych zakupów.
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„Droga do wolnoœci”

- warsztaty poetyckie

Praga Pó³noc im. ks. Jana

Twardowskiego przy ul. Sko-

czylasa 9. W³asne utwory

zaprezentowali: Wojciech

Namys³, Irena Posiewko i

Leszek Sobolewski, na-

tomiast Zofia Cymerska

wyst¹pi³a w duecie z prof.

Stanis³awem Górk¹.

Laureaci warsztatów wy-

kazali siê wielkim talentem

poetyckim i recytatorskim.

Ciekawy by³ te¿ wybór tema-

tów oraz sposób ich przedsta-

wienia. Ka¿dy utwór w jakiœ

sposób nawi¹zywa³ do wyda-

rzeñ, dziêki którym mo¿emy

dziœ cieszyæ siê wolnoœci¹.

Przyk³adowo Wojciech Namys³

w wierszu „Niepokorni” przy-

pomnia³ m³odych uczestników

Powstania Wielkopolskiego,

jednego z niewielu polskich

zrywów patriotycznych za-

koñczonych zwyciêstwem, a

mimo to stosunkowo rzadko

opiewanego w utworach

literackich.

Jeœli chodzi o wykonanie, to

uwagê widzów przyci¹gnê³a

zw³aszcza sugestywna inter-

pretacja Leszka Sobolew-

skiego poetyckiej rozmowy z

powstañcem warszawskim,

spotkanym w Parku Praskim.

Krañcowo ró¿na, liryczna

recytacja Ireny Posiewko

jej wiersza „Tu jestem” te¿

spotka³a siê z wielkim uzna-

niem. Po prostu widaæ by³o,

¿e wszystkich uczestników

Warsztatów po³¹czy³a wielka

pasja i mi³oœæ do poezji.

- Ka¿de spotkanie by³o dla

nas œwiêtem - przyzna³a podczas

gali wspó³autorka „Drogi do

wolnoœci”, Beata Bieliñska-

Jacewicz. - Nie waham siê

Jubilatka z Otwockiej

skoñczy³a 90 lat
informuj¹cej, ¿e szko³a jest

zabytkiem.

W okresie miêdzywojennym

kompleks mieœci³ cztery szko³y.

W czasie wojny gmach zajê³y

wojska niemieckie, a na prze-

³omie 1944 i 1945 r. funkcjono-

wa³ przy Otwockiej warszawski

magistrat. Dzia³alnoœæ eduka-

cyjna wznowiona zosta³a w

dawnym gmachu szkolnym we

wrzeœniu 1945 r. i od tej pory

budynek mieœci³ szko³y ró¿nego

typu (podstawowe, gimnazjum

i œrednie, w tym liceum ekono-

miczne). Dziœ placówka przy

Otwockiej liczy 16 oddzia³ów

(razem z wygaszanym gimna-

zjum) i 315 uczniów. Od 2015 r.

dyrektorem szko³y jest Rena-

ta Wilczyñska, absolwentka

szko³y i wieloletnia nauczycielka

jêzyka niemieckiego.

Po uroczystoœciach ko-

œcielnych samorz¹dowcy,

spo³ecznicy, przedstawiciele

innych praskich szkó³ oraz

absolwenci i uczniowie prze-

nieœli siê do budynku szko³y,

aby dalej œwiêtowaæ. Po prze-

mówieniach, wrêczaniu dy-

plomów i medali zebrani mieli

okazjê wys³uchaæ koncertu

poezji Adama Asnyka, a

tak¿e wspomnieñ najstarszej

¿yj¹cej absolwentki szko³y,

94-letniej Ireny Tomasiñskiej,

dawnej nauczycielki i organi-

zatorki tajnych kompletów w

czasie II wojny œwiatowej.

Jubileuszowi szko³y towa-

rzyszy wystawa archiwalnych

zdjêæ umieszczonych zarów-

no wewn¹trz budynku, jak i

na ogrodzeniu placówki. Gra-

tulujemy piêknego jubileuszu

i ¿yczymy 100 lat.             K.

dokoñczenie ze str. 1

nawet powiedzieæ, ¿e projekt

ten zmieni³ tak moje ¿ycie, jak

i ¿ycie uczestników warsztatów.

Przynajmniej dwie osoby

zdecydowa³y siê pójœæ dalej

drog¹ artystyczn¹.

Projekt „Droga do Wolnoœci”

zyska³ uznanie Narodowego

Centrum Kultury. Jako jeden

z dwudziestu projektów z ca³ej

Polski zosta³ zaprezentowany

18 paŸdziernika na corocznej

Ogólnopolskiej Gie³dzie Pro-

jektów w Centrum Kultury w

Bia³ymstoku. To du¿e wyró¿-

nienie, zw³aszcza, ¿e w tym

roku prezentowane by³y

projekty tak znanych i aktyw-

nych oœrodków kulturalnych,

jak Muzeum Narodowe w

Krakowie czy Muzeum Mar-

sza³ka Józefa Pi³sudskiego

w Sulejówku.

Galê II edycji warsztatów

poezji patriotycznej „Droga

do Wolnoœci” w Bibliotece

Publicznej im. ks. Jana

Twardowskiego uœwietni³

spektakl „Piosenka w drodze

do Niepodleg³ej” w wyko-

naniu Stanis³awa Górki i

Wojciecha Machnickiego,

przy akompaniamencie Zbi-

gniewa Rymarza. Us³yszeliœmy

przegl¹d pieœni patriotycznych,

od „Pieœni Konfederatów

Barskich”, poprzez ulubion¹

„Kadrówkê” i „Przybyli u³ani

pod okienko”, po „Pierwsz¹

Brygadê” i „Janek Wiœniew-

ski pad³”. Nie zabrak³o te¿

mniej znanych, humory-

stycznych utworów, jak

„Pobór na dziewczynki”,

„Leguny”, czy „Stasiek, Powi-

œla król”, a wszystko to, jak

klamr¹, spina³y „Mury” Jacka

Kaczmarskiego.

Projekt sfinansowany

zosta³ z Funduszu Animacji

Kultury m.st. Warszawy,

programu przeznaczone-

go dla obszarów objêtych

rewitalizacj¹.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1
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O to, proszê Pañstwa art. 10.

Ma doœæ prost¹ konstrukcjê i,

jak to prawnicy mawiaj¹

expressis verbis, czyli prosto w

nos, wyk³ada co ma na myœli.

Art.10.

1. Ustrój Rzeczypospolitej

Polskiej opiera siê na podziale

i równowadze w³adzy ustawo-

dawczej, w³adzy wykonawczej

i w³adzy s¹downiczej.

2.W³adzê ustawodawcz¹

sprawuj¹ Sejm i Senat, w³a-

dzê wykonawcz¹ Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej i

Rada Ministrów, a w³adzê

s¹downicz¹ s¹dy i trybuna³y.

Tak to zdefiniowa³ nam

strukturê aparatu pañstwa

prawodawca w 1997, a my to

referendum potwierdziliœmy…

kto zatwierdzi³ ten zatwierdzi³,

tak wiem ;-).  

Mamy wiêc trójpodzia³

w³adzy na: ustawodawcz¹,

wykonawcz¹ i s¹downicz¹.

Mamy te¿ jasno okreœlone

kto, jaki organ, ka¿d¹ z nich

reprezentuje; czego jednak

nie ma tu zawartego, to ¿e

w³adze te, teoretycznie

powinny byæ niezale¿ne i

niezawis³e od siebie wzajem-

nie. To niedoœcigniony idea³,

niestety czeka jeszcze na

realizacjê i to chyba w ka¿-

dym miejscu na œwiecie.

A oto artyku³ 11, gdzie mowa

jest o partiach politycznych.

Art.11.

1. Rzeczpospolita Polska

zapewnia wolnoœæ tworzenia

i dzia³ania partii politycznych.

Partie polityczne zrzeszaj¹ na

zasadach dobrowolnoœci i

równoœci obywateli polskich

w celu wp³ywania metodami

demokratycznymi na kszta-

³towanie polityki pañstwa.

2. Finansowanie partii po-

litycznych jest jawne.

Ka¿dy mo¿e utworzyæ par-

tiê, a pañstwo, przynajmniej

w teorii, powinno zapewniæ

jej mo¿liwoœæ dzia³ania, bez

wzglêdu czy to partia walcz¹-

ca o nawi¹zanie kontaktów

z ufoludkami, czy te¿ maj¹ca

na celu poprawê sytuacji bez-

domnych. Warto go jednak

Kolejny etap podró¿y po Konstytucji czas rozpocz¹æ. Dziœ,

droga wycieczko, obejrzymy z bliska artyku³y stanowi¹ce

podstawê systemu rz¹dów w Rzeczypospolitej Polskiej

oraz sposobu, w jaki przeciêtny Kowalski, przynajmniej

w teorii, mo¿e byæ reprezentowany u w³adzy w³aœnie.

Coraz wiêcej warszawia-

ków anga¿uje siê w wolonta-

riat. Na ich pracy opieraj¹

swoj¹ dzia³alnoœæ stowarzy-

szenia i fundacje. Z ich

wsparcia coraz czêœciej

korzystaj¹ instytucje kultury,

Warszawski wolontariat ma ró¿ne twarze

- zainspiruj siê, do³¹cz, rozpocznij przygodê
Rozwój i nowe doœwiadczenia, ciekawe znajomoœci,

chêæ poznawania, poszerzania wiedzy, chêæ niesienia

bezinteresownej pomocy, odskocznia od pracy. Co

³¹czy te motywacje? Wolontariat! W³aœnie ruszy³a miejska

kampania promuj¹ca ideê wolontariatu w stolicy.

takie jak muzea, biblioteki czy

teatry. Wolontariusze chêtnie

w³¹czaj¹ siê w inicjatywy

s³u¿¹ce edukacji, pomocy

spo³ecznej czy zdrowiu.

Dzia³aj¹ na rzecz ochrony

œrodowiska naturalnego czy

zwierz¹t. Dziêki pomocy wo-

lontariuszy organizowane s¹

sportowe, kulturalne czy

rocznicowe wydarzenia.

W stolicy w³aœnie rozpo-

czê³a siê kampania, która

promuje ideê wolontariatu.

Jej bohaterami s¹ warszawia-

cy - wolontariusze, którzy

pokazuj¹ zalety anga¿owania

siê w ¿ycie miasta, jej miesz-

kañców i skorzystania z po-

tencja³u, które daje Warsza-

wa. Kampania zosta³a przy-

gotowana przez sto³eczny

ratusz w ramach projektu

„Ochotnicy warszawscy”.

– Wolontariat jest cudow-

nym narzêdziem do popra-

wiania psychiki, samopoczu-

cia, nastroju – przekonuje

Ewa, wolontariuszka wielu

akcji spo³ecznych, dzia³aj¹ca

w wolontariacie ro¿nych in-

stytucji kultury. – Wolontariu-

szem mo¿na zostaæ bez

wzglêdu na wiek. Ka¿dy ma

jakieœ zdolnoœci, zaintereso-

wania i doœwiadczenia, wiêc

mo¿na je wykorzystaæ w wo-

lontariacie – mówi Angelika,

wolontariuszka w Schronisku

„Na Paluchu”. - Z wolontaria-

tem jest tak jak z tym, co po-

wiedzia³ prof. Bartoszewski,

¿e warto byæ przyzwoitym,

chocia¿ nie zawsze siê to

op³aca. Warto byæ wolontariu-

szem. Wolontariat daje ra-

doœæ ¿ycia, daje spe³nienie,

daje pe³niê ¿ycia. Jak w³aœci-

wie ka¿dy kontakt z drugim

cz³owiekiem – mówi Zbi-

gniew, wolontariusz Muzeum

Historii ̄ ydów Polskich POLIN,

laureat tegorocznego tytu³u

„Ambasadora wolontariusza

Muzeum”.

W ramach kampanii spo-

³ecznej w przestrzeni miasta

pojawi³y siê zdjêcia warszaw-

skich wolontariuszy zarówno

osób m³odych, jak i seniorów,

dzia³aj¹cych na rzecz m.in.

muzeów, schroniska dla zwie-

rz¹t, akcji spo³ecznych czy

organizacji pozarz¹dowych.

Grafiki zosta³y wzbogacone o

cytaty z wypowiedzi bohaterów

udzielonych podczas wywia-

dów. Historie wolontariuszy,

ich motywacje, doœwiadcze-

nia s¹ ciekawe i inspiruj¹ce,

dlatego zachêcamy do zapo-

znania siê z pe³nymi wywia-

dami (w za³¹czeniu). 

Kampania potrwa do koñca

grudnia 2018 r. Jest prowa-

dzona za poœrednictwem

plakatów i spotów w komu-

nikacji miejskiej – metrze,

tramwajach, autobusach oraz

poprzez reklamy w Internecie.

Elementy kampanii pojawi¹

siê równie¿ na przystankach

Warszawskiego Transportu

Publicznego, w Wydzia³ach

Obs³ugi Mieszkañców, bi-

bliotekach, domach kultury,

Miejscach Aktywnoœci Lokal-

nej, domach s¹siedzkich. W

mediach spo³ecznoœciowych

i na Miejskim Portalu Wolon-

tariatu www.ochotnicy.waw.pl

prezentowane bêd¹ historie

i sylwetki wolontariuszy-

bohaterów kampanii.

Czekamy na Ciebie!

Na wszystkich, którzy za

spraw¹ kampanii bêd¹ chcieli

podj¹æ wolontariat czeka

wiele warszawskich organi-

zacji i instytucji. Propozycje

wolontariatu w tych miej-

scach znajduj¹ siê na Miej-

skim Portalu Wolontariatu –

www.ocho tn icy.waw.p l ,

³¹cz¹cym organizatorów

wolontariatu z zaintereso-

wanymi. Portal u³atwia za-

anga¿owanie, prezentuj¹c

propozycje wed³ug kategorii

(np. kultura, edukacja sport),

czy te¿ wed³ug dzielnic. Co-

dziennie mo¿na znaleŸæ tam

oko³o 100 ró¿norodnych ofert

wolontariatu.

M.st. Warszawa wspiera

rozwój wolontariatu od 2014 r.

Wszystkie dzia³ania w tym

obszarze ³¹czy projekt

„Ochotnicy warszawscy”,

realizowany przy udziale

organizacji pozarz¹dowych i

miejskich instytucji. To nowa-

torskie dzia³anie – Warszawa

jest pierwszym miastem w

Polsce, wspieraj¹cym wolon-

tariat w sposób systemowy.

W stolicy, w ramach posze-

rzania kompetencji wolonta-

riuszy i organizatorów wolon-

tariatu, mo¿na bezp³atnie

skorzystaæ z ró¿norodnej

oferty programów wsparcia

i rozwoju, w tym szkoleñ,

konsultacji, debat i innych

spotkañ tematycznych. Ka¿dy

wolontariusz wspó³pracuj¹cy

z warszawskim sektorem

pozarz¹dowym lub instytucj¹

miejsk¹, mo¿e uczestniczyæ

w programie szkoleniowym

„Pomagam-Zyskujê”. Po-

przez udzia³ w szkoleniach

ochotnicy zyskuj¹ mo¿liwoœæ

pog³êbienia wiedzy oraz na-

bycia nowych umiejêtnoœci.

Wolontariusze szkolili siê

m.in. z wyst¹pieñ publicznych,

animacji czasu wolnego

dzieci i m³odzie¿y, komunikacji

interpersonalnej, umiejêtnoœci

liderskich oraz zarz¹dzania

sob¹ w czasie. Na dedykowa-

ne wsparcie mog¹ równie¿

liczyæ wolontariusze, którzy

s¹ na co dzieñ zwi¹zani z

placówkami opiekuñczo-

leczniczymi oraz hospicjami.

Dziêki wspó³pracy Centrum

Alzhaimera z „Ochotnikami

warszawskimi” dla wolonta-

riuszy (a tak¿e kandydatów

na wolontariuszy!) powsta³

program „Wspieraj dobrze”,

w którego sk³ad wchodz¹

specjalistyczne szkolenia, a

tak¿e superwizje. Na szerok¹

ofertê wsparcia i szkoleñ

mog¹ liczyæ tak¿e organiza-

torzy wolontariatu – organiza-

cje pozarz¹dowe i instytucje

oraz sami koordynatorzy

wolontariatu. W ramach pro-

jektu „Ochotnicy warszawscy”

organizowane s¹ dedykowane

programy szkoleniowe dla

instytucji, konkursy dla orga-

nizacji oraz wiele szkoleñ,

spotkañ, debat oraz indy-

widualne poradnictwo dla

koordynatorów.

W 2018 r. z ró¿norodnego

wsparcia w ramach projektu

„Ochotnicy warszawscy”

skorzysta³o ju¿ blisko 500

wolontariuszy oraz ponad

150 warszawskich instytucji

i organizacji pozarz¹dowych.

rozwa¿aæ wraz z 12., mówi¹-

cym o innych przejawach

mo¿liwej aktywnoœci spo³ecz-

nie ka¿dego z nas.

Art.12.

Rzeczpospolita Polska

zapewnia wolnoœæ tworzenia

i dzia³ania zwi¹zków zawo-

dowych, organizacji spo³ecz-

no-zawodowych rolników,

stowarzyszeñ, ruchów obywa-

telskich, innych dobrowolnych

zrzeszeñ oraz fundacji.

Tu podobnie jak w przypad-

ku artyku³u 11., mo¿emy

stworzyæ dowoln¹ organiza-

cjê i aparat pañstwowy ma

obowi¹zek nam to umo¿liwiæ.

No dobrze, ale ta dowol-

noœæ tworzenia jest jednak

ograniczona i o tym informuje

nas artyku³ 13.

Art.13.

Zakazane jest istnienie

partii politycznych i innych

organizacji odwo³uj¹cych siê

w swoich programach do to-

talitarnych metod i praktyk

dzia³ania nazizmu, faszyzmu

i komunizmu, a tak¿e tych,

których program lub dzia³al-

noœæ zak³ada lub dopuszcza

nienawiœæ rasow¹ i narodo-

woœciow¹, stosowanie prze-

mocy w celu zdobycia w³adzy

lub wp³ywu na politykê pañstwa

albo przewiduje utajnienie

struktur lub cz³onkostwa.

Szczegó³y dzia³alnoœci i

zasad tworzenia partii oraz

innych organizacji wymienio-

nych w art.11 i 12 ustalone

zosta³y przez prawodawcê w

oddzielnych ustawach. War-

to do nich siêgn¹æ, maj¹c w

planach utworzenie którejkol-

wiek z mo¿liwych grup, gdy¿

zawieraj¹ one bardzo szcze-

gó³owe informacje i instrukcje

co do wymogów, iloœci cz³onków

za³o¿ycieli oraz ograniczeñ

w mo¿liwej dzia³alnoœci. W

du¿ej mierze ograniczenia

zawarte w tych ustawach s¹

rozwiniêciem art.13.

Dlatego w³aœnie, droga

wycieczko, nale¿y patrzeæ na

te trzy artyku³y jako powi¹zane.

Mimo ¿e mo¿emy w dowol-

nym momencie za³o¿yæ czy

przyst¹piæ do stowarzysze-

nia, partii lub na zasadach

wolontariackich przy³¹czyæ

siê do jakieœ organizacji, warto

byæ œwiadomym ograniczeñ,

jakim wszystkie te organizacji

podlegaj¹. Mówi¹c potocz-

nie… wy¿ej pupy nie podsko-

czysz. I to samo tyczy siê

wszelkich przejawów dzia-

³alnoœci spo³ecznej ka¿dego

z nas.

Dalej poruszymy temat rzekê

- art. 14, stanowi¹cy przyczynek

ca³ego prawa prasowego

obecnie obowi¹zuj¹cego w

naszym domu, tj. kraju.

O to on:

Art. 14. Rzeczpospolita

Polska zapewnia wolnoœæ

prasy i innych œrodków spo-

³ecznego przekazu.

Piêkne, ale jak¿e ogólne

has³o. Powinno ono w gruncie

oznaczaæ, ¿e mamy wolnoœæ

s³owa i cenzura nie istnieje, co

do rzeczywistoœci przynajmniej

na poziomie ogólnokrajowym,

mo¿na jednak mieæ pewne

w¹tpliwoœci.

Jednak manifestacj¹ tego

jest choæby pojawianie siê

wci¹¿ nowych tytu³ów lokal-

nych i wp³ywem jaki potrafi¹

one mieæ na w³adze lokalne.

W sumie ka¿dy z nas mo¿e

obecnie staæ siê dziennika-

rzem a jego sukces zale¿y od

rzetelnoœci jego pracy i dzia-

³añ w jakie siê zaanga¿uje.

Wracaj¹c do tematu

bliskiego ka¿demu z nas, a

ju¿ tu wspomnianego, czyli

samorz¹dów, ich podwaliny

s¹ zawarte w pierwszej ko-

lejnoœci w art. 15.

Art. 15. 1. Ustrój terytorialny

Rzeczypospolitej Polskiej

zapewnia decentralizacjê

w³adzy publicznej.

2. Zasadniczy podzia³ teryto-

rialny pañstwa, uwzglêdniaj¹cy

wiêzi spo³eczne, gospodarcze

lub kulturowe i zapewniaj¹cy

jednostkom terytorialnym

zdolnoœæ wykonywania zadañ

publicznych okreœla ustawa.

Temat jest bliski, bo ka¿dy

z nas ma z samorz¹dami do

czynienia prawie na co dzieñ,

choæ nie zawsze sobie z tego

zdaje sprawê. Wszystkie

zbiory lokalne od zarz¹du

spó³dzielni mieszkaniowej

po pobliski urz¹d gminy, to

samorz¹dy. Wiele innych

aspektów naszego ¿ycia jest

przez nie kontrolowane,

choæby szko³y i przedszkola.

Konstytucja gwarantuje ich

istnienie jako najni¿szego

poziomu w³adzy. Decentrali-

zacja jest wa¿nym aspektem

tego¿, jednak jak widzimy w

otaczaj¹cym œwiecie, poci¹-

gniêta do absurdu mo¿e pro-

wadziæ do parali¿u i braku

potrzebnych lokalnym spo-

³ecznoœciom decyzji i dzia³añ.

Równie¿ ta decentralizacja

prowadzi do powstawania wielu,

czêsto o zbie¿nych i pokry-

waj¹cych siê kompetencjami/

uprawnieniami, jednostek …

a biedny obywatel ginie w

g¹szczu. Znaj¹c jednak histo-

ryczne pod³o¿e zamys³u tj.

poprzedni ustrój, który centra-

lizacj¹ sta³, trudno siê dziwiæ,

¿e twórcy Konstytucji po³o¿yli

taki nacisk na decentralizacjê.

Warto tu zauwa¿yæ, ¿e

same podzia³y terytorialne

pañstwa winny byæ oparte

lokalnych wiêziach spo³ecz-

nych, jednak szczegó³y tego,

jak i zasad dzia³ania samych

samorz¹dów prawodawca

zdecydowa³ siê przenieœæ do

ustaw uzupe³niaj¹cych.

Ponownie zapraszam do

kontaktu i zadawania pytañ

delfina@prawniknawrotkach.pl

Delfina W. Gerbert-Czarniecka

Prawnik na Wrotkach

Konstytucja art. 10-15
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7.12 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Podró¿nika – temat:

Zwyczaje i obrzêdy bo¿onarodzeniowe w ró¿nych krajach.

Prowadzenie Barbara Œleboda. Wstêp wolny.

8.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Mali Einsteini – temat: Œwiat³o. Doœwiadczenia i eksperymenty

dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa –

godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* ZAPACH ŒWI¥T warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Witra¿, akwarela, zdobienie pierników, szycie ozdób na choinkê,

oryginalne i artystyczne bombki na choinkê oraz florystyczne

ozdoby œwi¹tecznego sto³u. Warsztaty realizowanie w ramach

Miejsca Aktywnoœci Lokalnej „Szklana Góra” oraz projektu

„Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2018.

9.12 (niedziela) godz. 16.30 - Wyœlij ¿yczenia – artystyczny

performance dla dzieci. ̄ yczenia, marzenia, s³odkie upominki.

Udzia³ bezp³atny. Realizacja w ramach Miejsca Aktywnoœci

Lokalnej „Szklana Góra”.

9.12 (niedziela) godz. 17.30 - „Wstañcie pasterze mali”

koncert kolêd staropolskich z udzia³em instrumentów

dawnych dla dzieci 4+. Wstêp wolny. Realizacja w ramach

projektu „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2018.

11 i 18.12 (wtorek) godz. 9.30 - Mama Fit – bezp³atne

zajêcia dla mam z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de zajêcia

obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy przez stronê internetow¹.

Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.

12.12 (œroda) godz. 13.00 - „Syberyjska Gwiazdka” koncert

solistów DK Zacisze. Bo¿onarodzeniowe spotkanie op³atkowe

Ko³a Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.

14.12 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. W programie:

„Œwiêta Faustyna w blasku Mi³osierdzia” pokaz filmu oraz

rozmowa z Piotrem Weychertem, re¿yserem oraz Justyn¹

Mañkowsk¹, autork¹ obrazu œw. Faustyny. Realizacja w

ramach Miejsca Aktywnoœci Lokalnej „Szklana Góra”.

Partner wydarzenia: Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie.

Moderator Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny.

15.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Nocny pejza¿. Godz.

10.30-12.00. Op³ata 25 z³.

* Mali Einsteini – temat: Lampki na choinkê. Doœwiadczenia

i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,

II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.

* Stres w ¿yciu dziecka, stres w ¿yciu rodzica. Warsztaty

rodzicielskie o tym, jak skutecznie siêgaæ po spokój. Prowadzi

Katarzyna Ga³¹zka. Godz. 10.00-12.00. Op³ata 50 z³.

17.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - „Kolêdy z Polski i ze

œwiata” koncert w wykonaniu: Ma³gorzata Koz³owska – œpiew,

Maria Holka – œpiew, fortepian, akordeon, Aleksander Baszun

– œpiew, klarnet, sza³amaja, gitara, flety, bêben radomski.

Koncert towarzyszy wigilijnemu spotkaniu Mieszkañców

Zacisza. Realizacja w ramach projektu „Muzycznie dla

s¹siadów” - Bud¿et Partycypacyjny 2018. Wstêp wolny.

17.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wigilijne spotkanie

Mieszkañców Zacisza oraz Studentów Uniwersytetu

Trzeciego Wieku DK Zacisze. Wstêp wolny. Realizacja

w ramach Miejsca Aktywnoœci Lokalnej „Szklana Góra”.

19.12 (œroda) godz. 13.00 - „PójdŸmy wszyscy do stajenki”

koncert solistów DK Zacisze. Spotkanie op³atkowe Ko³a nr 5

– Zacisze Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

20.12 (czwartek) godz. 17.30 - „Gdy b³yœnie pierwsza

gwiazda” koncert œwi¹teczny w wykonaniu wokalistów ze

Studia Piosenki Rozrywkowej oraz zespo³u Voice of Zacisze

DK Zacisze. Wstêp wolny.

31.12 (poniedzia³ek) Bal Sylwestrowy dla Doros³ych. Cena

220z³/osobê. Zaproszenia do kupienia w kasie DK Zacisze.

„Œwiat³o i cieñ” – tak w³aœnie

zatytu³owa³ Maciej JóŸwiak

wystawê swoich zdjêæ, otwart¹

24 listopada w Galerii 81

Stopni, bo te¿ œwiat³o i cieñ

s¹ na tych zdjêciach najwa¿-

niejsze. I jeszcze mg³a, która

wczesnym rankiem unosi siê

nad rzek¹ Orzyc, rozmywaj¹c

kszta³ty nadrzecznych zaroœli

i przydaj¹c krajobrazowi

tajemniczego, baœniowego

charakteru.

Powolny nurt rzeki, smugi

œwiat³a przechodz¹ce przez

ga³êzie drzew, przywodz¹

na myœl spokój letniego po-

po³udnia, gdzieœ na leœnej

polanie, z dala od zgie³ku

miasta. Cz³owiek wystêpuje

tu tylko raz: to ledwo widoczny

wêdkarz, potraktowany jako

t³o dla g³ównego bohatera

zdjêæ – rzeki. Obecnoœci cz³o-

wieka mo¿na siê tylko domy-

œlaæ, bo widzimy star¹ ³ódkê,

pozostawion¹ w sitowiu, ale

cz³owiek nie jest tu potrzebny.

Wystarczy przyroda.

Elementem, który wnosi do tych

statycznych kadrów trochê

ruchu, s¹ ptaki, uchwycone w

locie na tle nieba. Stado lec¹-

cych gêsi, których rozpostarte

„Œwiat³o i cieñ” - fotografie Macieja JóŸwiaka
Mazowiecki krajobraz nad rzek¹ Orzyc w obiektywie

Macieja JóŸwiaka staje siê zamglon¹, tajemnicz¹ krain¹,

urzekaj¹c¹ niezwyk³ym piêknem. A wszystko dziêki

umiejêtnemu uchwyceniu gry œwiat³a i cienia.

skrzyd³a, sfotografowane z

do³u tworz¹ na jasnym tle

chaotyczn¹ kompozycjê

ciemnych plam, bardziej

przypomina dzie³o malarza

abstrakcjonisty, ni¿ fotografiê.

Wra¿enie chaosu jest

chwilowe. Ptaki przelatuj¹ i

wracamy do spokojnych ujêæ

nadrzecznych ³¹k. Z delikat-

nymi smugami œwiat³a, ze

snuj¹cymi siê pasmami mgie³

- wszystkie zdjêcia Macieja

JóŸwiaka s¹ bardzo malarskie.

Jak pejza¿e impresjonistów,

staraj¹ siê uchwyciæ i utrwaliæ

odkryte w danym momencie

piêkno.

Wystawê zdjêæ Macieja

JóŸwiaka pt. „Œwiat³o i cieñ”

mo¿na ogl¹daæ do 28 grudnia

2018 r., w Galerii 81 Stopni

przy ul. K³opotowskiego 38

lok. 5, w czwartki i pi¹tki, w

godzinach 12.00-17.00.

Joanna Kiwilszo

Sto³eczna prasa zajê³a siê

tematem k³adki nad torami

kolejowymi przy stacji War-

szawa Praga w zwi¹zku z

zamkniêciem przez PKP jej

niewyremontowanej czêœci.

Korzystaj¹ z niej… pracownicy

ró¿nych spó³ek PKP, tymcza-

sem dla mieszkañców co

najmniej od lat 90. dostêp od

ul. Jagielloñskiej przez Plate-

rówek pozostaje odciêty. Tym

samym korzystanie z k³adki

jest znikome, skoro trzeba

nadrobiæ kilka kilometrów do-

oko³a, najpierw Jagielloñsk¹,

a potem ul. Golêdzinowsk¹.

Mieszkañcy Œliwic podno-

sili od lat ten problem. W

dzielnicowym wydziale infra-

struktury w 2015 roku uda³o

siê nawet okreœliæ mo¿liwy

przebieg chodnika prowadz¹-

cego do k³adki, ale temat nie

znalaz³ nale¿ytego zrozumie-

nia i kontynuacji. Tymczasem

po kolejnych kilku latach

braku konserwacji, zamkniêto

tak¿e sam¹ k³adkê. Wkrótce

pojawi¹ siê nowi mieszkañcy

osiedli: budowanego ju¿

obecnie przez Mennicê nad

Wis³¹ i planowanego przez

Mostostal w miejscu magazy-

nu wysokiego sk³adowania

FSO. W ostatnim czasie za-

interesowanie terenami miêdzy

ul. Jagielloñsk¹ a lini¹ kole-

jow¹ znacznie wzros³o. Za-

pewne przyczyni³y siê do

tego warsztaty trójstronne z

udzia³em w³aœcicieli terenów,

miasta i mieszkañców, jakie

odby³y siê w marcu w ramach

projektu „Osiedla Warszawy”.

Koniecznoœæ przywrócenia

k³adki, jako wa¿nego elementu

przysz³ego skomunikowania

tych terenów, znalaz³a siê w

wypracowanych rekomen-

dacjach. Teraz miasto ma

szansê na przejêcie wa¿nej

dla zrównowa¿onego rozwo-

ju okolicy infrastruktury, ale

nie zamierza tego robiæ. Z

Po s¹siedzku

(Nie)chciana k³adka
doniesieñ prasowych wynika,

¿e miasto nie jest zaintere-

sowane jej przejêciem, co

proponuje PKP, poniewa¿

wi¹za³oby siê to z wysokimi

kosztami remontu. Czy podana

kwota 650 tysiêcy z³otych

to du¿o? Generalny remont

k³adki nad drog¹ ZDM potrafi

kosztowaæ kilka milionów

z³otych, i takich kosztów na-

le¿a³oby siê spodziewaæ w

tym wypadku, o ile przewidzi-

my instalacjê podjazdów lub

wind. Wci¹¿ jest to niewielki

u³amek kwot, jakimi dysponuje

bud¿et miasta na remonty

i budowê infrastruktury.

Tymczasem zainteresowa-

nych takim po³¹czeniem ju¿

teraz by³oby wiêcej ni¿ tylko

obecni mieszkañcy Œliwic.

To np. pracownicy i studenci

uczelni KoŸmiñskiego, pra-

cownicy firmy Develey czy

klienci Hula-Kuli.

Ma³o tego, remont k³adki

mo¿na z pewnoœci¹ wykonaæ w

partnerstwie publiczno-prywatnym,

z udzia³em w³aœcicieli s¹siadu-

j¹cych terenów i zainteresowa-

nych podmiotów. Na Targówku

deweloper wybudowa³ przysta-

nek kolejowy, tutaj potrzebny

jest jedynie kawa³ek k³adki do

peronu istniej¹cej stacji.

Apelujê do nowych w³adz

dzielnicy o podjêcie zdecy-

dowanych dzia³añ w tej

sprawie. Moim zdaniem, jest to

obecnie kluczowa inwestycja

dla terenów Golêdzinowa i

Pelcowizny. Wygodny dostêp

do linii SKM to tak¿e mniej

samochodów na ulicach Pragi.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice

Przysiêgê na sztandar

Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³nie-

rzy Armii Krajowej okrêg

Ostro³êka z³o¿y³o 102 ¿o³nie-

rzy pó³nocnego Mazowsza.

Wœród przysiêgaj¹cych by³o

a¿ 30 kobiet, w tym matka z

córk¹ z Ciechanowa oraz

¿o³nierz, którego trzej bracia

równie¿ s¹ terytorialsami w 5

MBOT. Szeregi mazowieckiej

brygady powiêkszy³y siê o

kolejnych 14 mieszkañców

prawobrze¿nej Warszawy.

¯o³nierze OT wywodz¹ siê

z ró¿nych œrodowisk, repre-

zentuj¹ ró¿ne zawody, maj¹

ró¿ne pasje, ale ³¹czy ich jed-

no – chc¹ mieæ realny wp³yw

na budowanie potencja³u

bezpieczeñstwa Polski.

Wœród wypowiadaj¹cych

wczoraj s³owa przysiêgi naj-

liczniejsz¹ grupê stanowili

studenci, nauczyciele i in-

struktorzy sportowi. Nasze

szeregi powiêkszy³y siê rów-

nie¿ o osoby o unikalnych

zdolnoœciach czy zaintereso-

waniach. Jeden z ochotników

jest iluzjonist¹, inny tworzy

rysunki do komiksów, a jesz-

cze inny jest tatua¿yst¹.

¯o³nierze, którzy z³o¿yli

przysiêgê wojskow¹, wst¹pili

do s³u¿by 10 listopada. Wtedy

rozpoczê³a siê kolejna tura

16-dniowych szkoleñ pod-

stawowych do wojsk obrony

terytorialnej. Równolegle

trwa³o równie¿ szkolenie ro-

tacyjne ¿o³nierzy ju¿ zaprzy-

siê¿onych oraz szkolenie

wyrównawcze dla rezerwistów.

Terytorialsi przysiêgaj¹cy w

Wêgrowie zasil¹ szeregi 3

istniej¹cych ju¿ batalionów

lekkiej piechoty 5. Mazowieckiej

Brygady Obrony Terytorialnej

dyslokowanych w Siedlcach,

Komorowie i w Ciechanowie,

natomiast czêœæ z nich trafi

do ciechanowskich samo-

dzielnych pododdzia³ów.

Wkrótce swoje funkcjonowanie

rozpocznie kolejny batalion,

który powstanie w Zegrzu.

Aneta SZCZEPANIAK

Rzecznik prasowy

5. Mazowiecka Brygada

Obrony Terytorialnej

Przybywa terytorialsów
25 listopada odby³a siê kolejna przysiêga ¿o³nierzy

5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

im. st. sier¿. Mieczys³awa Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

To ju¿ 5 przysiêga w tym roku w mazowieckiej brygadzie.

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 30.11.2018 r. zosta³y

wywieszone na 21 dni i podane do publicznej

wiadomoœci wykazy nr WGN/17/2018 oraz WGN/18/2018

dotycz¹ce przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych

na terenie dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia

na okres do 3 lat.
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Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Prosto z mostu

Do napisania dzisiejszego felietonu

zainspirowa³a mnie powtarzana od d³u¿szego

czasu przez s¹siada z rubryki felietonistów,

Ireneusza Tonderê, akcja publikowania w

mediach spo³ecznoœciowych tabel przedsta-

wiaj¹cych poziom wykonania dzielnicowego

bud¿etu. Akcja ze wszech miar s³uszna. W

koñcu mieszkañcy Pragi powinni wiedzieæ,

jak wydawane s¹ ich pieni¹dze. Tyle tylko, ¿e

w wykonaniu doœwiadczonego praskiego

samorz¹dowca sprowadza siê do uszczypliwego

komentarza o marnym poziomie wykonania

inwestycji w dzielnicy. I to wszystko.

Jest Ÿle, bo w³adze dzielnicy i szefo-

stwo podleg³ych im jednostek nie wydaj¹

pieniêdzy, które s¹ do wydania w danym

roku bud¿etowym. Resztê ka¿dy mo¿e

sobie doœpiewaæ: nie wydaj¹, nie znaj¹ siê,

nie potrafi¹ rz¹dziæ.

Problem jest jednak o wiele bardziej

z³o¿ony, ni¿ wynika to z tabelek. Warto

odnieœæ siê do niego na konkretnych przy-

k³adach. A wiêc z grubsza nasza dzielnica

w 2018 r. mia³a do wydania na inwestycje

ok. 67 mln z³. Dla wiêkszoœci z Pañstwa,

jak i dla ni¿ej podpisanego, kwota niewy-

obra¿alna. Jednak w skali Warszawy s¹

to œrodki skromne. Dla porównania tylko

9 mln wiêcej kosztowa³a budowa nieca³ego

kilometra Trasy Œwiêtokrzyskiej od Dworca

Wschodniego w kierunku Targówka.

Tu¿ po wyborach poziom wykonania

oscylowa³ wokó³ 17 mln (nieca³e 26%

ca³oœci œrodków). Najs³abiej z wydawaniem

pieniêdzy, patrz¹c tylko na wspomnian¹

tabelê, radzi³y sobie Zarz¹d Praskich

Terenów Publicznych (6,55% poziomu

wykonania bud¿etu - wydane nieca³e

200 tys. z bud¿etu wynosz¹cego prawie

3 mln z³) i ZGN (17,44% - wydano 8,7 mln

z ponad 50 mln z³ przeznaczonych na

inwestycje w 2018 r.). S³abo, prawda?

Spójrzmy jednak na to bardziej szcze-

gó³owo. Prawie 3 mln z³ w bud¿ecie ZPTP

to dodatkowe œrodki, które mia³y byæ prze-

znaczone na modernizacjê placów zabaw,

ich doœwietlenie i monta¿ kamer. Pieni¹dze

w³adze dzielnicy pozyska³y z bud¿etu

centralnego. Chwalono siê tym ju¿ wiosn¹.

Jednak rzeczywisty transfer pieniêdzy,

równie¿ w blasku fleszy, nast¹pi³ dopiero

jesieni¹, w trakcie kampanii wyborczej. W

tym czasie wiêkszoœæ firm prowadz¹cych

prace na zewn¹trz finalizuje wczeœniej pod-

pisane kontrakty, ponadto aura staje siê

coraz mniej sprzyjaj¹ca do prowadzenia prac

ziemnych. Tym samym przekazane œrodki,

ze wzglêdu na konkretny cel, na jaki zosta³y

przeznaczone, w praktyce s¹ nie do wydania. A

przecie¿ mog³yby, bo skala potrzeb w zakresie

dzia³añ ZPTP na Pradze Pó³noc (czystoœæ ulic,

troska o zieleñ przyuliczn¹) jest ogromna.

Podobnie w przypadku ZGN. Wiêkszoœæ

œrodków przyznano na konkretny cel -

remonty wybranych kamienic w ramach

programu rewitalizacji. OpóŸnienia zwi¹zane

z ich wykwaterowywaniem (ka¿dy lokator

musi otrzymaæ i zaakceptowaæ lokal zastêp-

czy, a tych brakuje), jak i cenowy dyktat

wykonawców prac (nieub³agane prawa

ekonomii) doprowadzi³y do kolejnych

opóŸnieñ przetargowych. Odrêbn¹ kwesti¹

jest jakoœæ prac, za które podatnik p³aci,

niskie kary umowne dla wykonawców itp.

Zastanawiaj¹ siê Pañstwo zapewne,

po co o tym wszystkim piszê. Po to, by

zachêciæ nasz lokalny samorz¹d do

publicznej dyskusji o wydatkach dzielnicy.

Do t³umaczenia sensu ich ponoszenia,

ale te¿ pytania nas, mieszkañców, o

priorytety i potrzeby. Mam nadziejê, ¿e

stanie siê to na Pradze standardem i sprawi,

¿e to mieszkañcy stan¹ siê faktycznymi

gospodarzami dzielnicy, a nie tylko

„wyborczym miêsem armatnim”, które

jest potrzebne raz na cztery czy piêæ lat.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Fetyszyzacja tabelek

W przeddzieñ wydania NGP, 4 grudnia,

odbêdzie siê II sesja Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc, podczas której zostan¹ zatwierdzone

przez radnych koalicyjnych kandydatury

cz³onków zarz¹du oraz sk³ady komisji.

Zgodnie z obecnym ustrojem Warszawy

burmistrza dzielnicy i jego zastêpców nie

wybieraj¹ ani mieszkañcy, ani radni, lecz

liderzy partii. Koalicja Obywatelska, która

przejê³a w³adzê w dzielnicy, na stanowisko

burmistrza Pragi Pó³noc wyznaczy³a, pia-

stuj¹c¹ poprzednio funkcjê wiceburmistrza

Bielan i burmistrza Bia³o³êki, p. Ilonê Soja-

Koz³owsk¹. Sk³ad zarz¹du uzupe³ni¹ do-

brze znani pra¿anom Dariusz Kacprzak i

... Dariusz Wolke, którzy w poprzedniej

kadencji zd¹¿yli zapoznaæ siê z problema-

tyk¹ naszej dzielnicy, pe³ni¹c przez 2,5

roku funkcje wiceburmistrzów. Taki sk³ad

zarz¹du, przy uwzglêdnieniu osoby wybra-

nej na przewodnicz¹cego rady, potwierdza

porozumienie pomiêdzy Koalicj¹ Obywatelsk¹

a SLD. Udzia³ przedstawicieli Kocham

Pragê oby nie okaza³ siê pozornym.

Taka konfiguracja ma swoje plusy, ale

ma równie¿ minusy. Zapewne do najwa¿-

niejszych zalet powinna nale¿eæ wspó³praca

z ratuszem. Reprezentuj¹c to samo ugru-

powanie polityczne w³adze dzielnicy i m.st.

Warszawy, maj¹c wspólny cel i system

wartoœci, powinny wspó³dzia³aæ na zasa-

dach partnerstwa, dobrej komunikacji i

wzajemnego szacunku. To w³aœnie Koalicja

Obywatelska bêdzie ponosiæ odpowiedzial-

noœæ w tej kadencji za rezultaty pracy

na rzecz dzielnicy i jej mieszkañców.

Ze wsparciem ratusza zarz¹d i jednostki

bud¿etowe nie powininny mieæ problemu

zatem z m.in przyspieszeniem pod³¹czeñ

praskich budynków do miejskiej sieci c.o.

i c.c.w, szybsz¹ realizacj¹ wniosków o przy-

dzia³ lokali komunalnych i socjalnych dla

osób oczekuj¹cych, zwiêkszeniem tempa

realizacji nowych, czy niezrealizowanych

dotychczas remontów inwestycji publicznych,

zakoñczeniem nieudanych eksperymentalnych

programów mieszkaniowych. Jednostki

bud¿etowe bêd¹ otrzymywaæ œrodki fi-

nansowe w terminach, umo¿liwiaj¹cych

realizacjê zadañ statutowych w skali roku.

Nie posiadaj¹c œrodków z m.st. Warszawy,

¿aden z dyrektorów nie mo¿e og³osiæ

przetargu, czy zleciæ wykonania zadania.

Nie przestrzegaj¹c tej zasady, naruszyliby

bowiem przepisy Ustawy o finansach

publicznych. Wyeliminowaniu podlegaæ

bêd¹ marketingowe dywagacje opozycji o

niskiej realizacji planu, o przesuwaniu

œrodków finansowych na kolejne lata. Jest

szansa na budowê kompleksu sportowe-

go przy SP nr 73, modernizacjê basenu

przy ulicy Jagielloñskiej, realizacjê pro-

jektów z bud¿etu partycypacyjnego w

I pó³roczu, a nie w okresie jesienno-

zimowym, czy zwiêkszenie œrodków na

edukacjê dla podniesienia jakoœci i

wyników nauczania. O ile ulubiony cytat

nowego burmistrza „Nie daj siê zwyciê¿yæ

z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj” bêdzie

przyœwieca³ codziennym dzia³aniom,

obraz Pragi na naszych oczach powinien

systematycznie ulegaæ poprawie. Minusem

konfiguracji jest fakt, ¿e ¿aden z cz³onków

zarz¹du dzielnicy nie mieszka na Pradze

Pó³noc. Ale ... ka¿demu nale¿y daæ szansê.

Wkrótce przekonamy siê, czy zarz¹dzaj¹cy

dzielnic¹ podtrzymaj¹ dobry zwyczaj kontaktu

z mieszkañcami podczas otwartych spotkañ,

czy bêd¹ podejmowaæ decyzje w zaciszu

gabinetów. Zobaczymy czy przedstawiciele

stowarzyszenia lokalnego Kocham Pragê,

wchodz¹cy w sk³ad koalicji rz¹dz¹cej, maj¹

realny wp³yw na dzia³ania w dzielnicy.

Dzisiaj gratulujê wybranym i ¿yczê

wielu sukcesów!

Z poczuciem du¿ej satysfakcji, jako

absolwentka, chcia³abym zawiadomiæ,

i¿ 30 listopada obchodziliœmy 90 lecie

szko³y przy ulicy Otwockiej 3. Piêkny

jubileusz wszystkich placówek, które w

ca³ej historii tworzy³y szko³ê, po³¹czony z

wpisaniem zajmowanego budynku do re-

jestru zabytków. Przes³anie patrona szko³y

Adama Asnyka - „Szukajcie prawdy jasnego

p³omienia! Szukajcie nowych, nieodkry-

tych dróg”- oby dla m³odego pokolenia

Rekonstrukcja w³adzy

Kolejn¹ II sesjê rady, po uzgodnieniu z

liderami wszystkich klubów, pozwoli³em

sobie zwo³aæ na 4 grudnia. Rozpoczniemy

od z³o¿enia œlubowania przez Barbarê

Domañsk¹, która na pierwszej sesji by³a

nieobecna. Felieton ten piszê 30 listopada.

Jestem w doœæ niekomfortowej sytuacji,

znam bowiem planowany porz¹dek obrad

i wiem, co z niego mo¿e wynikaæ, ale czy

wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z

zamierzeniami - tego nie wiem. Zamiarem

jest w pe³ni ukonstytuowanie wszystkich

organów funkcjonuj¹cych w radzie. Najwa¿-

niejsze jest wybranie zarz¹du, bo licznik

cyka i jeœli nie zrobimy tego do 14

grudnia, to wyrêczy nas Pan Prezydent,

powo³uj¹c w³asny zarz¹d. Jestem prze-

konany, ¿e do tego nie dojdzie i od 4

grudnia Praga bêdzie mia³a nowy zarz¹d,

wybrany przez radê. Oczywiœcie, nie bêdzie

w nim osób zwi¹zanych z PiS. Zarz¹d

tworzyæ bêd¹ kandydatki i kandydaci za-

wi¹zani z Koalicj¹ Obywatelsk¹ i Kocham

Pragê. Wszystko wskazuje, ¿e Prag¹

ponownie ma rz¹dziæ kobieta, Ilona Soja-

Koz³owska z KO, doœwiadczony samorz¹-

dowiec, pracuj¹cy wczeœniej w zarz¹dach

na Bielanach i Bia³o³êce. Wiceburmistrzami

maj¹ byæ odwo³ani przez PiS w ubieg³ej

kadencji Dariusz Wolke i Dariusz Kacprzak.

W porz¹dku obrad jest powo³anie komisji

rady i wybranie ich sk³adów osobowych.

W tej kadencji chcemy powo³aæ ich dzie-

wiêæ. Trzy wnikaj¹ce wprost z przepisów

prawa - mieszkaniow¹, rewizyjn¹ oraz

petycji skarg i wniosków i szeœæ odpowia-

daj¹cych najbardziej istotnym potrzebom

Pragi, czyli bud¿etu i inwestycji, bezpie-

czeñstwa i prawa lokalnego, polityki

spo³ecznej, oœwiaty, kultury sportu i

promocji, architektury, planowania

przestrzennego i ochrony œrodowiska.

Kolejnoœæ w których je wymieniam, jest

przypadkowa i nie jest zwi¹zana z hierar-

chi¹ spraw do rozwi¹zywania na terenie

dzielnicy. Problemów jest wiele. Ka¿dy ma

inne priorytety. To, co mo¿na zrealizowaæ,

limituje bud¿et, a ten na przysz³y rok

jest spory. Byæ mo¿e jeszcze siê powiêk-

szy z racji niezrealizowanych wydatków,

zw³aszcza inwestycyjnych, w roku bie¿¹cym.

Sprawozdanie z wykonania dzielnicowe-

go za³¹cznika na 31 paŸdziernika br.,

które poleci³em przes³aæ wszystkim

radnym, jest doœæ dramatyczne w swojej

wymowie. Niezrealizowane wydatki

bie¿¹ce ponad 70 milionów z³otych,

niezrealizowane wydatki maj¹tkowe

prawie 50 milionów z³otych. Nie wiem,

jakie jest zaanga¿owanie wydatków,

ale dobrze nie jest. Szacujê, ¿e ok. 20

milionów z³otych z wydatków maj¹tko-

wych nie uda siê zrealizowaæ i trzeba

je bêdzie przenieœæ na kolejny rok. Aktu-

alnie funkcjonuj¹cy zarz¹d nie wnosi na

sesjê ¿adnych sprawy. Nierozwi¹zane

kwestie bud¿etowe pozostawia swoim

nastêpcom. Porz¹dek obrad, który pod-

pisa³em, to 31 punktów. G³osowania

bêd¹ czasoch³onne. Nie ma szansy na

wspomaganie siê elektronik¹. Ca³y

sprzêt do g³osowañ elektronicznych nie

dzia³a. Kto wie, kiedy sesjê skoñczymy.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Zarz¹d w Barburkê

Kluczowym wydarzeniem na pocz¹tku

ka¿dej kadencji samorz¹du jest wybór no-

wego zarz¹du. Radni bezpartyjni RdB i

IMB od zawsze stali na stanowisku, ¿e ma

nic wa¿niejszego dla dobra dzielnicy ni¿

odpolitycznienie samorz¹du. Przed sesj¹,

na której mia³o dojœæ do wyboru nowego

zarz¹du, bia³o³êcki PiS wystosowa³ apel,

skierowany do bezpartyjnych radnych,

lokalnych spo³eczników i wszystkich,

którym zale¿y na dobry dzielnicy, o

nastêpuj¹cej treœci: „Wybory samorz¹dowe

pokaza³y, ¿e ugrupowania bezpartyjne na

Bia³o³êce ciesz¹ siê ogromnym poparciem.

Razem w radzie dzielnicy dysponuj¹ 9

g³osami. Fundamentalnym postulatem

lokalnych spo³eczników od zawsze by³o

odpartyjnienie ratusza dzielnicy Bia³o³êka.

Klub PiS wychodzi naprzeciw tym oczeki-

waniom i proponuje powo³anie 5-osobo-

wego, bezpartyjnego zarz¹du dzielnicy,

sk³adaj¹cego siê tylko z bezpartyjnych,

bia³o³êckich aktywistów. Jako warunek

poparcia takiego zarz¹du bia³o³êcki PiS

oczekuje realizacji nastêpuj¹cych postulatów:

budowa metra na Bia³o³êkê, utworzenie

parku Lewandowskiego, utworzenie parku

Œwiderska, dzia³ania na rzecz zwiêkszenia

transparentnoœci pracy rady, wprowadzenie

transparentnoœci na linii zarz¹d dzielnicy-

deweloperzy, przyspieszenie budowy

placówek oœwiatowych, dzia³ania na rzecz

poprawy infrastruktury drogowej. Bia³o-

³êcki PiS deklaruje poparcie dla takiego

zarz¹du i apeluje o jak najszybsze jego

powo³anie.” Za nami druga sesja rady

dzielnicy Bia³o³êka. Koalicja PO-RdB

wybra³a zarz¹d. Na czterech cz³onków

a¿ trzech to partyjni dzia³acze PO i

.Nowoczesnej, nie maj¹cy w zasadzie

bladego pojêcia o Bia³o³êce. Kwiatkiem do

ko¿ucha w tym gronie jest Jan Mackiewicz,

przedstawiciel RdB. Bez ugrupowania,

któremu szefuje, PO nie mia³oby wiêkszoœci

w radzie. Jaki Jan Mackiewicz bêdzie mia³

wp³yw na kierunek rozwoju dzielnicy w

konstelacji 1 do 3? Czas poka¿e. Ale to,

¿e ¿aden z nowo wybranych cz³onków

zarz¹du nie zorientowa³ siê, i¿ na Bia³o³êce

nigdy nie by³o czterech wariantów

przebiegu trasy metra, co zasugerowa³

w swoim pytaniu przedstawiciel Rady

Warszawy, œwiadczy raczej o mizernym

poziomie nowego sk³adu. Nowa koalicja

nie uzna³a tak¿e za stosowne zapropono-

waæ w prezydium rady miejsca dla przed-

stawicieli wszystkich klubów. Ile zosta³o z

szumnych zapowiedzi RdB o koniecznoœci

odpartyjnienia samorz¹du? Dok³adnie

tyle, co nic.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Ambicje bezpartyjnych

by³o drogowskazem! Wyrazy szacunku i

podziêkowania dla dyrekcji i kadry peda-

gogicznej za zaanga¿owanie, poœwiêcenie

i wk³ad pracy. Nie zawsze wszystko by³o

³atwe i proste. Ale obecne sukcesy ciesz¹ i

dobrze rokuj¹ na przysz³oœæ! Dziêkujemy!

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski Eksperyment

Mieszkaniowy MEM

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Czarne chmury zbieraj¹ siê nad

œmieciami w Warszawie. Choæ to z³e

okreœlenie: przed œmieciami rysuje siê

œwietlana przysz³oœæ – byæ mo¿e nikt ich

ju¿ nie bêdzie niszczy³, spala³, a nawet

odbiera³ od mieszkañców. Sk³ada siê na

to kilka przyczyn, z których najistotniejsz¹

wydaje mi siê to, ¿e w wiêkszoœci dzielnic

Warszawy za odbiór odpadów odpowiada

spó³ka miejska MPO. Dopuszczenie mo¿-

liwoœci, by firmy nale¿¹ce do gmin-zlece-

niodawców by³y zleceniobiorcami odbioru

odpadów komunalnych, kompletnie zepsu³o

niez³¹ - choæ wymagaj¹c¹ doszlifowania -

reformê œmieciow¹ sprzed piêciu lat,

opart¹ na ustawie z 14 grudnia 2012 r. o

odpadach. Firmy takie s¹ mentalnymi mo-

nopolistami, króluje w nich jakoœtobêdzizm

oraz myœlenie jak z „Misia”: „Nie mamy

pañskiego p³aszcza i co pan nam zrobi?”

Byæ mo¿e obra¿am w ten sposób

niektórych ideowych samorz¹dowców

b¹dŸ krewnych samorz¹dowców kieru-

j¹cych takimi spó³kami w mniejszych

miastach, ale warszawski moloch, w 100%

nale¿¹cy do miasta, w pe³ni sobie na te

s³owa zas³u¿y³. Ot, prosty dowód. W moim

bloku œmieci wywo¿one s¹ w poniedzia³ki.

Gdy Sejm uszczêœliwi³ nas dodatkowym

œwiêtem w poniedzia³ek 12 listopada,

a po poprzednim d³ugim weekendzie

œmieci by³o wyj¹tkowo du¿o, panowie z

MPO – po prostu nie przyjechali. Mieli

przecie¿ wolne. Przez tydzieñ dusiliœmy

siê w œmieciach.

A co nas czeka od Nowego Roku? Obo-

wi¹zkowa segregacja œmieci z podzia³em

na szeœæ rodzajów: papier, metal, tworzywa

sztuczne, szk³o, opakowanie wielomateria-

³owe i na bioodpady. Dziœ w³aœciwie mamy

wolnoœæ wyboru: segregowaæ albo nie.

Op³ata za to ostatnie jest oczywiœcie

wy¿sza, ale ró¿nica nie ma charakteru

kary, raczej motywacji. Od przysz³ego roku

segregacja bêdzie obowi¹zkowa, a za jej

nieprzestrzeganie urz¹d naliczy karê

w wysokoœci czterokrotnoœci op³aty.

Obowi¹zuje przy tym odpowiedzialnoœæ

zbiorowa - op³aty wszak naliczane s¹ w

skali ca³ego bloku, ewentualnie klatki

schodowej. To jest wielki problem w

przypadku mieszkañ wynajmowanych:

najemcy p³ac¹ w³aœcicielowi lokalu rycza³t

i nie interesuje ich temat segregacji

odpadów, natomiast kary p³aciæ bêd¹

wszyscy mieszkañcy bloku. Dla w³aœcicieli

wynajmowanych lokali oznacza to

nieznacznie mniejszy zysk, natomiast

lokatorom mieszkaj¹cym na swoim bêdzie

siê dzia³a niezawiniona krzywda.

Mimo wszystko, by³bym mo¿e nawet

za nowymi przepisami, gdybym nie

pamiêta³, jak katastrofalnie wygl¹da³o

wdro¿enie reformy œmieciowej w

Warszawie piêæ lat temu, zakoñczone

dymisj¹ jednego z zastêpców pani pre-

zydent. W tym tygodniu miasto przyst¹pi

do rozstrzygniêcia przetargu, a coœ mi

mówi, ¿e nie bez szans jest znowu MPO,

choæ jego podwykonawcy nie posiadaj¹

prawomocnych pozwoleñ umo¿liwiaj¹cych

przetwarzanie odpadów, a styczeñ jest

zaraz po grudniu. Zaraz, czyli ju¿.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Œmieci na Nowy Rok
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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

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

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

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

Biedny - bo g³upi, g³upi - bo biedny
Przed nami podwy¿ki cen

pr¹du o 30%. To oznacza, ¿e rz¹d

nie ma pieniêdzy lub pazernoœæ

zarz¹dów spó³ek Skarbu Pañstwa

siêgnê³a wysokoœci toruñskich

sufitów. Weto na podwy¿ki vatu

na leki weterynaryjne to pic i

puder dla schowanego we w³a-

snym biurku prezesa. ¯e niby

kocha zwierzaczki i nie pozwoli

ich skrzywdziæ. Akurat. Proszê

Szanownych Pañstwa wysoki

vat to inaczej podwy¿ka cen

¿ywnoœci jak za Gomu³ki i dymy

nad komitetem centralnym.

Dlatego w szafie ju¿ s¹ felieto-

nista Antoni z osiem ostatnich

lat Beat¹. Tuzy rz¹du, Sejmu i

Senatu przesta³y odpowiadaæ

na pytania dziennikarzy i ze

spuszczonymi g³owami usi³uj¹

ignorowaæ smród od przys³owio-

wej rybiej g³owy, której zgni³e

skrzela pokaza³ s³upek Marek

Ch. Oj, bêdzie siê dzia³o.

Aby ostudziæ rozgrzane

d³ugonose lico premiera na-

szego umi³owanego w panu

prezesie pudratora, poddy-

wanowego zamiatacza, przy-

pomnê, ¿e jest zima. A czy

obecna zima to okreœlenie

dobre? Niestety nie. Od po-

³owy XX wieku jest cieplej. O

niewiele stopni, ale o wielkich

skutkach. Przez 200 lat do-

daliœmy do otuliny naszej

planety olbrzymie iloœci energii,

której wzór to emisja CO
2
.

Dwutlenek wêgla jest jak

dopalacz za¿yty przez cz³owie-

ka ogo³oconego z poczucia

w³asnej wartoœci i szacunku

dla innych. Jedna ma³a ta-

bletka i deliryczny sza³ nie do

opanowania. Tak te¿ jest z

przyrod¹. Zaczyna siê tr¹bami

powietrznymi i susz¹. Zimy

s¹ bezœnie¿ne, a lata bez

opadów. Roœliny zaczynaj¹

usychaæ, a w ich ruinach roz-

pleniaj¹ siê owady i gryzonie,

uwa¿ane powszechnie za

paso¿yty. Komarów jakby

mniej, bo sucho, ale kleszcze

– ach! Z³ota dla nich era. Pro-

szê, zabezpieczajcie psy,

koty, a zw³aszcza siebie

przez ca³y rok. Babeszjoza i

borelioza bêd¹ siê nasilaæ w

okresie tzw. zimy. Repelenty

dla cz³owieka mo¿na nabyæ

w sklepach wêdkarskich i

myœliwskich. Drugim bardzo

groŸnym zagro¿eniem s¹

myszy i szczury. Od zesz³e-

go roku obserwujê nasilon¹

migracjê gryzoni zw³aszcza w

rejonach „oszyszkowanych”,

czyli wycinek drzewostanu.

Po wyciêciu krajobrazu dzi-

kiej ³¹ki po drugiej stronie

mojej ulicy biega³y dziesi¹tki

tysiêcy  myszy i pokaza³y siê

szczury. Czym mog¹ zaraziæ

nas gryzonie? Dziœ tylko lista

- gor¹czka krwotoczna z ze-

spo³em nerkowym (hantowi-

roza), szczurza gor¹czka

(œrubowczyca, œrubowca

mniejszego) histoplazmoza

(grzybica, najczêœciej p³uc),

hymenolepioza (tasiemczyca

z objawami padaczki), tyfus

plamisty, riketsjoza. To dopiero

zemsta szatana. Szczury wê-

drowne nawet te z ¯oliborza

maj¹ pch³y, wszy, kleszcze,

tasiemce, glisty, grzybice i

wirusy od zawsze. Dlatego

s¹ nosicielami tak¿e takich

choróbek jak leptospiroza

(krêtkowica, kuzynka boreliozy

i syfilisu), gor¹czka Lassa

(wirusówka, s³absza siostra

Eboli). To niekoñcz¹ca siê

historia, do której dorzucê

w³oœnicê (tê u dzików i œwiñ)

i wœciekliznê. Idê wyk³adaæ

³apki na myszy. Trutek nie

stosujê - dlaczego? Cdn

PS. Od lat ostrzegali

uczeni przed spalaniem cze-

gokolwiek, z czego powstaje

CO
2
, a zw³aszcza wêgla.

Japoñskie przys³owie mówi:

uczmy siê na sukcesach, a na

czym Polak siê uczy? Moim

zdaniem w ogóle siê nie uczy,

co poka¿e katowicki szczyt

klimatyczny. Polska szansa

na europejskoœæ spycha siê

na peryferia idei zielonej

energii i zadeptanego przez

100 lat myœlenia za darmo i

na skróty.

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949
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Myœlê, ¿e warto je dokar-

miaæ, by w dobrej kondycji

doczeka³y wiosny, a przy okazji

czerpaæ radoœæ z ich obserwacji.

Trzeba jednak robiæ to m¹drze,

by pomóc, a nie zaszkodziæ.

Podstawow¹ zasad¹ jest, by

pokarm jak najbardziej zbli¿o-

ny by³ do tego, co ptaki jedz¹

w naturze. Zaopatrzenie karm-

nika powinno wiêc odpowiadaæ

temu, jakie ptaki ¿yj¹ w na-

szym s¹siedztwie, ew. jakie

chcemy ugoœciæ.

Dla najczêstszych na na-

szych podwórkach wróbli i

mazurków podsypmy drobne

kasze (prócz gryczanej pra¿o-

nej), nasiona prosa, pszenicy,

owsa, mog¹ byæ te¿ p³atki

zbo¿owe (czyste, bez ¿ad-

nych przypraw) i ry¿owe, na-

siona lnu i konopi. Wielkim

przysmakiem i bardzo warto-

œciowym pokarmem bêd¹

ziarna ³uskanego s³onecznika.

Najlepiej przygotowaæ mie-

szankê zbó¿ i s³onecznika i w

takiej formie podawaæ ptakom.

Do tak zastawionego sto³u

w bardziej mroŸne i œnie¿ne

dni mo¿e uda nam siê te¿

zwabiæ kosa, drozda œpiewaka,

kwiczo³a, szpaka, rudzika,

strzy¿yka, trznadla i dzierlatkê.

Wszystkie te ptaki lubi¹ te¿

owoce: œwie¿e, pokrojone

jab³ka i gruszki, rodzynki,

suszone/mro¿one morele,

daktyle, mro¿one owoce czar-

nego bzu, ligustru, porzeczek,

jagód, aronii, jarzêbiny. Do-

brym menu bêd¹ te¿ gotowane,

NIESOLONE jarzyny.

Takie ptaki jak szczygie³,

dzwoniec, ziêba, jer, czeczotka,

czy¿yk, gil, grubodziób czy

makol¹gwa chêtnie zjedz¹

nasiona oleiste: s³onecznika,

lnu, maku, rzepiku, konopi,

ziarna zbó¿, pestki owoców,

nasiona dziko ¿yj¹cych roœlin,

nasiona sa³aty siewnej, kapusty

polnej, rzepy, rozdrobnione

nasiona dyni.

Dla sikor, kowalika i dziêcio-

³ów dobra bêdzie mieszanka

t³uszczowa z nasionami

oleistymi (konopie, s³onecz-

nik, rzepik, rzepak, len, mak,

rozdrobnione pestki dyni i

ogórka), rozdrobnione orzechy,

kukurydza, pszenica oraz

nasiona drzew iglastych.

Go³êbie, sierpówki, wrony,

kawki, gawrony mo¿emy karmiæ

grubymi kaszami (np. pêczak),

pszenic¹, kukurydz¹, grochem,

soczewic¹.

Kaczki i ³abêdzie posil¹

siê gotowanymi jarzynami i

ziemniakami (BEZ SOLI),

surowymi, utartymi jarzynami

(marchew, kapusta, buraki),

ziarnami zbó¿.

Osoby dokarmiaj¹ce ptaki

czêsto i chêtnie stosuj¹ chleb.

Nie jest to dobre rozwi¹zanie,

poniewa¿ chleb zawiera sól,

przyprawy i konserwanty,

które szkodz¹ ptakom. Je¿eli

ju¿, to wykorzystujmy tylko

pieczywo bia³e (nie robione

na kwasie chlebowym), najle-

piej podsuszone i koniecznie

pokruszone lub pokrojone w

drobn¹ kostkê. Nieraz ob-

serwowa³am ptaki z trudem

próbuj¹ce wyrwaæ okruchy z

zamarzniêtego bochenka i

jednoczeœnie walcz¹ce miê-

dzy sob¹ o dostêp do niego.

Rozdrobnionym pieczywem

posili siê wiêcej ptaków, zo-

stanie ono szybko zjedzone i

nie bêdzie siê psu³o. Nigdy

nie dawajmy ptakom chleba

spleœnia³ego! To samo

zreszt¹ dotyczy wszystkich

innych pokarmów. Pamiêtaj-

my o tym, ¿e ptaki potrzebuj¹

te¿ ugasiæ pragnienie. Dla-

tego trzeba równie¿ zadbaæ,

by mia³y dostêp do czystej,

niezamarzniêtej wody.

Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e

podejmuj¹c siê dokarmiania

bierzemy na siebie niema³¹

odpowiedzialnoœæ za dobro-

stan karmnikowych goœci. Jest

bardzo wa¿ne, by karmnik

by³ zaopatrywany regularnie,

gdy¿ ptaki przyzwyczajaj¹ siê

do sto³ówki i czêsto pokonuj¹

znaczne odleg³oœci, by siê

w niej posiliæ, trac¹c du¿o

energii. Nie jest bez znacze-

nia miejsce dokarmiania,

szczególnie w przypadku

ptaków drobnych. Powinno

byæ zaciszne, np. os³oniête

domem lub gêstymi krzewami,

gdzie ptaki ³atwo skryj¹ siê w

przypadku ataku drapie¿nika

(np. krogulca lub kota), ale

jednoczeœnie ods³oniête, by w

razie potrzeby mog³y siê

ratowaæ ucieczk¹.

Jeœli karmimy bezpoœrednio

na ziemi, trzeba to miejsce

oczyœciæ ze œniegu i po³o¿yæ

np. kawa³ek tektury czy de-

skê, ¿eby pokarm nie uleg³

zabrudzeniu i zawilgoceniu.

Jeœli korzystamy z tradycyj-

nego karmnika w kszta³cie

domku, powinien on posiadaæ

daszek i wysuwan¹ pod³ogê,

któr¹ ³atwo jest umyæ. Dobre

i wygodne, plastikowe karm-

niki w formie walca mo¿na

kupiæ w sklepach zoologicz-

nych, mo¿na je te¿ zrobiæ

samodzielnie z baniaka lub

dwóch butelek po wodzie.

Renata Markowska

Zimowa ptasia sto³ówka

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 23.11.2018 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/16/2018 dotycz¹cy

przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie

dzielnicy Targówek do wydzier¿awienia na okres

do 3 lat.
Póki co, zima w odwrocie, jednak nied³ugo znów

pewnie zaatakuje. Choæ na razie nie ma mrozu i œniegu,

naszym skrzydlatym s¹siadom nie jest ³atwo znaleŸæ

wystarczaj¹c¹ iloœæ po¿ywienia.

Przez ponad 5 godzin pi-

³karskich zmagañ równo-

czeœnie na dwóch boiskach

rywalizowa³o ze sob¹ 12

dru¿yn. Ka¿dy zespó³ rozegra³

minimum 6 spotkañ. Podczas

trwania turnieju wydarzenie

odwiedzi³o oko³o 200 osób, w

tym prawie 120 zawodników.

W trakcie trwania turnieju

uczestnicy mogli wypo¿yczyæ

zupe³nie za darmo profesjo-

nalne obuwie do gry w pi³kê

no¿n¹. Wyniki oraz tabele

by³y aktualizowane na ¿ywo

i wyœwietlane na ekranie,

ponadto uczestnicy mogli sko-

rzystaæ z le¿aków i zrelaksowaæ

siê pomiêdzy meczami.

Wszyscy uczestnicy tur-

nieju otrzymali dyplom za

uczestnictwo w turnieju oraz

kod zni¿kowy na sprzêt spor-

towy, najlepsze trzy dru¿yny

otrzyma³y puchary, medale

oraz vouchery na wynajem

boiska na obiekcie gdzie roz-

grywany by³ turniej. Wyró¿-

nieni zostali równie¿ najlepsi

indywidualnie zawodnicy m.in

król strzelców, najlepszy

bramkarz czy te¿ najlepszy

najm³odszy uczestnik otrzy-

mali pami¹tkowe statuetki

oraz profesjonalny sprzêt

sportowy w postaci odzie¿y

i sprzêtu sportowego firmy

NIKE i ADIDAS.

Pi¹ta edycja turnieju PSF

CHALLENGE CUP ju¿ w

maju 2019 roku. 

Trener Pawe³ Rzeszotarski

Polska Szko³a Futbolu

PSF CHALLENGE CUP vol.4
25 listopada na obiekcie Soccer Arena w Warszawie

odby³ siê turniej pi³ki no¿nej dla doros³ych w kategorii

OPEN (16+) zorganizowany przez Akademiê Pi³karsk¹

- Polska Szko³a Futbolu.
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