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Wybory do rad osiedli w Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Bródno”

S¹d stan¹³ po stronie
spó³dzielców
Budowa II linii metra

W oczekiwaniu
na odbiory
Choæ budowa wschodnio-pó³nocnego odcinka II linii
metra na Targówku zakoñczy³a siê w maju, nie nast¹pi³o
jeszcze oddanie do u¿ytku trzech stacji - Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Optymistyczne szacunki
wskazywa³y, ¿e nast¹pi to jeszcze w sierpniu, ale ju¿ wiadomo, ¿e taki scenariusz jest nierealny. Czy ten odcinek
metra bêdzie dostêpny dla mieszkañców we wrzeœniu?
Kilka miesiêcy po oddaniu odcinkach metra trwa³y trzy
inwestycji przez wykonawcê miesi¹ce i d³u¿ej. W przypadku
wci¹¿ nie zakoñczy³a siê trzech stacji i wentylatorni na
procedura odbiorów. Niby nic Targówku ju¿ dawno odby³y
siê nie sta³o, bo niektóre z siê odbiory przeprowadzone
odbiorów na poprzednich
dokoñczenie na str. 2

W grudniowym wydaniu „Nowej Gazety Praskiej” ukaza³
siê artyku³ dotycz¹cy uniewa¿nienia przez Zarz¹d Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Bródno” wyborów do rad osiedli. Jak pisaliœmy wczeœniej, decyzja zarz¹du wzbudzi³a uzasadniony
protest mieszkañców. Teraz jest powód do radoœci: s¹d
wyda³ wyrok krytykuj¹cy poczynania SM „Bródno”.
Ca³a historia zaczyna siê od czerwcu 2018 roku przeg³osowprowadzonych zmian do wa³o walne zgromadzenie.
statutu spó³dzielni, które w Jedna z nich dotyczy³a wprowadzenia zapisu wyd³u¿aj¹cego
STOMATOLOGIA o rok trwaj¹c¹ kadencjê rad
osiedli. Ju¿ wtedy uchwalone
zmiany w statucie zosta³y
PROMOCJA
zaskar¿one do s¹du, jako
- protezy elastyczne
niezgodne z prawem.
- protezy szkieletowe
Uniewa¿nione wybory
- korony porcelanowe
Przed³u¿aj¹ca siê rejestracja
nowego statutu przez Krajowy
- wype³nienia
Rejestr S¹dowy sprawi³a, ¿e
- wybielanie zêbów
zebrania kolonii, jesieni¹ 2018
ul. Jagielloñska 3 roku, musia³y byæ przeprowatel. 22 619-99-99 dzone wed³ug starych zasad.
I tak, od 26 listopada odbywa³y
509-878-869
siê zebrania kolonii, na których
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
wybierano nowych cz³onków rad
www.dentysta-praga.pl osiedli. Tym razem mieszkañcy
zmobilizowali siê wyj¹tkowo i…
w wyborach wygrywa³y kandydatki i kandydaci spoza krêgu
przyjació³ prezesa i zarz¹du.
Nagle, 6 grudnia, okaza³o
siê, ¿e nie bêdzie zmian w radach
dokoñczenie na str. 3

Elastyczne
S
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

W roku jubileuszu 60-lecia DK „Œwit”

Tajemnicza rezygnacja dyrektora
Tai Chi na Targówku

Do Ÿród³a energii
„Projekt by³ potrzebny, bo integruje ludzi, poprawia ich
zdrowie i samopoczucie psychiczne”, „Nie wiedzia³am,
¿e te æwiczenia s¹ takie przystêpne i lekkie, a skutecznoœæ
do harmonii cia³a niebolesna”, „Wszystkie pomys³y na
dzia³ania, gdzie ludzie siê integruj¹, a przy tym mog¹
siê usprawniæ zdrowotnie, s¹ dobre”. To tylko niektóre
odpowiedzi z anonimowej ankiety po zorganizowanych
na Bródnie zajêciach Tai Chi.
Kolejne odpowiedzi to: organizm. Nieobci¹¿aj¹c¹
„Zachêca do rozwoju i ruchu”; bardzo fizycznie, a daj¹c¹
„Od dawna by³am zaintereso- dobre efekty”; „Mam teraz
wana Tai Chi i wreszcie uda³o przekonanie, ¿e swoje zdrowie
mi siê zrealizowaæ plany”; mogê poprawiæ przez ruch”;
„Zapozna³am siê z now¹ „Zachêci³ do sportu i ruchu”;
technik¹ usprawniaj¹c¹ „Wszyscy powinni æwiczyæ!”.

Na pozosta³e pytania: Czy
jesteœ zadowolona/ny z udzia³u w zajêciach Tai Chi? Czy
uwa¿asz, ¿e poprawi³aœ/eœ
elastycznoœæ cia³a? Czy poszerzy³aœ/eœ kr¹g znajomych
o poznane osoby na zajêciach? Czy poszerzy³aœ/eœ
wiedzê na temat zdrowego
stylu ¿ycia? Czy weŸmiesz
udzia³ w zajêciach w przypadku kontynuowania projektu?,
odpowiedzi brzmia³y „tak”.
Aktywna s¹siadka
Zajêcia na Bródnie to efekt
aktywnej postawy jednej z
mieszkanek - Teresy Matuszewskiej, która przygotowa³a
wniosek o dofinansowanie
projektu spo³ecznego w radokoñczenie na str. 2

Najpierw, 9 czerwca, by³a ca³odniowa, œwietnie przygotowana impreza z okazji jubileuszu
60-lecia domu kultury, z gratulacjami dla kieruj¹cego placówk¹ Jacka Bia³ka; a w niespe³na
dwa tygodnie póŸniej jego rezygnacja ze stanowiska dyrektora. Co siê sta³o? Dlaczego tak
nagle odszed³? Sprzeczne informacje kr¹¿y³y, i jeszcze pojawiaj¹ siê, na Bródnie.
Jedni mówili, ¿e mia³ doœæ macje, ¿e dosta³ lepsz¹ dyr. Bia³ek z³o¿y³ rezygnau¿erania siê z w³adzami Tar- pracê. Nie by³o sposobu, cjê, któr¹ przyjêto i to, ¿e
gówka; inni, ¿e z³ama³ jakieœ by to zweryfikowaæ, bo nie 1 lipca do Œwitu przysz³a
przepisy i zosta³ zmuszony pojawi³o siê w przestrzeni nastêpczyni - Lidia Krawczyk,
do z³o¿enia rezygnacji; publicznej ¿adne wi¹¿¹ce p.o. dyrektora.
dokoñczenie na str. 4
przewija³y siê nawet infor- wyjaœnienie. Pewne by³o, ¿e

Na stacji Zacisze (C19) wykonywane s¹ drogi dojazdowe
do prywatnych posesji. Wybudowano ju¿ murki prowadz¹ce,
czyli inaczej mówi¹c œciany
¿elbetowe dla przysz³ych
œcian szczelinowych. Powsta³y
œciany szczelinowe przy jednej
z czerpnio-wyrzutni. Czerpniowyrzutnia jest naziemnym elementem wchodz¹cym w sk³ad
wentylatorni, umo¿liwiaj¹cym
obustronn¹ wymianê powietrza miêdzy pomieszczeniami
metra a zewnêtrzem.
Trwaj¹ prace przy ekranach
akustycznych i przy przebudowie
sieci elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych i
sanitarnych, koliduj¹cych z budow¹ stacji. Trwa budowa œcian
szczelinowych korpusu stacji.
Infrastruktura na kursie
kolizyjnym
Na stacji Kondratowicza
(C20) trwa wykonywanie œcian
szczelinowych stacji i przejœcia
podziemnego wraz z wyjœciami.
Trwa tak¿e przebudowa sieci
wodoci¹gowych, kanalizacyjnych,
gazowych, ciep³owniczych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych znajduj¹cych siê
na kursie kolizyjnym z budow¹

stacji. Wykonywany jest ponadto strop przejœcia dla pieszych
pod ulic¹ œw. Wincentego.
Na stacji Bródno (C21)
przebudowywane s¹ sieci –
wodoci¹gowa, kanalizacyjna,
gazowa i ciep³ownicza. Trwa
budowa stropu przejœcia dla
pieszych pod Rembieliñsk¹
wraz z wyjœciami. Wykonywana
jest izolacja przeciwwilgociowa
i przeciwwodna komór kanalizacyjnych. Powstaj¹ œciany
szczelinowe korpusu stacji,
wyjœæ ze stacji, komory torów
odstawczych, komory startowej
tarczy dr¹¿¹cej TBM i komory
rozjazdów. Powstaj¹ murki
prowadz¹ce dla œcian szczelinowych komory startowej TBM
i wyjœæ ze stacji. Wykonywane
s¹ konstrukcje komór kanalizacyjnych, trwa przebudowa
sieci elektroenergetycznych i
teletechnicznych koliduj¹cych
z budow¹ tej stacji. Wykonywany
jest monta¿ ekranów akustycznych.
Tempo prac na trzech nowych stacjach na Targówku
jest imponuj¹ce. Poci¹ga to za
sob¹ spore trudnoœci komunikacyjne dla mieszkañców
dzielnicy. Z utêsknieniem czekaj¹ oni na zakoñczenie ca³ej
budowy. Sytuacjê znacz¹co
poprawi³oby oddanie do u¿ytku ju¿ wybudowanych stacji
Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.
El¿bieta Gutowska

riuszek Warszawskiej Akademii
Tai Chi poznawa³y zasady
æwiczeñ uznawanych za jedne
z najbardziej przyjaznych dla
organizmu cz³owieka. Co
wa¿ne, mo¿e je wykonywaæ
wiêkszoœæ ludzi. Nie wymagaj¹ specjalnych sal, strojów i
narzêdzi. Wystarczy kawa³ek
przestrzeni np. w parku, na
boisku czy w jakiejkolwiek sali.
Zajêcia na Targówku pokaza³y, ¿e jest chêæ, by aktywnie
spêdzaæ czas, coraz wiêcej
osób zdaje sobie sprawê z
wp³ywu æwiczeñ na jakoœæ
¿ycia. Z takiego podejœcia i
sukcesu projektu cieszy siê
Izabela Drzazga.
– Coraz szybsze tempo ¿ycia
powoduje, ¿e czêsto zapominamy, jak wa¿ne dla kondycji
fizycznej i duchowej s¹ ruch,
spotkania z innymi, mo¿liwoœæ
nawi¹zania harmonii z cia³em i

utrzymania jej - podkreœla. Nasz projekt by³ odpowiedzi¹
na tê wa¿n¹ potrzebê niezaspokojon¹ u wielu z nas.
Izabela Drzazga ma dobre
wieœci dla osób, które utworzy³y
wstêpn¹ listê zainteresowanych kontynuowaniem zajêæ.
Wspiera dzia³aczy Warszawskiej Akademii Tai Chi, którzy
szukaj¹ odpowiedniego miejsca na Targówku. Plany na
przysz³oœæ by³y jednym z tematów spotkania w œwietlicy
Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego „Pokój” przy ul. Œw.
Wincentego, podczas którego
podsumowano projekt, dziêkuj¹c
przy okazji Teresie Matuszewskiej. Atrakcj¹ by³y pokazy Tai
Chi w wykonaniu uczestników
zajêæ i trenerek z Warszawskiej
Akademii Tai Chi.
Jolanta Zientek-Varga
Fot. Archiwum OPS Targówek
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W oczekiwaniu na odbiory
dokoñczenie ze str. 1

przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹
i przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Sanitarn¹.
Odbiory utknê³y
Sprawa utknê³a na szczeblu
Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, który
po sprawdzeniu dokumentacji
znalaz³ w niej powa¿ne braki i
zwróci³ siê do inwestora o ich
uzupe³nienie. Czego brakuje
w dokumentacji? Nie ma tam
m.in. oœwiadczeñ kierowników
budowy, protoko³ów badañ i
sprawdzeñ, projekt budowlany
nie zosta³ ponadto uzupe³niony
o rysunki zawieraj¹ce zmiany
wprowadzone podczas realizacji inwestycji. Rzeczniczka
spó³ki Metro Warszawskie
upiera siê, ¿e pe³na dokumentacja zosta³a dostarczona
inspektorowi budowlanemu
ju¿ 18 czerwca, ale jednak
sukcesywnie dosy³a brakuj¹ce
dokumenty. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nie rozpocznie
siê, dopóki ten nie uzna, ¿e
pakiet dokumentów jest kompletny. Sprawa jest powa¿na,
bowiem na inspektorze budowlanym spoczywa ogromna

odpowiedzialnoœæ. Po otrzymaniu pe³nej dokumentacji
inspektor niezw³ocznie
przyst¹pi do sprawdzenia,
czy inwestycja powsta³a
zgodnie z projektem. Ma na tê
procedurê 21 dni. Niedawno
odby³o siê robocze spotkanie
Zdzis³awa Sipiery, wojewody
mazowieckiego z Rafa³em
Trzaskowskim, prezydentem
Warszawy, podczas którego
ustalono, ¿e w przypadku dostarczenia przez inwestora
pe³nej dokumentacji budowy do
koñca sierpnia, Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzi kontrolê i
wyda decyzjê o pozwoleniu na
u¿ytkowanie do po³owy wrzeœnia.
Wszystkie strony zaanga¿owane
w proces odbiorów maj¹ nadziejê, ¿e kontrola przebiegnie
tak szybko, jak to mo¿liwe i
mieszkañcy pojad¹ tym odcinkiem metra ju¿ we wrzeœniu.
Czerpnio-wyrzutnia na
Zaciszu
Tymczasem trwaj¹ intensywne prace na kolejnym odcinku
metra na Targówku. Budowniczowie kolei podziemnej nie maj¹
wakacji. Trwa budowa stacji Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Tai Chi na Targówku

Do Ÿród³a energii

dokoñczenie ze str. 1

mach „Akademii Liderów 60+
II edycja”. Nazwa³a go
„Œwiadomy ruch z Tai Chi do
Ÿród³a energii” i odnios³a sukces.
Projekt jest czwartym z siedemnastu nagrodzonych przez
organizatora, czyli Fundacjê
Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych wspó³pracuj¹c¹ z
Biurem Pomocy i Projektów
Spo³ecznych oraz Centrum
Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu
m.st. Warszawy. Urz¹d miasta
projekty finansuje.
Zajêcia uda³o siê przeprowadziæ
dziêki wspó³pracy z mieszkankami i mieszkañcami z grupy
s¹siedzkiej „Aktywne Pokolenia”
i wsparciu kierownictwa XLVI LO
im. Stefana Czarnieckiego przy
ul. ¯uromiñskiej na Bródnie,
które udostêpni³o sale i boisko
do zajêæ. Wa¿n¹ rolê w powstaniu
projektu i jego przeprowadzeniu odegra³ te¿ OPS Dzielnicy
Targówek w ramach Programu
Organizowania Spo³ecznoœci
Lokalnej.
Ten projekt to dobry przyk³ad, jak wa¿na jest chêæ, by
zrealizowaæ marzenie. I to siê
uda³o Teresie Matuszewskiej,
która od dawna myœla³a o
zajêciach Tai Chi.
Jak podkreœla, celem jej
dzia³añ jest budowa aktywnoœci fizycznej i spo³ecznej, a przy
tym promocja zdrowego trybu

¿ycia i miêdzypokoleniowych
kontaktów. Ma w tym du¿e doœwiadczenie, bo od lat udziela
siê spo³ecznie, a od 2014 r.
dzia³a w programie „Aktywni
Seniorzy Targówka”, uczestniczy w lokalnych wydarzeniach,
jak Dni Seniora, Dzieñ Babci i
Dziadka, a tak¿e w spotkaniach
s¹siedzkich nieformalnej grupy
„Aktywne Pokolenia”.
Partnerkami w projekcie by³y
jeszcze dwie kobiety. Izabela
Drzazga, koordynatorka ds.
organizowania spo³ecznoœci
lokalnej w OPS Targówek, inicjatorka i koordynatorka grupy
„Aktywne Pokolenia” i „Partnerstwa
na Targówku”, które skupia
przedstawicieli aktywnych
mieszkañców, lokalne instytucje,
organizacje i biznes; a tak¿e
Alfreda Tokarska-Sommer, która
od 2013 r. inicjuje, wspiera i
realizuje dzia³ania spo³eczne
dla mieszkañców Targówka;
dzia³a w grupie „Aktywne Pokolenia”, organizuje i prowadzi
lokalne wydarzenia, promuje
aktywnoœæ na co dzieñ.
Strza³ w dziesi¹tkê
Zajêcia okaza³y siê doskona³ym wyborem. W okresie od
kwietnia do czerwca uczestniczy³o w nich regularnie oko³o
trzydziestu osób w ró¿nym
wieku, g³ównie kobiet. Pod
okiem instruktorki Krystyny
Jaskó³ki, cz³onków i wolonta-

Szeœæ korzyœci z treningu Tai Chi
Tai Chi Chuan jest systemem chiñskiej gimnastyki prozdrowotnej. Dzia³a harmonizuj¹co na organizm. Dziêki temu mo¿e
byæ skuteczn¹ form¹ terapii przy wielu dolegliwoœciach. To
forma aktywnoœci polecana osobom starszym.
1. Zmniejsza stany niepokoju, poprawia jakoœæ snu.
2. Zmniejsza ryzyko choroby sercowo-naczyniowej u kobiet.
3. Poprawia jakoœæ snu u starszych, upoœledzonych poznawczo osób.
4. Spowalnia spadek si³y miêœni.
5. Pomaga seniorom utrzymaæ równowagê i chroni przed upadkami.
6. Poprawia funkcje poznawcze u osób starszych.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2019 r. poz.506), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (j.t. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17 uchwa³y Nr XLVI/1422/2008
Rady miasta sto³ecznego Warszawy z dnia 18 grudnia
2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy
do wykonywania niektórych zadañ i kompetencji m.st.
Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725),
Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne na wniosek Veolia Energia Warszawa S.A.,
z siedzib¹ w Warszawie, ul. Pu³awska 2, z³o¿ony przez
Pe³nomocnika Pana Andrzeja Migasiuka w dniu
16.08.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na
przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciep³owniczej na
terenie dzia³ek ew. nr 153/11, 81/4, 58, 56, 57, 54, 52,
50, 47, 49, 46, 42, 51 z obrêbu 4-10-14, w rejonie ulic
Barkociñskiej, Radzymiñskiej i Œwiêciañskiej, w dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania
przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym
stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji do
wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i
materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ. Ze wzglêdu na
terminy postêpowania ewentualne wnioski i zastrze¿enia
nale¿y zg³osiæ w terminie 14 dni od daty podania informacji
do publicznej wiadomoœci, w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983
Warszawa, tel.: + 22 44-38-678 w godzinach pracy
Urzêdu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za
dokonane, po up³ywie czternastu dni, od dnia, w którym
nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.
Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu: 2019-08-23.

Pierwszy pomnik
przyrody na Pradze
Praga-Pó³noc by³a jedyn¹ dzielnic¹ Warszawy, w której
formalnie nie wystêpowa³y pomniki przyrody. Do czasu. Od maja
br. i uchwa³y rady miasta nr XIII/307/2019 w przestrzeni dzielnicy
pojawi³ siê pierwszy pomnik. Jest nim mierz¹ca ponad 7 metrów
w obwodzie topola czarna, która roœnie w Parku Praskim.
Z inicjatyw¹ nadania kilku drzewom rosn¹cym na Pradze-Pó³noc
statusu pomnika przyrody wyst¹pili jesieni¹ 2017 r. spo³ecznicy ze
stowarzyszenia „Micha³ów”. Zarz¹d
i rada dzielnicy popar³y pomys³,
podejmuj¹c w styczniu 2018 r.
szereg uchwa³ w sprawie nadania statusu pomnika przyrody
m.in. jesionowi wynios³emu rosn¹cemu przy Kawêczyñskiej,
dêbom szypu³kowym rosn¹cym
przy Targowej i Al. Solidarnoœci,
topolom przy Kijowskiej i w³aœnie
drzewu w parku. Sprawy trafi³y do
urzêdu miasta, a konkretnie do
Biura Ochrony Œrodowiska. W Zieleni M.st. Warszawy) kontoku uzgodnieñ czêœæ drzew wy- kretne obowi¹zki pielêgnacyjne.
pad³a z listy, jesion zosta³ wyciêty To równie¿ nobilitacja dla
w tajemniczych okolicznoœciach, dzielnicy, choæ wci¹¿ o sprakilka postêpowañ wci¹¿ trwa. Z wie wie niewiele osób. Na
kolei pierwsz¹ pozytywn¹ decyzj¹ drzewie brakuje np. odpoby³a w³aœnie ta z maja, dla topoli wiedniej tabliczki – o jej zaz Parku Praskiego.
mocowanie wyst¹pili do ZZW
To akt chroni¹cy drzewo i spo³ecznicy z „Porozumienie
JO
nak³adaj¹cy na gestora (Zarz¹d dla Pragi”.

Ruszaj¹ szczepienia dla seniorów
Jak co roku sto³eczny ratusz zachêca osoby starsze do szczepieñ przeciwko grypie. W tegorocznym sezonie jesienno-zimowym wed³ug szacunków
zaszczepi siê ponad 65 tysiêcy seniorów. Program rusza 2 wrzeœnia.
- Bezp³atne sczepienie przeciwko grypie dla mieszkañców 65+ to jeden z punktów
programu „Warszawa dla seniorów” - mówi Rafa³ Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
Dostêpnoœæ programu jest bardzo du¿a - mieszkañcy mog¹ przyjœæ na szczepienie do
jednej z 168 przychodni od 2 wrzeœnia 2019 r. do grudnia 2019 r. Z bezp³atnych szczepieñ
mog¹ skorzystaæ warszawiacy, którzy ukoñczyli 65 rok ¿ycia, s¹ zameldowani na sta³e lub
czasowo w stolicy, rozliczaj¹ podatek dochodowy (PIT) w warszawskich urzêdach skarbowych.

Wybory do rad osiedli w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Bródno”
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S¹d stan¹³ po stronie spó³dzielców
dokoñczenie ze str. 1

osiedli, a przed „starymi” jeszcze
rok rz¹dzenia. Dlaczego? Powód
jest taki: SM „Bródno” 6 grudnia
poinformowa³a, ¿e od ostatniego
dnia listopada zaczê³y obowi¹zywaæ
zmiany wprowadzone do statutu
– w³aœnie wpisany zosta³ poprawiony statut do Krajowego
Rejestru S¹dowego. Zarz¹d natychmiast anulowa³ wyniki ju¿
przeprowadzonych wyborów i
zawiesi³ te spotkania wyborcze,
które jeszcze mia³y siê odbyæ w
trzech ostatnich koloniach.
Na klatkach schodowych pojawi³o siê zawiadomienie Zarz¹du
SM „Bródno” przerywaj¹ce procedurê wyborcz¹ do rad osiedli na
now¹ kadencjê i uniewa¿niaj¹ce
wybory dokonane przez mieszkañców na zebraniach kolonii od
26 listopada do 5 grudnia 2018 r.
Jeden z wybranych wówczas, Tomasz Szynkiewicz,
mówi³: Nie ma podstaw, by w
radach osiedli nie znaleŸli siê
wybrani przez spó³dzielców
kandydaci. SM „Bródno” dzia³a
wbrew prawu, a my nie zamierzamy siê poddaæ. Wybrali nas
mieszkañcy, cz³onkowie spó³dzielni, zebrania mia³y moc prawn¹,
wiêc nie mo¿na tak po prostu
wszystkiego przekreœliæ.
Nale¿y przypomnieæ równie¿
stanowisko, jakie nowo wybrani
cz³onkowie rad osiedli opublikowali po og³oszeniu uniewa¿nienia
wyborów przez zarz¹d spó³dzielni.
Czytamy w nim: „To cz³onkowie
spó³dzielni w g³osowaniach
wyrazili wolê, ¿eby wybrani
przedstawiciele reprezentowali

ich w Radach Osiedli. Wyd³u¿enie
kadencji przez wejœcie w ¿ycie
zmian statutu przyjêtych na
czerwcowym Walnym nie ma
wp³ywu na wa¿noœæ przeprowadzonych Zebrañ Kolonii. Zgodnie
z zapisami statutu w momencie
og³oszenia wyników wyborów wygasa mandat dotychczasowego
przedstawiciela mieszkañców w
Radzie Osiedla. Nastêpstwem
tego powinno byæ dokoñczenie
wyd³u¿onej kadencji Rad Osiedli
przez nowo wybranych radnych.
Nie zostawimy tej sprawy bez
wyjaœnienia i doprowadzenia jej
do stanu zgodnego z prawem”.
S¹d wyda³ wyrok
Mimo oczywistych w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z przerwaniem wyborów i ich uniewa¿nieniem, w³adze
spó³dzielni nie wykaza³y dobrej
woli, by rozwi¹zaæ spór z mieszkañcami. Jedyne zatem co
pozosta³o, to czekaæ na rozstrzygniêcie na drodze s¹dowej
zaskar¿onego zapisu w statucie
o wyd³u¿eniu kadencji rad osiedli.
S¹d Okrêgowy Warszawa-Praga
w Warszawie 26 lipca 2019 roku
og³osi³ wyrok, w którym przyzna³
racjê protestuj¹cym spó³dzielcom
(sygn. akt III C 1281/18).
– Nie mo¿na zmieniaæ regu³ w
trakcie gry, to jest oczywiste –
podkreœli³ sêdzia B³a¿ej Domaga³a
w ustnym uzasadnieniu wyroku.
Wskaza³, ¿e paragraf
uchwa³y wyd³u¿aj¹cy kadencjê
rad osiedli trzeba uchyliæ, jako
sprzeczny z dobrymi obyczajami.
– Dzia³anie polegaj¹ce na
dodaniu takiego paragrafu
oraz wskutek tego anulowaniu

wyborów godzi³o w prawa
spó³dzielców – tych chc¹cych
kandydowaæ do rad osiedli i
tych, którzy chcieli po prostu
zag³osowaæ – wyjaœni³ sêdzia.
I doda³, ¿e to tak, jakby w trakcie kadencji Sejmu parlament
podj¹³ decyzjê o jej wyd³u¿eniu.
Czy to ju¿ koniec konfliktu?
Mieszkañcy uwa¿aj¹ wyrok za
sukces, ale zarazem zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e to nie koniec walki. S¹d
pierwszej instancji uzna³ za niedopuszczalne wyd³u¿enie kadencji
rad osiedli, czyli podstawa prawna, na której zarz¹d spó³dzielni
opiera³ decyzjê o uniewa¿nieniu
wyborów, zosta³a uchylona.
Dodaæ nale¿y, ¿e spraw¹
zajmuje siê równie¿ Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, w kompetencjach którego jest nadzór nad
spó³dzielniami mieszkaniowymi.
Od d³u¿szego czasu trwa
postêpowanie, którego celem
jest ustalenie zgodnoœci z
prawem dzia³añ zarz¹du
SM „Bródno”. Tu równie¿
mo¿e okazaæ siê, ¿e w³adze
spó³dzielni nie mia³y racji.
Logicznym nastêpstwem
dotychczasowych wydarzeñ
powinno byæ dokoñczenie przerwanych w grudniu ubieg³ego
roku zebrañ i rozpoczêcie nowej
kadencji przez wybranych ju¿
cz³onków rad osiedli.
Czas poka¿e, czy konflikt
mieszkañców ze spó³dzielni¹
zostanie za¿egnany, czy te¿
czekaj¹ nas kolejne protesty
przed siedzib¹ Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Bródno”.
Krystian Makowski

XI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Ró¿noœci
Na XI sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, mimo trwaj¹cych jeszcze
wakacji, frekwencja radnych by³a ju¿ prawie stuprocentowa.
Rozpoczêto od przyjêcia porz¹dku obrad z niewielkimi zmianami
w stosunku do zaproponowanego przez przewodnicz¹cego.
Przyjêto protokó³ z poprzedniej
Wojewoda w swym piœmie
sesji. Wnioskowane przez zarz¹d skierowanym do rady podnosi³
przesuniêcia w za³¹czniku bud¿e- uzasadnion¹, jego zdaniem,
towym dla dzielnicy zak³ada³y w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ zamieszm.in. wprowadzenie dodatkowych kiwania radnej na terenie dziel133 tysiêcy, z czego 106 na walkê nicy, czyli naruszenie art. 383
ze smogiem w postaci wymiany par. 1 pkt 2 ustawy Kodeks Wykopciuchów w trzech lokalach borczy i wzywa³ do podjêcia
mieszkalnych na Wileñskiej, Ol- uchwa³y o wygaszeniu mandaszowej i Gersona i zast¹pienie ich tu radnej £oziñskiej. Ustawa
kot³ami gazowymi. 300 tysiêcy wymaga od kandydata na radprzeniesiono na lata 2020-21. W nego nie tylko zameldowania,
ramach bie¿¹cego bud¿etu zapro- ale faktycznego zamieszkiwania
ponowano przesuniêcia 50 tysiêcy na terenie dzielnicy, w której jest
na imprezy kulturalne i 150 – na radnym. Wojewoda wystosowa³
remont szatni przy Orliku na Tar- zawarte w piœmie ¿¹danie, mimo
gowej 86. Nowe zadanie to m.in. wyjaœnieñ przewodnicz¹cego
monta¿ klimatyzacji w siedzibie rady i przed³o¿enia przez zainDzielnicowego Biura Finansów teresowan¹ imiennych rachunOœwiaty. Zmiany bud¿etowe prze- ków za media. ¯adnych wyjag³osowano stosunkiem g³osów œnieñ na sesji nie us³yszeliœmy,
13 za, przy 9 wstrzymuj¹cych siê. ale radna sk³ada³a je w przedW ramach zmian osobowych dzieñ, na posiedzeniu komisji
w komisjach, przeprowadzono bezpieczeñstwa, prawa i samog³osowanie na przewodnicz¹c¹ rz¹du lokalnego. Wyjaœnienia te
komisji mieszkaniowej. Zg³o- wiêkszoœæ radnych przekona³y.
szono dwie kandydatury: Gra¿yna Szymañczuk domaga³a
Teresy Mioduszewskiej z PiS i siê jednak wniosku o podobAgnieszki £oziñskiej z KO. Nie ne zbadanie przez wojewodê
by³oby w tym nic nadzwyczaj- wszystkich pozosta³ych radnych,
nego, gdyby nie procedowany twierdz¹c, ¿e wielu z nich tak¿e
chwilê póŸniej wniosek wojewo- na Pradze nie mieszka.
Wobec braku reakcji ze strony
dy o wygaszenie mandatu
£oziñskiej. Przewodnicz¹c¹ komi- rady, obieca³a sama zg³osiæ ten
sji lokalowej zosta³a Agnieszka problem do wojewody. Stosun£oziñska stosunkiem g³osów kiem g³osów 10 za 13 przeciw
13:9, co wskazywa³o na pe³ne zaopiniowano negatywnie wygazaufanie do niej wiêkszoœci szenie mandatu radnej £oziñskiej.
radnych, nie tylko z koalicji To jednak nie zamyka sprawy,
rz¹dz¹cej (KO+Kocham Pragê). bowiem wojewoda mo¿e wydaæ

zarz¹dzenie w tej sprawie, z
pominiêciem rady dzielnicy.
Grzegorz Walkiewicz bezskutecznie próbowa³ dopisaæ
do porz¹dku obrad punkt dotycz¹cy informacji zarz¹du w
sprawie remontu kamienicy przy
K³opotowskiego 30. Temat poruszy³ jednak w ramach kolejnych
punktów porz¹dku obrad. Budynek mia³ byæ remontowany, a de
facto zosta³ rozebrany. Dyrektor
ZGN Bo¿ena Salich wyjaœnia³a,
¿e remont przebiega zgodnie z
projektem, który zak³ada³ rozbiórkê
tego, co niezbêdnie konieczne.
Niestety, zakres prac siê zwiêkszy³ ze wzglêdu na z³y stan techniczny budynku. Obieca³a w najbli¿szych dniach zorganizowaæ
spotkanie z zaniepokojonymi zaistnia³¹ sytuacj¹ mieszkañcami.
W ramach interpelacji i zapytañ
radnych radny Karol Szyszko poruszy³ temat parkingu na Wiosennej, gdzie pojawi³y siê szlabany
zamontowane przez RSM Praga,
a Grzegorz Walkiewicz sprawê
remontu kamienicy przy Œrodkowej 23, w której mimo zdjêcia
dachu, nadal mieszkaj¹ lokatorzy.
Bo¿ena Salich wyjaœnia³a, ¿e
dwie rodziny z najwy¿szego piêtra
odmawiaj¹ wykwaterowania. W
d³ug¹ dyskusjê na temat remontów
w³¹czy³ siê zastêpca burmistrza
Dariusz Kacprzak, wyjaœniaj¹c
obszernie sytuacjê lokalow¹ na
Pradze Pó³noc. Brakuje nadal co
najmniej 300 mieszkañ, a szans
na budowê, np. kolejnego etapu
osiedla komunalnego na Golêdzinowie, na razie nie ma. Radny
Mariusz Borowski zaproponowa³
podreperowanie bud¿etu dzielnicy
sprzeda¿¹ dzia³ki przy Radzymiñskiej 39. Wobec wyczerpania
tematów, przewodnicz¹cy rady
Ireneusz Tondera zamkn¹³ sesjê.
Kr.
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Tajemnicza rezygnacja dyrektora
dokoñczenie ze str. 1

Tajemniczy art. 52 kodeksu
pracy
Tê nieoczekiwan¹ sytuacjê
móg³ wyjaœniæ jedynie g³ówny
bohater, czyli by³y ju¿ dyrektor
Jacek Bia³ek. W rozmowie z
nasz¹ redakcj¹ zdementowa³
pog³oski, ¿e rezygnacja by³a
wymuszona. Po prostu zaistnia³a okreœlona sytuacja, a
przedstawione propozycje, nie
pozostawia³y mu wyboru. Mia³
tylko nadziejê, ¿e szybko zostanie og³oszony konkurs na
stanowisko dyrektora DK Œwit
i do niego na pewno przyst¹pi.
O co zatem posz³o? Co sk³oni³o dyrektora do z³o¿enia rezygnacji? Sprawa jest i prosta,
i z³o¿ona. Otó¿ w oœwiadczeniu maj¹tkowym za 2018 r. dyr.
Bia³ek poda³, ¿e zarejestrowa³
dzia³alnoœæ gospodarcz¹: wynajem lokali, co robi³ od 2012 r.
O ile jednak wolno mu by³o
robiæ to w formie najmu prywatnego, o tyle ta sama dzia³alnoœæ
w ramach firmy zasugerowanej
przez Urz¹d Skarbowy, w
œwietle innych przepisów, by³a
zabroniona.
Ustawodawca uwa¿a bowiem, ¿e ka¿da, bez wyj¹tku,
dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona przez dyrektorów
np. domów kultury, to okazja do
korupcji, za któr¹ grozi sroga
kara: zwolnienie dyscyplinarne
na podstawie z art. 52 kodeksu pracy. Pomiêdzy okazj¹ do
korupcji, a jej pope³nieniem jest
jednak wielka ró¿nica. Trzeba
j¹ udowodniæ. Jednak w przypadku dyr. Bia³ka, oprócz
wzglêdów formalnych, tzn. zarejestrowania dzia³alnoœci gospodarczej, innego naruszenia
przepisów nie stwierdzono.
Zostawiono go samego z tym
problemem, wiêc uzna³, ¿e wyjœciem lepszym od zwolnienia
dyscyplinarnego jest rezygnacja ze stanowiska i oddanie siê
do dyspozycji w³adz dzielnicy.
Mo¿na siê zastanawiaæ, czy
zarz¹d Targówka musia³ rezygnacjê przyj¹æ; czy nie mo¿na
by³o sprawy wyjaœniæ, daæ dyrektorowi co najwy¿ej upomnienie,
naganê, albo mo¿e na³o¿yæ na
niego karê pieniê¿n¹?
Tymczasem z powodu, wygl¹da na to, nieporozumienia,
z³ej woli, a ju¿ na pewno b³êdnej interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów, Dom Kultury
„Œwit” zosta³ pozbawiony dobrego mened¿era, który placówkê na Bródnie uczyni³
jedn¹ z najlepszych w Warszawie. Chyba nie bez powodu
przez trzy ostatnie lata, co roku
w konkursie Warszawiaki
uznawano go za najlepszy
dom kultury w Warszawie.
Pozytywnie pracê b. dyrektora
ocenia Bartosz Szajkowski,
zastêpca burmistrza dzielnicy
Targówek, m.in. nadzoruj¹cy
pracê wydzia³u kultury i promocji. Mówi o nim „cz³owiek instytucja”, wyra¿a nadziejê,
¿e uda siê wykorzystaæ doœwiadczenie Jacka Bia³ka;
zapewnia, ¿e we wrzeœniu
rozpoczn¹ siê przygotowania
do przeprowadzenia konkursu
na dyrektora DK „Œwit”.
Mieszkañcy i mieszkanki
murem za dyrektorem
Na reakcjê spo³ecznoœci
Bródna nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. W pierwszych dnia
lipca ponad sto osób podpisa³o
petycje skierowan¹ do prezydenta Warszawy Rafa³a Trzaskowskiego i burmistrza Tar-

gówka S³awomira Antonika w
sprawie organizacji otwartego
konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury Œwit. W petycji
czytamy m.in.: „Z ogromnym
zdziwieniem i niedowierzaniem przyjêliœmy informacjê
prasow¹, i¿ pan Jacek Bia³ek,
dyrektor DK Œwit z³o¿y³ rezygnacjê z pe³nionej funkcji. Nie
znamy niestety jej przyczyn i
okolicznoœci. Wiemy zaœ doskonale, ¿e dyrektor Jacek
Bia³ek jest dla naszej spo³ecznoœci symbolem zaanga¿owania
na rzecz kultury, gwarantem
ci¹g³oœci i niezale¿noœci dzia³añ w tej sferze. Jego doœwiadczenie, osi¹gniêcia i dorobek
s¹ w naszej lokalnej spo³ecznoœci niekwestionowane. To
prawdziwy cz³owiek-instytucja w najlepszym znaczeniu
tych s³ów. DK Œwit jest tak¿e
wzorowo dzia³aj¹c¹ instytucj¹,
co potwierdza choæby fakt, ¿e
po raz trzeci z rzêdu (lata
2016-2018) zosta³ uznany za
najlepszy dom kultury w plebiscycie Warszawiaki. Niedawno
DK Œwit obchodzi³ 60-lecie
dzia³alnoœci i z tej okazji dyrektor Jacek Bia³ek odbiera³
gratulacje od przedstawicieli
Dzielnicy Targówek.
W imiê zatem jawnoœci procedur administracyjnych i transparentnoœci dzia³ania w³adz
domagamy siê przeprowadzenia
otwartego konkursu. Wierzymy,
i¿ swoj¹ kandydaturê przedstawi te¿ pan Jacek Bia³ek, który
do tej pory doskonale, w naszej
opinii, wywi¹zywa³ siê z pe³nionych obowi¹zków.
Uwa¿amy, i¿ przejrzystoœæ
podejmowania decyzji z wykorzystaniem jawnych procedur
stanowi o jakoœci spo³eczeñstwa
demokratycznego i s³u¿y zwiêkszeniu zaanga¿owania obywateli
w dzia³ania spo³eczne”.
Trudno powiedzieæ, czy petycja cokolwiek da. Mo¿e jednak
zapewnienie burmistrza Szajkowskiego, ¿e we wrzeœniu rozpoczn¹ siê przygotowania do
organizacji konkursu, to efekt
petycji? Jeœli tak, by³aby to informacja wskazuj¹ca, ¿e w³adze
dzielnicy licz¹ siê z g³osem spo³ecznoœci Bródna, wysoko oceniaj¹cej pracê dyr. Jacka Bia³ka.
Kilka wpisów z petycji: „To
najlepszy dyrektor Œwitu. Bez
niego ju¿ nie bêdzie tak dobrze
prosperowa³”; „Pan Dyrektor
Jacek Bia³ek prowadzi DK Œwit
od ponad 35 lat. Swoj¹ prac¹ i
zaanga¿owaniem stworzy³
wielokrotnie nagradzan¹ placówkê têtni¹c¹ ¿yciem od rana
do nocy. Dziêki niemu kultura
jest bli¿sza kolejnym pokoleniom”; „Obecny dyrektor jest
œwietnym dyrektorem. Niech
wygra najlepszy w uczciwym
konkursie”; „Zgadzam siê z argumentacj¹ zawart¹ w petycji”;
„Moje dzieci uczêszczaj¹ od lat
do DK Œwit i widzê jak rozwija
siê ten oœrodek pod dyrekcj¹
Pana Jacka Bia³ka”; „Podpisujê, poniewa¿ nie wyobra¿am
sobie domu kultury Œwit bez
dyrektora Jacka Bia³ka”.
Oœwiadczenie dyrektora
W tak trudnych, pe³nych
emocji sprawach, najlepiej
oddaæ g³os temu, który takiej
sytuacji doœwiadcza. Zamieszczamy zatem oœwiadczenie
Jacka Bia³ka, które, zdaniem
redakcji, wyjaœnia wiele kwestii,
przedstawiaj¹c okolicznoœci
rezygnacji ze stanowiska dyrektora Domu Kultury „Œwit”.
Jolanta Zientek-Varga

Oœwiadczenie
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê nowym sezonem kulturalnym
i du¿ym zainteresowaniem okolicznoœciami mojej nieoczekiwanej
rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Domu Kultury ŒWIT czujê siê
w obowi¹zku wyjaœniæ przyczyny tej decyzji. Zdajê sobie sprawê,
¿e nic jej nie zapowiada³o, a tak¿e trudno zrozumieæ, dlaczego uczyni³em to w czasie, w którym odnosi³ najwiêksze sukcesy. By³ przecie¿ bardzo dobrze oceniany, lubiany, licznie odwiedzany i zakoñczone zosta³y w nim bardzo wa¿ne dla dalszego rozwoju remonty.
Otó¿ powodem by³ b³¹d, który z punktu widzenia interesów
Domu Kultury ŒWIT nie mia³ ¿adnego praktycznego znaczenia,
ale kara za jego pope³nienie w nieadekwatny sposób by³a
bardzo surowa. W swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym za 2018 r.
poinformowa³em, ¿e zarejestrowa³em dzia³alnoœæ gospodarcz¹
polegaj¹c¹ na wynajmie lokali. Nigdy tego nie ukrywa³em. O
wszystkim pisa³em w oœwiadczeniach maj¹tkowych, co najmniej
od 2012 r., a tak¿e o kredycie frankowym zaci¹gniêtym na tê
okolicznoœæ. Ró¿nica, której sensu nie sposób zrozumieæ, polega³a na tym, ¿e do 2018 r. by³ to tzw. najem prywatny i to dyrektorowi samorz¹dowej instytucji wolno by³o robiæ, a od 2018 r. tê
sam¹ dzia³alnoœæ zobowi¹zany zosta³em przez Urz¹d Skarbowy
prowadziæ w formie gospodarczej i tego dyrektorowi ju¿ robiæ
nie by³o wolno. Nie pozwala na to Ustawa o ograniczaniu
dzia³alnoœci gospodarczej. W jej myœl ka¿da dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona przez dyrektorów instytucji pañstwowych i
samorz¹dowych, to potencjalna dzia³alnoœæ korupcyjna, któr¹
nale¿y ukaraæ zwolnieniem dyscyplinarnym z art. 52 KP.
Przyznajê, ¿e nie zna³em tego zakazu, poniewa¿ korupcja nie
le¿a³a w zakresie moich zainteresowañ i nigdy nie by³em równie¿
instruowany na tê okolicznoœæ np. przy okazji sk³adania rocznych
oœwiadczeñ maj¹tkowych. To by³ b³¹d. Jednak S¹d Najwy¿szy w
orzeczeniu dot. podobnej sprawy z dn. 28.06.2016 r. (sygn. akt I
PK 178/15) wyraŸnie stwierdzi³, ¿e „samo naruszenie zakazu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej nie jest wystarczaj¹ce do
zastosowania trybu rozwi¹zania o pracê”, „konieczna jest ocena
ciê¿koœci winy naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych”. W podobny sposób kwestiê odpowiedzialnoœci porusza
ustawa o dyscyplinie finansów publicznych. Z zawartych w niej
przepisów jednoznacznie wynika, ¿e odpowiedzialnoœæ za
naruszenie dyscypliny bud¿etowej nie jest ponoszona za samo
przekroczenie nakazu, (…) konieczne jest udowodnienie m.in. jego
stopnia szkodliwoœci dla finansów publicznych.
W moim przypadku, pomimo podejmowanych przeze mnie
starañ, nikt nie zdecydowa³ siê rozpatrzyæ sprawy zgodnie z ww.
zasadami. Gdyby tak siê sta³o, to zakoñczy³aby siê ona umorzeniem
ju¿ na etapie postêpowania wyjaœniaj¹cego. Trudno przecie¿
prywatn¹ inwestycjê o charakterze rentierskim w segmencie
lokali aparthotelowych, uznaæ za maj¹c¹ jakikolwiek zwi¹zek z
moj¹ prac¹ zawodow¹ lub szkodz¹c¹ Domowi Kultury ŒWIT.
Absurd sytuacji, w której siê znalaz³em polega³ wiêc na tym,
¿e przysz³o mi ponieœæ karê nie za z³e zarz¹dzanie Domem
Kultury ŒWIT, ale za wybór korzystniejszej od lokaty bankowej
formy oszczêdzania prywatnych pieniêdzy i opodatkowania jej
w ramach dzia³alnoœci gospodarczej. Poniewa¿ z tego powodu
instytucja, któr¹ kierowa³em nie mog³a doznaæ uszczerbku, to
otrzyma³em propozycjê z³o¿enia rezygnacji. Skorzysta³em z
niej, poniewa¿ nikt nie mia³ pomys³u na za¿egnanie niezas³u¿onej
groŸby zwolnienia dyscyplinarnego. Dzia³aj¹c pod jej presj¹ dokona³em wyboru najlepszej z dwóch najgorszych mo¿liwoœci, jakie
mi przedstawiono. W porównaniu z art. 52. KP rezygnacja mia³a
mieæ charakter techniczny i umo¿liwiæ udzia³ w konkursie lub inne
funkcjonowanie w zawodzie we wspólnie ustalonej formie.
Moja decyzja o rezygnacji nie by³a zatem dobrowolna w
pe³nym s³owa tego znaczeniu. Nikt rozs¹dny nie rezygnuje
przecie¿ z pracy bez powodu, nagle, bez okresu wypowiedzenia,
5 lat przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego i na 1 rok przed
wejœciem w okres ochronny.
Chcia³bym jednak wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e nie maj¹c lepszych
propozycji, decyzjê podj¹³em samodzielnie. Nie by³a ona wymuszona przez kogokolwiek lub poprzedzona jakimiœ konfliktami z
pracodawc¹ lub lokalnymi dzia³aczami partyjnymi. Przynajmniej
nic mi na ten temat nie wiadomo. Z Zarz¹dem i Rad¹ Dzielnicy
wspó³praca zawsze uk³ada³a siê bardzo dobrze. Stoj¹c w
obliczu zwolnienia dyscyplinarnego otrzyma³em z ich strony nie
tylko s³owa wsparcia, ale równie¿ konkretne propozycje dalszej
wspó³pracy. Tylko dziêki tym deklaracjom zgodzi³em siê na
z³o¿enie rezygnacji i odda³em do dyspozycji w³adz dzielnicy.
W przeciwnym razie bez wahania przyj¹³bym zwolnienie dyscyplinarne i dochodzi³bym swoich praw na drodze s¹dowej.
Tymczasem pewien etap mojego ¿ycia dobieg³ koñca, Nie tak
sobie wyobra¿a³em zakoñczenie obchodów 60-lecia Domu
Kultury ŒWIT, swoich 60 urodzin i zbli¿aj¹cy siê jubileusz 35lecia pracy zawodowej. Pomimo tych przykrych okolicznoœci
chcia³bym zachowaæ w pamiêci najpiêkniejsze chwile zwi¹zane
z moj¹ prac¹. Jestem wdziêczny za wiele serdecznych s³ów, maili
i telefonów z wyrazami podziêkowania i uznania za wszystko to, co
uda³o mi siê dokonaæ przez ten czas. Dziêkujê swoim wspó³pracownikom, którzy byli dla mnie wielkim wsparciem, œwietn¹ ekip¹
i zawsze by³em z nich bardzo dumny. Dziêkujê wszystkim bywalcom Domu Kultury ŒWIT, uczestnikom zajêæ, wspania³ym
s³uchaczom Uniwersytetu III wieku i cudownym studentom Uniwersytetu Dzieci oraz ich rodzicom. Dziêkujê wszystkim partnerom,
grupom formalnym i nieformalnym, lokalnym twórcom i dzia³aczom
kultury za wiele fantastycznych projektów, które uda³o nam siê
razem zrealizowaæ. Wasza obecnoœæ, fantazja i energia zawsze
dodawa³a mi wielu si³ i mobilizowa³a do dalszej pracy. Dziêkujê
mieszkañcom ca³ej dzielnicy, którzy polubili Dom Kultury ŒWIT

takim, jakim by³ do tej pory i trzykrotnie zdecydowali o jego zwyciêstwie w plebiscycie internetowym Warszawiaki na najlepszy
dom kultury w Warszawie. Nigdy osobiœcie nie otrzyma³em ¿adnej
nagrody, ale nawet gdyby mia³o to miejsce, to wy¿ej wspomniane
trofeum by³oby dla mnie najwa¿niejsze. Z ca³¹ pewnoœci¹ jest
ono miar¹ naszego wspólnego sukcesu, wielkiej satysfakcji
i bardzo wa¿nym punktem odniesienia na przysz³oœæ.
Z najwiêkszym ¿alem ¿egnam jednak swoje ukochane dziecko,
czyli Dom Kultury ŒWIT, który by³ dla mnie nie tylko prac¹, ale
drugim domem i wa¿nym zobowi¹zaniem. By³ równie¿ spe³nionym
marzeniem, dziêki któremu brzydkie kacz¹tko, jakim by³ w latach
osiemdziesi¹tych, uda³o mi siê przeistoczyæ w ciep³y, pe³en pozytywnej
energii obiekt, z ³adnymi wnêtrzami, nowoczesnym wyposa¿eniem
i moj¹ dum¹, czyli piêknie wyremontowan¹ sal¹ widowiskowokinow¹. Szkoda. Mia³em jeszcze wiele fajnych pomys³ów.
Mam nadziejê, ¿e to nie jest koniec mojej pracy dla Targówka.
Gdybym jednak siê myli³, to odchodzê z poczuciem dobrze
spe³nionego obowi¹zku. Zostawiam dobrze przygotowany sezon
kulturalny 2019/2020, plac zabaw NIVEA, który niebawem powstanie
w naszym parku, a tak¿e (na pami¹tkê) niedŸwiedzia przed
Domem Kultury, który niech bêdzie dla wszystkich Ÿród³em optymizmu i uœmiechu na co dzieñ. ¯yczê wszystkim du¿o szczêœcia.
Jacek Bia³ek

Po s¹siedzku

Tymczasowoœæ ma siê najlepiej
Nie pamiêtam jak to siê sta³o, ¿e myjnia na terenie zielonym przy ul. Kotsisa powsta³a. Chyba wnioskuj¹cy o to s¹siad umiejêtnie wzi¹³ wszystkich na
litoœæ, twierdz¹c, ¿e jedyne co umie to mycie samochodów. By³a to gruba
przesada, ale w czasach bezrobocia pierwszej po³owy lat 90. ³atwiej by³o o
wspó³czucie. Ros³a iloœæ samochodów, a przy takiej inwestycji powstawa³y
nowe miejsca pracy, tak¿e dla mieszkañców. Wymogiem rady osiedla by³o
posadzenie pasa zieleni izolacyjnej, z czego najemca siê wywi¹za³ i nawet tê
zieleñ pielêgnowa³. Myjnia powsta³a, ale niezgodnie z projektem - najemca
inaczej wydzieli³ sobie dzia³kê, gdzie indziej umiejscowi³ wjazd, co jednak nie
przynios³o ¿adnych reperkusji. Za to umo¿liwi³o mu w kolejnych latach
rozbudowê obiektu o kolejne stanowisko...
Nie pamiêtam jak to siê sta³o, ¿e myjnia
na terenie zielonym przy ul. Kotsisa powsta³a.
Chyba wnioskuj¹cy o to s¹siad umiejêtnie
wzi¹³ wszystkich na litoœæ, twierdz¹c, ¿e
jedyne co umie to mycie samochodów.
By³a to gruba przesada, ale w czasach
bezrobocia pierwszej po³owy lat 90. ³atwiej
by³o o wspó³czucie. Ros³a iloœæ samochodów,
a przy takiej inwestycji powstawa³y nowe
miejsca pracy, tak¿e dla mieszkañców.
Wymogiem rady osiedla by³o posadzenie
pasa zieleni izolacyjnej, z czego najemca
siê wywi¹za³ i nawet tê zieleñ pielêgnowa³. s¹siedzku jest teraz ogromny. Urzêdnicy w
Myjnia powsta³a, ale niezgodnie z projektem umowach najmu wymagaj¹ niewiele wiêcej,
- najemca inaczej wydzieli³ sobie dzia³kê, poza p³aceniem. Na miejskim terenie de
gdzie indziej umiejscowi³ wjazd, co jednak facto wolno im robiæ wszystko, tak¿e wycinie przynios³o ¿adnych reperkusji. Za to naæ krzewy, stawiaæ reklamy i betonowaæ
umo¿liwi³o mu w kolejnych latach rozbu- ca³y teren, pogarszaj¹c warunki akustyczne
oraz uniemo¿liwiaj¹c wsi¹kanie wody deszdowê obiektu o kolejne stanowisko...
Do poszczególnych stanowisk najpierw czowej. Nikt ich na bie¿¹co nie kontroluje,
prowadzi³y podjazdy z p³yt chodnikowych nie stawia ¿adnych wymagañ: zachowania
tylko na szerokoœæ kó³ samochodu, a z cza- w dobrym stanie zastanej zieleni, posem ca³y teren wysypano drobnym ¿wirem. wierzchni biologicznie czynnej, niepowodoStopniowo plac bezpoœrednio przed myjni¹ wania dodatkowych uci¹¿liwoœci i zagro¿eñ
wy³o¿ono p³ytami chodnikowymi, sam np. przez trzepanie dywaników na zewn¹trz
budynek poprawiano, wypieraj¹c z zago- w bezpoœrednim s¹siedztwie placu zabaw,
spodarowania zieleñ. Kolejni najemcy niezaœmiecania przestrzeni reklamami.
Mamy obecnie miejsk¹ Strategiê adaotrzymywali od dzielnicy ju¿ gotowy obiekt
z tak zagospodarowanym terenem. Któryœ ptacji do zmian klimatu, zak³adaj¹c¹ m.in.
z kolejnych najemców wpad³ na pomys³ likwidowanie wysp ciep³a, zwiêkszanie
dodatkowego zarobku i wynaj¹³ kawa³ek powierzchni wsi¹kliwych dla wody, ma³¹ remiejsca na postawienie s³upa z reklam¹ tencjê, zieleñ, itd. Tymczasem na poziomie
wielkopowierzchniow¹. Dzielnica zamiast lokalnym wydaje siê, ¿e ¿yjemy w zupe³nie
mu tego zabroniæ, czerpa³a czêœæ zysków innym mieœcie, gdzie strategia dzia³ania jest
ze szpec¹cego okolicê masztu. W ostatnich nadal zupe³nie odwrotna. Myjnia mia³a byæ
latach teren wygl¹da coraz gorzej, kolejny obiektem tymczasowym, do czasu innego
najemca w podobny sposób co ze s³upem, zagospodarowania, a w planie wci¹¿ by³a
próbowa³ teren twórczo wykorzystaæ, tym trasa mostu Krasiñskiego. Obecnie przyst¹razem stawiaj¹c pawilon gastronomiczny z piono do sporz¹dzania planu miejscowego,
przystosowanego w³asnorêcznie kontenera. który w tym miejscu zapewne przewidzi
Kontener okaza³ siê samowol¹, ale czêœæ inne zagospodarowanie. Czy nie pora
fundamentów po jego wyprowadzce zosta³a jednak ju¿ teraz zacz¹æ odchodziæ od tej
do dziœ, a przy tej okazji zniszczono czêœæ 30-letniej prowizorki?
Karolina Krajewska
¿ywop³otu oddzielaj¹cego myjniê od placu
przewodnicz¹ca
zabaw. I dochodzimy do sierpnia bie¿¹cego
roku. Mimo doœwiadczeñ tegorocznych
Rady Kolonii Œliwice
upa³ów i suszy, nowy najemca ju¿ ca³y teren szczelnie wy³o¿y³ p³ytami betonowymi.
Wyciêto te¿ ca³kowicie uszkodzony przez
poprzednika ¿ywop³ot, po protestach
zastêpuj¹c go rz¹dkiem rachitycznych
sadzonek tui.
Po co o tym wszystkim piszê? Przez
ponad 30 lat istnienia myjni dbano tylko
o zysk, inwestuj¹c ewentualnie w sprzêt
wewn¹trz czy szczelnoœæ dachu, i nie dbaj¹c o to, co na zewn¹trz. Niestety, bardzo
podobnie do sprawy podchodzi³a dzielnica,
nie dbaj¹c o w³asne mienie. A¿ teren stopniowo sta³ siê betonow¹ pustyni¹. Kontrast
z wyremontowanym placem zabaw po

OTWARTA NIEDZIELA ARTYSTYCZNA

DAJ SIÊ WKRÊCIÆ muzycznie

8 wrzeœnia, niedziela, godz. 16.00-18.00. Wstêp wolny.

GITARA - Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej. Zajêcia w poniedzia³ek, wtorek lub
œrodê (45’). Uczestnicy: dzieci 9+, m³odzie¿, doroœli. Instruktor Jan Kasprzyk. Op³ata 210 z³/m-c.
GITARERRA zespó³ gitarowy - To propozycja dla m³odych muzyków-amatorów, którzy
chc¹ wspólnie propagowaæ muzykê gitarow¹ w Polsce. Zajêcia w œrodê, godz. 18.15-19.45.
Uczestnicy: m³odzie¿ - uczestnicy indywidualnej nauki gry na gitarze. Instruktor Jan
Kasprzyk. Op³ata: 200 z³/semestr lub 60 z³/m-c.
KEYBOARD - Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajêcia w
poniedzia³ek, czwartek (45’). Uczestnicy: dzieci 10+, m³odzie¿. Instruktor Wies³aw Leœniewski.
Zajêcia we wtorek, œrodê, pi¹tek (45’). Uczestnicy: dzieci 6+. Instruktor Ariadna Laddy.
Op³ata 200 z³/m-c. Próbne zajêcia 50 z³.
MA£Y MUZYK - Zajêcia umuzykalniaj¹ce. Obejmuj¹ naukê piosenek, poznawanie nut
i okreœleñ muzycznych, grê na keyboardzie. Zajêcia we wtorek, œrodê, pi¹tek (30’).
Uczestnicy: dzieci 4-10 lat. Instruktor Ariadna Laddy. Op³ata 120 z³/m-c. Próbne zajêcia 40 z³.
PIANINO - Indywidualne lekcje nauki gry na pianinie. Termin do uzgodnienia z instruktorem.
Zajêcia 45’ lub 30’. Uczestnicy: dzieci 7+, m³odzie¿. Instruktorzy: Barbara Piasecka,
Katarzyna Olk. Op³ata: 280 z³/m-c (60’), 210 z³/m-c (45’), 140 z³/m-c (30’). Próbne
zajêcia: 80 z³ (60’), 60 z³ (45’), 40 z³ (30’).
RYTMIKA - Zajêcia muzyczne przy akompaniamencie pianina. Zabawy rozwijaj¹ poczucie
rytmu i przestrzeni. Zajêcia w œrodê: I grupa (dzieci 2-3 lata) godz. 16.45-17.15, II grupa
(dzieci 4-6 lat) godz. 17.20-18.05. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia z warsztatami ceramiki
dla II grupy. Instruktor Dorota Za³êska-Soroka. Op³ata rycza³towa: I grupa 68 z³/m-c.
Pojedyncze zajêcia 22 z³, II grupa 90 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³.
STUDIO PIOSENKI ROZRYWKOWEJ - Lekcje maj¹ charakter indywidualny. Do ka¿dego
ucznia dobierany jest specjalny zestaw æwiczeñ kszta³c¹cych prawid³owy oddech, dykcjê
oraz emisjê g³osu. Zajêcia we wtorek lub czwartek (45’). Uczestnicy: dzieci 7+, m³odzie¿,
doroœli. Instruktor Anna Czuchaj-Señko. Op³ata 200 z³/m-c. Próbne zajêcia 55 z³.
STUDIO WOKALNE - MA£E - Zajêcia indywidualne, podczas których uczniowie przyszli adepci sztuki wokalnej - ucz¹ siê prawid³owego wydobywania g³osu, ogólnego
umuzykalnienia, obycia scenicznego, a tak¿e œwiadomoœci cia³a poprzez wykorzystanie
technik rytmiki. Termin do uzgodnienia z instruktorem. Uczestnicy: dzieci 8-11 lat.
Instruktor Katarzyna Olk. Op³ata 200 z³/m-c (45’). Próbne zajêcia 55 z³.
DU¯E - Zajêcia indywidualne dla dzieci starszych i m³odzie¿y. Na zajêciach wokaliœci
zdobywaj¹ niezbêdn¹ wiedzê z zakresu muzyki, œpiewu, emisji g³osu, a tak¿e dykcji
i impostacji oraz pracy z mikrofonem. Termin do uzgodnienia z instruktorem. Uczestnicy:
m³odzie¿ 12+. Instruktor Katarzyna Olk. Op³ata: 230 z³/m-c (60’). Próbne zajêcia 60 z³;
200 z³/m-c (45’). Próbne zajêcia 55 z³.
ŒPIEW SOLOWY - Nauka prawid³owej emisji g³osu, budowanie wra¿liwoœci i estetyki
muzycznej, interpretacja utworów muzycznych, przygotowanie wokalistów do udzia³u w
konkursach, wsparcie w kreacji stylu i doborze repertuaru. Zajêcia indywidualne (45’) termin do uzgodnienia z instruktorem. Uczestnicy: m³odzie¿ i doroœli. Instruktor Barbara
Piasecka. Op³ata 200 z³/m-c. Próbne zajêcia 55 z³.
ZESPÓ£ WOKALNY ZACIESZ - Zaciesz czyli uœmiech to dzieciêcy zespó³ wokalny. Program obejmuje naukê utworów a cappella i z towarzyszeniem podk³adu muzycznego o
ró¿norodnej tematyce. W planach udzia³ w koncertach i konkursach. Zajêcia w czwartek,
godz. 17.25-18.55. Uczestnicy: dzieci 6-10 lat. Instruktor Ariadna Laddy. Op³ata: 200 z³/
semestr lub 60 z³/m-c; 100 z³/semestr dla uczestników indywidualnych zajêæ wokalnych i
Ma³y Muzyk.
ZESPÓ£ WOKALNY VOICE of ZACISZE - Zajêcia obejmuj¹ takie zagadnienia jak
emisja g³osu, dykcja, praca z mikrofonem. Wokaliœci poznaj¹ zasady œpiewu w wielog³osie,
ruchu scenicznego, a tak¿e wartoœciowe utwory z zakresu muzyki rozrywkowej. Zajêcia
w czwartek, godz. 17.25-18.55. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 11-17 lat. Instruktor Anna
Czuchaj-Señko. Op³ata: 200 z³/semestr lub 60 z³/m-c; 100 z³/semestr dla uczestników
indywidualnych zajêæ wokalnych.

PrzyjdŸcie poznaæ ofertê zajêæ i warsztatów w sezonie kulturalnym 2019/20
PrzyjdŸcie poznaæ nasze propozycje i naszych instruktorów. W programie pytania
i odpowiedzi, zapisy na zajêcia, pokazy i prezentacje oraz warsztaty. Zapraszamy.
Wiêcej: https://zacisze.waw.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/otwarta-niedziela-artystyczna
Dojazd: ZTM 190, 140, 340, 512, 738 przystanek Tu¿ycka, 527 przystanek M³odzieñcza.
DOM KULTURY „ZACISZE” W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST.WARSZAWY
ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa, tel. 22 679 84 69
www.zacisze.waw.pl , dk@zacisze.waw.pl , sekretariat@zacisze.waw.pl

DAJ SIÊ WKRÊCIÆ edukacyjnie
JÊZYK ANGIELSKI - Zajêcia na ró¿nych poziomach zaawansowania, rozwijaj¹ce
umiejêtnoœci jêzykowe ka¿dej grupy wiekowej. Przygotowanie do egzaminów i matury.
Dla doros³ych angielski w komunikacji i sytuacjach codziennych. Zajêcia w poniedzia³ek,
œrodê lub pi¹tek. Uczestnicy: uczniowie szko³y podstawowej, liceum, doroœli.
Op³ata rycza³towa: Uczniowie klas I-II 120 z³/m-c grupa powy¿ej 4 osób, 160 z³/m-c grupa
3-, 4-osobowa (zajêcia 2x w tygodniu po 60’); Uczniowie klas III-VIII, liceum, doroœli 135
z³/m-c grupa powy¿ej 4 osób, 185 z³ grupa 3-, 4-osobowa (zajêcia 2x w tygodniu po 70’).
Zajêcia indywidualne 480 z³/m-c (2x w tygodniu po 50’).
JÊZYK NIEMIECKI - Zajêcia na ró¿nych poziomach zaawansowania i dla osób w ró¿nym
wieku. Uzupe³nienie programu szkolnego, æwiczenie praktycznego jêzyka, ma³e grupy. Zajêcia
trwaj¹ 90’. Zajêcia w czwartek. Uczestnicy: uczniowie szko³y podstawowej, liceum, doroœli.
Op³ata rycza³towa: 120 z³/m-c. Zajêcia indywidualne – do ustalenia z instruktorem.
JÊZYK ROSYJSKI DLA DZIECI - Zajêcia z native speakerem. Nauka podczas zabawy.
Œpiewanie piosenek, improwizacja bajek i historyjek, czytanie. Zajêcia we wtorek, godz.
18.00-18.45. Lektor Irina Kroszkina. Op³ata rycza³towa 74 z³/m-c. Zajêcia próbne 23 z³.
JÊZYK ROSYJSKI DLA DOROS£YCH - Nauka rozumienia i pos³ugiwania siê jêzykiem
ze szczególnym uwzglêdnieniem wymowy, intonacji, akcentowania i prawid³owej budowy zdañ.
W programie równie¿ rozmowy o rosyjskich tradycjach, kulturze, literaturze i muzyce. Zajêcia
prowadzone w formie dialogów i aktywnego udzia³u s³uchaczy. Zajêcia we wtorek, godz.
18.45-20.15. Lektor Irina Kroszkina. Op³ata rycza³towa 106 z³/m-c. Zajêcia próbne 30 z³.
MINECRAFT - Nauka programowania po³¹czona z kursem jêzyka angielskiego.
Dzieci poznaj¹ pojêcie algorytmu, a nastêpnie jêzyki programowania: Lua, Python, Java.
Ucz¹ siê programowaæ i poszukiwaæ rozwi¹zañ. Ka¿de dziecko pracuje na udostêpnionym mu laptopie. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.15-17.15. Zajêcia prowadz¹ instruktorzy
Nienudno.pl. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 7-15 lat. Op³ata rycza³towa 150 z³/m-c.
PRACOWNIA MIKROMODELARSTWA I GIER STRATEGICZNYCH „U£AN” - Wykonywanie modelarstwa terenowego do plansz, modeli wojskowych pojazdów historycznych i
figurek oraz rozgrywanie bitew z ró¿nych okresów historycznych. Zajêcia pocz¹tkuj¹ce dla
dzieci i m³odzie¿y od V klasy szko³y podstawowej. Zajêcia zaawansowane dla m³odzie¿y od
VII klasy szko³y podstawowej. Zajêcia gier strategiczno-planszowych - nauka i rozgrywanie
gier z okresów staro¿ytnoœci (DBA), lotnictwa z 1914-1945, gry dzia³añ l¹dowych z II wojny
œwiatowej, gra „Wrzesieñ 1939”. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 18.10-21.00, Zajêcia we
wtorek, godz. 18.50-21.00, Modelarstwo zaawansowane i gry strategiczne w pi¹tek, godz.
17.30-21.00. Instruktor Jacek Bajer. Op³ata rycza³towa: 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 35 z³.
ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE - Techniczno-in¿ynieryjna przygoda na najnowszych
zestawach LEGO®. Dzieci pracuj¹ na zestawach robotycznych Lego® WeDO, Lego® WeDo 2.0,
Lego® Boost, Lego® Mindstorms EV3, Lego® Maszyny, Lego® Pneumatyka,
Lego® Energia Odnawialna. Buduj¹ programowalne i sterowane silnikami roboty.
Uczestnicy pracuj¹ w parach - na parê przypada 1 zestaw oraz 1 tablet/laptop. Zajêcia w
czwartek: I grupa (dzieci 6-8 lat) godz. 16.15-17.45, II grupa (m³odzie¿ 9-13 lat) godz.
17.55-19.25. Zajêcia prowadz¹ instruktorzy Nienudno.pl. Op³ata rycza³towa 150 z³/m-c.
SENSOWTORKI - Zajêcia dla najm³odszych: wspólna zabawa, przygoda i poznawanie
œwiata. Dzieci u¿ywaj¹ ró¿norodnych materia³ów spo¿ywczych, plastycznych, codziennego
u¿ytku i w ten sposób wszystkimi zmys³ami badaj¹, jak zmienia siê œwiat na przestrzeni
kolejnych miesiêcy i pór roku. Zajêcia z aktywnym udzia³em opiekunów. Zajêcia we wtorek,
godz. 10.30-11.30. Uczestnicy: dzieci 6-36 miesiêcy oraz ich opiekunowie. Instruktorzy:
Katarzyna Stêpniewska-Dro¿d¿ i Jakub Dro¿d¿. Op³ata: 120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40
z³. Drugie dziecko 110 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³.
ŒWIAT 3D - Zajêcia obejmuj¹ trzy bloki tematyczne: drukowanie 3D, projektowanie 3D
oraz skanowanie 3D. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznaj¹ siê z obs³ug¹ drukarki 3D
oraz skanera 3D i poznaj¹ tajniki przestrzennego projektowania oraz tworzenia kszta³tów.
Warsztaty odbywaj¹ siê w systemie BYOL (Bring Your Own Laptop) czyli uczestnik przynosi
w³asny laptop z systemem Windows. Zajêcia w pi¹tek, godz. 17.45-19.00. Uczestnicy: dzieci
i m³odzie¿ 8-15 lat. Instruktor Pamela Markowska.Op³ata rycza³towa 130 z³/m-c.
TRENING PAMIÊCI i NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA - Po³¹czenie teorii z
praktycznymi æwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi. W pierwszym semestrze
nauka konkretnych technik szybkiego zapamiêtywania oraz koncentrowania siê. Nauka
skutecznego przygotowywania siê do sprawdzianu oraz tworzenia notatek. W drugim
semestrze nauka szybkiego czytania. Zajêcia we wtorek, godz. 17.10-18.40. Uczestnicy:
dzieci i m³odzie¿ 10-14 lat. Instruktor Anna Tomaszewska.Op³ata 330 z³/semestr. Semestr I
(15 zajêæ) 24.09.2019-14.01.2020, Semestr II (15 zajêæ) 28.01.2020-19.05.2020.
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CAPOEIRA - Na zajêciach trenujemy podstawy sztuk walki, wariacji akrobatycznych. Uczymy
siê gry na brazylijskich instrumentach oraz piosenek w jêzyku portugalskim. Dwa razy w
roku organizowane s¹ warsztaty z brazylijskimi mistrzami. Zajêcia: Dzieci - pi¹tek, godz.
17.50-18.50, M³odzie¿ i doroœli - œroda, godz. 19.30-20.25. Uczestnicy: dzieci 6+, m³odzie¿
i doroœli. Instruktor Agata Ko³odziej. Op³ata rycza³towa 90 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³.
FREESTYLE/PARKOUR - Program zajêæ obejmuje budowanie uk³adów choreograficznych
na bazie æwiczeñ gimnastycznych i elementów sztuk walki oraz z zastosowaniem bo
- d³ugiego kija i nunchaku - dwóch pa³ek po³¹czonych sznurem. Uczestnicy ucz¹ siê
wspó³pracowaæ w grupie, nabieraj¹ odwagi przed wystêpem na scenie. Zajêcia w œrodê,
godz. 16.45-17.30. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 7-15 lat. Instruktor rekreacji ruchowej
Andrzej Nowaczuk. Op³ata rycza³towa 68 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³.
KARATE/KICKBOXING - Zajêcia japoñskich sztuk walki. Kobudo, ju jitsu, ken jitsu
po³¹czone z nauk¹ podstaw jêzyka japoñskiego i histori¹ japoñskich sztuk walki. W programie
egzaminy na stopnie i udzia³ w zawodach. Zajêcia w œrodê: I grupa godz. 16.00-16.45
(pocz¹tkuj¹cy), II grupa godz. 17.30-18.30 (zaawansowani 9 KYU ¿ó³ta belka). Uczestnicy:
dzieci i m³odzie¿ 7-13 lat. Instruktor shihan Andrzej Nowaczuk. Op³ata rycza³towa: I grupa
- 68 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³; II grupa - 91 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³.
KOMANDOSI/SURVIVAL - Nauka technik samoobrony, zagadnienia szko³y przetrwania, elementy
survivalu, psychologiczne aspekty obrony przed atakiem, strzelanie z ró¿nego typu wiatrówek do tarcz,
techniki musztry. Zajêcia w œrodê, godz. 18.35-19.20. Uczestnicy: dzieci 7+ oraz rodzice. Instruktor
samoobrony i survivalu Andrzej Nowaczuk. Op³ata rycza³towa 68 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³.
TAI CHI - Æwiczenie Tai Chi daje odprê¿enie, relaks i wyciszenie, poprawia funkcjonowanie
uk³adu kr¹¿enia i oddechowego, zwiêksza sprawnoœæ fizyczn¹ i poprawia koordynacjê
ruchow¹, a tak¿e podnosi poziom endorfin, co przek³ada siê na dobre samopoczucie.
Zajêcia dla pocz¹tkuj¹cych oraz osób, które ju¿ æwiczy³y. Zajêcia w œrodê, godz. 10.30-11.45.
Uczestnicy: doroœli. Instruktor Zofia Lelek. Op³ata 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³.

DAJ SIÊ WKRÊCIÆ tanecznie
BALET - Program zajêæ obejmuje podstawy tañca klasycznego, choreografie do znanych
baletów, naukê techniki wyrazu scenicznego, æwiczenia rozci¹gaj¹ce i koryguj¹ce postawê.
Zajêcia: I grupa w poniedzia³ek, godz. 16.15-16.55 (grupa pocz¹tkuj¹ca), II grupa we
wtorek, godz. 17.45-18.45 (grupa œredniozaawansowana). Choreograf Barbara Dobrucka.
Op³ata rycza³towa: I grupa - 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³. II grupa - 124 z³/m-c.
Pojedyncze zajêcia 35 z³.
BREAKING Academy - W programie taniec breakdance oraz æwiczenia si³owosprawnoœciowe, w tym kroki wykonywane „w parterze”, czyli rêkami i nogami, a czêsto
ca³ym cia³em na ziemi. Zajêcia we wtorek, godz. 16.35-17.35 (pocz¹tkuj¹cy). Zajêcia
w czwartek, godz. 19.00-20.00 (zaawansowani - po konsultacji z instruktorem).
Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 7-15 lat. Instruktor £ukasz Depa. Op³ata rycza³towa:
1x w tygodniu 118 z³/m-c lub 420 z³/semestr, 2x w tygodniu 174 z³/m-c lub
680 z³/semestr. Zajêcia jednorazowe próbne 35 z³.
BREAK Kids - Break Kids to zajêcia ³¹cz¹ce breakdance, hip-hop, jazz. To nauka rytmiki,
s³uchanie muzyki i ogólne æwiczenia ruchowe dopasowane do wieku dzieci. Zajêcia we
wtorek, godz. 15.45-16.30. Uczestnicy: dzieci 4-6 lat. Instruktor £ukasz Depa. Op³ata
rycza³towa 116 z³/m-c lub 410 z³/semestr. Pojedyncze zajêcia 35 z³.
DANCE FOLK czyli na karuzeli tañca - W programie tañce amerykañskie, greckie,
czeskie, polskie i zabawa rytmem. Zajêcia w czwartek, godz. 16.15-17.15. Uczestnicy: dzieci
6-10 lat. Instruktor Barbara Gmyz.Op³ata rycza³towa 35 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 13 z³.
KLUB BOOGIE ROCK - Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla. Ma na swoim koncie
liczne sukcesy krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w projektach, turniejach i
konkursach. Zajêcia we wtorek, godz. 19.00-20.25 i w pi¹tek, godz. 19.00-20.25.
Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ po konsultacji z instruktorem. Instruktor Robert Kulesza.
LATINO SOLO - Zajêcia przeznaczone dla osób, które pragn¹ bawiæ siê przy latynoskiej
muzyce, panowaæ nad cia³em, czerpaæ radoœæ z tañca. W programie nauka podstaw salsy,
bachaty, cha chy, swingu oraz krótkie choreografie. Zajêcia we wtorek, godz. 20.30-21.30.
Uczestnicy: doroœli. Instruktorzy Katarzyna i Robert Kulesza. Op³ata rycza³towa 93 z³/m-c.
Pojedyncze zajêcia 30 z³.
STREET JAZZ - Taniec jazzowy to czyste emocje, piêkno ludzkiego cia³a i duszy.
Choreograf i tancerz nie daje zamkn¹æ siê w schematach - nic nie ogranicza jego inwencji.
Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.30-17.40. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 8-13 lat. Instruktor
Magdalena Czerwiñska. Op³ata rycza³towa 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 33 z³.
TANIEC INTEGRACYJNY - W programie: tañce integracyjne ze wszystkich stron œwiata,
m.in.: greckie, francuskie, armeñskie i ¿ydowskie. Zajêcia we wtorek, godz. 12.00-13.00.
Instruktor Ewa Karasiñska-Gajo. Op³ata rycza³towa 36 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 10 z³.
TANIEC TOWARZYSKI - Zajêcia taneczne dla doros³ych. W programie: walc, tango,
rock’n’roll, samba, cha-cha, disco i wspólna zabawa. Zajêcia w œrodê, godz. 20.35-21.50
(pocz¹tkuj¹cy i œredniozaawansowani). Zajêcia w pi¹tek, godz. 20.30-21.45 (zaawansowani).
Instruktor Robert Kulesza. Op³ata rycza³towa 125 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³.
TAÑCE ŒWIATA - Tañce œwiata to zajêcia dla wszystkich, którzy s¹ ciekawi, jak tañcz¹ nasi bliscy
i dalsi s¹siedzi. W programie tañce szkockie, bretoñskie, greckie, macedoñskie, armeñskie.
W korowodach, parach i krêgach. Zajêcia w czwartek, godz. 20.15-21.30. Uczestnicy: doroœli.
Instruktor Ewa Karasiñska-Gajo. Op³ata rycza³towa 85 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 28 z³.
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AKWARELA - Malowanie w technikach wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz.
Zajêcia dla m³odzie¿y 10+ w poniedzia³ek, godz. 18.15-19.45. Zajêcia dla doros³ych w
œrodê, godz. 19.10-20.50. Uczestnicy: m³odzie¿ 10+ i doroœli. Instruktor Teresa Ledziñska.
Op³ata rycza³towa: m³odzie¿ 50 z³/m-c, doroœli 75 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia: m³odzie¿ 17 z³,
doroœli 25 z³.
ARCHItekturki - Zajêcia architektoniczno-plastyczne, których celem jest szersze
zainteresowanie dzieci otaczaj¹c¹ je rzeczywistoœci¹, œwiatem wspó³czesnym, zwrócenie
uwagi na znaczenie edukacji architektonicznej, zapoznanie dzieci z cechami krajobrazu,
street art od strony sztuki i twórczego dzia³ania. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.30-18.00.
Uczestnicy: dzieci 6-10 lat. Instruktor Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata rycza³towa 80 z³/m-c
obejmuje materia³y. Pojedyncze zajêcia 27 z³.
BAJKOWA SZTUKA DZIECKA - Na zajêciach dziecko uczy siê odkrywaæ œwiat przez
pryzmat bajek, baœni i legend. Wspólnie z bajkowymi bohaterami prze¿ywa ich przygody,
troski, smutki i radoœci, dziêki czemu rozwija swoj¹ wra¿liwoœæ i empatiê. Æwiczenia z
u¿yciem farb czy pasteli pomagaj¹ mu rozwijaæ sprawnoœæ manualn¹, przygotuj¹ do
nauki pisania. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 17.00-17.50. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia
z zajêciami baletowymi. Uczestnicy: dzieci 3-6 lat. Instruktor Lucyna Kraœkiewicz. Op³ata
rycza³towa 60 z³/m-c obejmuje materia³y. Pojedyncze zajêcia 20 z³.
CERAMIKA ARTYSTYCZNA - Zabawa z glin¹ wycisza, uczy skupienia i cierpliwoœci,
a przede wszystkim jest wielk¹ frajd¹. Dzieci poznaj¹ ró¿ne techniki pracy w glinie:
modelowanie z wa³ków, kulek i p³atów, wygniatanie prostych naczyñ, tworzenie
przedmiotów dekoracyjnych, bi¿uterii i p³askorzeŸb. Zajêcia: I grupa (dzieci 8-12 lat)
w poniedzia³ek, godz. 16.30-17.45, II grupa (dzieci 5-8 lat) w œrodê, godz. 16.15-17.15,
III grupa (dzieci 9-12 lat) w œrodê, godz. 17.30-18.45. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia
zajêæ w grupie II z zajêciami rytmiki. Instruktor Magdalena Jaworska. Op³ata rycza³towa
120 z³/m-c obejmuje materia³y i wypalanie.
GA£GANKOWY ŒWIAT - Jak po³¹czyæ tkaninê z we³n¹, sznurkiem, koralikami?
Jak umiejêtnie pl¹taæ sznurki, by uzyskaæ artystyczn¹ rzecz? Jak byæ designerem
mody dzieciêcej? Makrama, szycie, eksperymenty z tkanin¹, naszywanie aplikacji,
koralików i kieszonek, robótki rêczne. Zajêcia w œrodê, godz. 17.40-19.00. Uczestnicy:
dzieci i m³odzie¿. Instruktor Dorota Koch. Op³ata rycza³towa 85 z³/m-c. Pojedyncze
zajêcia 30 z³.
KALEJDOSKOP PLASTYCZNY - Ró¿norodnoœæ zagadnieñ pozwala uczestnikom
poznaæ bogaty œwiat sztuk plastycznych i artystycznego rzemios³a. Podczas zajêæ powstaj¹
niebanalne przedmioty dekoracyjne, a dzieci zapoznaj¹ siê z nowoczesnymi i dawnymi
technikami plastycznymi: scrapbooking, decoupage, szycie rêczne, malowanie na tkaninie,
szkle lub porcelanie, kola¿. Zajêcia w œrodê, godz. 16.30-18.00. Uczestnicy: dzieci 6-10 lat.
Instruktor Anna Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata rycza³towa 110 z³/m-c obejmuje
materia³y. Pojedyncze zajêcia 35 z³.
MALARSTWO - Warsztaty w pracowni malarstwa, których celem jest uwra¿liwienie
na sztukê. Program adresowany do osób na ró¿nym poziomie zaawansowania. Dla
chêtnych przygotowanie do egzaminów do szkó³ plastycznych. Podczas zajêæ uczestnicy
pracuj¹ w technikach takich jak: pastel, akryl, olej. Zajêcia: I grupa we wtorek, godz. 15.3017.00, II grupa we wtorek, godz. 17.15-19.15 (dzieci 10+, m³odzie¿), III grupa w œrodê,
godz. 14.15-15.45, IV grupa w pi¹tek, godz. 14.00-15.30. Uczestnicy: dzieci 6+ i m³odzie¿.
Instruktor Bogus³awa O³owska. Op³ata rycza³towa 50 z³/m-c, materia³y w³asne. Pojedyncze
zajêcia 17 z³.
NITK¥ INSPIROWANE - Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane
obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne. Zajêcia w czwartek, godz. 11.00-13.00.
Uczestnicy: dzieci, m³odzie¿, doroœli. Instruktor i jednoczeœnie s¹siadka Danuta Odyniec.
Zajêcia bezp³atne realizowane w ramach MAL „Szklana Góra”.
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA - G³ówny temat to portret. Warsztaty s¹
okazj¹ do poznania lub doskonalenia ró¿nych technik malarskich i rysunkowych. Inspiruj¹c
siê portretami wykonanymi przez mistrzów, uczestnicy poznaj¹ wszystkie etapy oraz
zasady rysowania i malowania portretu. Zajêcia we wtorek, godz. 19.00-21.00. Uczestnicy:
m³odzie¿ 15+, doroœli. Instruktor Mariusz O³owski. Op³ata rycza³towa 80 z³/m-c, materia³y
w³asne. Pojedyncze zajêcia 25 z³.
RYSUNEK - Na warsztatach uczestnicy zapoznaj¹ siê z ró¿nymi technikami, bo rysunek
to nie tylko o³ówek. Jest te¿ wêgiel, pastel, sangwina, tusz i inne media. W programie
kreœlenie linii i znaków, wykorzystywanie œwiat³a i cienia, nadawanie formy, przedstawianie
trójwymiarowych przedmiotów na p³askiej powierzchni, ukazanie ruchu, stosowanie
wzorów i faktur. Zajêcia w pi¹tek, godz. 18.15-19.45. Uczestnicy: m³odzie¿ 11+.
Instruktorzy: Maria Kiesner, Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata rycza³towa 60 z³/m-c, materia³y
w³asne. Pojedyncze zajêcia 20 z³.
RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY - Program obejmuje naukê rysunku architektonicznego,
w sk³ad którego wchodz¹ takie zagadnienia jak: g³ówne za³o¿enia perspektywy,
œwiat³ocieñ, rysunek z wyobraŸni oraz natury, postacie, zwierzêta, urz¹dzenia techniczne
i mechaniczne (np. samochody), zagadnienia proporcjonalnoœci oraz podzia³ów w
naturze. Zajêcia w czwartek: I grupa - godz. 16.30-18.15, II grupa - godz. 18.20-20.05.
Uczestnicy: dzieci 7+, m³odzie¿. Instruktor Rados³aw O³owski. Op³ata rycza³towa 85 z³/m-c,
materia³y w³asne. Pojedyncze zajêcia 28 z³.
SZYCIE NA MASZYNIE - Zajêcia dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych. Uczestnicy
pracuj¹ na swoich tkaninach. Zajêcia w œrodê, godz. 18.30-21.00. Uczestnicy: doroœli.
Instruktor Halina Potêga. I kurs 18.09.2019-11.12.2019 (13 zajêæ), op³ata: 510 z³ z
w³asn¹ maszyn¹, 630 z³ z maszyn¹ DK; II kurs 15.01-22.04.2020 (13 zajêæ), op³ata: 510 z³
z w³asn¹ maszyn¹, 630 z³ z maszyn¹ DK; III kurs 6.05-17.06 2020 (7 zajêæ), op³ata: 275 z³
z w³asn¹ maszyn¹, 340 z³ z maszyn¹ DK.
TKACTWO ARTYSTYCZNE - Podstawy tkactwa artystycznego, nauka naci¹gania
osnowy, uzyskanie przesmyku z u¿yciem listwy, poznawanie wszystkich splotów i technik,
nauka cieniowania, wykonanie gobelinu wg w³asnego projektu. Zajêcia w poniedzia³ek,
godz. 9.30-15.30. Uczestnicy: doroœli. Instruktor Teresa Szczepañska. Op³ata 130 z³/m-c.
Próbne zajêcia 50 z³.
WITRA¯ - Warsztaty tworzenia witra¿y z wykorzystaniem taœmy miedzianej. Zasady
projektowania, nauka ciêcia szk³a, realizacja witra¿y wg w³asnych projektów. Zajêcia
we wtorek, godz. 17.00-20.00. Uczestnicy: doroœli. Instruktor Katarzyna Tumi³owiczPiotrowska. Op³ata 150 z³/m-c obejmuje materia³y.
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M£ODZIE¯OWE STUDIO TEATRALNE - Warsztaty teatralne dla m³odzie¿y prowadzone
w oparciu o ró¿ne techniki kszta³cenia rzemios³a aktorskiego. Za³o¿eniem zajêæ jest
zarówno budowanie zespo³owoœci, jak i odkrywanie teatralnego potencja³u tkwi¹cego
w ka¿dym z uczestników. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 18.40-21.30. Uczestnicy: m³odzie¿
w wieku licealnym. Instruktor Magdalena Mróz. Op³ata 220 z³/semestr.
TEATR „PINOKIO” - Zajêcia teatralne bardzo korzystnie wp³ywaj¹ na rozwój
dziecka. Dzieci zapominaj¹ o nieœmia³oœci. Koniecznoœæ zapamiêtania tekstu poprawia
pamiêæ, a elementy improwizacji wp³ywaj¹ na refleks i pozwalaj¹ nie straciæ g³owy w
nieprzewidzianych sytuacjach zarówno na scenie, jak i w ¿yciu. W programie realizacja
autorskiego scenariusza, udzia³ w przegl¹dach teatralnych. Zajêcia w poniedzia³ek,
godz. 17.05-18.30. Uczestnicy: dzieci 9-12 lat. Instruktor Anna Maria Komorowska.
Op³ata 200 z³/semestr.

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Ratujmy warszawskie drewniaki
– drewniak Burkego

Dom samotnej matki ci¹g dalszy

„Œpieszmy siê kochaæ drewniaki, tak szybko odchodz¹” –
parafrazuj¹c s³ynny wiersz ksiêdzapoety Jana Twardowskiego,
chcia³bym w dzisiejszym felietonie zwróciæ uwagê szanownych czytelników na drewnian¹
architekturê Warszawy i okolic.
Architekturê, która znika niczym
œnieg po zimie. Ostatnim przyk³adem takiego znikania by³
sierpniowy, tragiczny w skutkach
po¿ar 100-letniego drewniaka
przy Praskiej 1 na Targówku. Po
interesuj¹cym budynku zosta³a
tylko sterta zwêglonych belek.
Tak naprawdê z bogatej, ró¿norodnej zabudowy drewnianej,
na któr¹ sk³ada³y siê zarówno
bieda-szopy, baraki, domki,
drewniane „kamienice”, czy
prawdziwe drewniane pa³ace w
stylu „Œwidermajer” zosta³o naprawdê niewiele. Z wiêkszych
kompleksów to osiedla Jazdów,
czy PrzyjaŸñ, o których zachowanie walcz¹ od lat lokalni spo³ecznicy ze Œródmieœcia i Bemowa.
Do tego kilkadziesi¹t „œwidermajerów”, g³ównie na terenie
Wawra. No i pojedyncze
ostañce, w tym dwa praskie,
przy Œrodkowej i Kawêczyñskiej.
Drewniak przy Œrodkowej 9
dosta³ od losu drugie ¿ycie.
W³aœnie trwa jego kompleksowy
remont, w ramach rozwoju
mieszcz¹cego siê pod tym
adresem Zespo³u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza
„Dziadka” Lisieckiego. Drugi, przy
Kawêczyñskiej 26, drewniak
Burkego, od lat dogorywa.
Pamiêtaj¹cy jeszcze czasy
cara Miko³aja II budynek przez
ponad 120 lat swojej historii
by³ wykorzystywany na cele
mieszkalne. Do dziœ obiektem
zarz¹dza pó³nocnopraski
ZGN. W 2015 r. m.in. dziêki
staraniom ni¿ej podpisanego,

jak i ca³ego stowarzyszenia
„Micha³ów”, budynek uda³o
siê wpisaæ do wojewódzkiego
rejestru zabytków. Kilka miesiêcy póŸniej drewniak opuœci³a
ostatnia lokatorka. Od tamtej
pory budynek stoi pusty i niszczeje. Konkretnych pomys³ów
na jego wykorzystanie brakuje.
W przesz³oœci pada³y propozycje
stworzenia w nim hostelu czy
domu adaptacyjnego dla osób
wychodz¹cych z bezdomnoœci,
który to dom mia³o prowadziæ
jedno ze zgromadzeñ zakonnych.
Nic z tych planów nie wysz³o.
W bud¿ecie dzielnicy brakuje
te¿ œrodków na remont.
Chc¹c wyjœæ z tego impasu i
uratowaæ drewniak postanowi³em w tym roku wzi¹æ sprawê
drewniaka w swoje rêce dziêki
bud¿etowi obywatelskiemu.
Razem z Piotrem Stryczyñskim
zg³osiliœmy ogólnomiejski projekt pod nazw¹ „Ratujmy warszawskie drewniaki-drewniak

Burkego”, którego celem jest
popularyzacja zachowanych w
Warszawie budynków drewnianych, a tak¿e konserwatorski
remont drewniaka Burkego.
Projekt zosta³ pozytywnie zweryfikowany przez Biuro Sto³ecznego Konserwatora Zabytków
i dopuszczony do g³osowania.
Mam nadziejê, ¿e w jego trakcie,
tj. miêdzy 6 a 23 wrzeœnia nie
tylko pra¿anie, ale i warszawiacy z innych dzielnic powiedz¹
TAK dla ochrony odchodz¹cego w przesz³oœæ drewnianego
dziedzictwa naszego miasta.
Do tego zachêcam z ca³ego
serca!
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

mocy Spo³ecznej. Wszystko
wskazuje na to, ¿e w³adze
dzielnicy planuj¹ zamieœæ temat
pod dywan, a potem zrobiæ
swoje. Próba upolitycznienia
tego problemu przez rz¹dz¹cych
sugestiami, ¿e atak spowodowany jest zbli¿aj¹cymi siê
wyborami parlamentarnymi,
w³ó¿my od razu miêdzy bajki.
Mieszkankom Domu Samotnej
Matki mo¿e staæ siê realna
krzywda i wybory nie maj¹ tu
nic do rzeczy. T³umaczenie
przedstawicieli rz¹dz¹cych
dzielnic¹, ¿e nie podpisali siê
pod wnioskiem o sesjê w tej
konkretnej sprawie z powodu
okresu urlopowego pozostawiam bez komentarza. Jestem
przekonany, ¿e kworum uda³oby siê zebraæ, tylko czy z
gwarantowan¹ dla rz¹dz¹cych
wiêkszoœci¹? Obecny na sesji
doktor prawa i radny miasta
Warszawy, Wiktor Klimiuk
podkreœli³, ¿e pismo zarz¹du
nie by³o zaproszeniem do
negocjacji, lecz zmusza³o do
natychmiastowej eksmisji.
Zdaniem doktora Klimiuka zarz¹d ma obowi¹zek pomagaæ
tym, którzy najbardziej tego
potrzebuj¹. Poprosi³ zarz¹d o
wskazanie, jakie s¹ sposoby
rozwi¹zania tego problemu
oraz w jakim terminie nale¿y
rozebraæ budynek, gdy¿ w
jego opinii w tej chwili nie istniej¹ ¿adne wi¹¿¹ce deklaracje
dotycz¹ce propozycji rozwi¹zania tego problemu. G³os
zabra³a tak¿e obecna na

sesji prezes Stowarzyszenia
„Wspólnymi Si³ami”, Sylwia
Wasio³ek, która poinformowa³a,
¿e Dom Samotnej Matki zosta³
zg³oszony przez rz¹dz¹cych
dzielnic¹ jako samowola budowlana i na tej podstawie
wydano wyrok nakazuj¹cy
rozbiórkê. Doda³a, ¿e najwiêksz¹ pomoc otrzyma³a od
radnego Wiktora Klimiuka,
któremu za to podziêkowa³a.
Na koniec powiedzia³a, ¿e
Dom Samotnej Matki nie
uzyska³ od w³adz dzielnicy
Bia³o³êka ¿adnej pomocy. Ja
od siebie, tym razem na
³amach prasy, jeszcze raz
dziêkujê zarz¹dowi dzielnicy,
¿e nie by³o brutalnego wejœcia
do tego domu. Zaskoczonym
wyjaœniam, ¿e zarz¹d chwal¹c
siê swoimi dokonaniami sam
powo³a³ siê na taki argument,
¿e przecie¿ nie nast¹pi³a brutalna eksmisja, wiêc w czym
problem. Wyjaœniam zatem
szacownemu zarz¹dowi, ¿e
problem le¿y w³aœnie w takim
podejœciu.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS
na Bia³o³êce

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

Ch³odnym okiem

Felieton powakacyjny

Prosto z mostu

Panika polityka
Wakacje w tym roku spêdzi³em w Górach Sowich, znanych
z tzw. sztolni Hitlera. Otó¿
pocz¹wszy od 1943 r., czyli
w³aœciwie w koñcowym okresie
wojny, Niemcy w Górach Sowich – nie sami oczywiœcie,
lecz z pomoc¹ pracuj¹cych w
morderczych warunkach wiêŸniów z ca³ej Europy – zaczêli
dr¹¿yæ system podziemnych
tuneli, pomieszczeñ i hal, w
których lokalizowali produkcjê
uzbrojenia, przenoszon¹ tam
z Nadrenii i Zag³êbia Ruhry.
Mia³o to nawet sens: w tamtym
czasie zachodnia czêœæ III Rzeszy
by³a intensywnie bombardowana
przez aliantów, a na wschodzie
armie Hitlera dopiero zaczyna³y
braæ ³upnia na £uku Kurskim.
Natomiast gdy Armia Czerwona
dosz³a do linii Wis³y – i wszyscy oprócz samego Stalina
spodziewali siê, ¿e j¹ przekroczy – fabryki Kruppa czy
Siemensa popowraca³y nad
Ren, s³usznie mniejsz¹ obaw¹
darz¹c brytyjskie bombowce
ni¿ wywózkê swoich maszyn i
ludzi gdzieœ za Ural.
Ale to nie by³ koniec podziemnych budowli w Górach Sowich.
Pod koniec 1944 r. na bazie

Pod koniec czerwca Bia³o³êkê zelektryzowa³a wiadomoœæ,
¿e Jan Mackiewicz, prezes
ugrupowania Razem dla Bia³o³êki i zarazem zastêpca
burmistrza dzielnicy Bia³o³êka,
nakaza³ eksmisjê Domu Samotnej Matki „W³asnymi si³ami”.
Bez wskazania lokalu zastêpczego i daj¹c zamieszkuj¹cym
tam rodzinom dwa tygodnie
na wyprowadzkê. Pod koniec
lipca odby³a siê sesja Rady
Dzielnicy Bia³o³êka, na której
jednym z punktów porz¹dku
obrad by³a „Informacja Zarz¹du
Dzielnicy Bia³o³êka na temat
sytuacji budynku w którym
mieœci siê Stowarzyszenie
Wspólnymi Si³ami”. Na sesjê
gremialnie przybyli mieszkañcy.
Frekwencja na widowni by³a
zdecydowanie najwiêksza
w tej kadencji samorz¹du.
Wszyscy z zaciekawieniem
czekali na wyjaœnienia w tej
bulwersuj¹cej nie tylko mieszkañców Bia³o³êki, ale ca³ej
Warszawy sprawie. Zarz¹d
dzielnicy wyjaœni³, ¿e pismo
zosta³o wys³ane w wyniku
prawomocnego wyroku i trochê
przez pomy³kê, a dla zarz¹du
priorytetem jest zapewnienie
bezpieczeñstwa. Ciekawe, od
kiedy bezpieczeñstwo mieszkañcom zapewnia siê przez
odbieranie im dachu nad g³ow¹
i eksmisjê z zastrze¿eniem
dwutygodniowego terminu na
wyprowadzkê. Przypominam,
¿e w Domu mieszkaj¹ tak¿e
samotne matki z czwórk¹
dzieci na g³owie. Na koniec,
w ramach wyjaœnieñ, przedstawicielka zarz¹du zachêci³a
potrzebuj¹cych do korzystania
z szerokiej oferty Oœrodka Po-

dotychczasowych prac zaczêto
tam umiejscawiaæ tajne archiwa
III Rzeszy (niektórzy twierdz¹,
¿e równie¿ skarby) oraz budowaæ podziemn¹, najwiêksz¹
z dotychczasowych, G³ówn¹
Kwaterê Wodza Rzeszy. Armia
Czerwona zdobywa³a £ódŸ,
Kalisz i zbli¿a³a siê do Poznania,
a w odleg³oœci zaledwie 200 km
w przyœpieszonym tempie niewolnicy wykuwali podziemne
gabinety Hitlera i jego sztabu...
Gdy zwiedza³em udostêpnione turystom pozosta³oœci po
tych podziemnych budowlach,
zastanawia³em siê: po co to?
Po co te ofiary z ¿ycia wiêŸniów, ale i gigantyczny wysi³ek
finansowy Rzeszy, przeciwko
któremu protestowali nawet
niektórzy ministrowie Hitlera?
Te miliony ton betonu mo¿na by³o
wówczas lepiej spo¿ytkowaæ.
Czy ktoœ naprawdê wierzy³, ¿e
Rosjanie zatrzymaj¹ siê na linii
Odry, zza której pogro¿¹ tylko
hitlerowcom palcem, by ci wiêcej nie rozrabiali? Zadufanie
niemieckich w³adców œwiata
by³o tak wielkie, ¿e chyba jakoœ
tak to sobie wyobra¿ali.
Podobnie reagowali zim¹
1945 r. hitlerowscy wy¿si

urzêdnicy przesiedleni na pocz¹tku okupacji do Poznania z
g³êbi Niemiec. We wspomnieniach Piotra Zaremby znalaz³em
opisy, jak buduj¹ poœpiesznie
schrony pod swoimi ulubionymi
willami, w których mieszkali
przecie¿ nie d³u¿ej ni¿ od piêciu
lat. Czy s³ysz¹c o styczniowej
ofensywie Armii Czerwonej
wyobra¿ali sobie, ¿e ich ona
ominie? Ot, wystarczy przeczekaæ naloty i ¿ycie w Poznaniu
potoczy siê dalej?
Takie mia³em przemyœlenia
wracaj¹c z Gór Sowich w poci¹gu, w³¹czywszy pierwszy
raz od dwóch tygodni wiadomoœci w internecie. Niezwyk³e
po³¹czenie paniki z zadufaniem u polityków nigdy nie
przestanie mnie zadziwiaæ.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

Witam Pañstwa powakacyjnie. Wszystko co dobre, to siê
szybko koñczy. Tak w³aœnie
jest z urlopami. Mój min¹³ intensywnie, ale przyjemnie,
mam nadziejê, ¿e Pañstwa
równie¿. Nie bardzo zd¹¿y³em
ponownie siê zaaklimatyzowaæ, a ju¿ wpad³em w wir
spraw i zaleg³ych tematów,
bowiem ¿ycie nie zna przerw
i wakacji. Kilka dni temu odbyliœmy pierwsz¹ powakacyjn¹ sesjê rady, wczeœniej
odby³y siê pierwsze komisje.
Termin sesji zosta³ wymuszony na radzie przez wojewodê
mazowieckiego, który w trakcie wakacji (jakby nie móg³
poczekaæ) wys³a³ wezwanie
do rady o wygaszenie mandatu radnej dzielnicy. Sprawa
mia³a swój pocz¹tek prawie
rok temu, gdy przegrany kandydat z list KO wezwa³ swoj¹
kole¿ankê z listy do z³o¿enia
mandatu argumentuj¹c, ¿e
nie zamieszkuje w miejscu
sprawowania mandatu. Skarga
z³o¿ona przez niego do wojewody skutkowa³a wielomiesiêczn¹ korespondencj¹,
sk³adanymi wyjaœnieniami,
które w ocenie wojewody wyda³y siê niewystarczaj¹ce, a
na koñcu wezwaniem wojewody o wygaszenie mandatu
radnej skierowanym do rady.
Dziwne to wszystko. Nast¹pi³o
pomieszanie z popl¹taniem,
po raz pierwszy spotka³em siê
z sytuacj¹, ¿e obywatel przez

urzêdnika jest wzywany do
udowodnienia swojej niewinnoœci w oparciu o z³o¿ony
wniosek i dowody, do których
nie ma dostêpu. Termin rozpatrzenia pisma wojewody
mija³ 22 sierpnia, st¹d moja
decyzja o zwo³aniu posiedzenia dzieñ wczeœniej, chocia¿
pierwotnie planowa³em zwo³aæ radê pod koniec miesi¹ca.
Temat wnikliwie zosta³ omówiony na komisji, a nastêpnie na
sesji odby³o siê g³osowanie.
Nikt, powtarzam nikt z 23
radnych dzielnicy nie podzieli³
zdania wojewody. Zobaczymy,
jaki bêdzie sprawy ci¹g dalszy.
Wszystko to oczywiœcie odbywa
siê w czasie trwaj¹cej kampanii
wyborczej. Z doœwiadczenia
wiem, ¿e sprawy b³ahe wybuchaj¹. Wojewoda aspiruje do
mandatu parlamentarnego z
list PiS. Sprawa dotyczy radnej Koalicji Obywatelskiej.
Kampania wyborcza rzadko
jest czysta, a ta bêdzie chyba
jedn¹ z najbardziej brutalnych.
PiS wykorzystuje ca³y potencja³ administracji rz¹dowej do
prowadzenia kampanii. Tylko
naiwni nie znajduj¹ korelacji
pomiêdzy ci¹g³ymi wizytami
premiera na Œl¹sku a faktem,
¿e z stamt¹d kandyduje do
Sejmu. Przeniesiono nawet do
Katowic defiladê z okazji œwiêta
Wojska Polskiego. Aktywne s¹
tak¿e s³u¿by przeszukuj¹ce
biura parlamentarzystów PO.
Szczególnie na celowniku

znalaz³ siê pose³ Berejza,
bezlitoœnie piêtnuj¹cy patologie rz¹dów PiS. Niezale¿ne
media od lat ukazuj¹ nepotyzm, rozrost biurokracji i
kolesiostwo aktualnej w³adzy.
Publiczna TV „piêtnuj¹c”
opozycjê przechodzi sama
siebie. Nawet w PRL nie by³o
tak prymitywnej propagandy.
Liderzy PiS maj¹ siê chyba
czego obawiaæ. Powo³anie
ostatnio na szefa s³u¿b i policji cz³owieka u³askawionego
(sic!) przez prezydenta daje
wiele do myœlenia. Pozaprawne dzia³ania wychodz¹ce z
Ministerstwa Sprawiedliwoœci
daj¹ wiele do myœlenia. Charakter tej w³adzy daje wiele do
myœlenia. 13 paŸdziernika
wybory. Wybierzmy m¹drze.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, egzaminy,
matura 609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
A U TO C H O L O WA N I E
513-606-666
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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
KUPIÊ ka¿dy samochód
519-353-990
SKUP czêœci i aut PRL-u
513-606-666

www.drzwiokna.waw.pl

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

Wystarczy szacunek
i wiedza
Proszê Szanownych Pañstwa, inflacja to drukowanie
pieniêdzy bez pokrycia. Inflacja
to zysk Narodowego Banku
Polskiego i rz¹du œwiadcz¹ca o
nieudolnoœci jednego i drugiego.
Inflacja to najprostszy sposób
okradania spo³eczeñstwa i
przysz³ych jego pokoleñ. Poniewa¿
populistyczne rozdawnictwo
wraz z natê¿eniem afer nasila
siê, oto jesteœmy œwiadkami
dewaluacji pañstwa i jego upadku.
Podwa¿anie poprzez niewykonanie ostatecznego wyroku
S¹du Najwy¿szego zobowi¹zuj¹cego ujawnienie list poparcia
dla obecnej Krajowej Rady
S¹downictwa jest tym samym
co rokosz Targowicy w którym
magnateria wraz koœcio³em
podwa¿y³a Konstytucjê 3 Maja,
daj¹c wytrych Katarzynie II za
zgod¹ ówczesnego papie¿a
do II rozbioru Polski. Nied³ugo
wybory zalecam poznawanie
prawdziwej historii tej o Targowicy aliœci te¿ o Unii Brzeskiej,
któr¹ siê ukrywa.
Nie trzeba byæ wybitnym strategiem czy mê¿em stanu, ¿eby
zobaczyæ jak bardzo zmieni³ siê
klimat i jak bardzo jest gor¹co.
Ka¿de ¿ywe istnienie Ÿle znosi
nadmiar ciep³a i braku wody.
Podró¿uj¹c po naszym kraju
widzia³em uschniête plony.
Nawet zadziorne roœlinki, jakimi s¹ wrzosy, nie maj¹ ochoty
zakwitn¹æ. Patrzy³em na nie w
miejscowoœci Okonek, gdzie
rosn¹ w rezerwacie na powierzchni 204 hektarów.
Wróæmy do zwierz¹t. Chcia³em przypomnieæ Szanownym
Pañstwu, ¿e termowentylacja u
naszych pupilków jest du¿o
mniej wydajna ni¿ u ludzi. Nasz¹
przewag¹ jest zjawisko pocenia
siê. Parowanie doskonale sch³adza powierzchniê skóry, a tym

samym zabezpiecza narz¹dy
wewnêtrzne przed przegrzaniem.
Ponadto jesteœmy gatunkiem
nieow³osionym. Golizna chroni
nas przed zatrzymywaniem ciep³a wewn¹trz. Tymczasem psy i
koty s¹ ow³osione czêsto bardzo,
a gruczo³y potowe maj¹ tylko na
powierzchni skóry opuszek palcowych. To stanowczo za ma³o.
Jedyn¹ klimatyzacj¹ w upa³y jest
jêzyk i szybki oddech. Œluzówka
dróg oddechowych jest wilgotna,
wiêc parowanie bêdzie usprawnia³o oddawanie ciep³a. Podobnie wilgotny jêzyk. W tych
temperaturach ten system jest
niewydolny i mo¿e szybko doprowadziæ do udaru cieplnego.
Mia³em przypadki udaru cieplnego u psów podczas podró¿y
klimatyzowanym samochodem.
Owczarki niemieckie i berneñskie rasy mocno ow³osione mia³y tak wysoki poziom ekscytacji
podró¿¹, ¿e nie by³y w stanie
odprowadziæ nadmiaru ciep³a.
Pocz¹tkowe objawy to ziajanie
czyli bardzo szybki oddech.
Potem pojawiaj¹ siê objawy
niepokoju, œlinotok, odginanie
g³owy to ty³u, aby maksymalnie
wyd³u¿yæ drogi oddechowe.
Czêsto wystêpuje popiskiwanie,
rozpaczliwe szczekanie, charczenie. Dalej utrata przytomnoœci, a
w przypadku braku pomocy œmieræ. Ju¿ po pierwszych objawach powinniœmy przerwaæ
podró¿ czy spacer i polewaæ
g³owê i kark psa czy kota
wod¹. Im zimniejsza, tym lepsza.
Oczywiœcie lód w kostkach.
Je¿eli jest taka mo¿liwoœæ lewatywa z zimnej wody. Odk¹d
mam tlen w butli po akcjach
wych³adzania, podstawiam
maseczkê na kilka minut. Pamiêtajcie Pañstwo, lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Ograniczcie
spacery, zapewnijcie cieñ i wodê.

Otwarty kompostownik w VII Ogrodzie Jordanowskim

Kompostuj Prago!
W lipcu 2019 Dzielnica PragaPó³noc zorganizowa³a w Ogrodzie Jordanowskim „Piknik
edukacyjny dla œwiatozmieniaczy”
chc¹c przekonaæ mieszkañców,
¿e ka¿dy z nich mo¿e wp³ywaæ
pozytywnie na otoczenie przyjmuj¹c oszczêdny, zdrowszy i
bardziej ekologiczny styl ¿ycia.
Taki styl ¿ycia nazywany z
angielskiego „zero waste”
(„bez œmieci”) polega na praktykowaniu dobrych nawyków,
ograniczaj¹cych produkcjê
domowych odpadów.
Podczas lipcowego pikniku
mieszkañcy mogli poznaæ dobre praktyki zero waste, ucz¹c
siê wyrabiania domowych
kosmetyków i detergentów
„bez chemii”, uczestnicz¹c w
kursie gotowania z resztek,
czy robi¹c woskowane owijki do
pakowania kanapek. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o spotkanie
z miejskim pszczelarzem, a
punktem kulminacyjnym warsztaty budowy otwartego
kompostownika na terenie
VII Ogrodu Jordanowskiego.
Kompostowanie to naturalna
metoda zagospodarowania
odpadów biologicznych (niegotowane resztki z kuchni, trawa,
liœcie, papier, drzewo, itp.) polegaj¹ca na rozk³adzie materii
organicznej przez mikroorganizmy. Kompostowaæ mo¿na
praktycznie wszêdzie - w po-

jemniku w mieszkaniu, skrzynce
na balkonie lub w wyznaczonym
miejscu w ogrodzie. Metody
kompostowania te¿ mog¹
byæ ró¿ne. Najpopularniejsze
obecnie w miastach to metoda
z wykorzystaniem d¿d¿ownic
(tzw. wermikompost), z wykorzystaniem dodatkowych efektywnych mikroorganizmów a
tak¿e permakulturowy, czyli
wed³ug nowoczesnej metody
upraw, wzorowanej na naturalnych ekosystemach. Przy
minimum uwagi, jak¹ mu poœwiêcimy, kompost nie musi
dostarczaæ nieprzyjemnych
zapachów, a dobrze przerobiony ma aromat leœnej œció³ki.
Tradycyjne metody kompostowania zak³ada³y d³ugi proces
przerobu odpadków, nawet
dwa lata, metody nowoczesne
s¹ w stanie skróciæ ten proces
nawet do 3 tygodni.
Pocz¹wszy od stycznia
2020 r. wszyscy Polacy bêd¹
mieli obowi¹zek segregowaæ
bioodpady. Z punktu widzenia
ekologii, optymalnym rozwi¹zaniem jest kompostowanie w
miejscu ich powstania. Eliminujemy w ten sposób emisje
zwi¹zane z transportem. Jeœli
nie mo¿emy lub nie chcemy
kompostowaæ bioodpadów w
domu, odpowiedzi¹ jest otwarty
kompostownik, czyli taki, który
zosta³ oddany do dyspozycji

mieszkañców z danego obszaru, gi Otwartego Kompostownika w
nowa gazeta praska
aby mogli w nim umieszczaæ VII Ogrodzie Jordanowskim”,
swoje bioodpady i korzystaæ z która bêdzie dostêpna online
naturalnego i bogatego nawozu oraz na miejscu, w ogrodzie. To
bêd¹cego efektem komposto- pierwszy otwarty kompostownik
wania. Kto mo¿e korzystaæ z na Pradze Pó³noc i miejmy naOtwartego Kompostownika w dziejê nie ostatni. Ale o jego
VII Ogrodzie Jordanowskim? w³aœciwe funkcjonowanie trzeKa¿dy w godzinach otwarcia ba dbaæ. Przyda³aby siê grupa
Ogrodu – czyli od 7.00 rano spo³ecznych opiekunów tego
miejsca, a tak¿e urzêdowe zado zmierzchu.
Jak korzystaæ z otwartego chêty i pomoc dla dyrekcji ogrodu w odpowiednim utrzymaniu
kompostownika?
Aby uzyskaæ dobrej jakoœci kompostownika i proekologiczkompost, nale¿y stosowaæ siê nych przemianach na terenie
do kilku zasad. Przede wszyst- (np. w zbieraniu deszczówki).
Autorem programu Pikniku dla
kim trzeba wiedzieæ, co wolno,
a czego nie nale¿y wrzucaæ do œwiatozmieniaczy i koordynakompostownika. Nauka obs³ugi torem wydarzenia by³a firma
jest bardzo prosta. Podczas doradcza ds. zrównowa¿onego
spotkania z ekspertem i archi- rozwoju Little Greenfinity, retektem praskiego otwartego alizator projektu „Praga bez
kompostownika, £ukaszem No- œmieci - kampania edukacyjna
wackim powsta³o kilkuminutowe na rzecz bezodpadowej Pragi”
wideo podsumowuj¹ce zasady finansowanej przez Bud¿et
kompostowania (dostêpne online Partycypacyjny i Urz¹d Dzielnicy
na stronie projektu). Powsta³a Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
tak¿e pisemna „Instrukcja obs³uKr.
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Darmowe pomiary t³uszczu
i zakwaszenia organizmu.
Poznaj przyczynê.

Zadzwoñ i umów siê na rozmowê
tel. 602 267 377

Murale z Targowej 15
Pamiêta³y pocz¹tek lat 70. ubieg³ego stulecia. By³y niemym
œwiadkiem zmian przestrzennych na Pradze, wyburzania drewniaków, rozwoju kolejnictwa, dominacji motoryzacji. Zapomniane
przetrwa³y pocz¹tki kapitalizmu w Polsce, zach³yœniêcie siê
trendami reklamowymi p³yn¹cymi z Zachodu, pierwsz¹ fazê
deweloperskiego zainteresowania Prag¹. Przetrwa³y wreszcie firmy, które reklamowa³y. Nie by³o ju¿ Warszawskich Zak³adów
Fotograficznych „Foton”, ani Przedsiêbiorstwa Handlu Detalicznego, a ich malowane reklamy na œcianie przedwojennej
modernistycznej kamienicy zaprojektowanej przez Juliusza
Nagórskiego przy Targowej 15 wci¹¿ trwa³y.
Wiosn¹ tego roku o ich za- dzia³aniami na œcianach wychowanie i konserwacjê upo- konanymi na zlecenie konsermnieli siê spo³ecznicy z „Po- watora zabytków by³y odkrywki
rozumienia dla Pragi” wystêpu- ukazuj¹ce stan malowide³ pod
j¹c do konserwatora zabytków warstw¹ szarej farby.
o wpisanie murali do rejestru
Nie doczekawszy siê na
(pisaliœmy o tej sprawie w jed- realizacjê zapowiedzi, inna
nym z tegorocznych numerów agencja reklamowa specjalizugazety). Konserwator woje- j¹ca siê w reklamie muralowej,
wódzki, prof. Jakub Lewicki w GoodLooking Studio wraz ze
wypowiedziach w mediach spo³ecznikami z „Porozumiespo³ecznoœciowych potwier- nia dla Pragi” postanowi³a
dza³ wolê objêcia malowide³ przypomnieæ o wczeœniejochron¹ konserwatorsk¹.
szych obietnicach sprawców
Niestety, zabrak³o czasu i zamieszania z muralami. Na
koordynacji. W po³owie lipca œlepej œcianie kamienicy przy
murale zosta³y zamalowane Zamoyskiego 29 wymalowany
przez jedn¹ z agencji reklamo- zosta³ mural bêd¹cy kompiwych, która uzyska³a zgodê lacj¹ „Fotonu” i „Jubilera”.
urzêdu konserwatorskiego Jego ods³oniêcie nast¹pi³o w
na… instalacjê murali arty- pi¹tek, 23 sierpnia. Mural ma
stycznych w tym miejscu. Fala przypominaæ o zamalowanych
oburzenia przewinê³a siê przez reklamach i stanowiæ jednomedia i internet. Presja spo- czeœnie formê spo³ecznej
³eczna doprowadzi³a do zmia- presji wobec konserwatora i
ny decyzji konserwatorskiej. W firmy, która odpowiada za zakomunikacie prasowym agen- malowanie orygina³ów. Mamy
cja reklamowa t³umaczy³a siê nadziejê, ¿e murale wróc¹ na
ze swojej decyzji, zobowi¹zuj¹c swoje miejsce i po odnowieniu
siê jednoczeœnie do odtwo- bêd¹ cieszyæ oczy kolejnych
rzenia murali przed koñcem pokoleñ pra¿an i osób odwiewakacji. Jednak za s³owami dzaj¹cych nasz¹ dzielnicê.
nie posz³y czyny. Jedynymi
JO

Praskie ³awki w kolorowej oprawie
Trzy nadwyrê¿one zrêbem czasu ³awki przy ulicy Kawêczyñskiej na Szmulkach zyska³y now¹ oprawê. Pojawi³y siê na
nich… wydziergane przez mieszkañców kolorowe wdzianka.
To tzw. yarnbombing, z angielskiego bombardowanie w³óczk¹,
czyli dzia³ania oddolne na rzecz upiêkszania s¹siedztwa.
Jak mo¿emy przeczytaæ na profilu stowarzyszenia „Micha³ów”,
które objê³o tê s¹siedzk¹ inicjatywê dzia³aniami promocyjnymi
[…] jest to swego rodzaju forma graffiti, nie polega ona jednak
na trwa³ym malowaniu na murach i innych powierzchniach.
Farbê zastêpuje siê wydzierganymi z w³óczki wymyœlnymi
wzorami, kolorowymi dzianinami. Tym samym nie dochodzi
do dewastacji obiektów/zabytków, które zyskuj¹ now¹ „twarz”
– jest to tymczasowe i ³atwe do usuniêcia. Jest to forma oddzia³ywania na otoczenie, d¹¿¹ca do stworzenia jego bardziej
optymistycznego i radosnego wizerunku, ocieplenia zwyk³ego
i niezmiennego „klimatu” miasta, domu czy te¿ miejsca, w
którym ¿yjemy. W³óczk¹ pokrywa siê wszystko, co tylko twórcy
instalacji mo¿e przyjœæ do g³owy – barierki, samochody, autobusy,
kosze na œmieci i pos¹gi, klamki, ³awki itp. Ograniczeniem
jest tylko fantazja i iloœæ „mocy przerobowych”. Inicjatywa
spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem mediów oraz
samych mieszkañców, którzy w internetowych dyskusjach
dziel¹ siê spostrze¿eniami na temat ³awek.
M.
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