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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. 3

dokoñczenie na str. 5

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

- korony porcelanowe

- wype³nienia

- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 4

Metrem mo¿na ju¿ wiêc

dojechaæ z Trockiej do Ronda

Daszyñskiego. Jak wypad³

pierwszy dzieñ funkcjonowania

II linii metra z nowymi stacjami?

Skorzysta³o z tej linii cztery

razy wiêcej pasa¿erów ni¿

zwykle w niedzielê. By³o to

ok. 100 tysiêcy warszawiaków,

podczas gdy zwykle jest to

25 tysiêcy. Jak siê szacuje,

przez nowe stacje przewinê³o

siê 40 tysiêcy osób. Przed

otwarciem bramek na nowych

Budowa II linii metra

Otwarcie zgodnie

z planem
W niedzielê, 15 wrzeœnia, zgodnie z planem, otwarte

zosta³y trzy stacje II linii metra na Targówku – Szwedzka,

Targówek i Trocka. Minutê po 12.00 ze stacji Trocka

ruszy³ pierwszy sk³ad kolei podziemnej z pasa¿erami.

stacjach odby³a siê konfe-

rencja prasowa z udzia³em

m.in. Rafa³a Trzaskowskiego,

prezydenta stolicy, Jerzego

Kwieciñskiego, ministra inwe-

stycji i rozwoju, Andrzeja Bittla,

wiceministra infrastruktury,

Hanny Gronkiewicz-Waltz,

by³ej prezydent Warszawy i

Witolda Naturskiego, za-

stêpcy dyrektora przedstawi-

cielstwa Komisji Europejskiej

w Polsce.

Niemi³ym akcentem w tym,

b¹dŸ co b¹dŸ œwi¹tecznym,

dniu by³a zbita przez kogoœ

szyba przy wejœciu do stacji

Trocka. Zabezpieczono mo-

nitoring i sprawa zosta³a prze-

kazana policji. Co bardziej

wnikliwi obserwatorzy dopa-

trzyli siê na nowych stacjach

pewnych niedoróbek – zacieki

przy wejœciu do stacji Targówek,

niczym niezabezpieczone

kable i puszki na stacji

Szwedzka (na szczêœcie

wysoko, a wiêc poza zasiê-

giem pasa¿erów), zbyt ma³o

stojaków na rowery przy stacji

Trocka, zdarzy³a siê tak¿e

awaria windy na tej stacji.

W poniedzia³ek, 16

wrzeœnia, ruch na stacjach

Szwedzka i Targówek by³

niewielki, natomiast sporo

pasa¿erów korzysta³o ze

stacji Trocka.

(egu)

Jak wygl¹da Pañska

aktywnoœæ poselska w

ostatnim czasie?

- Pracujê bardzo du¿o,

czasem naprawdê nie star-

cza doby, ale nie narzekam.

Lubiê swoj¹ pracê, która jest

jednoczeœnie w moim pojêciu

misj¹, lubiê kontakty z ludŸmi,

to oni mnie inspiruj¹ do

wiêkszoœci dzia³añ. Niedawno

zosta³em zaproszony na

spotkanie z osobami niewi-

domymi i s³abowidz¹cymi

w Praskim Kole Polskiego

Zwi¹zku Niewidomych. Roz-

mawialiœmy o problemach

Pose³ z Pragi (2)
To nasza druga rozmowa z Paw³em Lisieckim, pos³em

Prawa i Sprawiedliwoœci, w latach 2014-2016 burmistrzem

Pragi Pó³noc, rdzennym warszawiakiem, cz³owiekiem

starannie wykszta³conym. Jest absolwentem Instytutu

Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu

Historycznego tej samej uczelni. Ponadto ukoñczy³ pody-

plomowe studia z zarz¹dzania i wyceny nieruchomoœci.

Od 2017 jest bardzo aktywnym cz³onkiem tzw. komisji

weryfikacyjnej.

Grzegorz Kozera, urodzony

w 1983 w Warszawie, malarz

i twórca kola¿y, pracuje na

Pradze. Jest absolwentem

Artyœci z Prawego Brzegu

Œladami Józefa Czapskiego

Pañstwowego Liceum Sztuk

Plastycznych im. Wojciecha

Gersona oraz Wydzia³u Malar-

stwa warszawskiej Akademii

Tropem s³ynnego polskiego malarza, pisarza, ¿o³nierza

i spo³ecznika, Józefa Czapskiego, do Ameryki Po³udniowej

wyruszy³ w maju tego roku praski artysta, Grzegorz Kozera.

Wyprawa stanowi³a czêœæ projektu „Widzenie powtórne”,

który ma na celu odtworzenie podró¿y Czapskiego z  1955

roku oraz realizacjê cyklu obrazów, wykorzystuj¹cych

domniemane motywy jego zaginionych akwarel.

Sztuk Piêknych. Studiowa³ te¿

historiê sztuki na Uniwersytecie

Kardyna³a Stefana Wyszyñ-

skiego, a od 2017 roku jest

doktorantem Œrodowiskowych

Studiów Doktoranckich na

ASP w Krakowie.

Dwukrotny stypendysta

Urzêdu Miasta Sto³ecznego

Warszawy (w 2014 i 2016

MPWiK trucicielem?

Oznacza to ni mniej ni

wiêcej, ¿e osady poœciekowe,

zawieraj¹ce niebezpieczne

dla zdrowia ludzi bakterie

Po awarii kolektora pod dnem Wis³y, prowadz¹cego

œcieki z lewobrze¿nej Warszawy do po³o¿onej na prawym

brzegu oczyszczalni Czajka, kiedy to do Wis³y trafia³o

ka¿dej doby 300 tys. metrów szeœciennych œcieków, na

jaw wysz³y kolejne, niewygodne dla MPWiK fakty. Jak siê

okazuje, od prze³omu listopada i grudnia ubieg³ego roku

nie dzia³a spalarnia osadów poœciekowych, wchodz¹ca

w sk³ad kompleksu oczyszczalni Czajka. Instalacja spala³a

osady z Czajki, a tak¿e z innych warszawskich oczyszczalni.

oraz praktycznie ca³¹ tablicê

Mendelejewa, zamiast do

pieców Stacji Termicznej
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Tegoroczna, jedenasta edycja

Parku RzeŸby na Bródnie, jest

powrotem do parku; który, bêd¹c

przestrzeni¹ otwart¹, publiczn¹;

jest te¿ miejscem, gdzie znajduje

siê czêœæ kolekcji Muzeum

Sztuki Nowoczesnej, a dok³ad-

nie kilkanaœcie rzeŸb; a tak¿e,

– co wa¿ne i cenne – nawi¹zane

s¹ relacje spo³eczne.

Jak mówi Iza Kaszyñska,

kuratorka projektu, zajêcia

przyci¹gnê³y osoby, które w

pracy wykorzystuj¹ sztukê,

kulturê. S¹ zwi¹zane z domami

kultury, miejscami aktywnoœci

lokalnej, klubami osiedlowymi,

bibliotekami. A tak¿e anima-

torki i lokalne aktywistki.

Nowe spojrzenie na

ekosystem

W zajêciach wiod¹c¹ rolê

odgrywa³ park z rzeŸbami,

przyrod¹, ukszta³towaniem

terenu, a tak¿e zwyczajami

u¿ytkowania go przez miesz-

kañców i ¿yciem pozaludzkim:

roœlinami i zwierzêtami. Ca³e

to wielkie i wspania³e bogactwo,

wci¹¿ pe³ne tajemnic, nieod-

krytych miejsc i mo¿liwoœci.

Tego aspektu dotyczy³y

spotkania poœwiêcone eko-

muzeum, czyli dzia³ania z za-

kresu kultury, sztuki, w których

nie ma podzia³u na instytucjê

i publicznoœæ, twórców i wi-

downiê, sztukê i nie-sztukê,

budynek i to, co poza nim;

rzeŸby i to, co wokó³ nich.

Ekomuzeum z tegorocznej

edycji Parku RzeŸby, jest

jedn¹ z odpowiedzi na coraz

odwa¿niej stawiane pytania o

definicjê instytucji artystycznej,

kulturalnej, publicznej. Osoby

uczestnicz¹ce w zajêciach

zastanawia³y siê, jak prowadziæ

instytucjê wra¿liw¹ na otoczenie

spo³eczne i przyrodnicze. W

jaki sposób ³¹czyæ osobiste

historie ludzi, roœlin, zwierz¹t?

Co jest potrzebne, by odrzuciæ

podzia³ na kulturê i naturê, bo

przecie¿ tworz¹ one ca³oœæ,

wzbogacaj¹ postrzeganie

œwiata, s¹ bardziej spo³eczne

ni¿ klasyczne wystawy. W oswo-

jeniu siê z ide¹ ekomuzeum, w

budowaniu jego definicji, jako

instytucji publicznej, dostoso-

wanej do rzeczywistoœci, w

której ¿yjemy; w próbie nowego

spojrzenia na przestrzeñ parku,

pomagali goœcie zaproszeni

do prowadzenia zajêæ - antro-

polo¿ka Aleksandra Janus,

edukatorki Marta Maliszewska

i Marta Przasnek, re¿yserka

teatralna i animatorka kultury

Alicja Borkowska, przyrodnicz-

ka Hanna Michoñ i kurator

Sebastian Cichocki.

Zespo³y (rezydencje)

artystyczne

Wa¿n¹ czêœæ Letniej Szko³y

stanowi³a praca zespo³ów

(rezydencji) stworzonych przez

jej uczestniczki. Wspiera³y je

artystki: Anna Siekierska,

Diana Lelonek, artysta Micha³

Mioduszewski i edukatorka

Katarzyna Witt.

Grupy dzia³a³y wielodyscy-

plinarnie na terenie Parku

RzeŸby, zbieraj¹c publicznie

materia³y do zaplanowanych

projektów pod jednoznacznie

wypracowanym has³em „femi-

nizacja przysz³oœci!”

Zespo³y wybra³y niebanalne

tematy do dalszych prac i na tym

siê skupia³y podczas kolejnych

spotkañ. Na warsztat wziêto:

rozkochanie w przyrodzie,

jako podniesienia jej rangi w

oczach ludzi, w tym przygoto-

wanie eliksiru z zebranych w

parku owoców i zió³. Okaza³o

siê, ¿e w parku rosn¹ m.in.

œliwowiœnia, morwa, pigwowiec,

dorodna sza³wia, piêkny krwaw-

nik. Do tego odmiany jab³oni

z pysznymi owocami, grusze.

Kolejnym tematem wybranym

przez uczestniczki by³o przy-

wo³anie osobistych historii

zwi¹zanych z parkiem, ale bez

czêsto stosowanego sztucznego

podzia³u na te zwi¹zane z

cz³owiekiem i z natur¹, na

sztukê albo animacjê. Chodzi³o

o odnalezienie historii buduj¹cych

przestrzeñ kulturow¹ parku. A

tak¿e sposobu, który umo¿li-

wi wykorzystanie opowieœci i

przyrody w lokalnej polityce;

u³atwi realizacjê na tym tere-

nie programów artystycznych

i edukacyjnych przez Muzeum

Sztuki Nowoczesnej.

Na fina³ – wystawa

Tegoroczn¹ edycjê Parku

RzeŸby zakoñczy udostêpniona

publicznie jednodniowa wysta-

wa (28 wrzeœnia) po³¹czona

z autorskimi oprowadzeniami

po parku. Ekspozycja poka¿e

prace – dzie³a czterech ze-

spo³ów. Przedstawiony bêdzie

tak¿e otwarty manifest – pro-

pozycja definicji instytucji

wra¿liwej, dostosowanej do

rzeczywistoœci, w której ¿yje-

my. Mo¿e ona przyj¹æ nazwê

ekomuzeum.

W drugiej czêœci wydarzenia

organizatorzy zapraszaj¹ na

rozmowê podsumowuj¹c¹ XI

rozdzia³ Parku RzeŸby. Temat:

„Instytucja muzeum w erze

kryzysu klimatycznego. Eko-

praktyki przysz³oœci”. Rozmowê

z kuratorkami: Aleksandr¹

Jach, Ew¹ Chomick¹, Iz¹

Kaszyñsk¹, Sebastianem

Cichockim i antropolo¿k¹

Aleksandr¹ Janus, która bada

zwroty muzeologiczne, popro-

wadzi Bogna Œwi¹tkowska.

Informacje o wydarzeniach

zwi¹zanych dostêpne s¹ na

stronach www.facebook.com/

p a r k r z e z b y n a b r o d n i e ,

www.park.artmuseum.pl

Uczestniczki i kuratorka

o Letniej Szkole na Bródnie

Luiza Poreda, malarka,

artystka konceptualna

Zdecydowa³am siê na

udzia³ w zajêciach, bo latem

nie ma zbyt wielu zleceñ. Ceniê

i lubiê dzia³ania Muzeum Sztuki

Nowoczesnej, wiêc zak³ada³am,

¿e na pewno nauczê siê cze-

goœ nowego, dodam w³asn¹

cegie³kê do Parku RzeŸby na

Bródnie. Wszystko robi³am z

entuzjazmem. Lubiê projekty

po tej stronie Wis³y, bo d³ugo

tu mieszka³am. Przygoda z

Letni¹ Szko³¹ wiele mi da³a.

Zajê³a czas, pozna³am œwietne

osoby, zintegrowa³yœmy siê.

Pozna³am Park Bródnowski.

Park RzeŸby to najciekawsze

miejsce w Warszawie. Wzbo-

gacaj¹cym doœwiadczeniem

by³o zetkniêcie z ide¹ ekomu-

zeum. Przeniosê je do innych

miejsc. Mam poczucie posze-

rzenia dzia³añ artystycznych,

pog³êbienia praktyki artystycznej.

Joanna Miakota, t³umaczka

jêzyka francuskiego

Zapisa³am siê na zajêcia,

bo podoba³a mi siê idea

ekomuzeum. Chcia³am siê

sprawdziæ w otwartej prze-

strzeni. Lubiê dzia³ania w

przestrzeni publicznej. Letnia

Szko³a to wspania³e doœwiad-

czenie, dziêki któremu pozna³am

przestrzeñ bródnowsk¹, jako

nowe dla mnie miejsce w

mieœcie. Miejsce tajemnicze,

z wieloma opowieœciami.

Zajêcia pozwoli³y mi zapuœciæ

ma³y korzonek w tym mieœcie.

To dla mnie wa¿ne, bo pochodzê

z Inowroc³awia. Wspania³e

spêdzi³am wakacje w Parku

Bródnowskim.

Iza Kaszyñska, kuratorka

Letnia Szko³a to wymagaj¹cy

proces, inny ni¿ pozosta³e

- To by³o wspania³e doœwiadczenie – jednym g³osem

mówi¹ uczestniczki zorganizowanej przez Muzeum Sztuki

Nowoczesnej w Warszawie Letniej Szko³y na Bródnie.

Trwaj¹ce od lipca do koñca wrzeœnia spotkania odbywa³y

siê w ró¿nych miejscach Parku Bródnowskiego.

Poci¹gi linii metra M2 je¿d¿¹

ju¿ na Targówek. Dziêki pod-

ziemnej kolei mo¿liwy jest

szybki i sprawny dojazd do

centrum Pragi, do Œródmieœcia

i na Wolê z Targówka Miesz-

kaniowego, ale tak¿e – z prze-

siadk¹ do metra – z Bródna, z

osiedli we wschodniej czêœci

Bia³o³êki, a tak¿e z Marek,

Z¹bek i Radzymina. Autobusy

je¿d¿¹ce nowymi trasami za-

pewni¹ dogodny dojazd z tych

miejsc do podziemnej kolei,

przy utrzymaniu wielu bezpo-

œrednich po³¹czeñ z Prag¹ i

Œródmieœciem.

Od pierwszego dnia kurso-

wania metra na Targówek

mieszkañców Bródna dowo¿¹

do niego autobusy nowej linii

269. Kolejne zmiany w uk³adzie

linii autobusowych zostan¹

wprowadzone w sobotê, 28

wrzeœnia – dla linii 162 i 517 –

oraz 30 wrzeœnia – dla linii 120,

160, 212, 256, 345, 412, 527.

Wówczas zlikwidowane zo-

stan¹ linie 227, 327 i E-7. Nie

zmieni¹ siê trasy autobusów li-

nii 169 i 170, niewielka korekta

trasy zostanie natomiast wpro-

wadzona dla linii 156. Zmian

tras linii z kierunku Marek (140,

340 i 738) oraz towarzysz¹ce

im zmiany tras linii 412 i 512

zostan¹ wprowadzone po wdro-

¿eniu nowej organizacji ruchu

na skrzy¿owaniu u zbiegu ulicy

Trockiej i Radzymiñskiej.

Autobusami do metra
Od poniedzia³ku, 30 wrzeœnia, zmieni¹ siê trasy autobusów

na Targówku, Pradze-Pó³noc i Bia³o³êce. Dziêki temu dzielnice

te zyskaj¹ po³¹czenia z nowo otwartymi stacjami metra.

Autobusy linii 162 nie bêd¹

jeŸdzi³y na czêœci trasy, która

pokrywa siê z metrem. Dojad¹

natomiast do pêtli przy pl. Hallera,

poprawiaj¹c po³¹czenie pl. Hal-

lera – dw. Wileñski. Zmieni siê

trasa linii 517. Podziemna kolej

przejmie obs³ugê po³¹czenia

pomiêdzy Targówkiem Miesz-

kaniowym a Œródmieœciem.

Dlatego autobusy tej linii

bêd¹ jeŸdzi³y na krótszej

trasie – z Ursusa do centrum,

co pozwoli na lepsz¹ regularnoœæ

ich kursowania.

Autobusy linii 120 dojad¹ do

stacji metra Trocka, zapewnia-

j¹c po³¹czenie z II lini¹ metra

mieszkañcom wielu osiedli

wschodniej Bia³o³êki. Z ulicy

Trockiej pojad¹ dalej – tras¹

zmienion¹ – ale tak jak do-

tychczas, do ulicy Targowej i

Dworca Wschodniego. Trasa

z pominiêciem ul. Malborskiej,

Oknickiej i Lewandów skróci

dojazd do metra m.in. miesz-

kañcom Olesina i Kobia³ki.

Trasa linii 256 zostanie po³¹-

czona ze skróconymi kursami

linii 120 w jedn¹ liniê. Poprawi

to po³¹czenie osiedla Wilno z

Targówkiem Mieszkaniowym i

wschodnim Bródnem a tak¿e

zapewni dojazd do metra miesz-

kañcom osiedli z okolic pó³noc-

nego odcinka ul. G³êbockiej co

10 minut przez ca³y tydzieñ.

Trasa linii 160 zostanie wyd³u-

¿ona na Bia³o³êkê Wschodni¹,

aby po³¹czyæ ten obszar

Warszawy z Tras¹ W-Z i Œród-

mieœciem. Dojazd do stacji

metra Trocka z ulic: Gilarskiej,

Samarytanka i Z. Jórskiego

zapewni¹ autobusy linii 212

na nowej d³u¿szej trasie. Linia

ta zast¹pi liniê 120 w relacji

Zacisze – wschodnie Bródno

– CH Targówek. Autobusy linii

345 jad¹ce z Z¹bek pojad¹

do najbli¿szej stacji metra.

Linia 412 bêdzie po³¹czona

z E-7 na zmienionej trasie.

Autobusy 412 po³¹cz¹ Lewan-

dów, ul. Oknick¹, G³êbock¹

z Dworcem Wileñskim. 527

zmieni siê w liniê dowozow¹

ze wschodniej Bia³o³êki do me-

tra o wysokiej czêstotliwoœci

kursowania. Najbli¿sz¹ stacj¹

metra, do której autobusy linii

527 (i linii 160) dowioz¹ pasa-

¿erów z osiedla Derby, bêdzie

Szko³a w Parku Bródnowskim

Dlatego postanowiliœmy zaj¹æ

siê tym problemem systemowo.

Opracowaliœmy dokument

skierowany do w³adz miasta,

w którym postulujemy d³ugofa-

lowe dzia³ania we wszystkich

dzielnicach, w tym prewencjê

i edukacjê. Petycjê, sk³ada-

j¹c¹ siê z 14 rozbudowanych

punktów, podpisa³o w sumie

9 organizacji dzia³aj¹cych na

rzecz poprawy przestrzeni

publicznej w ca³ym mieœcie:

Porozumienie dla Pragi, Przepis

na Muranów, Miasto Jest Nasze,

Wspólna Wola, Wola Miesz-

kañców, Bemowiacy, Forum

Rozwoju Warszawy, Inicjaty-

wa Mieszkañców Skwer

Sierpnia 1944 oraz Stowarzy-

szenie Wiatrak. Poœrednim

Sojusz przeciw bazgro³om
Pseudograffiti, bazgro³y, bohomazy, mowa nienawiœci,

symbole rasistowskie - z tym walczymy od dawna. Tego typu

ingerencje w przestrzeñ publiczn¹ przyczyniaj¹ siê do jej

opresyjnoœci, oszpecaj¹ miasto, a wed³ug niektórych badañ -

wp³ywaj¹ tak¿e na pogorszenie naszego samopoczucia i nastroju.

adresatem dokumentu s¹

tak¿e wspólnoty mieszkaniowe

oraz inni prywatni w³aœciciele

nieruchomoœci. Do petycji

do³¹czyliœmy te¿ listê kon-

kretnych antybazgro³owych

rozwi¹zañ stosowanych w

Sztokholmie. Jednym z naszych

postulatów jest stworzenie przy

Urzêdzie Miasta zespo³u

zadaniowego do spraw walki

z nielegalnymi napisami i

symbolami. W sk³ad takiego

zespo³u mieliby wejœæ równie¿

przedstawiciele strony spo-

³ecznej. G³ównym celem tej

grupy by³oby wypracowanie

d³ugofalowej i wieloaspektowej

antybazgro³owej polityki dla

Warszawy.

AT / PdP

Oprócz identyfikacji w

topografii Szmulek obiektów,

których dziœ nie ma, jak choæ-

by s³ynnego „Bristolu” przy

£ochowskiej czy tramwajowej

pêtli na koñcu ul. Radzymiñ-

skiej, uczestnicy gry musieli

wykazaæ siê spostrzegawczo-

œci¹, znajomoœci¹ historii tej

czêœci Pragi, kojarzyæ projekty,

które powsta³y dziêki bud¿e-

towi partycypacyjnemu, czy

te¿ wyszukaæ budynki remon-

towane dziêki programowi

rewitalizacji. Nie lada gratk¹

by³y równie¿ zadania specjalne

w punktach kontrolnych. W

galerii „Szuflada” uczestnicy

Odkrywali skarby

Szmulek i Micha³owa

Od ekomuzeum po eliksir z owoców i zió³
projekty Muzeum Sztuki

Nowoczesnej. To projekt an-

ga¿uj¹cy ró¿ne osoby, by³o

ich siedemnaœcie. To praca

w zupe³nie innej materii, ni¿

organizowanie wystaw. Praca

z ludŸmi. Œwietnie jest byæ

w procesie, dzia³aæ; ale te¿

trudniej siê ograniczaæ i doko-

nywaæ wyborów. Przecie¿

proces twórczy nigdy siê nie

koñczy. Jest bardzo anga¿u-

j¹cy. Uczestniczki Letniej

Szko³y bardzo ³atwo w to

wesz³y. To mocne zaanga¿o-

wanie wielu osób pozwoli³o

œci¹gn¹æ ekspertki. Dziêki

temu program sta³ siê bogatszy.

By³ mocny merytorycznie,

poniewa¿ zespo³y dyspono-

wa³y bud¿etem na dzia³ania.

Dla mnie jest cenne, ¿e wy-

pracowane przez uczestniczki

tematy, s¹ takie, jakie bym

sobie wymarzy³a. Przyroda,

kontakt z urzêdem – otwarta

rada programowa – refleksja

nad tym, jak wspó³zarz¹-

dzaæ Parkiem RzeŸby. A to

inicjatywa Muzeum Sztuki

Nowoczesnej.

Jolanta Zientek-Varga

stacja Trocka. W przeciwnym

kierunku przesiadka z metra

do linii 527 (i linii 160) bêdzie na

stacji Targówek Mieszkaniowy.

Po³¹czenie na Trasê W-Z i do

Œródmieœcia zapewni linia 160.

Linia 227 zostanie zast¹piona

przez metro oraz liniê 269.

W dojeŸdzie ze wschodniego

Bródna do metra linia 327

zostanie zast¹piona przez linie

120, 160, 212, 256 i 527 z prze-

siadk¹ do drugiej linii metra.

Linia E-7 bêdzie po³¹czona z

lini¹ 412 na zmienionej trasie.

Z nowym uk³adem komuni-

kacyjnym mo¿na zapoznaæ

siê na stronie internetowej

Zarz¹du Transportu Miejskiego, a

w Punktach Obs³ugi Pasa¿erów

mo¿na otrzymaæ miesiêcznik

iZTM w ca³oœci poœwiêcony

metru na Targówku. Wkrótce

na przystankach Pragi-Pó³noc,

Targówka i Bia³o³êki pojawi¹

siê informatorzy ZTM, którzy

opowiedz¹ pasa¿erom o

wprowadzanych zmianach.

Kilkadziesi¹t osób, du¿ych i ma³ych, w sobotnie przed-

po³udnie 21 wrzeœnia, chodzi³o, a momentami biega³o

po ulicach i podwórkach Szmulek, dzier¿¹c w rêkach

kartki oraz aparaty fotograficzne. To wszystko w ramach

fotograficznej gry miejskiej „Skarby Szmulek i Micha³owa”,

któr¹ w ramach parafialnego pikniku „Po¿egnanie Lata”

zorganizowa³o Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców

„Micha³ów”.

gry musieli np. wykonaæ selfie

z Humpreyem Bogartem, w

Ceramicznym Kramiku do

odszukania by³y praskie anio-

³ki, w Antykwariacie Praskim

trzeba by³o odnaleŸæ ksi¹¿ki

o tematyce praskiej, w Mu-

zeum Chleba na Jadowskiej

³opatê „Baby Jagi”, w teatrze

Off-i-Cyna nale¿a³o sfotogra-

fowaæ damê w kapeluszu, w

lodziarni Coolka wykonaæ

selfie z syrenk¹ w tle, a w

G8 Creative Space u³o¿yæ na

czas puzzle z Bazylik¹ NSJ.

Organizatorzy sprawdzili

równie¿, na ile uczestnicy gry

znaj¹ gwarê warszawsk¹. O

to zadba³ Przemek Œwiêch ze

stowarzyszenia propaguj¹cego

warsiask¹ nawijkê.

Na uczestników czeka³y

atrakcyjne nagrody, w tym

masa materia³ów, publikacji i

gad¿etów o warszawskich

zabytkach. Gra nie odby³aby

siê bez wsparcia Towarzystwa

S¹siedzkiego.

Organizatorzy gry zapowia-

daj¹ kontynuacjê podobnych

inicjatyw w przysz³oœci.

MIC
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osób niepe³nosprawnych, w

szczególnoœci niewidomych,

dyskutowaliœmy o rz¹dowym

programie Dostêpnoœæ Plus,

którego podstawowym i

najwa¿niejszym celem jest

zapewnienie osobom niepe-

³nosprawnym i seniorom

przestrzeni miejskiej bez barier

i ograniczeñ, zarówno tej

otwartej, jak i tej zamkniêtej.

W dyskusji pojawi³ siê postu-

lat osób niepe³nosprawnych,

by wiêksz¹ iloœæ œrodków

przeznaczaæ np. na zatrud-

nianie asystentów osób z

ró¿nymi dysfunkcjami, a

tak¿e na oprzyrz¹dowanie, w

tym komputerowe i cyfrowe,

niweluj¹ce ró¿nice miêdzy

osobami niepe³nosprawnymi

i pe³nosprawnymi. Na pewno

jest to postulat do powa¿ne-

go rozwa¿enia i bêdê o to

zabiega³.

Czy podczas tego spo-

tkania pojawi³y siê inne

pytania?

- Tak i przyznam, ¿e by³o to

dla mnie doœæ zaskakuj¹ce,

bowiem sporo pytañ dotyczy³o

regulacji statusu gruntów

pod budynkami spó³dzielni

mieszkaniowych oraz kwestii

przekszta³cania u¿ytkowania

wieczystego we w³asnoœæ.

Okazuje siê, ¿e brak uregu-

lowañ w tej materii na równi

utrudnia ¿ycie wszystkim -

Pose³ z Pragi (2)
dokoñczenie ze str. 1 pe³nosprawnym i niepe³no-

sprawnym, jako ¿e problemem

jest wyodrêbnianie lokali

znajduj¹cych siê w budynkach

posadowionych na nieure-

gulowanych gruntach. Rodz¹ siê

w zwi¹zku z tym dodatkowe

komplikacje, bowiem nabycie

takiego lokalu mo¿liwe jest

jedynie za gotówkê, jako ¿e

banki nie mog¹ udzielaæ kre-

dytów na ich zakup. Ponadto

mieszkania o nieuregulo-

wanym statusie s¹ tañsze

o 20-25%, w zwi¹zku z czym

osoby sprzedaj¹ce je na

wolnym rynku s¹ stratne. To

rzeczywiœcie jest du¿y problem.

Przypuszczam, ¿e w trakcie

rozmów z mieszkañcami

pojawia siê tak¿e problem,

a w³aœciwie ju¿ dwa problemy

dotycz¹ce oczyszczalni

œcieków Czajka …

- Istotnie, jest to w ostatnim

czasie jeden z koronnych

tematów moich spotkañ z

mieszkañcami Warszawy.

Oburzenie budzi fakt, i¿ sprawa

ta w odczuciu spo³ecznym

jest bagatelizowana przez

warszawski ratusz. Tymczasem

awaria obydwu kolektorów,

zrzut œcieków do Wis³y oraz

ujawnienie informacji, ¿e spa-

larnia osadów poœciekowych

nie dzia³a od prawie 10 mie-

siêcy, powoduj¹ uzasadnione

pytania o to, czy w³adze miasta

s¹ zdolne do opanowania tej

sytuacji. Ponadto mieszkañcy

pytaj¹, jak to mo¿liwe, ¿e

oczyszczalnia œcieków, na

któr¹ wydano 3,7 mld z³,

co rusz ulega jakiejœ awarii,

bowiem - jak informuje

MPWiK - ju¿ wczeœniej do-

chodzi³o do przerw w funk-

cjonowaniu spalarni, bodaj

w roku 2012.

Trenowa³ Pan judo, wiêc

jak przypuszczam jest Pan

twardym zawodnikiem,

³atwo Pan nie odpuszcza …

- Tak, nie odpuszczam

(œmiech). Tego nauczy³o

mnie judo, któr¹ to sztukê

walki trenowa³em od 5 klasy

szko³y podstawowej. Na ma-

cie notabene pozna³em moj¹

¿onê Ma³gosiê, która treno-

wa³a podobnie jak ja w AZS

Uniwersytet Warszawski.

Uda³o mi siê nawet wraz z

dru¿yn¹ Uniwersytetu War-

szawskiego w 1997 roku

zostaæ Uniwersyteckim Mi-

strzem Polski w Judo. By³ to

fantastyczny okres w moim

¿yciu, kiedy trenowa³em

praktycznie siedem razy w

tygodniu. Niestety, kontuzje

przerwa³y dobr¹ passê i

musia³em zakoñczyæ inten-

sywne treningi. Teraz rzadko

trafiam na matê, by poæwi-

czyæ, ale liczê, ¿e bakcylem

sztuk walki zara¿ê moich obu

synów i ¿e bêd¹ moimi god-

nymi nastêpcami. Po cichu

liczê na to, ¿e bêd¹ du¿o

lepsi ode mnie.

Rozmawia³a

El¿bieta Gutowska

Po s¹siedzku

Œródmieœcie odgórnie po-

dzielono w ca³oœci na mniejsze

obszary, chc¹c ni¿szy poziom

samorz¹du zorganizowaæ

praktycznie wszêdzie. Czy

podobny wariant sprawdzi siê

na Pradze? Raczej w¹tpiê.

Przy generalnie ni¿szym

kapitale spo³ecznym, warto

oprzeæ siê na aktywnych

mieszkañcach, chêtnych do

tworzenia przedstawicielstwa

kilku wspólnot, wiêkszego

podwórka, kwarta³u domów

czy ca³ej ulicy. Na Œliwicach

wybór by³ oczywisty – przez

dziesiêciolecia byliœmy

mieszkaln¹ wysp¹ otoczon¹

przez przemys³, ale w zwar-

tej zabudowie miejskiej

te podzia³y przestrzenne nie

s¹ ju¿ tak jednoznaczne.

Czy samorz¹d lokalny tego

najni¿szego szczebla ma

sens w dzisiejszych czasach?

Tego do koñca nie wiem. Wiele

zale¿y od samorz¹dowców

szczebla dzielnicy i miasta

oraz stosunku urzêdników.

Lokalny samorz¹d to nie jest

¿aden wytrych, w czarodziejski

sposób usuwaj¹cy wszelkie

problemy mieszkañców. Jest

to jedno z narzêdzi komuni-

kowania problemów i inicjo-

wania zmian. Dodatkowe

sp³aszczenie kompetencji

wnosi tu ustawa warszawska:

samorz¹d lokalny jest jed-

nostk¹ pomocnicz¹ rady

dzielnicy, a rada dzielnicy

pe³ni tê sam¹ rolê wobec rady

miasta. Ze zdecydowan¹

przewag¹ decyzyjnoœci oraz

finansów w tej ostatniej.

Warto podkreœliæ, ¿e praca

w radzie kolonii czy osiedla

nie wi¹¿e siê z ¿adnym

wynagrodzeniem, a czêœæ

wydatków trzeba wrêcz po-

krywaæ z w³asnej kieszeni.

Jest to wiêc aktywnoœæ dla

zapaleñców, prawdziwych

spo³eczników, nie zra¿aj¹-

cych siê zanadto pora¿kami

czy krytyk¹ w³asnych dzia³añ.

Ale mieszkañcy zazwyczaj

ceni¹ sobie istnienie lokalne-

go samorz¹du. Zw³aszcza

tam, gdzie s¹ wspólne pro-

blemy, z którymi nie ka¿dy

chce siê samodzielnie

mierzyæ.

Cieszy mnie myœl o

wspó³pracy z przysz³ymi

lokalnymi samorz¹dowcami

z ró¿nych miejsc w dzielnicy,

dzieleniu siê wiedz¹ i – mam

nadziejê – wspólnym dzia³a-

niu w ró¿nych sprawach.

Wybory powinny byæ œwiêtem

demokracji i na tym, bardzo

lokalnym, bezpartyjnym, s¹-

siedzkim poziomie maj¹

szansê takie byæ. Co cie-

kawe, wybory do rady na

Œliwicach tradycyjnie by³y

dwudniowe, co zapewnia³o

frekwencjê na dobrym wy-

borczym poziomie – powy¿ej

40%. O szczegó³ach tej

kadencji, ewentualnych ko-

rektach statutu, bêdziemy

jeszcze rozmawiaæ. Wa¿ne,

¿eby dopasowaæ ten sza-

blon do realnych potrzeb.

I zmieniaæ dzielnicê na

lepsze.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice

Lokalne rady,

wspólne dzia³anie
Rada Kolonii Œliwice jest najd³u¿ej dzia³aj¹cym na

Pradze Pó³noc samorz¹dem ni¿szego rzêdu. Poza

proceduralnymi przerwami, dzia³a nieprzerwanie od

pocz¹tku lat 90. Kolejne wybory, które powinny siê

odbyæ niebawem, tym razem obejm¹ kilka nowych lokal-

nych samorz¹dów na terenie dzielnicy. Przeprowadzono

konsultacje spo³eczne takiego rozwi¹zania, podczas

których pad³y konkretne propozycje potencjalnych

obszarów dzia³ania nowych rad.
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Œladami Józefa Czapskiego

Artyœci z Prawego Brzegu

roku), od kilku lat ma pra-

cowniê przy ulicy Tadeusza

Borowskiego, blisko Placu

Hallera. Widok z okna pra-

cowni, przy odrobinie wy-

obraŸni i dobrej woli, mo¿e

konkurowaæ z widokiem na

dachy paryskich kamienic.

Tu Grzegorz Kozera tworzy

rysunki, obrazy i kola¿e.

Wiosn¹ tego roku, w doœæ

zaskakuj¹cej formie, zapre-

zentowa³ ca³y swój dotych-

czasowy dorobek w Galerii 81

stopni. Wykorzystuj¹c frag-

menty swoich dawnych

prac, stworzy³ monumentaln¹

kola¿ow¹ instalacjê, zatytu³o-

wan¹ „Archaika”.

W ten sposób upubliczni³

prywatne archiwum arty-

styczne. Równoczeœnie po-

wsta³ pomys³ na odtworzenie

archiwum innego artysty,

podziwianego malarza z

krêgu kapistów i jednoczeœnie

niezwyk³ego cz³owieka,

Józefa Czapskiego, wiêŸnia

sowieckich obozów jenieckich,

który po wyjœciu, na mocy

uk³adu Sikorski – Majski, z

niewoli sowieckiej, wiele

swoich si³ i czasu poœwiêci³

w 1942 roku na poszukiwa-

nie „zaginionych” oficerów

polskich w ZSRR. Swoje

prze¿ycia z tego okresu

Czapski opisa³ w ksi¹¿kach

„Wspomnienia starobielskie”

i „Na nieludzkiej ziemi”. Jako

¿o³nierz Armii gen. Andersa,

przewêdrowa³ szlakiem II

Korpusu przez Bliski Wschód

do W³och, gdzie bra³ udzia³

w kampanii w³oskiej. Po

wojnie przebywa³ na emigracji,

wspó³tworzy³ parysk¹ „Kulturê”,

mieszkaj¹c w domu, w którym

mieœci³a siê jej redakcja, w

Maisons-Laffitte.

Pobyt Józefa Czapskiego

w Ameryce Po³udniowej jest

chyba najmniej znanym epi-

zodem w jego bogatym ¿ycio-

rysie. Nie by³a to egzotyczna

podró¿ artystyczna. G³ównym

powodem wyjazdu malarza

by³o zebranie œrodków na

sp³atê po¿yczki zaci¹gniêtej

przez Instytut Literacki na

zakup nowej siedziby, Ma-

isons-Laffitte w³aœnie. Wyru-

szy³  w tym celu 8 maja 1955

roku najpierw poci¹giem z

Pary¿a do Marsylii, a nastêpnie

statkiem z Cannes do Brazylii.

W ci¹gu trzech miesiêcy od-

wiedzi³ równie¿ Argentynê,

Urugwaj i Wenezuelê, wyg³a-

szaj¹c wszêdzie odczyty dla

Polonii i kwestuj¹c na rzecz

„Kultury”. W Buenos Aires

spotka³ siê ze swoim bratem

Stanis³awem, a tak¿e z Witol-

dem Gombrowiczem.

Echa tej podró¿y, od strony

literackiej, znajdujemy w

Dziennikach i  esejach: „Ame-

rykañskie œcie¿ki” oraz „Tu-

mult i widma”. Brak natomiast

malarskich œladów wyprawy.

Okazuje siê, ¿e Czapski je

zgubi³. W liœcie do Ludwika

Heringa wspomina o teczce ze

150 akwarelami i rysunkami,

zostawionej w autobusie.

Zagubione szkice zaintere-

sowa³y Grzegorza Kozerê.

Postanowi³ je zrekonstruowaæ

i na ich podstawie namalowaæ

w³asne obrazy. Pos³uguj¹c

siê Dziennikiem z 1955 roku,

którego trzy zeszyty dostêpne

s¹ w Muzeum Narodowym w

Krakowie, wyznaczy³ szlak

wyprawy tropem Czapskiego.

Z jednego pañstwa – z Wene-

zueli – musia³ zrezygnowaæ,

ze wzglêdu na panuj¹c¹ tam

niebezpieczn¹ sytuacjê. Podró¿

i pracê nad projektem umo¿li-

wi³o mu uzyskane stypendium

„M³oda Polska 2019”.

- Pod¹¿aj¹c szlakiem artysty,

stara³em siê upamiêtniæ jego

historyczn¹ wêdrówkê, a

tak¿e zbiera³em materia³y

do serii p³ócien i kola¿y, arty-

stycznego hommage á Czapski

– opowiada Grzegorz Kozera.

– Dociera³em do potomków

œrodowisk polonijnych w

odwiedzonych przez artystê

rejonach: Buenos Aires,

Puerto Iguazú, Montevideo,

Kurytyby, Belo Horizonte,

Congonhas, Ouro Preto, Rio

de Janeiro. By³o to podró¿o-

wanie trochê intuicyjne, bo

nie sposób w ci¹gu jednego

miesi¹ca zmieœciæ trzymie-

siêcznego pobytu.

Realizuj¹c swój plan arty-

styczny, Grzegorz Kozera

dokona³ te¿ cennego dla ba-

daczy twórczoœci Czapskiego

odkrycia. Otó¿ w trakcie kwe-

rendy w miejscowych biblio-

tekach i archiwach miejskich

odszuka³ materia³y prasowe

poœwiêcone pobytowi Czap-

dokoñczenie ze str. 1

Budynek stoi na dzia³ce,

której pierwszym znanym

w³aœcicielem by³ ¿ydowski

przedsiêbiorca Wolf Datyner.

Po jego œmieci w 1928 r. nie-

ruchomoœæ przejêli synowie,

którzy wybudowali na niej

budynek fabryczny. W 1936 r.

ca³y kompleks kupi³a Halina

Roesner, tworz¹c w nim pry-

watn¹ szko³ê œredni¹. Od

1938 r. dzia³a³a w nim filia

gimnazjum i liceum im. Marii

Sk³odowskiej-Curie. W czasie

wojny budynek nie ucierpia³.

Na prze³omie 1944 i 1945 r.

zajêli go czerwonoarmiœci,

tworz¹c w nim siedzibê ko-

mendy i trybuna³u wojennego.

Dzia³a³a przy Kawêczyñskiej

12 równie¿ Prokuratura

Warszawskiego Okrêgu

Wojskowego. Wed³ug relacji

œwiadków na miejscu prowa-

dzone by³y przes³uchania

cz³onków podziemia niepod-

leg³oœciowego („¿o³nierze

wyklêci”). W styczniu 1945 r.

Nowy zabytek na Kawêczyñskiej
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,

prof. Jakub Lewicki wpisa³ do wojewódzkiego rejestru

zabytków budynek przy ul. Kawêczyñskiej 12, w którym

do 2015 r. mieœci³o siê gimnazjum dla doros³ych.

Niepozorna na pierwszy rzut oka kamienica ma jednak

o wiele ciekawsz¹ historiê.

wznowiono dzia³alnoœæ edu-

kacyjn¹. By³a to pierwsza w

powojennej Warszawie

szko³a œrednia dla dziewcz¹t,

w której obok zajêæ teore-

tycznych uczono równie¿

gotowania i innych prac do-

mowych. Funkcje edukacyjne

kontynuowano a¿ do wspo-

minanego 2015 roku.

Obecnie pustym budynkiem

administruje pó³nocnopraski

ZGN. O ratowanie zabytku, w

tym sukcesywne usuwanie

wulgarnych napisów i mowy

nienawiœci z jego fasady od

lat zabiega³o Praskie Sto-

warzyszenie Mieszkañców

„Micha³ów”. Prawdziwy

prze³om nast¹pi³ dziêki

Zakoñczy³ siê remont pomnika upamiêtniaj¹cego postaæ

Józefa Szanajcy, wybitnego architekta, przedstawiciela

modernizmu, który znajdowa³ siê na Pradze-Pó³noc przy

ulicy jego imienia. Od wielu lat pomnik dos³ownie siê sypa³,

stanowi¹c zagro¿enie dla przechodz¹cych, szczególnie dzieci,

a tak¿e czworonogów. O jego remont apelowali radni, a tak¿e

spo³ecznicy m.in. z Porozumienia dla Pragi. W tym roku

wreszcie siê uda³o.

Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych znalaz³ œrodki, dziêki

którym mo¿na by³o odnowiæ pomnik. Uda³o siê tego dokonaæ

w momencie historycznym. 24 wrzeœnia przypada³a 90. rocznica

œmierci wybitnego architekta, który jako ochotnik zaci¹gn¹³

siê do polskiej armii i poleg³ w kampanii wrzeœniowej.

JO

Fot. Porozumienie dla Pragi

Szanajca jak nowyskiego i jego wyk³adom. Na

ich podstawie uda³o mu siê

ustaliæ miejsce wystawy,

któr¹ Czapski mia³ miêdzy 12

a 26 lipca 1955 roku w Rio

de Janeiro. By³a to „La Petite

Galerie”, co potwierdzi³

mieszkaj¹cy od ponad 50 lat

w Brazylii poeta Tomasz

£ychowski, który mia³ szczê-

œcie poznaæ Czapskiego.

Najwa¿niejszym jednak

owocem po³udniowoamery-

kañskiej wyprawy Grzegorza

Kozery tropem Józefa Czap-

skiego bêdzie cykl obrazów,

które artysta obecnie przygo-

towuje na podstawie zdjêæ,

notatek i zapamiêtanych

wra¿eñ, zatytu³owany „Wi-

dzenie powtórne”.

- Nie jest to malarstwo

œciœle w duchu Czapskiego,

bo jako artysta chcê byæ sob¹

– wyjaœnia Grzegorz Kozera

– ale realizujê ten cykl dziêki

symbolicznie „odnalezionej”

tece motywów, które móg³

widzieæ Czapski. Równolegle

wykonujê równie¿ wci¹¿ mi

bliskie kola¿e.

W kola¿owo-malarskim

cyklu „Widzenie powtórne”,

obok osobistych spostrze¿eñ i

pomys³ów, znajdzie zapewne

odzwierciedlenie fascynacja

autora nie tylko wra¿liwoœci¹

wizualn¹ Czapskiego, ale rów-

nie¿ fascynacja jego osobowo-

œci¹. Mamy równie¿ nadziejê,

¿e ciekawy pomys³ Grzegorza

Kozery upamiêtnienia Józefa

Czapskiego zakoñczy siê

wystaw¹, daj¹c¹ mo¿liwoœæ

poznania obu artystów.

Joanna Kiwilszo

Z inicjatywy przewodników praskich zwi¹zanych z
Praskim Otwartym Samozwañczym Uniwersytetem
Lataj¹cym 24 wrzeœnia uczczono rocznicê œmierci
Józefa Szanajcy.

Pod œwie¿o odremontowanym pomnikiem Szanajcy, autorstwa

jego przyjaciela Bohdana Lacherta, spotka³y siê delegacje

trzech warszawskich szkó³ œrednich. Prelekcjê okoliczno-

œciow¹ wraz z konkursem o bohaterze i patronach dziesiêciu

s¹siednich ulic poprowadzi³ przewodnik warszawski Mieczys³aw

Janiszewski (o Darwinie ka¿dy s³ysza³, ale kim by³ np. Jan M³ot?)

W niebanalny sposób, na modu³owych krzes³ach, pokazano

innowacyjnoœæ Szanajcy, który - o czym nie ka¿dy wie - pro-

jektowa³ z powodzeniem wnêtrza statków. Z tych rozwi¹zañ,

np. sk³adanych stolików, przesuwnych drzwi czy krzese³ wk³a-

danych jedno w drugie, korzystamy dziœ na co dzieñ. Z kolei

zapomnian¹ prask¹ budowl¹ Szanajcy jest, zaprojektowany

przez niego w formie galeriowca, ³¹cznik miêdzy poczt¹ przy

Targowej a budynkiem Liceum W³adys³awa IV.

POSUL pamiêta³ tak¿e o przypadaj¹cej 18 wrzeœnia

30 rocznicy œmierci aktorki Aleksandry Œl¹skiej, z domu

W¹sik, niezapomnianej serialowej królowej Bony.

Fot. Jacek Natorff

Pamiêtamy

24 wrzeœnia

dzia³aniom Anny Straszyñskiej

ze stowarzyszenia „Kolekcjo-

nerzy Czasu”, która prowadzi

autorski projekt mapowania

miejsc terroru komunistycznego

na Pradze. Stowarzyszenie

z³o¿y³o w³aœnie wniosek o

wpis budynku do rejestru

zabytków, co spotka³o siê z

pozytywn¹ reakcj¹ MWKZ.

Wpis do rejestru niestety

nie oznacza, ¿e budynek na

100% przetrwa, bowiem

znajduje siê on w korytarzu

planowanej od kilkudziesiêciu

lat Trasy Tysi¹clecia. Szkoda

by³oby jednak, gdyby obiekt

o takiej historii musia³ ust¹piæ

miejsca ulicy.

Krzysztof Michalski
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MPWiK trucicielem?
Utylizacji Osadów Œciekowych,

gdzie s¹ spalane w wysokiej

temperaturze, od 10 miesiê-

cy s¹ ka¿dej doby wo¿one

setkami ton po Warszawie,

nastêpnie rozwo¿one po

ca³ej Polsce i sk³adowane

na niezabezpieczonych

ha³dach, wprost na ziemi lub

w p³ytkich do³ach. Oznacza

to, ¿e do wód gruntowych

dostaj¹ siê przesi¹kaj¹ce z

ha³d niebezpieczne bakterie

i zwi¹zki chemiczne. O tym

fakcie nie s¹ informowane

ani odpowiednie s³u¿by, ani

mieszkañcy. Czêœæ osadów

trafia do Zielonki, w pobli¿e

dawnego poligonu, w miejsce

nagminnie odwiedzane przez

grzybiarzy. Ogromne iloœci

warszawskich osadów po-

œciekowych trafiaj¹ do wy-

eksploatowanych wyrobisk

kamienio³omów, ¿wirowni i

piaskowni na Mazurach,

stanowi¹cych zielone p³uca

Polski. Osady trafiaj¹ tak¿e

do województwa kujawsko-po-

morskiego, do miejscowoœci

Wójcin i s¹ tam umieszczane

w do³ach i przysypywane

warstw¹ ziemi. Jest to sy-

tuacja nie mieszcz¹ca siê

w g³owie – spó³ka miejska,

która staje siê trucicielem,

porównywalnym z mafi¹

œmieciow¹. Mamy XXI wiek,

ekolodzy u¿alaj¹ siê nad

ka¿dym zjedzonym przez

korniki drzewem w Puszczy

Bia³owieskiej, walcz¹c o ka¿de

z nich jak o niepodleg³oœæ, a

czy s³yszeliœmy o jakichkolwiek

protestach Greenpeace czy

polskich ekologów w kwestii

milionów ton œcieków p³yn¹-

cych Wis³¹ do Ba³tyku, czy o

dziesi¹tkach ha³d, na których

od miesiêcy warszawskie

MPWiK sk³aduje groŸne

osady poœciekowe? W tych

sprawach zaleg³a wiele mó-

wi¹ca cisza.

Zapytaliœmy Marzenê

Gawkowsk¹, rzeczniczkê

prasow¹ Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka, o wiedzê zarz¹du

dzielnicy na temat awarii

spalarni osadów poœciekowych

w Oczyszczalni Œcieków

Czajka. Zapytaliœmy czy, a

jeœli tak, to kiedy i od kogo

w³adze dzielnicy otrzyma³y

informacjê na temat tej

awarii? Czy transport osadów

przez teren dzielnicy jest

bezpieczny? Czy nie zagra¿a

zdrowiu mieszkañców? Oto

odpowiedŸ Pani Rzecznik:

„Zgodnie z pismem Miejskiego

Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji z 20 grudnia

2018 roku przekazanym do

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka,

nast¹pi³a awaria rekuperatorów.

W celu naprawy urz¹dzeñ

niezbêdne by³o wy³¹czenie

Stacji Termicznej Utylizacji

Osadów Œciekowych. Spó³ka

poinformowa³a w piœmie, ¿e

urz¹dzenia s¹ objête gwa-

rancj¹ i trwaj¹ ustalenia z

wykonawc¹ instalacji co do

sposobu wykonania naprawy.

MPWiK zapewni³o, ¿e do³o-

¿y wszelkich starañ, aby czas

przestoju instalacji by³ jak

najkrótszy, a ryzyko wyst¹pie-

nia uci¹¿liwoœci zwi¹zanych

z planowanymi pracami by³o

minimalne. Z pisma spó³ki

nie wynika³o, ¿e jest to bardzo

powa¿na awaria, mog¹ca

skutkowaæ d³ugotrwa³ym

wy³¹czeniem instalacji, lecz

awaria elementu, objêtego

gwarancj¹. Podano nawet

informacjê o tym, ¿e w celu

minimalizacji czasu postoju

instalacji STUOŒ, prace

przewidziane do wykonania

w 2019 r. zostan¹ wykonane

w trakcie przestoju, niezbêd-

nego do naprawy urz¹dzeñ.

Informacjê o wy³¹czeniu

Stacji Termicznej Utylizacji

Osadów Œciekowych opubli-

kowaliœmy 27 grudnia 2018

roku na oficjalnej stronie

Dzielnicy Bia³o³êka.”

Jeœli zaœ chodzi o transport

osadów przez teren dzielnicy,

Pani Rzecznik skierowa³a

nas na stronê MPWiK, gdzie

znajduj¹ siê informacje tej

treœci: „W chwili wyst¹pienia

awarii STUOŒ, gdy nie by³o

mo¿liwe spalanie osadów

œciekowych powsta³ych w

procesie oczyszczania,

Spó³ka zapewnia³a ich

bie¿¹cy oraz bezpieczny od-

biór przez wyspecjalizowane

firmy, œwiadcz¹ce us³ugi za-

gospodarowania odpadów.

Nale¿y w tym miejscu pod-

kreœliæ, ¿e MPWiK, w ramach

zarz¹dzania ryzykiem, ma

podpisan¹ umowê na

awaryjne œwiadczenie tego

rodzaju us³ug, co stanowi

zabezpieczenie na wypadek

przerwy w pracy obiektu.

Dziêki temu odbiór osadów

nastêpuje niezw³ocznie (w

ci¹gu 24 godzin od daty

wezwania do odbioru osadów),

bezpoœrednio z instalacji,

bez koniecznoœci magazy-

nowania osadów na terenie

zak³adu, co ogranicza

uci¹¿liwoœæ zapachow¹.

Dodatkowo Spó³ka zabezpie-

czy³a siê tak¿e na wypadek

zw³oki w odbiorze osadów –

w tym celu zapewniono

mo¿liwoœæ magazynowania

odpadów w specjalnych

hermetycznych boksach.

Powietrze z tych obiektów

jest oczyszczane w procesie

dezodoryzacji.

£¹cznie do dnia

18.09.2019 r. zewnêtrznym

wykonawcom w ramach

zawartych umów przekazano

100 490,18 ton osadów. (…)

Miesiêczny koszt wywozu

osadów œciekowych to koszt

1,7 mln z³ (wyliczony w

oparciu o koszty wywozu w

okresie od 01.01.2019 r. do

31.08.2019 r.). Jednoczeœnie,

w tym samym okresie, Spó³ka

nie ponios³a miesiêcznych

kosztów, czyli oko³o 0,8 mln z³,

które ponosi, jeœli dzia³a

spalarnia. (…) Us³ugê za-

gospodarowania osadów

œciekowych na rzecz

MPWiK œwiadcz¹ podmioty:

PZHT DAR-TRANS Dariusz

Sobota, PHU Adam Mulik,

Konsorcjum firm EKOL

Patrycja Skowronek oraz

RAFIT Sp. z o.o., BIO-MED

Sp. z o.o., NEWKOM Eko

Sp. z o.o.”

W kwestii sposobu, w jaki

MPWiK kontroluje prawi-

d³owoœæ wykonania us³ugi

zagospodarowania osadów

poœciekowych, znajdujemy

na stronie Spó³ki nastêpuj¹c¹

informacjê. „Mimo ¿e z chwil¹

podpisania przez wykonawcê

lub osobê przez niego upo-

wa¿nion¹ KPO (Karty Prze-

kazania Odpadów), przejmuje

on pe³n¹ odpowiedzialnoœæ

za osady, Spó³ka sprawdza,

czy us³uga jest wykonywana

prawid³owo. Czyni to zarówno

poprzez m.in. zobowi¹zanie

wykonawcy do przedstawienia

aktualnych pozwoleñ, jak

równie¿ regularne kontrole

samochodów do transportu

osadów. Szczególnie zwraca

siê uwagê na to, czy skrzy-

nie ³adunkowe s¹ szczelne

i zabezpieczone przed przy-

padkowym otwarciem. W

przypadku zaistnienia podej-

rzenia, co do uchybieñ przez

wykonawców, mo¿liwe jest

przeprowadzenie kontroli

miejsca gospodarowania

odpadami lub zg³oszenie

powy¿szego do odpowied-

nich s³u¿b: WIOŒ, policji itp.

Ponadto jest to podstawa

do natychmiastowego

rozwi¹zania umowy oraz

na³o¿enia na wykonawcê

kar finansowych.”

Tyle MPWiK. Do sprawy z

pewnoœci¹ bêdziemy jeszcze

powracaæ.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Uroczystoœæ pod pomnikiem

usytuowanym w Dolince

Szwajcarskiej, przedstawiaj¹cym

S³awika i Antalla rozmawiaj¹-

cych przy stoliku, rozpoczê³a

siê od odegrania hymnów

Polski i Wêgier, po czym z³o-

¿ono wieñce m.in. w imieniu

w³adz obu pañstw, Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego oraz grupy

uchodŸców wojennych na

Wêgrzech i cz³onków ich

rodzin.

Nie bêdzie przesad¹ twier-

dzenie, ¿e dzieje przyjaŸni

Henryka S³awika i Józsefa

Antalla seniora symbolizuj¹

przyjaŸñ ca³ych narodów -

polskiego i wêgierskiego.

Przypomnijmy, ¿e odwa¿ne

decyzje Wêgrów wobec

¿¹dañ nazistowskich Niemiec

w 1939 roku, uniemo¿liwi³y

przetransportowanie wojsk

niemieckich przez terytorium

Wêgier i zaatakowanie Polski

od po³udnia. PóŸniej, po

przegranej wojnie obronnej we

wrzeœniu 1939 roku, Polacy

znaleŸli miejsce na goœcinnej

wêgierskiej ziemi. Wed³ug

ró¿nych szacunków na Wê-

grzech znalaz³o siê wówczas

od 130 do 150 tys. polskich

uchodŸców. Wœród nich

wiêkszoœæ stanowili ¿o³nierze,

ale niema³¹ grupê tworzyli

te¿ cywile - w tym dzieci i

m³odzie¿. 90-100 tys. wojsko-

wych - zgodnie z konwencj¹

hask¹ - internowano w 141

obozach na obszarze ca³ych

Wêgier, a 20-30 tys. cywilów

umieszczono w 114 miejsco-

woœciach.

Pomoc tu³aczom nios³o

kilkanaœcie towarzystw i

stowarzyszeñ przyjaŸni polsko-

wêgierskiej, które zapewni³y

uchodŸcom ¿ywnoœæ i dach nad

g³ow¹. W tym czasie powsta³

te¿ Komitet Obywatelski ds.

Opieki nad UchodŸcami Pol-

skimi na Wêgrzech, na czele

którego stan¹³ Henryk S³awik

- powstaniec œl¹ski, dzia³acz

górnoœl¹skiej PPS, redaktor

katowickiej „Gazety Robotni-

czej” - aktywnie wspierany

przez Józsefa Antalla seniora,

urzêdnika rz¹du wêgierskiego,

kieruj¹cego Biurem ds.

UchodŸców Wojennych. Ich

wspó³praca trwa³a od paŸ-

dziernika 1939 roku do listo-

pada 1944 roku i przyczyni³a

siê nie tylko do powstania

szkó³ dla polskiej m³odzie¿y,

przebywaj¹cej na Wêgrzech,

ale przede wszystkim do

ratowania polskich ¯ydów,

uciekaj¹cych z Polski. Szacuje

siê, ¿e dziêki tej dzia³alnoœci

uratowanych zosta³o ok. 5

tysiêcy ¯ydów.

Po zajêciu Wêgier przez

Niemcy w marcu 1944 roku,

S³awik zosta³ aresztowany,

a 23 sierpnia 1944 r. zamor-

dowany w obozie koncentra-

cyjnym Mauthausen-Gusen.

W 1990 r. izraelski instytut

Yad Vashem poœmiertnie

uhonorowa³ Henryka S³awi-

ka, zwanego Polskim Wal-

lenbergiem i Józsefa Antalla

tytu³em Sprawiedliwy Wœród

Narodów Œwiata. W 2010 r.

Antall zosta³ poœmiertnie

odznaczony przez prezyden-

ta RP Lecha Kaczyñskiego

Krzy¿em Wielkim Orderu

Zas³ugi RP, a S³awik - Orderem

Or³a Bia³ego.

Warto te¿ przypomnieæ,

¿e obaj bohaterowie patro-

nuj¹ ulicom na warszawskim

Tarchominie, a identyczny

pomnik z istniej¹cym w

Warszawie, przedstawiaj¹cy

rozmawiaj¹cych przyjació³,

ods³oniêto równie¿ na nabrze-

¿u Dunaju w Budapeszcie,

w czerwcu 2017 roku.

Mimo to historia bohater-

skiej dzia³alnoœci S³awika i

Antalla, jak równie¿ pomocy

udzielonej przez Wêgrów

Polakom w 1939 roku,

jest wci¹¿ ma³o znana.

Uczestnicz¹cy w œrodowej

uroczystoœci by³y ambasa-

dor RP na Wêgrzech,

Grzegorz £ubczyk, przypo-

minaj¹c dzieje niezwyk³ej

przyjaŸni Henryka S³awika

i Józsefa Antalla, zaapelo-

wa³ by wiedza o fenomenie

wojennego uchodŸstwa

polskiego na Wêgrzech

sta³a siê w Polsce po-

wszechna i na trwa³e za-

goœci³a na kartach szkolnych

podrêczników.

Joanna Kiwilszo

Upamiêtnienie patronów bia³o³êckich ulic
Z³o¿eniem kwiatów pod pomnikiem Henryka S³awika

i Józsefa Antalla seniora, przedstawiciele w³adz Polski

i Wêgier uczcili w œrodê, 18 wrzeœnia 80. rocznicê otwarcia

przez Wêgry granic dla polskich uchodŸców, po agresji

sowieckiej we wrzeœniu 1939 roku. Obaj bohaterowie

II wojny œwiatowej maj¹ swoje ulice na Tarchominie.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Bia³o³êcka karuzelaSpo³eczny obserwator

Ju¿ oficjalnie potwierdzono

ustalenia dziennikarzy, ¿e w

oczyszczalni Czajka od

prze³omu listopada/grudnia

2018 roku nie dzia³a spa-

larnia. Dot¹d nie zosta³a

naprawiona, co oznacza, ¿e

od grudnia 2018 roku niebez-

pieczne osady, których jedy-

nym sposobem na skuteczn¹

utylizacjê jest spalenie w

wysokiej temperaturze, wy-

wo¿one s¹ z Warszawy do

wyrobisk po kruszywie na

Mazurach. Pojecha³o tam na

ciê¿arówkach ju¿ 100 tysiêcy

ton. Wywóz kosztuje nas,

warszawiaków, 1,7 mln z³

miesiêcznie. W tym czasie

Greenpeace organizuje w

Warszawie „strajk klimatyczny”

i ani s³owem nie wspomina

o niekompetencji w³adz

Warszawy, pomimo ¿e jest

to druga awaria, równoleg³a do

niedawno powsta³ej awarii

instalacji oczyszczalni Czajka.

Przypominam, ¿e od ponad

miesi¹ca mamy do czynienia

z uszkodzonym kolektorem

œciekowym, któr¹ to awariê

inspektorzy ochrony œrodowi-

ska nazywaj¹ najwiêksz¹

wspó³czesn¹ katastrof¹ eko-

logiczn¹ w tej czêœci œwiata.

Do Wis³y trafia³o 3 tysi¹ce

litrów œcieków bytowych,

przemys³owych, œcieków z

prosektoriów i szpitali na

sekundê! Obecnie mamy

tymczasowy bajpas, zbudo-

wany dziêki wsparciu rz¹du

PiS, ale w³adze Warszawy

nie robi¹ nic i nadal nie ma

pomys³u na trwa³e rozwi¹za-

nie tego problemu. By³ plan

zbudowania ruroci¹gu œcie-

kowego na jezdniach Mostu

Pó³nocnego, ale mam na-

dziejê, ¿e to tylko g³upi ¿art.

Co na to w³odarze Bia³o³êki?

Ano nic. Kompletnie nic. W

tym czasie w³adze dzielnicy

(PO-KO) wraz ze swoim

koalicjantem, ugrupowaniem

Razem dla Bia³o³êki, zajmuj¹

siê utwardzaniem przedeptów,

bud¿etem obywatelskim,

rodzinnym rajdem rowero-

wym i przygotowaniem

wielkiego zbierania œmieci w

ramach akcji Sprz¹tanie

Œwiata na Bia³o³êce. To

wszystko w czasie, kiedy w

dzielnicy dochodzi do praw-

dziwego Armagedonu œrodo-

wiskowego. Jak Pañstwo

oceniaj¹ takie w³adze? Bo

mo¿liwoœci s¹ dwie. Mog¹

same nic nie wiedzieæ o tym,

co siê dzieje w dzielnicy, któr¹

zarz¹dzaj¹, albo wspólnie z

warszawskim ratuszem czy-

ni¹ starania na rzecz zatuszo-

wania przed mieszkañcami

fatalnego sposobu zarz¹dzania

Warszaw¹ i jej dzielnicami,

w tym przypadku Bia³o³êk¹.

Przypominam, ¿e odpowie-

dzialnym za sprawy œrodowi-

skowe na Bia³o³êce jest Jan

Mackiewicz, wiceburmistrz

dzielnicy i jeden z liderów

stowarzyszenia Razem dla

Bia³o³êki. A ja coraz bardziej

siê martwiê, co jeszcze razem

z PO chc¹ mieszkañcom

Bia³o³êki zafundowaæ.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

Permanentna awaria Czajki,

w³adze milcz¹
W ca³ej Polsce jest ich

prawie 140 tys., z tego 23 tys.

na Mazowszu, w tym w samej

Warszawie prawie 13 tys.

Mowa o organizacjach poza-

rz¹dowych – stowarzyszeniach

i fundacjach – potocznie

zwanych „trzecim sektorem”,

w odró¿nieniu od sektora

publicznego (pañstwowego)

i prywatnego, lub engieosa-

mi (od anielskiego skrótu

NGO – non-governmental

organization, tj. organizacja

pozarz¹dowa).

Przyci¹gaj¹ tych, którym

siê chce. Chc¹ dzia³aæ m.in.

na rzecz dobra wspólnego,

na rzecz integracji lokalnych

spo³ecznoœci, promocji swoich

„ma³ych ojczyzn”, wspierania

sektora pañstwowego czy

samorz¹dowego w rozwi¹zy-

waniu problemów spo³ecz-

nych, wzmacnianiu edukacji,

zapobieganiu zjawiskom o

charakterze patologicznym.

Czêœæ organizacji to prê¿nie

dzia³aj¹ce „przedsiêbiorstwa”

o zasiêgu ogólnopolskim,

czêœæ to lokalne zrzeszenia

s¹siadów, powsta³e najczê-

œciej na kanwie wspólnego

problemu do rozwi¹zania.

Czêœæ zarabia na siebie i

wynagradza swoich cz³on-

ków za ich pracê na rzecz

organizacji, znacznie wiêksza

czêœæ utrzymuje siê z pracy

spo³ecznej, niewielkich sk³a-

dek cz³onkowskich b¹dŸ

grantów czy dotacji przyzna-

wanych – najczêœciej przez

samorz¹dy w drodze kon-

kursów – na rzecz realizacji

konkretnych dzia³añ. Dzia³añ

wpisuj¹cych siê w realizacjê

pojêcia subsydiarnoœci/

pomocniczoœci, w ramach

którego czêœæ kompetencji

organów pañstwowych czy

samorz¹dowych jest przeka-

zywana ni¿ej, do tych, którzy

s¹ bli¿ej problemu i efek-

tywniej potrafi¹ sobie z nim

poradziæ.

Rozkwit organizacji poza-

rz¹dowych w naszym kraju

nast¹pi³ po 1989 r., na fali

ustrojowych przemian. Rola

trzeciego sektora zosta³a

wzmocniona dziêki zapisom

Konstytucji (art. 58 – wolnoœæ

zrzeszania siê), a tak¿e usta-

wie o dzia³alnoœci po¿ytku

publicznego i wolontariacie

(2003 r.) oraz zmianom w

przepisach fiskalnych, które

umo¿liwiaj¹ co roku odpisy-

wanie 1% podatku na rzecz

wybranego przez podatnika

NGO (2004 r.).

Na Pradze „pozarz¹dówka”

od zawsze by³a obecna.

Jedn¹ z najstarszych orga-

nizacji jest Towarzystwo

Przyjació³ Pragi powsta³e

w 1915 r., a reaktywowane

w latach dwutysiêcznych.

Od lat aktywnie dzia³aj¹

takie organizacje jak m.in.

Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju i Pomocy Q Zmianom,

Stowarzyszenie Serduszko

dla Dzieci, Praskie Stowa-

rzyszenie Mieszkañców

„Micha³ów”, Fundacja Zmiana,

Fundacja Rozwoju Spo³e-

czeñstwa Obywatelskiego

czy Katolicki Ruch Antynarko-

tykowy Karan. Do „starych”

organizacji do³¹czaj¹ nowe,

takie jak m.in. Porozumienie

dla Pragi, które mam przy-

jemnoœæ, obok „Micha³owa”,

reprezentowaæ. Znaczna

czêœæ praskich NGO-sów

dzia³a w strukturach Dzielni-

cowej Komisji Dialogu Spo-

³ecznego. Staramy siê na tym

forum rozmawiaæ z lokalnym

samorz¹dem o ró¿nych pro-

blemach, z którymi borykaj¹

siê mieszkañcy. Ró¿nie ta

wspó³praca przebiega, ale

jedno trzeba przyznaæ:

wspó³pracujemy, nierzadko

mimo pewnych ró¿nic. O

potencjale praskich NGO-

sów mieszkañcy dzielnicy

mieli okazjê przekonaæ siê

podczas I Festiwalu Praskich

Organizacji Pozarz¹dowych,

który odby³ siê 14 wrzeœnia.

Cieszy fakt, ¿e lokalny samo-

rz¹d wspar³ ideê organizacji

takiego wydarzenia, z któr¹

to ide¹ od wielu lat wystêpo-

wa³y same organizacje.

Zachêcam z tego miejsca

do anga¿owania siê w dzia-

³ania „trzeciego sektora”. To

prawdziwa szko³a obywa-

telskiej troski o swoje „ma³e

ojczyzny”.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

NGO-sy nie gryz¹

Ch³odnym okiem

Do wyborów parlamentarnych

pozosta³ niespe³na miesi¹c.

Listy ogólnopolskie uda³o siê

zarejestrowaæ tylko piêciu

komitetom i tylko te bêd¹ siê

liczy³y w grze o mandaty. Nie

bêdê siê wysila³ na argumen-

tacjê, jak wa¿ne s¹ te wybory.

Ka¿de s¹ wa¿ne, te szczegól-

nie dla aktualnie rz¹dz¹cych.

Wa¿ne dla ka¿dej partii jest

potwierdzenie jej mandatu

do dalszego sprawowania

w³adzy i dalsze dopieszczanie

wyborców. Udawa³o siê to w

latach minionych Platformie

Obywatelskiej, pytanie, czy

uda siê Prawu i Sprawiedliwo-

œci. Jeœli wierzyæ sonda¿om,

maj¹ to jak w banku, ale son-

da¿e czêsto siê rozje¿d¿aj¹

z rzeczywistoœci¹. Wiele za-

le¿y od frekwencji wyborczej,

analitycy twierdz¹, ¿e wysoka

bêdzie sprzyja³a opozycji, bo

PiS ma swój twardy elektorat,

który zawsze idzie do wybo-

rów, a elektoraty opozycji s¹

wiêksze, ale chimeryczne.

Pytanie, które mnie bardziej

nurtuje, to co po wyborach.

Czy powstanie stabilna

wiêkszoœæ parlamentarna,

zdolna kierowaæ pañstwem

bez wstrz¹sów, utrzymaæ

stabilnoœæ rozwoju, zrealizo-

waæ postulaty wyborcze, nie

niszcz¹c gospodarki? Dziœ

nikt nie mówi, ¿e Polska to

kraj w ruinie. W³adza snuje

wielkomocarstwowe plany

nowych innowacyjnych inwe-

stycji gospodarczych, ale na

razie tylko snuje. Na razie

s³yszê tylko o pi¹tce plus,

pi¹tce Kaczyñskiego itp.

Wszystko sprowadza siê do

rozdawnictwa; zwolnienia z PIT

do 26 roku ¿ycia, obni¿enia

wysokoœci PIT z 18% na 17%,

wy¿sze koszty uzyskania

przychodu, 13. emerytura i

renta, uzupe³nienie 500 plus

na pierwsze dziecko. Wszyst-

ko s¹ to œrodki, których nie

daje nam rz¹d. Rz¹d nie ma

swoich pieniêdzy. To s¹

œrodki z bud¿etu pañstwa,

dystrybuowane przez aktu-

aln¹ w³adzê. Jak komuœ siê

daje, to komuœ trzeba zabraæ.

Uszczelnienie VAT - bardzo

dobrze, podwy¿ki ZUS dla

przedsiêbiorców ju¿ mniej

fajnie. Ogólne podwy¿ki

towarów i us³ug fatalnie.

Pieni¹dze dawane jedn¹

rêk¹ s¹ drug¹ odbierane.

Najbardziej na tym trac¹ ci,

którzy nie s¹ beneficjentami

¿adnej z „pi¹tek”. Roœnie

inflacja, jak tak dalej pójdzie

to obietnice wzrostu p³acy

minimalnej, o których mówi³

prezes, nie bêd¹ nic warte,

bo chleb bêdzie kosztowa³

10 z³. Ju¿ raz by³em milione-

rem przed 1990 rokiem. Nie

bardzo chcia³bym do tych

czasów wracaæ. Mo¿e siê

okazaæ, ¿e nasze hipote-

tyczne emerytury ze¿re

inflacja. Gospodarkê ³atwo

rozregulowaæ, a strumieñ

euro na dziœ j¹ zasilaj¹cy nie

bêdzie wieczny. Wybierzmy

m¹drze.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Wybory

Prosto z mostu

I znowu zosta³em syme-

tryst¹. Jestem po stronie

kierowców samochodów,

gdy rowerzyœci zaje¿d¿aj¹ im

drogê, przeje¿d¿aj¹ w pêdzie

przejœcie dla pieszych, albo

wrêcz piêœciami wal¹ w karo-

seriê, gdy samochód rzekomo

blokuje rowerowi przejazd

na skrzy¿owaniu. Ale sam

mam na to ostatnie ochotê,

gdy kierowcy samochodów

parkuj¹ w miejscach do tego

nieprzewidzianych, blokuj¹c

mo¿liwoœæ przejœcia pieszemu

czy rodzicowi z dzieciêcym

wózkiem. Jestem po stronie

rowerzystów, gdy domagaj¹

siê œcie¿ek rowerowych albo

gdy walcz¹ z plag¹ elektrycz-

nych hulajnóg. Ale mam

ochotê wnioskowaæ o delega-

lizacjê jazdy na rowerze, gdy

czasem widzê arogancjê

cyklistów, za nic maj¹cych

bezpieczeñstwo pieszych, a

nawet swoje w³asne. I kierowcy

samochodów, i rowerzyœci

zapominaj¹, ¿e sami czasem

przesiadaj¹ siê z jednego

rodzaju pojazdu na inny, a

ju¿ na pewno – chodz¹

pieszo.

Bo granica sporu powinna

przebiegaæ gdzie indziej:

pomiêdzy tymi (nazwijmy

ich konserwatystami), którzy

uwa¿aj¹, ¿e po drogach

nale¿y poruszaæ siê zgodnie

z przepisami: samochody

po jezdniach, piesi po

chodnikach, rowery po

œcie¿kach - a tymi, którzy

uwa¿aj¹, ¿e jak sobie kupi³em

(albo po¿yczy³em) pojazd

jedno- czy dwuœladowy,

to teraz: dr¿yjcie narody,

ja jadê!

Regu³y konserwatystów

zdaj¹ siê proste. Zarz¹dcy

dróg organizuj¹ ruch tak, by

ka¿dy czu³ siê na drodze

bezpiecznie. Gdy kiedyœ

wynaleziono automobil,

musia³ biec przed nim goœæ

z czerwon¹ chor¹giewk¹,

by ostrzec przed niebezpie-

czeñstwem kolizji innych

u¿ytkowników drogi. Z czasem

wymyœlono prawa jazdy,

numery rejestracyjne, znaki

drogowe itp., wiêc goœæ z

chor¹giewk¹ przesta³ byæ

potrzebny. Gdy powsta³a

moda na rowery, zaczêto

budowaæ œcie¿ki rowerowe.

Tam gdzie ich jeszcze nie ma,

u¿ytkownik roweru JEDZIE

jezdni¹. Albo CHODZI chod-

nikiem, prowadz¹c rower.

Wszystkie regu³y dla ludzi

maj¹ swoje wyj¹tki, wiêc

oczywiœcie dziecko na rowe-

rze mo¿e jechaæ chodnikiem,

a gdy droga jest pokryta go-

³oledzi¹, to równie¿ doros³y

rowerzysta mo¿e przenieœæ

siê z jazd¹ na chodnik. Ale

regu³y s¹. Gdy powsta³a

moda na quady, regu³ poru-

szania siê nimi po drogach

publicznych nie stworzono,

wiêc quady po ulicach nie

je¿d¿¹.

Nie rozumiem wiêc bier-

noœci w³adz miejskich (w

Polsce, bo na Zachodzie

jest inaczej; pisa³em tu o

tym kiedyœ) wobec zalewu

ulic i chodników elektryczny-

mi hulajnogami, dla których

dot¹d regu³ nie stworzono.

Jeszcze mniej rozumiem

biernoœæ w³adz wobec

³amania prawa przez rowe-

rzystów. Mam ochotê w

nadchodz¹cych wyborach

zag³osowaæ na partiê, która

obieca wprowadzenie reje-

stracji rowerów i innych po-

jazdów poruszaj¹cych siê

drogami publicznymi oraz

praw jazdy z karami analo-

gicznymi, jak w przypadku

pojazdów samochodowych.

Czas, by rowery wysz³y z

etapu goœcia z czerwon¹

chor¹giewk¹.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Goœæ z czerwon¹

chor¹giewk¹
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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

ANGIELSKI, egzaminy,

matura 609-631-186

NAUKA gry fortepian keyboard.

Nauczycielka z doœwiadczeniem

502-935-459

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

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

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

KUPIÊ kawalerkê do 35m2 bez

poœredników p³atnoœæ gotówk¹.

Tarchomin, Nowodwory, Praga

Pó³noc 502-935-459

SKUP czêœci i aut PRL-u

513-606-666

SPRZEDAM

SPRZEDAM fotel do masa¿u

„Senator” bardzo ma³o

u¿ywany, tel. 500-556-360

mini og³oszenia

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 9 paŸdziernika
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W turnieju weŸmie udzia³ 8

dru¿yn, w sk³ad których bêd¹

wchodzi³y dzieci urodzone w

2012 roku. Dla wszystkich

uczestników organizatory

przygotowali pami¹tkowe ko-

szulki z wizerunkiem popularne-

go „Kaki”. Najlepsze zespo³y

otrzymaj¹ medale, a król

strzelców, najlepszy bramkarz

oraz zawodnik turnieju pa-

mi¹tkowe statuetki i nagrody.

Rejestracja na turniej do-

stêpna jest pod adresem:

zapisy@deynawarsawcup.pl

- Jest mi niezmiernie mi³o,

¿e kolejny raz mo¿emy goœciæ

m³odych adeptów futbolu w

obiektach DOSiR Praga-

Pó³noc – mówi Dorota Wajszczak,

p.o. Dyrektora DOSiR Praga-

Pó³noc. – W ubieg³ym roku turniej

rozgrywany by³ na stadionie

przy ul. Kawêczyñskiej 44, ale

w tym roku zapraszamy na

œwie¿o wyremontowane boisko

ORLIK przy ul. Targowej 86.

Jestem przekonana, ¿e gra na

nowej murawie przyniesie

mnóstwo radoœci i bêdzie

obfitowa³a w przepiêkne gole,

godne nastêpców legendarnego

Deyny. Serdecznie zapraszam

wszystkich mieszkañców

Pragi i okolic do wspólnej

zabawy. – dodaje.

Atrakcji nie zabraknie dla

kibiców oraz mieszkañców

Warszawy. DOSiR Praga-

Pó³noc przygotowa³ rodzinny

piknik sportowo-rekreacyjny,

gdzie bêdzie mo¿na wzi¹æ

udzia³ w licznych konkursach

z nagrodami czy te¿ rywalizo-

waæ w turniejach e-sport (FIFA

oraz NBA). Dla najm³odszych

przygotowane zostan¹ warsz-

taty plastyczno-sensoryczne

oraz pokazy sceniczne. Rodzi-

ce bêd¹ mogli odpocz¹æ w

strefie chillout na le¿akach

oraz masuj¹cych fotelach.

Ka¿dy bêdzie móg³ siê poczê-

stowaæ soczystym, polskim

jab³kiem.

Przez ca³y czas trwania im-

prezy organizatorzy wspominaæ

bêd¹ Kazimierza Deynê. Kapitan

reprezentacji Polski oraz wie-

loletni zawodnik warszawskiej

Legii uznawany jest za jednego

z najlepszych zawodników w

historii Polski, Europy, a nawet

œwiata. Ponad 40 lat temu jego

nazwisko by³o na ustach milionów

kibiców. Wraz z partnerem wy-

darzenia, „Fundacj¹ Kazimierza

Deyny”, organizatorzy dbaj¹,

aby jego nazwisko by³o zapa-

miêtane przez kolejne pokolenia

pi³karzy i mi³oœników futbolu.

Turniej Deyna Warsaw

CUP odbêdzie siê na boisku

ORLIK przy ul. Targowej 86

w godzinach 10:00-15:00. Re-

jestracja dru¿yn pod adresem:

zapisy@deynawarsawcup.pl

informacje oraz regulamin turnie-

ju na stronie www.dosir.waw.pl.

Zapraszamy na:

www.facebook.com/dosir.waw

Organizator: Dzielnicowy

Oœrodek Sportu i Rekreacji

Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.

Warszawy

Partnerzy: Urz¹d Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy,

Fundacja Kazimierza Deyny.

DEYNA Warsaw CUP 2019
5 paŸdziernika (sobota) na Pradze-Pó³noc odbêdzie siê druga

edycja turnieju pi³ki no¿nej dla dzieci w wieku 7 lat „Deyna

Warsaw CUP”. Uczestnicy bêd¹ rywalizowaæ na boisku ORLIK,

które w³aœnie zosta³o gruntownie wyremontowane. Orga-

nizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla ca³ych rodzin. Na

towarzysz¹cym rodzinnym pikniku bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³ w

przygotowanych animacjach, konkursach z nagrodami, obejrzeæ

pokazy freestyle futbol’u, czy odpocz¹æ w strefie chillout’u.

Wiêcej informacji na stronie www.dosir.waw.pl. Wstêp wolny.

Proszê Szanownych Pañstwa,

za chwilê wybory, a wiele osób

mówi, ¿e nie w kim wybieraæ.

Je¿eli nie potraficie wybraæ, to

albo trzeba samemu kandydo-

waæ, albo poœwieciæ kilka godzin

i poczytaæ tyle, ile mo¿na o kan-

dydatach. Historia pokazuje, ¿e

najwiêkszy rozwój i postêp nie

wi¹¿e z w³adz¹ konserwatywn¹,

nacjonalistyczn¹ i religijn¹.

Aliœci, je¿eli taka siê podoba, to

warto pójœæ na debatê i zoba-

czyæ kandydata osobiœcie. Ten

wybór bêdzie na 4 lata. I ¿arty

siê skoñczy³y. Dlaczego prezy-

dent Trump odwo³a³ wizytê, a

naszego prezydenta przyj¹³ w

pokoju hotelowym? Polska jest

nie tylko w Polsce, ale te¿ za

granic¹. Ostatnie lata to pasmo

pora¿ek wizerunkowych w œwie-

cie. Trzeba iœæ na wybory z

wiedz¹ o kandydatach i g³oso-

waæ œwiadomie. Pamiêtajcie

wszystkie obietnice politycy

spe³ni¹ za nasze pieni¹dze.

Enterobion: to pojêcie prze-

k³ada siê na to, ¿e jesteœmy,

a tak¿e nasze zwierzaki, tym

co zjemy. Tragedi¹ naszych

milusiñskich jest skutek ubez-

w³asnowolnienia mózgów

w³aœcicieli przez reklamy,

nieodpowiedzialne telewizje

i radia. W jelitach psów i kotów

¿yj¹ du¿e iloœci bakterii. Propor-

cje dobrych do z³ych stanowi¹

Wybór to najwy¿sze prawo cz³owieka

Od 1 paŸdziernika 2019 r. mo-

¿esz ubiegaæ siê o œwiadczenie

uzupe³niaj¹ce dla osób niezdolnych

do samodzielnej egzystencji.

Œwiadczenie to ma byæ dodatko-

wym wsparciem dla osób, które

ze wzglêdu na swój stan zdrowia

ponosz¹ zwiêkszone koszty zwi¹-

zane z pielêgnacj¹, rehabilitacj¹

czy opiek¹ medyczn¹.

Jakie warunki musisz spe³niæ,

aby otrzymaæ œwiadczenie

Œwiadczenie uzupe³niaj¹ce

mo¿esz otrzymaæ, jeœli ukoñczy-

³eœ 18 lat i jesteœ niezdolny do

samodzielnej egzystencji, a nie-

zdolnoœæ ta zosta³a stwierdzona

orzeczeniem o niezdolnoœci do

samodzielnej egzystencji lub

orzeczeniem o ca³kowitej niezdol-

noœci do pracy i niezdolnoœci do

samodzielnej egzystencji oraz:

* nie jesteœ uprawniony do eme-

rytury ani renty, nie masz ustalo-

nego prawa do innego œwiadczenia

pieniê¿nego finansowanego ze

œrodków publicznych, np. zasi³ku

sta³ego albo zasi³ku okresowego z

pomocy spo³ecznej, ani nie jesteœ

uprawniony do œwiadczenia z za-

granicznej instytucji w³aœciwej do

spraw emerytalno-rentowych, albo

* jesteœ uprawniony do tych

œwiadczeñ (emerytury, renty albo

innych œwiadczeñ pieniê¿nych

finansowanych ze œrodków pu-

blicznych, ³¹cznie z kwot¹ wyp³a-

can¹ przez zagraniczn¹ instytucjê

w³aœciw¹ do spraw emerytalno-ren-

towych), ale ich ³¹czna wysokoœæ

brutto nie przekracza 1600 z³.

Katalog œwiadczeñ finanso-

wanych ze œrodków publicznych

znajdziesz na stronie www.zus.pl.

WA¯NE! Przy ustalaniu kwoty

1600 z³ nie bierzemy pod uwagê

kwoty renty rodzinnej przyznanej

dziecku, które sta³o siê ca³kowicie

niezdolne do pracy oraz do sa-

modzielnej egzystencji lub ca³ko-

wicie niezdolne do pracy przed

ukoñczeniem 16 roku ¿ycia lub w

czasie nauki w szkole przed

ukoñczeniem 25 roku ¿ycia.

Aby otrzymaæ œwiadczenie, musisz

mieszkaæ w Polsce, a tak¿e mieæ:

* polskie obywatelstwo lub

* obywatelstwo jednego z

pañstw cz³onkowskich Unii Eu-

ropejskiej albo pañstw cz³onkowskich

Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA) i mieæ

prawo pobytu lub prawo sta³ego

pobytu w Polsce, lub

* zalegalizowany pobyt w

Polsce (jeœli jesteœ obywatelem

pañstwa spoza UE albo EFTA).

Co zrobiæ, aby otrzymaæ

œwiadczenie uzupe³niaj¹ce

Aby otrzymaæ œwiadczenie

uzupe³niaj¹ce dla osób niezdolnych

do samodzielnej egzystencji,

musisz zg³osiæ o nie wniosek.

Druk znajdziesz w salach obs³ugi

klientów w naszych placówkach

oraz na www.zus.pl.

Prawid³owo wype³niony

wniosek musi zawieraæ:

* Twoje dane osobowe: imiê,

nazwisko, datê urodzenia, nu-

mer PESEL (jeœli go nie masz,

podaj seriê i numer dowodu

osobistego albo paszportu),

* Twój adres zamieszkania

(jeœli nie masz sta³ego miejsca

zamieszkania, podaj adres

miejsca Twojego pobytu lub

ostatniego miejsca zamieszkania),

* adres do korespondencji (jeœli

jest inny ni¿ adres zamieszkania),

* oœwiadczenie w zakresie

œwiadczeñ pieniê¿nych finanso-

wanych ze œrodków publicznych o

charakterze innym ni¿ jednorazowe,

* informacjê o tym, w jaki sposób

chcesz otrzymywaæ œwiadczenie

(podaj niezbêdne dane, abyœmy

mogli zrealizowaæ wyp³atê, np.

nazwê banku i numer Twojego

konta bankowego),

* Twój podpis.

Jakie dokumenty nale¿y

do³¹czyæ do wniosku o

œwiadczenie uzupe³niaj¹ce

Potrzebne dokumenty to:

* orzeczenie o niezdolnoœci

do samodzielnej egzystencji

albo orzeczenie o ca³kowitej

niezdolnoœci do pracy i nie-

zdolnoœci do samodzielnej

egzystencji albo wydane (przed

1 wrzeœnia 1997 r.) przez ko-

misjê lekarsk¹ do spraw inwa-

lidztwa i zatrudnienia orzeczenie

o zaliczeniu do I grupy inwalidów

– jeœli nie up³yn¹³ okres, na jaki

orzeczono inwalidztwo, 

* jeœli masz prawo do emery-

tury lub renty zagranicznej lub

innego zagranicznego œwiad-

czenia o podobnym charakterze

– dokument potwierdzaj¹cy

prawo do tych œwiadczeñ i ich

wysokoœæ wystawiony przez za-

graniczn¹ instytucjê w³aœciw¹

do spraw emerytalno-rentowych.

Jeœli nie masz orzeczenia

potwierdzaj¹cego niezdolnoœæ

do samodzielnej egzystencji

albo up³yn¹³ okres, na który

zosta³o wydane, do wniosku

do³¹cz zaœwiadczenie o stanie

zdrowia (wydane przez lekarza

nie wczeœniej  ni¿ na miesi¹c

przed z³o¿eniem wniosku)

oraz – jeœli posiadasz – doku-

mentacjê medyczn¹ i inne do-

kumenty, które maj¹ znaczenie

przy orzekaniu o niezdolnoœci

do samodzielnej egzystencji

np. kartê badania profilaktyczne-

go, dokumentacjê rehabilitacji

leczniczej lub zawodowej.

Jaka jest wysokoœæ œwiad-

czenia uzupe³niaj¹cego

Œwiadczenie uzupe³niaj¹ce przy-

s³uguje Ci w wysokoœci 500 z³, jeœli:

* nie jesteœ uprawniony do

emerytury ani renty i nie masz

ustalonego prawa do innego

œwiadczenia pieniê¿nego

finansowanego ze œrodków

publicznych, lub

* masz takie œwiadczenia,

ale ich ³¹czna kwota brutto nie

przekracza 1100 z³.

Jeœli pobierasz emeryturê,

rentê lub inne œwiadczenie finan-

sowane ze œrodków publicznych

i ³¹czna kwota brutto tych œwiad-

czeñ wynosi wiêcej ni¿ 1100 z³,

a nie przekracza 1600 z³, wyso-

koœæ œwiadczenia uzupe³niaj¹-

cego bêdzie ni¿sza ni¿ 500 z³.

Bêdzie to ró¿nica miêdzy kwot¹

1600 z³ i ³¹czn¹ kwot¹ przys³u-

guj¹cych Ci œwiadczeñ.

WA¯NE! Œwiadczenie uzupe-

³niaj¹ce nie przys³uguje osobie,

która jest tymczasowo areszto-

wana lub odbywa karê pozbawie-

nia wolnoœci. Wyj¹tkiem jest sy-

tuacja, taka osoba odbywa karê

pozbawienia wolnoœci w systemie

dozoru elektronicznego – wtedy

œwiadczenie uzupe³niaj¹ce mo¿e

przys³ugiwaæ.

Wiêcej informacji na temat

œwiadczenia uzupe³niaj¹cego

dla osób niezdolnych do samo-

dzielnej egzystencji znajdziesz

na stronie www.zus.pl.

ZUS informuje

O zorganizowanie wydarzenia,

podczas którego dzia³aj¹ce

na Pradze organizacje z tzw.

trzeciego sektora mog³yby

zaprezentowaæ swoje inicjatywy

mieszkañcom, przedstawiciele

„pozarz¹dówki” apelowali od

dawna. W tym roku wreszcie

siê uda³o. Z zaproszeniem do

wspó³organizacji festiwalu

wyst¹pi³a do organizacji nowa

wiceburmistrz Anna Wrochna,

Praski „trzeci sektor” œwiêtuje
14 wrzeœnia, w ramach dzielnicowego Œwiêta Placu Hallera,

odby³a siê inna, niezwyk³a impreza. Pierwszy Praski Festiwal

Organizacji Pozarz¹dowych.

która bazowa³a na podobnych

doœwiadczeniach z wczeœniejszej

pracy na Bia³o³êce.

Kilkanaœcie pó³nocnopra-

skich organizacji podchwyci³o

pomys³ i wyrazi³o chêæ udzia-

³u w festiwalu. W sobotnie

s³oneczne przed- i popo³udnie

odwiedzaj¹cy Plac Hallera

mogli porozmawiaæ z przed-

stawicielami m.in. Fundacji

Zmiana, Stowarzyszenia na

Rzecz Rozwoju i Pomocy Q

Zmianom, Fundacji Rozwoju

Spo³eczeñstwa Obywatelskiego,

Armii Zbawienia, Stowarzyszenia

Serduszko dla Dzieci, Kocham

Pragê, a tak¿e Praskiego Sto-

warzyszenia Mieszkañców

„Micha³ów” i Porozumienia dla

Pragi. Na wspólnym stoisku

tych dwóch organizacji mo¿na

by³o równie¿ zaopatrzyæ siê w

najnowszy numer naszej gazety,

który rozszed³ siê jak œwie¿e

bu³eczki.

MIC

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

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

o zdrowiu pupili. Nawet nie

zauwa¿acie, jak odcinacie

zwierzêta od bakterii. Sucha

karma jest ja³owa, saszetki i

puszki te¿ s¹ ja³owe. Zawarte

w nich konserwanty dodatkowo

niszcz¹ florê jelitow¹. Entero-

bion przek³ada siê tak¿e na

inteligencjê, dobry humor,

p³odnoœæ. Oburzenie budzi fakt

zjadania przez psy i koty od-

chodów. To sygna³, ¿e bardzo

brakuje dobrych bakterii i

œwiadczy o Ÿle zbilansowanym

po¿ywieniu. Proszê proponowaæ

zwierzêtom pokarmy kiszone.

Bardzo chêtnie zjadaj¹ drob-

no posiekan¹ kapustê kiszon¹

z dodatkiem oleju i marchwi.

Jogurty, kefiry, maœlanki, zsia-

d³e mleko musi siê znaleŸæ w

menu, zw³aszcza gdy podaje-

my suche karmy. Samo dobro

nazywa siê Lactobacilus aci-

dofilus, czyli pa³eczka kwasu

mlekowego.
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