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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. 2

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. 2

dokoñczenie na str. 4

Ju¿ w 2004 roku kontrola

przeprowadzona przez Biuro

Kontroli Wewnêtrznej i

Audytu m.st. Warszawy, wyka-

za³a szereg nieprawid³owoœci

na wszystkich etapach budo-

wy czynszówek. Stwierdzono

brak opracowanych wczeœniej

kompletnych projektów wyko-

nawczych oraz kosztorysów

inwestorskich. Skutkowa³o

to wielokrotnymi zmianami

zakresu rzeczowego i finan-

sowego, wprowadzaniem do

umów pierwotnych dodatkowych

zapisów w formie aneksów

i protoko³ów koniecznoœci.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e stano-

wi³o to naruszenie art. 76

ust. 1 ustawy o zamówieniach

publicznych, który „zakazywa³

zmian postanowieñ zawartej

umowy oraz wprowadzania

nowych postanowieñ do

umowy, niekorzystnych dla

zamawiaj¹cego, je¿eli przy

ich uwzglêdnieniu nale¿a³oby

zmieniæ treœæ oferty, na

podstawie której dokonano

wyboru oferenta, chyba ¿e

koniecznoœæ wprowadzenia

takich zmian wynika z oko-

licznoœci, których nie mo¿na

by³o przewidzieæ w chwili za-

warcia umowy”. To nie koniec

zastrze¿eñ. Z naruszeniem

Hipokryzja warszawskiego

ratusza – czêœæ II
Warszawskie czynszówki – hybryda w zasobie m.st.

Warszawy. Nie s¹ to budynki Towarzystwa Budownictwa

Spo³ecznego (TBS), nie nale¿¹ do ¿adnej kooperatywy

czy spó³dzielni. Niby zasób m.st. Warszawy, ale zasady

przydzia³u jak¿e inne od powszechnie obowi¹zuj¹cych

w zasobie komunalnym – jak najwy¿sze dochody i

przekazanie na rzecz m.st. Warszawy dotychczas

zajmowanego lokalu spó³dzielczego, w³asnoœciowego

czy komunalnego. Mowa o piêciu warszawskich

budynkach, oddanych do u¿ytku w ramach Programu

Budownictwa Czynszowego w latach 1998-2002 przy

ulicach Abramowskiego, Meissnera, Marii Kazimiery,

Mickiewicza I Z¹bkowskiej.

Od grudnia ub. roku informujemy o trwaj¹cym konflikcie

w Spó³dzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Dotyczy on

przerwania wyborów do rad osiedli i ich uniewa¿nienia

przez zarz¹d spó³dzielni. Mimo protestów mieszkañców

i w¹tpliwoœci prawnych, odnoœnie podjêtych decyzji o

uniewa¿nieniu wyborów, w³adze spó³dzielni nie wykaza³y

dobrej woli, by spór rozwi¹zaæ. Pozosta³o jedynie

oczekiwanie na rozstrzygniêcie przez s¹d zaskar¿onego

zapisu w statucie wyd³u¿aj¹cego kadencjê rad osiedli

w czasie jej trwania.

W co gra SM Bródno?

Wybory do rad osiedli

Strefa p³atnego

parkowania na Pradze

Strefa P³atnego Parkowania

Niestrze¿onego (SPPN)

dzia³a w Warszawie od 1999

roku. W jej zasiêgu znajduje

siê równie¿ centralna czêœæ

Pragi-Pó³noc: obszar pomiê-

dzy al. Solidarnoœci, Targow¹,

nasypem kolejowym i Portem

Praskim.

Ruszy³y konsultacje spo³eczne w sprawie rozszerzenia

strefy p³atnego parkowania na Pradze-Pó³noc. Przygo-

towany na ich podstawie projekt przed³o¿ony zostanie

Radzie Miasta na pocz¹tku przysz³ego roku.

Ostatnie rozszerzenie strefy

na Pradze mia³o miejsce w

2013 roku. Obecny pomys³

zmian, postulowany przez

wielu mieszkañców i radnych,

wynika z oddania do u¿ytku

II linii metra i wp³ywu tej

inwestycji na parkowanie.

Inteligentne bramki zliczaj¹

iloœæ wejœæ na stacje metra.

ZTM podsumowa³o dane z

bramek II linii metra po

przed³u¿eniu jej o trzy stacje

– Szwedzka, Targówek

Mieszkaniowy i Trocka. Oka-

za³o siê, ¿e przed³u¿on¹ lini¹

podró¿owa³o we wrzeœniu i

paŸdzierniku o milion wiêcej

pasa¿erów ni¿ w tym samym

czasie w ubieg³ym roku. Z

nowej, wyd³u¿onej o trzy sta-

cje linii, korzysta dziennie

oko³o 180 tys. mieszkañców

stolicy. Wœród stacji odda-

nych do u¿ytku we wrzeœniu

najwiêksz¹ frekwencj¹ mo¿e

siê pochwaliæ stacja Trocka,

z której korzysta dziennie

15 tys. osób.

Przyszed³ tak¿e czas na

oceny mieszkañców. Czêœæ z

nich docenia architektoniczn¹

spójnoœæ stacji z ich otocze-

niem. Na wyj¹tkow¹ spójnoœæ

architektoniczn¹ wskazuj¹

pasa¿erowie korzystaj¹cy ze

stacji Targówek Mieszkaniowy.

Surowoœæ jej wystroju w spo-

sób bezpoœredni nawi¹zuje

do surowych, betonowych

blokowisk Targówka Miesz-

kaniowego. Inni wskazuj¹ na

wyj¹tkowy rozziew architek-

Budowa II linii metra

Czas na oceny
Nowe stacje II linii metra na Targówku funkcjonuj¹

ju¿ od ponad miesi¹ca. Czas wiêc na pierwsze oceny

operatora metra i u¿ytkowników kolei podziemnej.
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Hipokryzja warszawskiego ratusza - czêœæ II
przepisów ustawy o zamó-

wieniach publicznych w

dwóch lokalizacjach zawarto

umowy na pe³nienie funkcji

inwestora zastêpczego. Pod-

pisano umowy na warunkach

odbiegaj¹cych od projektów

umów, bêd¹cych za³¹cznikami

specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Jak czytamy w

protokole pokontrolnym biura,

„Gmina Warszawa Centrum

przekaza³a inwestorowi

zastêpczemu nadmierne

uprawnienia i zbyt du¿¹

swobodê w podejmowaniu

decyzji, w szczególnoœci do-

tycz¹c¹ organizowania

przetargów, uczestnictwa w

pracach komisji przetargo-

wych, mo¿liwoœci zawierania

umów oraz ich rozszerzania”.

W zakresie kontroli jakoœci

wykonanych robót oraz za-

bezpieczenia nale¿ytego

wykonania przedmiotu umów

ujawniono szereg usterek

budowlanych. Charakter tych

usterek jednoznacznie wska-

zywa³ na nieprzestrzeganie

przez wykonawców re¿imów

technologicznych oraz na

brak w³aœciwego nadzoru

budowlanego.

Ju¿ wtedy Biuro Kontroli

Wewnêtrznej i Audytu zarzu-

ca³o urzêdnikom ratusza brak

nale¿ytej starannoœci przy

formu³owaniu zapisów, do-

tycz¹cych zabezpieczenia

nale¿ytego wykonania

przedmiotu umowy oraz

nieskuteczn¹ kontrolê, która

narazi³o m.st. Warszawa na

dodatkowe koszty zwi¹zane

z koniecznoœci¹ usuwania

usterek w trybie wykonawstwa

zastêpczego.

Przy takich zastrze¿eniach

biura nie dziwi brak prawid³o-

wej wentylacji, brak dylatacji

poziomej i pionowej, spada-

j¹ce tynki, czy ruchome

„podnosz¹ce siê” pod³ogi.

Dlaczego zatem skutki

braku nale¿ytej i sumiennej

pracy urzêdników ratusza

ponosz¹ tylko mieszkañcy?

Wady techniczne budynków,

notabene nie usuniête przez

20 lat, nie s¹ jedyne.

Przystêpuj¹c do przetargu,

oprócz potwierdzenia wyso-

kich dochodów, dla regulacji

4-krotnie wy¿szej stawki

czynszu nale¿a³o przekazaæ

na rzecz m.st. Warszawy

dotychczas zajmowany lokal:

w³asnoœciowy, spó³dzielczy,

komunalny. Nikt z potencjalnych

najemców nie dokonywa³

obmiaru otrzymywanych

lokali. Jakie¿ by³o zdziwienie,

gdy po latach okaza³o siê, ¿e

podane do przetargu i wpi-

sane w umowie dane s¹

nieprawid³owe. Wystêpowa³a

rozbie¿noœæ rzeczywistej po-

wierzchni lokalu z powierzchni¹

okreœlon¹ w umowie. W

umowie widnia³a powierzchnia

81,80 m2, faktyczna po-

wierzchnia lokalu to 78,94 m2.

Wyjaœniê konsekwencje; lokali

poni¿ej 80m2 nie obejmowa³a

procedura przetargowa.

Lokale te by³y przeznaczone

dla pracowników urzêdu,

policji czy repatriantów oraz dla

mieszkañców, spe³niaj¹cych

kryteria w ramach pomocy

spo³ecznej, jakiej udziela

statutowo gmina. Nale¿y

nadmieniæ, i¿ stawka czynszu

w lokalach poni¿ej 80m2 do

2002 roku to 2,39 z³ za m2.

Czyli w skali miesi¹ca

ró¿nica z tytu³u czynszu

niebagatelna – ok. 630 z³.

Oko³o 9% najemców w

warszawskich czynszówkach

przekaza³o na rzecz m.st.

Warszawy lokale w³asno-

œciowe. I mo¿e nie by³oby w

tym nic dziwnego, takie by³y

warunki przetargu, gdyby dla

przekazanych lokali w³asnoœcio-

wych zastosowano czytelne

i jasne zasady przydzia³u;

gdyby faktycznie zosta³y wy-

korzystane jako pomoc dla

najubo¿szych. Niestety, kolejna

„skucha” urzêdników.

Mieszkanie w³asnoœciowe

wycenione przez rzeczo-

znawcê na 55 000 z³ przej-

muje aktem notarialnym

wskazana przez Wydzia³

Polityki Lokalowej (obecny

BPL), 19-letnia osoba, regu-

luj¹c wk³ad budowlany na

poziomie 10 000 z³. Re-

komendowana osoba to

najbli¿sza rodzina dyrektora

jednostki bud¿etowej m.st.

Warszawy, zlokalizowanej w

dzielnicy, gdzie znajduje siê

przedmiotowy lokal w³asnoœcio-

wy. Odosobniony przypadek

czy regu³a? Jedno prawo dla

wszystkich czy dla wybra-

nych? Czy Wydzia³ Polityki

Lokalowej wówczas Urzêdu

Gminy Warszawa Centrum

mia³ prawo wskazaæ osobê, na

któr¹ zosta³o przeniesione

prawo w³asnoœci oferowanego

lokalu, skoro od dwóch lat

twierdzi, ¿e sprawy przydzia³ów

dla przekazanych w przetargach

lokali by³y w gestii dzielnic i

nie mo¿e przygotowaæ wyka-

zu lokali w³asnoœciowych,

które zosta³y przekazane w

przetargach na najem lokali

w „czynszówkach”?

To tylko niektóre elementy

zarz¹dzania mieniem m.st.

Warszawy na przyk³adzie

warszawskich czynszówek.

Nieodparte jest wra¿enie, ¿e

nikomu - oprócz mieszkañców

- nie zale¿y na prawid³owym

funkcjonowaniu i realizacji

obowi¹zuj¹cych przepisów.

Wprowadzony w latach 1998-

2002 program, którego celem

by³a stabilizacja sytuacji na

warszawskim rynku mieszkañ

komunalnych, a wdro¿enie

mia³o pozwoliæ na pozyska-

nie do zasobu komunalnego

dodatkowych 803 lokali,

które przekazywali mieszkañcy

zainteresowani programem

na rzecz m.st. Warszawy

niestety do dnia dzisiejszego

nie zosta³ zakoñczony. For-

malnie nie dokonano oceny i

analizy. Choæ teoretycznie

wnioski zosta³y wyci¹gniête

– NIE powsta³y kolejne

budynki.

W wyniku dzia³añ, podjê-

tych przez mieszkañców,

w³odarze miasta od kilku

lat teoretycznie zajmuj¹ siê

tematem. Tak, od kilku lat. I

nawet zapis w Wieloletnim

Programie Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem

m.st. Warszawy „Prezydent

(....) podejmie dzia³ania w

celu opracowania (...) szcze-

gó³owych zasad gospodaro-

wania zasobem lokali o po-

wierzchni u¿ytkowej powy¿ej

80 m2, oddanych w najem w

trybie przetargu i reguluj¹ce

status prawny tych lokali (...)

i przeka¿e je Radzie m.st.

Warszawy niezw³ocznie po ich

przygotowaniu, nie póŸniej

ni¿ do koñca 2018 r.” – do

dnia dzisiejszego nie zosta³

zrealizowany. Czy tak wygl¹-

daj¹ europejskie, demokra-

tyczne standardy?

Czy radnym Warszawy

tak trudno pochyliæ siê nad

ca³okszta³tem programu bu-

downictwa czynszowego,

opracowanego przez ich po-

przedników w latach 1998-

2002? Jeœli nawet sami nie

posiadaj¹ wiedzy merytorycz-

nej, to maj¹ do dyspozycji

dokoñczenie ze str. 1 szereg mo¿liwoœci, w³¹cznie

z powo³aniem ekspertów.

Potrzebne s¹ wy³¹cznie do-

bra wola, odrobina czasu i

zrozumienie dla sytuacji, w

której znalaz³o siê ponad 4

tysi¹ce warszawiaków. Czy

radni potrafi¹ wznieœæ siê

ponad podzia³y partyjne, aby

zakoñczyæ ten niefortunny

program? Kolejne wybory

przed nami. Tylko w ten

sposób mieszkañcy war-

szawskich czynszówek mog¹

podziêkowaæ za ignorancjê,

butê i brak zainteresowania

ich sprawami.

W paŸdzierniku br.

mieszkañcy warszawskich

Wybory do rad osiedli

W co gra SM Bródno?
S¹d stan¹³ po stronie

spó³dzielców

S¹d Okrêgowy Warszawa

- Praga w Warszawie og³osi³

wyrok, w którym przyzna³ racjê

protestuj¹cym spó³dzielcom.

W kluczowym fragmencie

uzasadnienia wyroku stwierdzi³,

¿e: „Cz³onkowie Spó³dzielni,

wybieraj¹c w wyborach okre-

œlonych kandydatów do Rad

Osiedli udzielaj¹ im swojego

poparcia do statutowego

dzia³ania w okreœlonym

czasie. W zwi¹zku z maj¹-

cymi byæ przeprowadzonymi

kolejnymi wyborami, zarówno

kandydaci do Rad, jak i wy-

borcy oczekiwali mo¿liwoœci

podjêcia w tym zakresie de-

cyzji i jej wyra¿enia poprzez

g³osowanie. Podejmowane

by³y dzia³ania, zmierzaj¹ce

do wyboru nowych Rad

Osiedli, w co anga¿owali siê

cz³onkowie spó³dzielni. W

czasie poprzedzaj¹cym po-

stêpowanie wyborcze dosz³o

nagle do ca³kowitej zmiany

stosunków, poprzez wyd³u-

¿enie kadencji Rad o rok.

Niew¹tpliwie takie dzia³anie

ca³kowicie ignorowa³o podej-

mowane dzia³ania, zaanga¿o-

wanie cz³onków, narusza³o

ich interes w uzyskaniu

konkretnego wyniku wyborów

w okreœlonym czasie i uzyska-

nia w ten sposób wp³ywu na

funkcjonowanie Spó³dzielni.

Nie mog³o budziæ ¿adnej w¹t-

pliwoœci, ¿e wszelkie zmiany

w tym zakresie powinny byæ

podejmowane z poszanowa-

niem prawa ka¿dego cz³onka

do dokonania wyboru i wyra-

¿enia w ten sposób swojego

zdania. Dobre obyczaje i

stosunki w podmiotach zrze-

szaj¹cych wielu cz³onków i

dzia³aj¹cych na zasadzie

samorz¹dnoœci, niew¹tpliwie

zosta³y wiêc naruszone.

Zmiana statutu dotycz¹ca

wyd³u¿enia kadencji Rad,

dokonana w okresie poprze-

dzaj¹cym wybory do nich,

w niebudz¹cy w¹tpliwoœci

sposób prowadzi³a do zi-

gnorowania woli, oczekiwañ

i zaanga¿owania czêœci

cz³onków Spó³dzielni.”

„Nie mo¿na zmieniaæ

regu³ w trakcie gry, to oczy-

wiste” - podkreœli³ w uzasad-

nieniu wyroku sêdzia B³a¿ej

Domaga³a.

Tym samym s¹d pierwszej

instancji uzna³ za niedopusz-

czalne wyd³u¿enie kadencji

rad osiedli podczas jej trwa-

nia, a podstawa prawna, na

której zarz¹d spó³dzielni

opiera³ decyzjê o uniewa¿nieniu

wyborów, zosta³a uchylona.

Ponowne wybory do rad

osiedli

Wydaje siê, ze logicznym

nastêpstwem po og³oszeniu

wyroku, powinno byæ do-

koñczenie przerwanych w

grudniu ub. roku wyborów i

rozpoczêcie nowej kadencji

przez wybranych ju¿ cz³on-

ków Rad Osiedli. Zarz¹d

spó³dzielni zignorowa³ jednak

przywo³ane wczeœniej orze-

czenie s¹du i podj¹³ uchwa³ê

o ponownym przeprowadzeniu

wyborów. Na okres od 26

listopada do 9 grudnia br.

wyznaczone zosta³y terminy

zebrañ, na których mieszkañcy

jeszcze raz maj¹ wybieraæ

swoich przedstawicieli w ra-

dach osiedli. Takie dzia³anie

zarz¹du spó³dzielni jest mo¿-

liwe, poniewa¿ przywo³any

wczeœniej wyrok nie jest pra-

womocny, i zosta³a z³o¿ona

od niego apelacja.

Mieszkañcom pozostaje

zatem wziêcie udzia³u w

powtórzonych wyborach.

Przewlek³oœæ postêpowania i

dochodzenie sprawiedliwoœci

przed s¹dem nie nad¹¿a za

zmianami „regu³ gry” ustalany-

mi przez zarz¹d spó³dzielni.

Nale¿y mieæ tylko nadziejê,

¿e zamieszanie z odwo³a-

niem wyborów zaktywizuje

i zmobilizuje mieszkañców

do jeszcze liczniejszego

uczestniczenia w spra-

wach spó³dzielni, której s¹

cz³onkami.

Krystian Makowski

dokoñczenie ze str. 1

Po s¹siedzku

czynszówek po raz kolejny

wyst¹pili do w³adz miasta,

tym razem z inicjatyw¹ oby-

watelsk¹. Zgodnie z art. 41a

ust. 3 ustawy o samorz¹dzie

gminnym, projekt zg³oszony

w ramach obywatelskiej ini-

cjatywy uchwa³odawczej

staje siê przedmiotem obrad

rady na najbli¿szej sesji po

z³o¿eniu projektu, jednak

nie póŸniej ni¿ po up³ywie 3

miesiêcy od dnia z³o¿enia

projektu.

Szanowni Pañstwo Radni

– decyzja w Waszych rêkach!

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski

Eksperyment Mieszkaniowy MEM

Mamy jesieñ i niektóre

inwestycje zapewne przy-

spiesz¹, ze wzglêdu na ko-

niecznoœæ wydania œrodków

jeszcze w tym roku, lecz z

mojej perspektywy jest wci¹¿

wiêcej niewiadomych ni¿

konkretów. Od pocz¹tku roku

nie ma jasnoœci w sprawie

lokalu Rady Kolonii Œliwice z

przeznaczeniem tak¿e na dom

s¹siedzki. Choæ przeprowadz-

ka odby³a siê ju¿ w marcu,

od tego czasu czekamy na

obiecane dofinansowanie do

wyposa¿enia oraz… pod³¹-

czenie gazu. Cierpi zw³asz-

cza biblioteka s¹siedzka

– w stosach ksi¹¿ek, zalega-

j¹cych na pod³odze i para-

petach, ciê¿ko o jakikolwiek

porz¹dek. Mimo wci¹¿ nie-

jasnej sytuacji - dzia³amy.

Podobno Polak prowizorkê

ma we krwi...

O przysz³ym skwerze przy

Kotsisa ju¿ pisa³am, po obej-

rzeniu przygotowanego przez

Zarz¹d Praskich Terenów

Publicznych projektu. Oczy-

wiœcie, mam œwiadomoœæ, ¿e

w bud¿ecie obywatelskim

zg³osi³am trzy skwery, a ten

jest ostatni i najtrudniejszy w

realizacji, wiêc w tym roku,

przy kwotach jakich ¿¹daj¹

wykonawcy, pieniêdzy starczy

na niewiele. Wa¿ne jednak,

¿e priorytety w tej sprawie

mamy ustalone. Co warte

podkreœlenia – w³¹czenie

autora projektu do bud¿etu

obywatelskiego na etapie

przygotowania projektu

wykonawczego i samej re-

alizacji, bie¿¹ce informowa-

nie, wspólne ustalenia - w

przypadku ZPTP wygl¹da

wzorowo.

Dla porównania, Zarz¹d

Zieleni na etapie przygotowañ

i samej realizacji projektu

nasadzeñ zieleni, nie infor-

muje pomys³odawcy wcale.

Ponadto nie bardzo kon-

troluje podwykonawców –

ostatnio wykonana „pielê-

gnacja” ¿ywop³otu wzd³u¿

ul. Jagielloñskiej bardziej

przypomina jego dewasta-

cjê… Czy krzewy bêd¹

uzupe³nione? Zarz¹d Zieleni

planuje dosadzania. Czekamy

na odpowiedŸ czy tak¿e tu.

Czekam na rozstrzygniêcia

spraw zg³oszonych przez

nasz¹ radê. Zbyt wiele z nich

pozostaje w zawieszeniu.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

W zawieszeniu
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Rozwi¹zanie zwi¹zku ma³¿eñskiego przez rozwód skutkuje

powstaniem z mocy prawa rozdzielnoœci maj¹tkowej pomiêdzy

by³ymi ma³¿onkami. Po rozwodzie byli ma³¿onkowie zwykle

decyduj¹ siê na podzia³ maj¹tku wspólnego. Podzia³ maj¹tku

mo¿e nast¹piæ w drodze ugody, jednak zwykle z uwagi na

konflikt i brak porozumienia konieczne okazuje siê skierowanie

sprawy na drogê s¹dow¹.

Czêstym problemem przy podziale maj¹tku by³ych ma³¿onków

jest sytuacja, gdy w sk³ad maj¹tku wspólnego, podlegaj¹cego

podzia³owi, wchodzi mieszkanie obci¹¿one kredytem hipo-

tecznym. Istotna jest odpowiedŸ na pytanie, czy obci¹¿enie

hipoteczne nieruchomoœci wp³ywa na ustalenie jej warto-

œci przy podziale maj¹tku. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w razie

przyznania nieruchomoœci jednemu z ma³¿onków, przyjêta

szacunkowa jej wartoœæ kategorycznie wp³ywa na zaliczenie

wartoœci tej¿e nieruchomoœci na poczet przys³uguj¹cego

ma³¿onkowi udzia³u, a tym samym na wysokoœæ sp³aty

drugiego ma³¿onka.

Praktyka s¹dów powszechnych w tym aspekcie nie jest

jednolita. W obiegu prawnym funkcjonuj¹ rozstrzygniêcia, w

ramach których przyjêto, ¿e obci¹¿enie hipoteczne zmienia

szacunkow¹ wartoœæ nieruchomoœci, a tym samym wysokoœæ

obci¹¿enia odlicza siê przy zaliczeniu wartoœci nieruchomoœci

przyznanej jednemu z ma³¿onków na poczet przys³uguj¹cego

mu udzia³u, jak i rozstrzygniêcia zgo³a odmienne, tj. przy

ustalaniu wartoœci nieruchomoœci nie uwzglêdnia siê hipoteki.

Sposób podejœcia do rozstrzygania problematycznego

w¹tku mo¿e ujednoliciæ uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia

25 lipca 2019 r. (sygn. III CZP 14/19), w ramach której

przyjêto, ¿e w sprawie o podzia³ maj¹tku wspólnego ma-

³¿onków, obejmuj¹cego nieruchomoœæ obci¹¿on¹ hipotek¹

zabezpieczaj¹c¹ udzielony ma³¿onkom kredyt bankowy,

s¹d - przyznaj¹c tê nieruchomoœæ na w³asnoœæ jednego z

nich - ustala jej wartoœæ z pominiêciem wartoœci obci¹¿enia

hipotecznego, chyba ¿e zachodz¹ istotne powody przema-

wiaj¹ce za jego uwzglêdnieniem.

Pojêcie „wa¿nych powodów” odgrywa tutaj istotn¹ rolê i

mo¿e powodowaæ bol¹czkê, zw³aszcza u tego z by³ych

ma³¿onków, który domaga siê uwzglêdnienia obci¹¿enia

kredytu hipotecznego przy ustalaniu wartoœci nieruchomoœci.

Pos³ugiwanie siê w ka¿dej sprawie za³o¿eniem, ¿e hipoteki

nie uwzglêdnia siê przy ustalaniu wartoœci nieruchomoœci nie

wydaje siê byæ prawid³owe.

adwokat Marek Chudzicki

kancelaria@adwokatchudzicki.pl

Podzia³ maj¹tku po rozwodzie.

Co z kredytem hipotecznym?

Strefa p³atnego parkowania na Pradze

Dziœ centrum Pragi traktowane

jest jako punkt przesiadkowy

(z samochodów do komuni-

kacji publicznej) przez osoby,

które tutaj nie mieszkaj¹ ani

nie pracuj¹.

Jest jeszcze inny problem,

zwi¹zany z oddaniem do

u¿ytku nowych inwestycji na

dokoñczenie ze str. 1 Pradze. Wiele z nich udostêp-

nia miejsca postojowe na

zasadach komercyjnych,

jednak wielu przyje¿d¿aj¹-

cych, zamiast p³aciæ, woli

korzystaæ z darmowych

miejsc na drogach publicznych,

osiedlowych ulicach lub

skwerach. Rosn¹ca liczba

samochodów spoza Pragi

skutkuje coraz wiêkszymi

problemami ze znalezieniem

miejsc postojowych dla

mieszkañców oraz praskich

przedsiêbiorców. Zastawiane s¹

chodniki, niszczone trawniki

oraz powstaje chaos prze-

strzenny, który ma wp³yw na

bezpieczeñstwo mieszkañców.

Rozwi¹zaniem mo¿e byæ

poszerzenie SPPN tak, aby

uporz¹dkowaæ parkowanie i

wyznaczyæ miejsca legalne.

Doœwiadczenia z istniej¹cej

strefy potwierdzaj¹, ¿e wpro-

wadzenie nawet symbolicz-

nych op³at sk³ania czêœæ

kierowców do pozostawienia

samochodu w domu, a je¿eli

nie, to mobilizuje do krótszego

postoju, co zwiêksza rotacjê

pojazdów i u³atwia znalezie-

nie wolnego miejsca innym.

Z kolei mieszkañcy strefy

mog¹ korzystaæ z abonamentu,

uprawniaj¹cego do darmo-

wego parkowania w pobli¿u

miejsca zamieszkania.

Zarz¹d Dróg Miejskich

planuje rozszerzenie strefy na

Pradze-Pó³noc o te obszary,

które s¹ nara¿one na naj-

wiêkszy deficyt miejsc po-

stojowych. Koncepcja zmian

zosta³a poprzedzona analiz¹

stanu obecnego oraz pomia-

rem liczby aut parkuj¹cych na

ulicach w ró¿nych porach

dnia i dotyczy oznakowania

miejsc postojowych – zgodnie

z przepisami p³atne miejsca

postojowe w strefie nale¿y

formalnie wyznaczyæ, przy

czym wyznaczenie miejsc

dotyczy tylko ulic, nie obejmuje

podwórek czy istniej¹cych

gara¿y oraz parkingów. W

uzasadnionych przypadkach

rozwa¿ana bêdzie równie¿

zmiana organizacji ruchu lub

budowa dodatkowych zatok.

Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e

op³ata za postój w SPPN w

Warszawie pobierana jest w

dni robocze od poniedzia³ku

do pi¹tku, w godzinach 8.00

– 18.00, a obowi¹zuj¹ce

stawki za postój to:

- pierwsza godzina - 3,00 z³

- druga godzina - 3,60 z³

- trzecia godzina - 4,20 z³

- czwarta i kolejne godziny

- po 3,00 z³.

Konsultacje na Pradze

bêd¹ trwa³y do 10 listopada.

Opracowany na ich podstawie

projekt rozszerzenia SPPN

zostanie przed³o¿ony Radzie

m.st. Warszawy, która podej-

mie ostateczn¹ decyzjê. W

przypadku decyzji pozytywnej

zmiany nast¹pi¹ w po³owie

2020 roku.

Do tej pory odby³y siê dwa

spotkania konsultacyjne:

15 paŸdziernika w Muzeum

Warszawskiej Pragi i 17

paŸdziernika w Administracji

Obs³ugi Mieszkañców ZGN

przy ul. Tarchomiñskiej 14.

Okaza³o siê, ¿e twierdzenie

ZDM, jakoby rozszerzenie

SPPN mia³oby byæ wyj-

œciem naprzeciw postulatom

mieszkañców, nie do koñca

jest prawdziwe. Nie tylko

przyjezdni bowiem parkuj¹

nielegalnie. Równie¿ wielu

mieszkañców Pragi trady-

cyjnie wykorzystuje „dzikie”

miejsca do parkowania

swoich pojazdów i dlatego

rozszerzenie SPPN budzi

ich sprzeciw.

Zwracano te¿ uwagê, ¿e

SPPN nie spe³nia ju¿

swego zadania, jakim jest

zapewnienie p³ynnoœci

miejsc postojowych, ponie-

wa¿ przesta³ dzia³aæ bodziec

finansowy. Zdaniem niektó-

rych rozmówców obowi¹-

zuj¹ce obecnie stawki za

postój s¹ za ma³e i nie sta-

nowi¹ ¿adnej bariery dla

kierowców. Konieczne jest

podniesienie op³at, bo ina-

czej rozszerzenie SPPN

na Pradze nie ma sensu.

Przedstawiciele Zarz¹du

Dróg Miejskich zgodzili siê, ¿e

strefa p³atnego parkowania

ma wiele wad i wiele rzeczy

trzeba poprawiæ, niemniej

rozszerzenie jej na Pradze

jest konieczne, g³ównie ze

wzglêdu na bezpieczeñstwo

mieszkañców. Kolejne spo-

tkania odbêd¹ siê o godz.

18.00 w dniach:

- 24 paŸdziernika

(czwartek) Klub KuŸnia,

ul. Z¹bkowskiej 42

- 25 paŸdziernika (pi¹tek)

Kuchnia Czerwony Rower,

ul. Targowa 82

- 28 paŸdziernika (ponie-

dzia³ek) Praska Œwiatoteka,

ul. Szwedzka 6/82

- 29 paŸdziernika (wtorek)

Szko³a podstawowa nr 127,

ul. Kowieñska 12/20

Ponadto przewidziane s¹

spacery w soboty:

26 paŸdziernika (zbiórka

pod Domem Kultury Praga,

ul. D¹browszczaków 2)

9 listopada (zbiórka pod

Bibliotek¹ przy ul. Radzy-

miñskiej 50) w godzinach

11.00-12.30.

Uwagi mo¿na przesy³aæ

na adres:

sppnpraga@zdm.waw.pl

JK
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096

ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),

art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 3

ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta

sto³ecznego Warszawy (t.j. 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 Home Invest Poborzañska I

Sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 64,

z³o¿ony w dniu 03.10.2019 r. przez pe³nomocnika Pana

Przemys³awa Sieradzkiego, w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

polegaj¹cej na budowie sieci ciep³owniczej osiedlowej

z komory KODC2 w rejonie ulic: Poborzañskiej. Kiejstuta

i Wysockiego, na dzia³ce nr ew. 58-cz. z obrêbu 4-08-17

przy ul. Poborzañskiej, Kiejstuta, na terenie 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 44-38-679 w godzinach

pracy Urzêdu.

Sklepy ReStore na œwiecie

sprzedaj¹ meble, artyku³y

wyposa¿enia wnêtrz i mate-

ria³y wykoñczeniowe pocho-

dz¹ce z darowizn. Na Bród-

nie oferta bêdzie szersza.

Oprócz sklepu, jak mówi

Maciej Owsikowski, kierownik

projektu ReStore, w planach

jest przygotowanie strefy

edukacyjnej – ReStore Edu

oraz dobrze wyposa¿onego

warsztatu – ReStore Lab, w

którym bêdzie mo¿na

samodzielnie dokonaæ np.

renowacji czy drobnej na-

prawy mebli, wzi¹æ udzia³

w zajêciach z zakresu „zrób

to sam”, podzieliæ siê wiedz¹

i umiejêtnoœciami.

Okolica ¿yje

Wybrane na Bródnie miej-

sce spe³nia oczekiwania

organizatorów. Umo¿liwia

przyjmowanie dostaw, jest w

nim magazyn, ma odpowiednio

du¿o miejsca na sprzeda¿,

strefê edukacji i otwarty

warsztat. Pawilon wymaga

nak³adu pracy, ale, jak za-

pewnia Maciej Owsikowski,

po remoncie bêdzie wygl¹da³

wspaniale. Cieszy równie¿

fakt, ¿e tu¿ obok mieœci siê

Szko³a Podstawowa nr 277,

po drugiej stronie ulicy

Spó³dzielczy Dom Kultury

„Lira”, a oprócz tego sklepy

ró¿nych bran¿, obiekty spor-

towe i gastronomiczne. To

ruchliwe miejsce, wielu prze-

chodniów, i o to chodzi.

W sklepie przy £ojewskiej

sprzeda¿ bêdzie wa¿na, ale

istotn¹ rolê odegra te¿ ReStore

Edu, czyli miejsce edukacji

zwi¹zanej z problemami

mieszkalnictwa, ochrony

œrodowiska, a tak¿e ekonomii

cyrkularnej i upcyclingu, czyli

wykorzystywania rzeczy ju¿

bêd¹cych w obiegu. Trenerzy

Fundacji, podczas zajêæ,

bêd¹ przekazywaæ wiedzê

g³ównie dzieciom i m³odzie-

¿y, ale znajdzie siê czas na

podzielenie siê ciekawymi

pomys³ami z osobami w

ka¿dym wieku.

Wszystkie informacje

dotycz¹ce ReStore bêd¹

pojawiaæ siê na blogu: kiedy

sklep zostanie otwarty, jak

dzia³a, co w nim siê znajdzie

(towary, programy edukacyjne,

warsztaty), na jakim etapie s¹

przygotowania, jak mo¿na

staæ siê czêœci¹ projektu.

Bêd¹ te¿ informacje o tym,

gdzie mo¿na spotkaæ osoby

zwi¹zane z Fundacj¹, jeœli

bior¹ udzia³ w konkretnym

wydarzeniu.

Dzielenie siê to œwietna

sprawa

ReStore to takie miejsce,

do którego ka¿dy mo¿e prze-

kazaæ darowiznê: meble, ele-

menty wyposa¿enia wnêtrz,

materia³y budowlane i wy-

koñczeniowe. Jak wyjaœnia

Maciej Owsikowski, Fundacja

otrzymuje je z ró¿nych

Ÿróde³. Wiêkszoœæ pochodzi

od partnerów biznesowych,

instytucji. Na przyk³ad IKEA

dostarcza meble tapicerowa-

ne w ramach us³ugi odbioru

u¿ywanych, ale w dobrym

stanie, sof i foteli. Firmy Den-

tons, Microsoft czy Google

przekazuj¹ m.in. meble biu-

rowe, a Ambasada Kanady

wysokiej klasy meble i wypo-

sa¿enie wnêtrz pochodz¹ce

od dyplomatów. Dziêki ich

hojnoœci uzbiera³ siê ju¿ ca-

³kiem spory zapas piêknych

sprzêtów. Œrodki pozyskane

z ich sprzeda¿y pozwol¹

„zamieniæ je” w inne materia³y

– dok³adnie takie, jakie s¹ po-

trzebne do remontów i budów

realizowanych przez Habitat

Poland. To taka magia poma-

gania: czyjaœ nieu¿ywana

szafka ofiarowana do ReSto-

re mo¿e pomóc zbudowaæ

innej rodzinie ³azienkê lub

za³ataæ dach.

Na razie sklep jeszcze nie

dzia³a, wiêc darowizny nie s¹

sprzedawane.

- Nie chcemy, by kurzy³y siê

w naszym magazynie, wiêc

staramy siê, jak najszybciej

daæ im kolejne ¿ycie – mocno

podkreœla Maciej Owsikowski.

- Podarowane przedmioty

wspomagaj¹ programy Fundacji

Habitat for Humanity Poland

– Spo³eczn¹ Agencjê Najmu

(SAN - http://habitat.pl/spo-

leczna-agencja-najmu/) i

Centrum Mieszkañ Treningo-

wych (CMT - http://habitat.pl/

mieszkania-treningowe/).

Jest wiele mieszkañ, które

trzeba wyposa¿yæ, a kto jak nie

my, nadaje siê do tego najle-

piej? Chêtnie wspomagamy

te¿ organizacje pozarz¹dowe

i instytucje prowadz¹ce ró¿ne

formy zamieszkiwania lub

wsparcia w poprawie warunków

w lokalu, np. z oœrodkami

pomocy spo³ecznej i organi-

zacjami pozarz¹dowymi.

Przekazujemy kanapy, komody,

sto³y, krzes³a itp. Wszystko

to jest potrzebne osobom w

trudnej sytuacji,

Fundacja Habitat otwiera sklep w Warszawie

ReStore bêdzie na Bródnie
Habitat for Humanity to miêdzynarodowa sieæ orga-

nizacji dobroczynnych zapobiegaj¹cych bezdomnoœci i

poprawiaj¹cych warunki mieszkaniowe osób niezamo¿nych.

Pomaga m.in. poprzez budowy i remonty, edukacjê i

dzia³ania, zmierzaj¹ce do zmian systemowych. Na

œwiecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i

Kanadzie, znaczn¹ czêœæ œrodków na dzia³ania wypra-

cowuj¹ sklepy charytatywne – ReStore. W³aœnie taki

powstaje na Bródnie, przy ul. £ojewskiej 12, w dawnym

pawilonie handlowym.

Magazyny przy In¿ynier-

skiej nie s¹ z gumy, wiêc, w

oczekiwaniu na otwarcie

sklepu, czêœæ darowizn od

rêki wykorzystuje siê w in-

nych projektach Fundacji,

trafiaj¹ te¿, jak wspomnia³

kierownik projektu, do orga-

nizacji szukaj¹cych „meblo-

wego” wsparcia.

Fundacja zorganizowa³a te¿

latem wydarzenie „ReStore

w Akcji, czyli Meblówka na

In¿ynierskiej”. Mo¿na by³o

kupiæ wtedy meble i dekora-

cje wnêtrz bezpoœrednio z

magazynów. Nabywców zna-

laz³o kilka kanap, komód i

du¿o drobnych akcesoriów.

Wci¹¿ mile widziani s¹ wo-

lontariusze i kolejni darczyñcy.

Ka¿dy, kto ma niepotrzebne

meble, sprzêt wyposa¿enia

wnêtrz, urz¹dzenia domowe,

materia³y wykoñczeniowe z

ostatniego remontu czy ele-

menty dekoracyjne i nie wie,

co z nimi zrobiæ, mo¿e skon-

taktowaæ siê z Fundacj¹.

M³odzi artyœci projektuj¹

Warto wspomnieæ o cieka-

wej inicjatywie wspó³pracy

ReStore’a z Wydzia³em

Wzornictwa Akademii Sztuk

Piêknych w Warszawie.

Rozmowy z prof. Micha³em

Stefanowskim i prof. Grzego-

rzem Niwiñskim z Katedry

Podstaw Projektowania, oka-

za³y siê œwietnym pomys³em.

Studentom zaproponowano

przygotowanie pracy seme-

stralnej zwi¹zanej z projektami

dla ReStore’a, a tak¿e udzia³

w zajêciach podczas dwu-

tygodniowych warsztatów

projektowania spo³ecznego.

Dziêki temu powsta³y ciekawe

wzory przedmiotów ³adnych

i u¿ytecznych, a tak¿e opraco-

wania dotycz¹ce dzia³alnoœci

sklepu. Studenci wziêli na

warsztat wszystkie tematy,

zaproponowane przez Fun-

Parterowy budynek z nad-

budówk¹ stan¹³ przy „ma³ej”

Radzymiñskiej ok. 1850 r. i

by³ jednym z pierwszych

budynków murowanych na

Szmulowiznie. Widoczny jest

m.in. na planach Lindleya. W

latach 30. ubieg³ego stulecia

dzia³a³ w nim s³ynny zak³ad

fotograficzny „Ogniwo”, któ-

rego tradycje kontynuowa³

a¿ do 2014 r. zak³ad „Foto

Ga³¹zka”. Dworek przy Ra-

dzymiñskiej jest najstarszym

zachowanym budynkiem na

Szmulowiznie. Od lat popa-

da³ w ruinê, a osoby, które

odzyska³y nieruchomoœæ,

podejmowa³y, na szczêœcie

bezskutecznie, starania o

jego wykreœlenie z rejestru

zabytków.

Trwaj¹ce obecnie prace

porz¹dkowe i zabezpieczaj¹ce,

prowadzone na podstawie

decyzji Mazowieckiego

Co dalej z zabytkowym

dworkiem przy Radzymiñskiej?
Rozbiórka, tworzenie miejsca pod nowe mieszkania,

teren dla kolejnej „Biedronki”. Takimi domys³ami dzielili

siê od ubieg³ego czwartku pra¿anie na internetowych

forach, komentuj¹c prace, jakie rozpoczê³y siê przy

wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków dawnym

dworku Gruntmanów przy Radzymiñskiej 49.

Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków, prof. Jakuba

Lewickiego, wydanej 26

wrzeœnia 2019 r. budz¹ jed-

nak w¹tpliwoœci spo³eczników

i mieszkañców. Zamiast

klamrowania œcian czy

stemplowania zapadniêtych

fragmentów dachu i sufitu,

przy Radzymiñskiej trwa³a

od czwartku do soboty, de

facto rozbiórka. Prace zosta-

³y wstrzymane w sobotnie

popo³udnie po interwencji

policji i sto³ecznego konser-

watora zabytków, Micha³a

Krasuckiego.

Z informacji, do których

uda³o siê dotrzeæ gazecie,

Czas na oceny
toniczny miêdzy stacj¹

Szwedzka a jej najbli¿szym

otoczeniem, czyli de facto

ruinami przy Strzeleckiej,

przypominaj¹cymi wie-

czorem jakieœ abstrakcyjne,

przera¿aj¹ce, wymar³e mia-

sto rodem z horrorów. Warto

jednak zwróciæ uwagê nieza-

dowolonym na plany zago-

spodarowania tego terenu. W

dawnym, ceglanym budynku

Fabryki Produktów Chemicz-

nych „Praga” powstan¹ do

2022 ekskluzywne aparta-

menty na wynajem typu loft.

Bêdzie ich oko³o 900. Lofty s¹

mieszkaniami urz¹dzanymi w

dawnych pomieszczeniach

poprzemys³owych – w fabry-

kach, magazynach itp.  S¹ to

zwykle mieszkania bardzo

du¿e, wysokie, charakteryzu-

j¹ce siê otwart¹ przestrzeni¹

zaaran¿owan¹ w stylu in-

dustrialnym. W tym samym

budynku powstan¹ placówki

handlowe i restauracje. Ulice

Stalowa i Czynszowa zyskaj¹

nowoczesne budynki miesz-

dokoñczenie ze str. 1 kalne, zlikwidowana zostanie

zajezdnia tramwajowa na

Stalowej, zaœ ulice Strze-

lecka i Œrodkowa stan¹ siê

warszawskimi woonerfami,

których kolebk¹ jest Holan-

dia. Woonerf to taki rodzaj

miejskiej ulicy, który cha-

rakteryzuje siê wysokim

poziomem bezpieczeñstwa,

uspokojeniem ruchu oraz

specyficznymi walorami ar-

chitektonicznymi i estetycz-

nymi, z wkomponowanymi

strefami zieleni. Prioryteto-

wym rodzajem ruchu jest

na woonerfach ruch pieszy i

rowerowy. Woonerf ³¹czy

funkcje ulicy, deptaku, parkingu

i miejsca spotkañ mieszkañ-

ców, nie wykluczaj¹c komu-

nikacji miejskiej, a jedynie j¹

ograniczaj¹c. Nie wystêpuje

tu jednoczeœnie tradycyjny

podzia³ na jezdnie i chodniki,

a w ca³oœæ wkomponowana

jest poza zieleni¹ tak¿e ma³a

architektura. Ciekawe, jak to

interesuj¹ce rozwi¹zanie

sprawdzi siê na Pradze.

(egu)

wynika, ¿e inwestor, którym

jest spó³ka-córka polsko-

norweskiego funduszu in-

westycyjnego, znanego na

Pradze m.in. z inwestycji na

Ma³ej, Jagielloñskiej czy

Z¹bkowskiej, wyst¹pi³ o wy-

danie warunków zabudowy

dla dzia³ki przy Radzymiñ-

skiej 49. Na dzia³ce planuje

postawiæ nowy budynek od

strony Grodzieñskiej, a

dworek ma zostaæ nadbu-

dowany, przebudowany i

rozbudowany. Czêœæ zabu-

dowy ma liczyæ do 16,5

metra wysokoœci (5 kondy-

gnacji naziemnych).

LOF

dacjê: upcycling i przeróbkê

kanap i foteli, przedmiotów z

czêœci rowerów, odpadów

produkcji tekturowych tub,

starych kabli i po³amanych

parasolek. Wybrane projekty

ReStore bêdzie realizowaæ

razem ze studentami - jako

Budowa II linii metra

przedmioty do sklepu.

Wiele wskazuje na to, ¿e

wspó³praca z ASP bêdzie

kontynuowana.

Zaœ g³ówn¹ ide¹ jest to, ¿e

ka¿dy mo¿e siê w³¹czyæ w

pomaganie tak, jak potrafi!

Jolanta Zientek-Varga
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Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów 65+

trwaj¹. Warszawa od lat zachêca do tego rodzaju

profilaktyki, która mo¿e uchroniæ przez ró¿nymi

powik³aniami.

- Szczepienie jest bezp³atne i szeroko dostêpne. Od koñca

wrzeœnia przeciwko grypie zaszczepi³o siê ju¿ ponad 10

tysiêcy starszych mieszkañców Warszawy. Zachêcam do

skorzystania z tej oferty miasta - program trwa do 6 grudnia

– mówi Rafa³ Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Dostêpnoœæ programu jest bardzo du¿a – mieszkañcy mog¹

przyjœæ na szczepienie do jednej z 168 przychodni.

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. Miasto w 2019 r.

na szczepienia dla seniorów przeznaczy³o 2 375 917 z³.

Seniorze, nie daj siê grypie!

Ka¿da z wystaw to te¿ inny

wycinek historii oraz inny

w¹tek przewodni. W Krako-

wie ekspozycja skupia siê

na okresie 1918–1939, zaœ

tematem jej jest Sztuka. W

Warszawie obejmuje okres

1939–1956 i poœwiêcona

jest zagadnieniu W³adzy, w

Lublinie (okres 1956–1970) –

Spo³eczeñstwu, w Poznaniu

(okres 1970–1989) – Trans-

ferowi; wreszcie ekspozycja

w Katowicach, obejmuj¹ca

okres 1989–2018, to Prze-

miana.

Ekspozycja w Warszawie

ukazuje zwi¹zki architektury

z w³adz¹. Relacje te maj¹

d³ugie tradycje. Budynki i

przestrzenie tworzone na

zamówienie rz¹dz¹cych s¹

bowiem doskona³ym no-

œnikiem treœci – z ich form

mo¿na odczytaæ przekaz,

który mia³ p³yn¹æ do mas.

Architektura mia³a byæ repre-

zentacj¹ w³adzy, co w latach

1939-1956 by³o szczególnie

wyraŸne.

Na wystawie mamy te¿

œlad praski. Obok przedwo-

jennego, niezrealizowanego

zreszt¹, projektu Dzielnicy

Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,

niemieckich planów budowy

na gruzach Zamku Królewskiego

hali kongresów NSDAP, obok

takich inwestycji powojennych,

jak Pa³ac Kultury i Nauki czy

dzielnica MDM, zaprezento-

wano projekt osiedla Praga II.

Pierwotna wersja projektu,

sprzed 1949 roku, zak³ada³a

stworzenie nowoczesnej,

modernistycznej dzielnicy

mieszkaniowej dla robotni-

Osiedle Praga II na wystawie

„To¿samoœæ. 100 lat polskiej architektury”
„To¿samoœæ. 100 lat polskiej architektury” to piêæ

wystaw w piêciu miastach Polski, z których ka¿da

przygl¹da siê innemu fenomenowi architektonicznemu

po 1918 roku.

ków, ukszta³towanej na wzór

zrealizowanej w s¹siedztwie

kolonii Praga I. Po wprowa-

dzeniu socrealizmu dokonano

ca³kowitej zmiany kompozycji

przestrzennej, tworz¹c monu-

mentalny uk³ad ortogonalnych

kwarta³ów ulicznych. W sercu

za³o¿enia powsta³ plac miejski,

wytyczony prostopadle do

koryta Wis³y i biegu ulicy

Jagielloñskiej. Jego oœ sy-

metrii wyznacza g³ówn¹ oœ

kompozycyjn¹ dzielnicy.

Na œrodku placu stan¹æ

mia³ wie¿owiec o funkcji

hotelowej. G³ówna oœ syme-

trii wiod³aby wówczas przez

ogród zoologiczny, otwieraj¹c

widok na Wis³ê i panoramê

odbudowanego Starego Mia-

sta. Na terenie osiedla w 1955

roku wzniesiono pierwszy w

Warszawie prefabrykowany blok

przy ulicy Namys³owskiej.

Wystawê „To¿samoœæ. 100

lat polskiej architektury:

W³adza” mo¿na ogl¹daæ

do 15 grudnia 2019 roku w

Bibliotece Uniwersyteckiej,

przy ul. Dobrej 56/66.

JK

Waldemar Borowski (ur. w

1979 r.), mieszkaniec Bia³o³êki,

jest absolwentem Akademii

Sztuk Piêknych w Warszawie.

Studiowa³ grafikê w pracowni

prof. Rafa³a Strenta, rysunek

u prof. Henryka Gostyñskiego

i malarstwo u prof. Adama

Styki. Ma na swoim koncie

wiele wystaw indywidualnych

i zbiorowych. Jest laureatem

Nagrody W³oskiej Telewizji

„Arte 24” podczas Miêdzyna-

rodowego Konkursu Malar-

stwa i Grafiki „Natale di

Roma” w 2011 roku. Jego

prace zilustrowa³y w¹tki do-

tycz¹ce szamanizmu w

amerykañskim filmie „The

Pharmacratic Inquisition”

(2007).

Ju¿ na pocz¹tku swojej

artystycznej drogi Waldemar

Borowski wybra³ niezwyk³y

kierunek, jak na przedsta-

wiciela swojej generacji.

Zainteresowa³ siê bowiem

ezoteryk¹, która zak³ada

inne, ni¿ to siê potocznie

przyjmuje, postrzeganie

rzeczywistoœci oraz porusza

Artyœci z Prawego Brzegu

Waldemara Borowskiego

mikrokosmos magiczny
Ogl¹daj¹c jego obrazy przechodzimy swoiste wtajemniczenie. Odnajdujemy w

nich mity, symbole, rytua³y ró¿nych kultur, œlady zaginionych cywilizacji, ale równie¿

kosmiczne wizje przysz³oœci wszechœwiata. Nagle, z ulicy, wkraczamy w intryguj¹cy,

nierzeczywisty œwiat, w którego centrum jednak zawsze jest cz³owiek ze swoimi

uczuciami i emocjami.

tematy odrzucane przez

oficjaln¹ naukê, propaguj¹c

jednoczeœnie g³êboki rozwój

duchowy i poznanie tak

wnêtrza cz³owieka, jak

równie¿ oddzia³ywanie na

niego zewnêtrznych si³

natury.

Akrylowe malarstwo Wal-

demara Borowskiego przed-

stawia wiêc œwiat nieoczywi-

sty, w pierwszym momencie

zaskakuj¹cy dla widza i mu

nieznany, jednak po chwili

widz odnajduje w nim znajo-

me w¹tki. S¹ to fragmenty

mitów, legend, podawanych

z pokolenia na pokolenie

prawd, czytanych niegdyœ

ksi¹¿ek z dziedziny fantastyki

czy utrwalonych od dzieciñ-

stwa obrazów. Nie jest to

jednak typowa fantastyka

naukowa. Mniej tu techniki,

a wiêcej zwi¹zków z natur¹.

Artysta nie ukrywa te¿, ¿e

inspiruj¹ go sny.

- Interesuj¹ mnie sny, re-

alizm magiczny i obecna w

ró¿nych kulturach œwiêta

geometria – mówi Waldemar

Borowski. – W swoich pra-

cach ³¹czê wiele kultur, wiele

kierunków filozofii i trochê

wybiegam w przysz³oœæ, bo

dobra sztuka powinna nieœæ

element wizjonerski dla na-

stêpnych pokoleñ.

Nieprzypadkowo swoje

obrazy Waldemar Borowski

zaprezentowa³ 12 paŸdzier-

nika w praskim Koneserze

podczas trwaj¹cych tam targów

„Art of healing”, wydarzenia

promuj¹cego dzia³ania dla

osi¹gniêcia zdrowej równowagi

cia³a i umys³u w dzisiejszej

technologicznie zmutowanej

rzeczywistoœci. Zdrowa ¿ywnoœæ,

ubrania z naturalnych tkanin,

metody relaksacyjne - krótko

mówi¹c, ¿ycie w zgodzie z

natur¹ to tematy bliskie artyœcie.

Takie obrazy jak „Rea”,

„Balance”, a zw³aszcza tryp-

tyk „Wymiary”, przypominaj¹,

¿e cz³owiek, jako jeden z

wielu gatunków, jest tylko

czêœci¹ ogromnego ekosys-

temu i pokazuj¹, jak wielk¹

moc uzdrowicielsk¹ ma dla

cz³owieka obcowanie z natur¹.

- Dobra sztuka du¿o bierze

z natury – mówi Waldemar

Borowski – i bêdzie siê roz-

wija³a w tym kierunku.

Wystawa prac Waldemara

Borowskiego w Koneserze

zosta³a zaprezentowana w

ramach Galerii Przechodniej.

To galeria zewnêtrzna, dzia-

³aj¹ca równolegle w kilku-

dziesiêciu miejscach w ca³ej

Polsce. Jej widzem mo¿e byæ

ka¿dy przechodzieñ, który

zatrzyma siê, by obejrzeæ

prezentowan¹ sztukê. Pierw-

sza Galeria Przechodnia

powsta³a w Warszawie,

dziêki zgodzie wspólnoty

mieszkaniowej ul. Wiejska 2.

Od tamtej pory, w ramach

Galerii Przechodniej zorgani-

zowano ju¿ kilkaset wystaw

i happeningów.

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

Bia³o³êcka karuzelaSpo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

W czwartek, 17 paŸdziernika,

Rada Dzielnicy pozytywnie

zaopiniowa³a bud¿et Pragi na

2020 rok. Bud¿et prosty nie

jest. Pierwsze spojrzenie daje

taki obraz - ogólne wydatki

na poziomie 2019 roku ze

znacznie zmniejszonymi

wydatkami inwestycyjnymi.

Dopiero g³êbsza analiza

pokazuje realia. W sferze

wydatków bie¿¹cych bud¿et

znacz¹cego wzrostu nie

przewiduje. Powód jest bardzo

prosty. Wszystkie samorz¹dy

w Polsce notuj¹ zmniejszenie

swoich dochodów w³asnych.

¯eby komuœ daæ, trzeba

komuœ zabraæ. Wszystkie

rz¹dowe programy spo³eczne,

jak zwolnienie z podatku PIT

osób do 26 roku ¿ycia, obni-

¿enie stawki podatku PIT z

18% do 17%, likwidacja op³at

z tytu³u prawa u¿ytkowania

wieczystego w zakresie

gruntów mieszkaniowych i

koniecznoœæ zwrotu œrodków

pobranych, wy¿sze wp³aty do

bud¿etu pañstwa, tzw. janosi-

kowe - powoduj¹ zmniejszenia

dochodów samorz¹dów, a

co za tym idzie - wydatków.

Kwotê niedoborów na Pradze

zarz¹d szacuje na poziomie

47 milionów z³otych (w skali

Warszawy prawie miliard) co

nie oznacza, ¿e bez tych

œrodków dzielnica przestanie

funkcjonowaæ. Mo¿e byæ

skromniej, zapewne trakcie

roku pojawi¹ siê dodatkowe

œrodki, tak jak w latach ubieg³ych

(w roku bie¿¹cym - 22 miliony).

Najwiêksze braki widzimy w

gospodarowaniu nieru-

chomoœciami (24 miliony)

i edukacji (12-16 milionów).

Z doœwiadczenia jednak

wiem, ¿e w tych dziedzinach

najczêœciej dostawaliœmy

dodatkowe wsparcie od

miasta w trakcie roku. Na co

planujemy wydaæ pieni¹dze

w 2020? Gros œrodków po-

ch³onie oœwiata - ponad 146

milionów, nastêpnie gospo-

darka nieruchomoœciami

82 miliony i opieka spo³eczna

66,5 miliona. Na dalszym

miejscu s¹ administracja

26 milionów, kultura 8,5

miliona i sport 7 milionów.

Ponad 2 miliony zostanie

wydatkowane na projekty z

bud¿etu obywatelskiego.

Ciekawy jest jak zwykle bud¿et

inwestycyjny. Nowoœci¹ w nim

jest doposa¿anie budynków

komunalnych w windy, na

który to program chcemy

przeznaczyæ w 2020 ponad 5

milionów z³otych i nie bêdzie

to tylko program jednoroczny.

Prawie 40 milionów zabez-

pieczone jest na rewitalizacjê

i doposa¿anie w ciep³o sieciowe

kolejnych budynków komunal-

nych. Koñczyæ bêdziemy remont

SP 30 na Kawêczyñskiej 2 i

rozpoczynaæ od dawna pla-

nowan¹ budowê kompleksu

sportowego przy SP 73 na

Bia³ostockiej, a tak¿e budowê

¿³obka w budynku komunalnym

przy Stolarskiej. Pod³¹czymy

tak¿e do miejskiej sieci cieplnej

Zespó³ Szkó³ 40 przy Objaz-

dowej. Zyska zadaszenie orlik

przy Szanajcy, a modernizacjê

plac zabaw w Ogrodzie Jorda-

nowskim na Namys³owskiej.

Prawie 1,5 miliona z³ poch³onie

modernizacja Parku Micha³ow-

skiego. Finansowane bêd¹

tak¿e inne tematy „zielone”.

Dokoñczona zostanie ulica

Korsaka. W warstwie meryto-

rycznej nie jest to z³y bud¿et.

Pomys³ów jest wiêcej, ograni-

czaj¹ je mo¿liwoœci finansowe.

Priorytetem pozostaje w sferze

inwestycji gospodarka komu-

nalna, a w zakresie wydatków

bie¿¹cych oœwiata.

PS. Wszystkim, którzy wsparli

listê SLD Lewica, a by³o nas

ponad 6000 osób na Pradze

sk³adam podziêkowania.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Bud¿et 2020

Poznaliœmy wyniki g³oso-

wania w tegorocznej edycji

bud¿etu obywatelskiego.

Edycji szalonej i opóŸnionej

z powodów proceduralnych,

w której g³osowanie po raz

pierwszy odbywa³o siê po

wakacjach, we wrzeœniu.

W 2019 roku do g³osowania

dopuszczono ponad 1400 pro-

jektów. £¹cznie w g³osowaniu

mieszkañcy i mieszkanki

Warszawy zadecydowali, ¿e w

przysz³ym roku zrealizowanych

zostanie 401 pomys³ów – 372

w dzielnicach i 29 na poziomie

ca³ego miasta (obecna edycja

by³a pierwsz¹, w której mo¿na

by³o zg³aszaæ projekty ogól-

nomiejskie). W g³osowaniu

wziê³o udzia³ ponad 105 tys.

osób, z czego a¿ 99% odda³o

g³os przez internet. Najczêœciej

g³osowa³y osoby w wieku 35-44

lat. Bior¹c pod uwagê p³eæ

osób g³osuj¹cych, a¿ 60%

g³osów to g³osy kobiet. Pod

wzglêdem popularnoœci g³o-

sowania w dzielnicach (liczba

g³osuj¹cych na tysi¹c miesz-

kañców), na podium znalaz³y

siê Bia³o³êka, Praga Po³udnie

i Wawer. Z kolei najni¿sz¹

popularnoœci¹ tegoroczny

bud¿et cieszy³ siê w Œródmie-

œciu. Praga-Pó³noc pod tym

wzglêdem uplasowa³a siê na

4. miejscu od koñca, wyprze-

dzaj¹c jednak m.in. Targówek.

Pewnie mog³oby byæ lepiej,

ale bior¹c pod uwagê or-

ganizacyjne zamieszanie z

tegoroczn¹ edycj¹, promocjê

bud¿etu w okresie wakacyjnym,

czy wreszcie zniechêcenie wielu

mieszkañców jakoœci¹ realizacji

niektórych projektów, b¹dŸ ich

nierealizowaniem, wynik ten

nie jest najgorszy.

Co do rezultatów, wybraliœmy

na Pradze do realizacji w

przysz³ym roku 9 projektów. To

najmniej w ca³ej Warszawie,

ale na taki wynik na³o¿y³y siê

koszty z³o¿onych propozycji,

a tak¿e fakt, i¿ tak naprawdê

1/3 ubieg³orocznej puli dziel-

nicowej zasili³a bud¿et ogól-

nomiejski. Pra¿anie kolejny

raz postawili na zieleñ i za-

dban¹ przestrzeñ publiczn¹.

Cieszy fakt poparcia a¿ 4

projektów zg³oszonych przez

cz³onków naszego stowarzy-

szenia. Najwiêcej g³osów w

skali Pragi otrzyma³y zg³oszone

przez Aniê Tomaszewsk¹ z

Porozumienia dla Pragi „£¹ki

kwietne dla Pragi”. Nasze

pozosta³e wybrane projekty to

„Wiêcej zieleni 3 – dla Pragi”,

„Zielone œciany dla Pragi” i

„Kwiaty dla Pragi”. Cieszy te¿

wybór dwóch projektów dla

Parku Praskiego (nowe atrak-

cje dla placu zabaw oraz na-

prawa alejek) – te projekty

wpisuj¹ siê w trend poprawy

przestrzeni Parku Praskiego,

który zacz¹³ siê od mojego

projektu, którego efektem s¹

nowe latarnie rozœwietlaj¹ce

noc¹ nasz park. W ubieg³ym

roku zwyciê¿y³y projekty

Piotra Stryczyñskiego (urz¹-

dzenia dla dzieci z niepe-

³nosprawnoœciami na placu

zabaw i fontanna), a w tym

w³aœnie projekty Barbary

Domañskiej. Tym samym,

krok po kroku, najcenniejszy

teren zielony na Pradze po

dzikim brzegu Wis³y, zmieni

siê nie do poznania. Miesz-

kañcy wybrali te¿ do reali-

zacji tê¿niê na skwerze przy

ul. Floriañskiej, pielêgnacjê

alei lipowej przy Ratuszowej

oraz realizowany od kilku lat

projekt ochrony kasztanowców.

Szkoda nie wybranych na-

szych projektów ogólnomiejskich,

choæ tysi¹ce g³osów oddane

na pszczeli Fablab, Stop

Bazgro³om, czy drewniak

Burkego robi¹ wra¿enie. O

drewniak jeszcze zawalczymy

przy okazji tworzenia bud¿etu

miejskiego na 2020 r.

Zwyciêzcom gratulujê,

urzêdnikom ¿yczê udanych

realizacji projektów, a Pañstwa

zachêcam do sk³adania

projektów w kolejnej edycji,

która startuje ju¿ niebawem.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Jeszcze o bud¿ecie

obywatelskim dla Pragi
„W krzy¿u cierpienie, w

krzy¿u zbawienie, w krzy¿u

mi³oœci nauka” – œpiewamy w

wielkopostnej pieœni. Wed³ug

Miêdzynarodowego Biuletynu

Badañ Misyjnych dziennie na

œwiecie przybywa 80 tysiêcy

chrzeœcijan. Najwiêcej chrze-

œcijan znajduje siê w Stanach

Zjednoczonych (246,8 mln),

Brazylii (175,8 mln) i Meksy-

ku (107,8 mln). Polska jest

ósmym na œwiecie i trzecim w

Europie krajem pod wzglêdem

populacji katolickiej. Nie s¹dzi-

³em, ¿e przyjdzie mi pisaæ na

ten temat. Niestety, za spraw¹

obecnie rz¹dz¹cej na Bia³o³ê-

ce koalicji POKO-RdB (Ra-

zem dla Bia³o³êki), zamiast o

sprawach bol¹czek mieszkañ-

ców dzielnicy, planie budowy

infrastruktury oœwiatowej czy

drogowej, debata publiczna

toczy siê wokó³ krzy¿a.

Symbol chrzeœcijañstwa i

naszej cywilizacji od wielu lat

znajdowa³ siê w Urzêdzie Dziel-

nicy Bia³o³êka i nikogo nie razi³.

Jednak¿e w czasie, kiedy wszy-

scy zajêci byli zadum¹ podczas

obchodów XIX Dnia Papieskiego

pod has³em „Wstañcie, chodŸ-

my!” i niemal¿e w przeddzieñ

35. rocznicy zakatowania ks.

Jerzego Popie³uszki przez ko-

munistycznych oprawców pod

wodz¹ Jaruzelskiego i Kiszczaka,

krzy¿ ukradkiem zosta³ usuniêty.

Przypadek? Nie s¹dzê.

Krzy¿ dla wspó³czesnego

cz³owieka naszej kultury jest

czymœ zwyczajnym i naturalnym.

Spotykamy siê z nim niemal na

ka¿dym kroku, niezale¿nie od

tego czy jesteœmy chrzeœcijanami

i ludŸmi wierz¹cymi, czy te¿ nie.

Krzy¿ wywar³ na przestrzeni

dziejów ogromn¹ rolê kulturow¹

i sta³ siê chyba najbardziej

rozpoznawalnym na œwiecie

symbolem. Krzy¿ jest wiêc nie

tylko znakiem chrzeœcijan, jest

te¿ centralnym symbolem wiary

chrzeœcijañskiej. Znak krzy¿a

kreœlony jest na czole na sa-

mym pocz¹tku ¿ycia chrzeœci-

jañskiego, podczas udzielania

sakramentu chrztu œw. i bierz-

mowania. Jan Pawe³ II zwraca³

uwagê na to, ¿e materialne

przedmioty wiary s¹ znakiem

³¹cznoœci pokoleñ w tej samej

wierze i to znakiem poniek¹d

aktywnym, maj¹cym swój

udzia³ w g³oszeniu tej wiary:

„Tam, gdzie stawia siê krzy¿,

powstaje znak, ¿e dotar³a ju¿

Dobra Nowina o zbawieniu

cz³owieka przez Mi³oœæ”. Nie-

stety, nie na Bia³o³êce rz¹dzo-

nej przez dwa ugrupowania:

POKO i Razem dla Bia³o³êki.

Na ostatniej sesji rady

dzielnicy radni PiS jako jedyni

zainteresowali siê spraw¹ zde-

montowanego krzy¿a. Burmistrz

dzielnicy Grzegorz Kuca oznaj-

mi³, ¿e krzy¿a faktycznie ju¿

nie ma. To wszystko. ¯adnego

oburzenia ze strony radnych

POKO, Razem dla Bia³o³êki czy

Aktywnej Bia³o³êki. Ciekawi te¿

stanowisko wydane po zakoñ-

czeniu sesji przez ugrupowanie

RdB, z którego wynika, ¿e nic

o fakcie usuniêtego krzy¿a nie

wiedzieli, pomimo ¿e jeden z

ich liderów, Jan Mackiewicz,

pe³ni funkcjê zastêpcy burmi-

strza w dzielnicy Bia³o³êka.

Oczywiœcie, wszyscy przed-

stawiciele koalicji rz¹dz¹cej

zas³aniaj¹ siê brakiem sto-

sownych kompetencji b¹dŸ

niewiedz¹. Odpowiem krótko:

gdybym by³ zastêpc¹ burmi-

strza dzielnicy, tak haniebny

incydent nie mia³by prawa siê

wydarzyæ. Bez wzglêdu na

przys³uguj¹ce mi kompetencje,

nie dopuœci³bym do usuniêcia

krzy¿a. Gdyby bez mojej wiedzy

do takiego incydentu dosz³o, z

u¿yciem prostego przedmiotu,

jakim jest drabina, zawiesi³bym

krzy¿ z powrotem. I niewyklu-

czone, ¿e jeszcze bêdê musia³

to zrobiæ.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

Bia³o³êcka koalicja antychrzeœcijañska

Kolejny raz okazuje siê, ¿e

instytucje demokracji liberalnej

s¹ kompletnie bezbronne wobec

realnych ludzkich zachowañ.

Zosta³y one (instytucje) wy-

pracowane w minionych dziesiê-

cioleciach w oparciu o za³o¿enie,

¿e ludzie zawsze kieruj¹ siê

w³asnym interesem i ch³odn¹

logik¹, a to przecie¿ jest nie-

prawda. W naszych decyzjach

i wyborach ulegamy czêsto-

kroæ emocjom, frustracjom, a

i nasza wiedza o tym, co jest

dla nas korzystne, czêstokroæ

jest mocno niepe³na.

Na niewiedzy – kiedyœ nazy-

wano to zabobonem – oparte

s¹ popularne dziœ mniemania

o szkodliwoœci szczepieñ, o

rzekomym podtruwaniu nas z

powietrza przez „chemtrails”

czy o dominuj¹cym wp³ywie

cz³owieka na obserwowane

zmiany klimatu. ¯e o teoriach

spiskowych wyjaœniaj¹cych tajne

przyczyny konkretnych wydarzeñ

historycznych nie wspomnê.

Ot, szczepienia. W³adze

samorz¹dowe Czêstochowy

postanowi³y zawalczyæ z zabo-

bonem szkodliwoœci obowi¹z-

kowych szczepieñ poprzez

przyznawanie dzieciom szcze-

pionym dodatkowych punktów

przy przyjmowaniu do przed-

szkoli, a do ¿³obków - poprzez

przyjmowanie wy³¹cznie dzieci

zaszczepionych. Podobne po-

mys³y kr¹¿¹ ju¿ od d³u¿szego

czasu, u mnie budz¹c obawy,

czy takie rozwi¹zania s¹ zgod-

ne z konstytucj¹, zw³aszcza w

przypadku przedszkoli bêd¹cych

placówkami oœwiaty. Konstytu-

cja wszak zapewnia równoœæ

dostêpu do nauki. Wojewoda

uchyli³ czêstochowsk¹ uchwa³ê

rady miasta, wskazuj¹c przede

wszystkim, i¿ wymóg z³o¿enia

oœwiadczenia o odbyciu szcze-

pieñ ³amie zasadê tajnoœci

danych wra¿liwych. Radni

zwrócili siê do Wojewódzkiego

S¹du Administracyjnego, który

przyzna³ im racjê, a teraz z

kolei wojewoda odwo³a³ siê

Naczelnego S¹du Administra-

cyjnego, który mo¿e odniesie

siê do sprawy bardziej ogólnie.

Zobaczymy.

Jakikolwiek bêdzie wyrok

NSA, nie za³atwi on istoty rzeczy.

A polega ona na tym, ¿e nie-

szczepienie dzieci radykalnie

zwiêksza ryzyko powstania

epidemii a nawet pandemii

danej choroby w spo³eczeñ-

stwie – nie u konkretnego

dziecka, o czym tak¿e antysz-

czepionkowcy, powtarzaj¹cy,

¿e „ich dziecko to ich sprawa”,

nie chc¹ wiedzieæ czy pamiêtaæ.

Skoro mowa o spo³eczeñstwie

i ryzyku: uwa¿am, ¿e najsen-

sowniejszym rozwi¹zaniem

jest, by osoby, które nara¿aj¹

nas na ryzyko, ponosi³y jego

koszty. Jak? W bardzo prosty

sposób: p³ac¹c znacznie

wy¿sze, ni¿ ci, którzy stosuj¹

siê do przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, sk³adki

na powszechne ubezpie-

czenie zdrowotne. Ubezpie-

czenie ma to do siebie, ¿e

przelicza ryzyko na z³otówki,

o czym wie ka¿dy posiadacz

samochodu.

Nie wierzê jednak w to, ¿e

takie rozwi¹zanie chcia³aby

przeprowadziæ w Sejmie jaka-

kolwiek partia. Wi¹¿e siê ono

przecie¿ z jawnym a znacz-

nym obci¹¿eniem finansowym

grupy obywateli, a tego ¿aden

system oparty na wyborach

powszechnych nie strawi.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

O szczepionkach, ¿³obkach i sk³adkach
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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

SKUP czêœci i aut PRL-u

513-606-666

mini og³oszenia

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

Zadzwoñ i umów siê na rozmowê

tel. 602 267 377

Darmowe pomiary t³uszczu

i zakwaszenia organizmu.

Poznaj przyczynê.

O nieco ponad 12 mln z³

zwiêksz¹ siê wydatki na

edukacjê. 8,7 mln z³, czyli

zdecydowana wiêkszoœæ

œrodków, zostanie przeznaczona

na dotacje do prowadzenia

przedszkoli niepublicznych.

182 tys. z³ to kwota, która

zasili bud¿ety przedszkoli

publicznych. 90 tys. z³ zo-

stanie przeznaczonych

na prowadzenie przedszkoli

specjalnych. 1,5 mln z³ zasili

bud¿ety podstawowych szkó³

publicznych, zaœ 270 tys. z³

bêdzie stanowiæ dotacjê do

niepublicznych szkó³ podsta-

wowych. 80 tys. z³ otrzyma

liceum ogólnokszta³c¹ce, na

wczesne wspomaganie roz-

woju dzieci przeznaczy siê

o 30 tys. z³ wiêcej. Blisko

1,2 mln z³ to œrodki, które

zostan¹ zaanga¿owane na

dotacje dla podmiotów nie-

publicznych, realizuj¹cych

zadania wymagaj¹ce stoso-

wania specjalnej organizacji

nauki i specjalnych metod

pracy. Œrodki na program

upowszechniania sportu i

kultury fizycznej zostan¹

zwiêkszone o 25 tys.

Bia³o³êccy radni zaopinio-

wali ponadto pozytywnie

wstêpny projekt bud¿etu na rok

2020, gdzie na inwestycje

planuje siê przeznaczyæ w

Bia³o³êce kwotê 62,4 mln z³,

zaœ 313 mln z³ maj¹ wynieœæ

planowane wydatki, na które

sk³adaj¹ siê m.in. wydatki

bie¿¹ce, wydatki jednostek

bud¿etowych, wynagro-

dzenia, œrodki na realizacjê

zadañ statutowych, dotacje,

œwiadczenia i wydatki

maj¹tkowe.

Z wnioskiem o nadanie

nazwy ulicy w kameralnym,

bia³o³êckim osiedlu zwróci³y

siê osoby buduj¹ce tam

domy jednorodzinne. Projekt

uchwa³y dotyczy drogi znaj-

duj¹cej siê w rejonie ulic

Kroczewskiej i Wyszkowskiej.

W pobli¿u znajduje siê po-

nadto ulica S³onecznego

Poranka. Wnioskodawcy pro-

ponuj¹ nazwê Prowansalska,

która wedle nich „korespon-

duje z charakterem otoczenia:

teren wokó³ zielony, ³¹ki,

las – bliskoœæ natury, spokój,

cisza. Kwiaty, trawy, zio³a

wywo³uj¹ skojarzenia z

zio³ami prowansalskimi. Jest to

urokliwe miejsce, s³oneczne,

jasne. Sielski prowansalski

klimat. Przytulny ³agodny kra-

jobraz, (…).” Wnioskodawcy

uwa¿aj¹ ponadto, ¿e na

nadanie nazwy jest „dobry

moment przed zabudow¹

tego obszaru, brakiem doku-

mentów, w których musieliby

zmieniaæ adres po nadaniu

nazwy, (…).” Uchwa³a zosta-

³a zaopiniowana pozytywnie.

Bia³o³êccy radni w kolej-

nych punktach jednog³oœnie

i bez ¿adnych uwag przyjêli

kilka stanowisk. Pierwsze do-

tyczy³o spó³ki Partner, gospo-

daruj¹cej odpadami komunal-

nymi w dzielnicy. Mieszkañcy

Bia³o³êki nie s¹ zadowoleni z

dzia³alnoœci firmy i wielokrotnie

dawali temu wyraz. Odpady

s¹ wywo¿one nieterminowo,

zdarza siê, ¿e nieodebrane

zalegaj¹ tygodniami na pose-

sjach. Stanowisko obliguje

warszawskie biuro gospodar-

ki odpadami komunalnymi do

zrewidowania za³o¿eñ podpi-

sanej z Partnerem umowy, do

naliczania kar umownych w

przypadku niewywi¹zywania

siê firmy z umowy itp.

Drugie ze stanowisk doty-

czy³o omawianych ju¿ z

mieszkañcami na poprzedniej

sesji zmian w komunikacji

autobusowej po otwarciu no-

wych stacji II linii metra na

Targówku. Radni w stanowisku

tym domagaj¹ siê przywróce-

nia trasy autobusu 527 sprzed

zmian, czyli poprowadzenia jej

do ulicy Esperanto i czêstszego

kursowania tej linii, podobnie

domagaj¹ siê czêstszego

kursowania linii 412.

Trzeci z jednog³oœnie przy-

jêtych projektów stanowisk

dotyczy³ linii tramwajowej pro-

wadz¹cej na Zielon¹ Bia³o³ê-

kê. Sprawa tramwaju powraca

systematycznie od 2007,

obecnie zaœ staje siê koniecz-

noœci¹ ze wzglêdu na enig-

matyczne i bardzo odleg³e w

czasie plany poprowadzenia

III linii metra Bia³o³êka – Wi-

lanów. Z tych samych wzglê-

dów przeg³osowano kolejne

stanowisko dotycz¹ce kolejnej

linii tramwajowej w Bia³o³êce,

tym razem planowanej od

dawna linii wzd³u¿ ulicy Modliñ-

skiej. Bia³o³êka permanentnie

siê rozrasta i dos³ownie dusi

siê w korkach generowanych

przez pojazdy osobowe i

autobusy komunikacje

miejskiej.

(egu)

XIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bia³o³êcka Prowansja,

potrzebne linie tramwajowe
Na pocz¹tek radni przeg³osowali zmiany w bud¿ecie

dzielnicy na ten rok. Zmiany dotyczy³y przede wszystkim

zwiêkszenia wydatków na cele oœwiatowe.

Proszê Szanownych Pañstwa,

co PIS chce ukryæ pod pro-

jektami ustaw o likwidacji

edukacji seksualnej i autono-

mii s³u¿b specjalnych? Sys-

tematyczn¹ destabilizacjê

kraju, czyli nas. Za PIS-u szef

Najwy¿szej Izby Kontroli na

gangsterskich s³upach mo¿e

wynajmowaæ willê po ¿o³nie-

rzu Armii Krajowej na dom

publiczny z nagrywaniem

klientów. Zród³o ujawnienia:

niezale¿ne media. Patrz tytu³.

To, ¿e marsza³ek Sejmu mo¿e

lataæ rz¹dowym samolotem

do domu na Podkarpaciu

wbrew prawu, patrz tytu³.

Ró¿ne dwuznaczne nagrania

s¹ do kupienia u du¿o wie-

dz¹cych s³u¿b specjalnych

Ukrainy i Rosji. O tym te¿

wiemy, ale od niezale¿nych

mediów, a nie od pani Ogórek.

Przy okazji harców z nieletni¹,

mo¿na podobno obejrzeæ bez

majtek nieujawnionych dot¹d

ministrów, urzêdników pañ-

stwowych i biskupów. Patrz

tytu³. Putin wraz z Kurskim

wci¹¿ testuj¹ poziom ciemnoty

ludu i zacieraj¹ rêce. Patrz

tytu³. Prezes chce jednego

superministerstwa tajnych

wiadomoœci, z którego nie

wycieknie ¿adna prawda,

nawet o zawartoœci wody w

saszetkach dla kotów, czyli 82%,

o czym mo¿na przeczytaæ

na opakowaniu.

Te projekty ustaw, jak ci

politycy, siêgaj¹ bruku rosyj-

skiego scenariusza. Podobnie

jak poziomu bruku siêgaj¹ ich

wyborcy. Dziêki nim szpiony

wiedz¹cy jak ³amaæ KON-

STYTUCJÊ zgodnie z pra-

wem i s¹ nie do ruszenia.

Dziêki nim mordowani s¹ tacy

jak Lepper, Kostecki, Blida

czy Petelicki. O zgrozo, pana

Kuchciñskiego wybrali z t¹

wiedz¹ co wy¿ej krakowiacy

i górale. Do tego pulê wy-

borcz¹ rozbi³ orator religijnej

telewizji, Antoni, onegdaj

pierwszy z wyrzuconych ze

stanowiska g³osem ludu ja-

snego. Co ciekawe, pan na

¯oliborzu te¿ mieszka w willi

po ¿o³nierzu Armii Krajowej.

Patrz tytu³. Te fakty czyni¹

serial: od nowa Wyznaniowa

Rosyjska Polska Ludowa,

odcinek 2.

W przeciwwadze stawiam

staro¿ytny Rzym, który wy-

myœli³ wszystko. Akwedukty,

drogi bite, hmm… populizm,

a tak¿e dwa pojêcia, z których

ma³o kto zdaje sobie sprawê.

Pierwsze to sanatorium,

drugie - veterinarium. Sana-

torium to szpital, miejsce do

leczenia ludzi. Veterinarium,

jak siê domyœlacie, to miejsce

do leczenia zwierz¹t. Oby-

dwa miejsca d¹¿y³y to opa-

nowania sztuki medycznej w

najwy¿szym kunszcie, a to co

veterinarium ³¹czy z sanato-

rium, to zoonozy. Zoonoza to

te¿ nazwa ³aciñska i zawiera

pojêcie choroby, któr¹ mo¿na

nabyæ od zwierz¹t. Tym ra-

zem zajmiemy siê owadami -

wektorami, czyli roznosicielami

chorób. Wbrew temu, w co

nie wierzy by³y ministrant a

obecny prezydent Rzeczypo-

Gdzie oni s¹? Gdzie TVP INFO,

niewidome s³u¿by? Tu patrz

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej
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reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949
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23.10 (œroda) godz. 11.00 Spotkanie wspomnieniowe Ko³a

Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc.

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

* „Sztuka kompozycji we florystyce”. Warsztaty dla dzieci i

m³odzie¿y 9-15 lat. Godz. 10.00-12.30. Udzia³ bezp³atny –

zapisy od 12.10.2019. Realizacja w ramach projektu

warsztatów z artystami „Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et

Partycypacyjny 2019.

* Mali Einsteini – temat: Mózg cz³owieka. Doœwiadczenia

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

10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00.

Op³ata 30 z³.

* Roztañczona Sobota – warsztaty tañca towarzyskiego dla

doros³ych. W programie: walc angielski, taniec dyskotekowy,

rock’n’roll. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.

26-27.10 (sobota-niedziela) godz. 10.00-14.00 Warsztaty

kulinarne dla seniorów w Praskiej Œwiatotece (ul. Szwedzka 6).

W ramach projektu GOTOWAnaKULTURA uczestnicy

przygotuj¹ specja³y kuchni polskiej, w³oskiej i marokañskiej.

Projekt jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury

WPEK, w ramach zadania III - projekty rewitalizacyjne.

Obowi¹zuj¹ zapisy.

27.10 (niedziela) godz. 17.00 Piotr ¯aczek „Relictum”

wystawa grafiki i rysunku. Otwarciu wystawy towarzyszy

koncert Jacek Boñczyk Trio. Wystawa czynna do 28.11.2019.

Wstêp wolny.

27.10 (niedziela) godz. 17.00 Jacek Boñczyk Trio –

koncert w sk³adzie: Jacek Boñczyk – vocal, gitara, Konrad

Wantrych – piano, Wojciech Gumiñski – kontrabas. Koncert

towarzyszy otwarciu wystawy Piotra ¯aczka. Wstêp wolny.

28.10 (poniedzia³ek) godz. 19.00 Florystyka: wi¹zanka

na 1 listopada. Warsztaty dla doros³ych i m³odzie¿y 15+.

Wykonana praca jest w³asnoœci¹ uczestnika zajêæ. Op³ata

50 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

28.10 (poniedzia³ek) godz. 19.30 #W£ASNYM G£OSEM

spektakl w wykonaniu M³odzie¿owego Studia Teatralnego

DK Zacisze. Prezentacja zbioru etiud w ramach projektu

„Prze³¹cz siê na m³odzie¿” realizowanego w ramach Pro-

gramu „M³oda Warszawa. Miasto z klimatem dla m³odych

2016-2020”. Wstêp wolny.

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

spolitej Andrzej Duda, jednak

mamy do czynienia z global-

nym ociepleniem. W koñcu

paŸdziernika na ³¹kach widzê,

jak kwitn¹ mlecze, a w tej

temperaturze doskonale

czuj¹ siê owady. W pasach

przyrzecznych i przyjezioro-

wych wêdkarze, kuracjusze

i mieszkañcy zagro¿eni s¹

mikrofilarioz¹. Mikrofilarie to

glisty wielonarz¹dowe, które

po ugryzieniach owadów

krwiopijnych mog¹ rozwijaæ

siê jako filariozy skórno-pod-

skórne, a tak¿e w ga³kach

ocznych. Mog¹ przybieraæ

postaæ limfatyczn¹, czyli za-

mieszkaæ w naszych wêz³ach

i naczyniach ch³onnych. D³u-

goœæ paso¿ytów mo¿e siêgaæ

do 40 cm. Filarie s¹ nicienia-

mi egzotycznymi, aliœci nasze

otwarcie na import towarów

sprowadzi³o import komarów

zawieraj¹cych nicienie, ko-

marów, które doskonale czuj¹

siê w cieple tej jesieni. Filarie

skórno – podskórne diagno-

zowa³em u rasy psów cane

corso w Chotomowie, a jak

s¹dzê, informacji o tej zara-

zie nie ukrywa SANEPID.

Warto zatem nadal korzystaæ

z siatek przeciwinsektowych

w oknach. Obowi¹zkowo

zabezpieczaæ psy i koty

przeciw owadom krwiopopij-

nym, czyli przeciw kleszczom

i pch³om. A podczas wycie-

czek do lasu proszê spryskaæ

buty, krawêdzie spodni, rêka-

wy dresu czy brzeg kaptura

preparatem, który w swoim

sk³adzie bêdzie zawiera³

DEET i PERMETRYNÊ. Te

dwie substancje to jak Polska

i Litwa pod Grunwaldem:

zabija i odstrasza. Niestety,

patrz tytu³.

,
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Od lat dzia³ania proekolo-

giczne s¹ jednym z priorytetów

Galerii Wileñskiej. Regularnie

organizowane edukacyjne

warsztaty dla dzieci, rozda-

wanie sadzonek zió³ za

przyniesione elektroœmieci i

zu¿yte baterie oraz, pewnie

najbardziej spektakularne,

zamontowanie na dachu ga-

lerii uli dla miejskich pszczó³

– to tylko niektóre z projektów

promuj¹cych ekologiczny

styl ¿ycia.

- Popieramy transport pu-

bliczny, korzystamy z energii

pochodz¹cej w 100% z odna-

wialnych Ÿróde³, ograniczamy

zu¿ycie energii poprzez sto-

sowanie oœwietlenia LED,

wydarzenia ekologiczne s¹

sta³ym punktem w naszym

rocznym kalendarzu – mówi

Victoria Kiwior, marketing

manager Galerii Wileñskiej.

Wstêpem do sobotniego wy-

darzenia by³ konkurs plastyczny

dla dzieci w wieku 6-12 lat,

zorganizowany we wspó³pracy

z warszawskim ZOO, na temat

zagro¿onych gatunków. Foto-

grafie przedstawicieli gin¹cych

gatunków zwierz¹t mo¿na

by³o obejrzeæ na wystawie w

przestrzeni galerii.

Wydarzenia odbywa³y siê

na dwóch poziomach. W

g³ównej strefie, na poziomie

+1 odbywa³y siê warsztaty

kreatywne o tematyce ekolo-

gicznej. Dzieci tworzy³y ziel-

niki, zabawki „z niczego”,

ekologiczne przypinki wed³ug

w³asnego pomys³u, a tak¿e

pozna³y technikê papier

mâché, czyli daj¹c¹ siê for-

mowaæ, twardniej¹c¹ po

wysuszeniu masê z rozdrob-

nionego i rozmiêkczonego w

wodzie papieru z makulatury.

Mia³y te¿ mo¿liwoœæ wykazaæ

siê zrêcznoœci¹ w pomys³o-

wej grze sprawnoœciowej,

polegaj¹cej na umieszczeniu

na jak najwy¿szym poziomie

drewnianej kulki, operuj¹c

jedynie przyczepionymi do

niej sznurkami.

Swoje stoisko zaprezentowa³

te¿ hipermarket Carrefour i

Ekologiczni na Pradze
W sobotê 12 paŸdziernika w Galerii Wileñskiej przez ca³e

popo³udnie trwa³y wydarzenia inspiruj¹ce mieszkañców

Pragi do dzia³añ proekologicznych. By³o du¿o atrakcji

dla dzieci, w tym konkursy z nagrodami.

poprowadzi³ warsztat z

segregacji odpadów oraz

ko³o zagadek. Wiedz¹ na

temat ekologicznych zacho-

wañ dzieci mog³y siê równie¿

pochwaliæ, bior¹c udzia³ w

konkursie. Dzieci œwietnie

radzi³y sobie zarówno z se-

gregacj¹ odpadów, jak i z

pytaniami typu: dlaczego w

lesie nie powinno siê krzy-

czeæ czy jak zmniejszamy

zu¿ycie energii.

Dziêki wspó³pracy z Fun-

dacj¹ Zmiana, która prowa-

dzi m.in. projekt „Biblioteki

s¹siedzkie” w Galerii Wileñskiej

pojawi³ siê temat drugiego

¿ycia ksi¹¿ek: mo¿na by³o

wybraæ sobie jedn¹ ksi¹¿kê

i zabraæ ze sob¹ do domu.

Na poziomie +2 Galerii

Wileñskiej odbywa³y siê w tym

czasie warsztaty kulinarne

Fundacji Szko³a na widelcu

Grzegorza £apanowskiego.

Edukatorzy zaprosili dzieci i

doros³ych do fabryki granoli, w

której mo¿na by³o skompono-

waæ sobie pyszne œniadanie

wed³ug w³asnego pomys³u.

Elementem uzupe³niaj¹cym

warsztaty by³ k¹cik eduka-

cyjny, w którym rozmawiano

o tym, jak nie marnowaæ

¿ywnoœci.

A jeœli ju¿ o jedzeniu mowa,

to w strefie eventowej, piêtro

ni¿ej, odby³ siê pokaz kulinar-

ny po³¹czony z degustacj¹,

przygotowany przez kucharza

i dietetyka wspó³pracuj¹cych

z fundacj¹. Mo¿e niezbyt

dietetycznym, ale bardzo

smacznym i mi³ym akcentem

imprezy by³y p¹czki ufundo-

wane przez firmê Blikle.

Joanna Kiwilszo

Ogl¹daj¹c w Galerii 81

Stopni czarno-bia³e kola¿e

Magdaleny Ciemierkiewicz

cofamy siê podœwiadomie

do okresu dzieciñstwa i

zwi¹zanych z nim nocnych

koszmarów. Ka¿dy by³

kiedyœ dzieckiem i ka¿dy

w gruncie rzeczy czegoœ

siê lêka³. Ka¿dy równie¿

s³ucha³ z wypiekami na

twarzy i ciarkami na ple-

cach niestworzonych

konfabulacji, zawartych w

opowiadanych na dobranoc

bajkach. Nie musia³y to byæ

nawet nasycone okrucieñ-

stwem bajki braci Grimm.

Doroœli nie zawsze zdawali

sobie sprawê, ¿e jakaœ, z

pozoru niewinna, historia

mog³a wywo³ywaæ lêk.

Przytoczê w tym momencie

przypadek mojej przyja-

ció³ki, która wspomnia³a,

¿e mama œpiewa³a jej tak¹

oto ko³ysankê:

„Dziad w bramie wyci¹ga

rêkê,

Pies poszarpa³ mu sukienkê

I biedaka goni stró¿,

Œpij, dziecinko ju¿.”

Kto po czymœ takim móg³by

spokojnie spaæ?

Zale¿y to pewnie od wy-

obraŸni i od tego, czy ktoœ

potrafi siê ze swoimi lêkami

zmierzyæ. Z tego za³o¿enia

wysz³a w³aœnie Magdalena

Ciemierkiewicz (ur. w 1992 r.),

absolwentka warszawskiej

ASP, która uwa¿a, ¿e bajki,

legendy i mity to sposób na

z³agodzenie strachu, jakiego

doœwiadczamy w realnym

¿yciu.

- Baœnie, nawet te braci

Grimm, które w pierwotnej

formie, s¹ opowieœciami

okrutnymi, krwawymi, maj¹

nauczyæ nas, jak sobie radziæ

z lêkiem i silnymi emocjami

– mówi artystka.

S³uchaj¹c bajek, uto¿sa-

miamy siê z ich bohaterami,

odnajdujemy w ich historiach

towarzysz¹c¹ nam na co

dzieñ grozê i mo¿emy na-

zwaæ j¹ po imieniu, oswoiæ. I

w³aœnie po to, jak zapewnia

Magdalena Ciemierkiewicz,

jest ta wystawa. ̄ eby oswoiæ

lêki z dzieciñstwa.

Wystawa prezentuje

kola¿e powsta³e w ci¹gu

kilku ostatnich lat. Autorka

wykorzysta³a w nich oryginal-

ne, czarno-bia³e fotografie

nieznanych jej osób i repro-

dukcje dzie³ sztuki, które

zestawi³a, tworz¹c w³asn¹

narracjê.

- W kola¿ach u¿ywam ob-

razów, które mo¿na nazwaæ

„œmietnikiem historii”, dlate-

go, ¿e s¹ to obrazy w pewien

sposób porzucone, kupione na

rynku staroci lub znalezione

– wyjaœnia Magdalena

Ciemierkiewicz.

Kola¿e przywo³uj¹ atmos-

ferê dzieciêcych koszmarów

i lêków, równie¿ tych prze-

¿ywanych w szkole, np. na

lekcjach wf-u. Autorka opo-

wiada o nich z perspektywy

dziecka, którego wyobraŸnia

ubiera lêk w dziwne kszta³ty,

pajêcze macki i wiecznie

otwarte oczy. Mrocznoœæ

obrazów potêguje umiejêt-

ne wykorzystanie przez

autorkê ró¿nych odcieni

szaroœci.

Wystawê kola¿y Magdaleny

Ciemierkiewicz „Z³e bajki”

w Galerii 81 Stopni przy ul.

K³opotowskiego 38 lokal 5

ogl¹daæ mo¿na do 22 listopada

2019 roku.

Joanna Kiwilszo

Z³e bajki
Lêki dzieciñstwa, echa horrorów braci Grimm,

oswojone w czarno-bia³ych kola¿ach, zaprezentowa³a

12 paŸdziernika w Galerii 81 Stopni Magdalena

Ciemierkiewicz.


