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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. 8

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

dokoñczenie na str. 2
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Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

O wydmie g³oœno by³o ju¿

dziesiêæ lat temu, kiedy poja-

wi³y siê plany przed³u¿enia

ulicy Œwiatowida przez œrodek

wydmy do ulicy Modliñskiej

(pisaliœmy o tym w NGP w

artykule „Wydma czy ulica?”).

Plany te oprotestowa³y towarzy-

stwa ekologiczne, zwracaj¹c

uwagê na niezwykle cenne

walory przyrodnicze Wydmy

Nowodworskiej jako rzadkiej

formy krajobrazu w aglomera-

cji warszawskiej i proponuj¹c

spo³eczny wariant nowego

odcinka arterii, omijaj¹cy

piaszczyste wzgórze. Ekolodzy

t³umaczyli, ¿e nieliczne ju¿

wydmy, jako paraboliczne

wa³y usypane z piasków,

zachowa³y siê w pierwotnej

formie tylko na M³ocinach, w

Rembertowie i w³aœnie na

Bia³o³êce, za obecn¹ pêtl¹

autobusow¹ Nowodwory, w

rejonie ulic Dzierzgoñskiej i

Leœnej Polanki, i dlatego

warto je chroniæ.

Jeœli chodzi o Wydmê No-

wodworsk¹ na Bia³o³êce, to

niestety trzeba o niej mówiæ

ju¿ w czasie przesz³ym. Wy-

dma, choæ by³a obiektem

szczególnym dla miasta,

równie¿ ze wzglêdu na unikalny

w Warszawie, porastaj¹cy

j¹ las wydmowy, zosta³a

w³aœnie rozorana przez ko-

parki i buldo¿ery wykonawcy

przed³u¿enia, dochodz¹cej

obecnie do ulicy Hanki Ordo-

nówny, linii tramwajowej wraz

z dwiema dwupasmowymi

jezdniami ulicy Œwiatowida,

do ulicy Modliñskiej. Wyciêto

kilkaset drzew, g³ównie sosen

i brzóz, reszta prawdopodobnie

Wydma Nowodworska

zniszczona
Linia tramwajowa na Tarchomin bêdzie jedn¹ z najdro¿-

szych inwestycji tego typu w mieœcie. Nie ze wzglêdu

na finanse, lecz na koszty przyrodnicze, jakie wszyscy

zap³acimy po zniszczeniu Wydmy Nowodworskiej.

Po wydr¹¿eniu tuneli cen-

tralnego odcinka linii M2 oraz

fragmentów na Targówku i Woli

cztery warszawskie tarcze

TBM o masie ponad 615 ton,

d³ugoœci niemal 100 metrów

i wysokoœci 6,4 metra ka¿da,

podzielone zosta³y na mniej-

sze elementy. Sk³adowane

Tarcze wracaj¹
Elementy tarcz TBM Anna i Maria s¹ ju¿ w drodze na

budowê metra na Bródnie. To stamt¹d na prze³omie

marca i kwietnia ruszy pierwsza tarcza dr¹¿¹ca tunele

w kierunku stacji Trocka. W zesz³ym tygodniu rozpoczê³y

siê transporty fragmentów ponad 615-tonowej maszyny.

by³y w fabryce tubingów przy

ul. Marywilskiej.

Od dzisiejszej nocy rozpo-

czê³y siê transporty pierwszej

z tarcz na stacjê C21 Bródno,

gdzie budowany jest szyb

startowy. Monta¿ tarcz bêdzie

prowadzony na placu budowy,

Od kombatantów po zwierzêta

Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo³ecznego Targówka

Jak mówi³a przed wyborami

Lilianna Lach, podsumowuj¹c

kadencjê, Dzielnicowa Komisja

Dialogu Spo³ecznego Targów-

ka ma za sob¹ weryfikacjê

tworz¹cych j¹ organizacji

pozarz¹dowych. Gdy komisja

powstawa³a w 2013 r., liczy³a

dwadzieœcia dwa NGOS-y,

potem rozros³a siê do czter-

dziestu. Aktualnie s¹ w niej

32 organizacje o ró¿nym

profilu, w tym m.in. Fundacja

Pomocy i Promocji KOMBATANT,

Stowarzyszenie dla Rodzin,

Katolickie Stowarzyszenie

W³aœnie up³ynê³a kolejna, dwuletnia kadencja DKDS-u

na Targówku. Na przewodnicz¹c¹ ponownie wybrano

Liliannê Lach. Do zarz¹du, w wiêkszoœci, tak¿e weszli

dzia³acze od dawna zwi¹zani z komisj¹. Zapowiada siê

stabilna praca mêskiego zespo³u kierowanego przez kobietê.

Rewolucja u bram?

SM „Bródno” po wyborach do rad osiedli na kadencjê 2019-2024

Opisane wy¿ej formalne

kwestie, nie s¹ mo¿e bardzo

ciekawe, ale od tego zaczynaj¹

siê dzia³ania rad osiedli. Dla

przypomnienia, w SM „Bród-

no”, ze wzglêdu na wielkoœæ

spó³dzielni, dzia³aj¹ cztery

osiedla: „Podgrodzie”, „Kon-

dratowicza”, „Wysockiego” i

„Toruñska”. Jak na razie, naj-

wiêksz¹ aktywnoœæ wykaza³o

„Podgrodzie”. Rada tego

osiedla nie tylko siê ukonsty-

tuowa³a, co by³o obowi¹zkowe

dla wszystkich rad i odby³o

siê 19 grudnia; lecz tak¿e ma

za sob¹ pierwsze robocze

posiedzenie – 9 stycznia br.

Pozosta³e rady zbior¹ siê w

koñcu stycznia.

Na „Podgrodziu” jest o

tyle proœciej, ¿e do rady

weszli nowi ludzie, mieszkanki

i mieszkañcy niezwi¹zani z

Zarz¹dem SM „Bródno”.

Wszyscy s¹ zainteresowani

zmianami na lepsze, rze-

czywistymi dzia³aniami na

rzecz cz³onkiñ i cz³onków

Pó³tora miesi¹ca po wyborach, które zakoñczy³y siê

na pocz¹tku grudnia 2019 r., rady osiedla ukonstytuowa³y

siê, czyli wybra³y przewodnicz¹ce/przewodnicz¹cych, ich

zastêpców, sekretarzy, a tak¿e sk³ady komisji tematycznych

i ich przewodnicz¹ce/przewodnicz¹cych. To pocz¹tek

aktywnoœci nowo wybranych rad. Pora na codzienn¹

pracê. Na pewno nie wszêdzie bêdzie ³atwo, bo nie we

wszystkich radach do g³osu dosz³y osoby nowe, niezwi¹zane

z Zarz¹dem SM „Bródno”.
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Od kombatantów po zwierzêta

Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo³ecznego Targówka

Niepe³nosprawnych przy

Parafii œw. Marii Magdaleny

czy Stowarzyszenie w obronie

zwierz¹t dzikich i udomowio-

nych „Mruczek”.

- Nasza komisja sta³a siê

s³awna, bo poruszamy wa¿ne

tematy, na przyk³ad dotycz¹ce

rozwi¹zañ komunikacyjnych

w dzielnicy czy rozbudowy

spalarni – podkreœli³a prze-

wodnicz¹ca. – W przypadku

wa¿nych tematów frekwencja

jest wysoka, uczestniczy w

spotkaniach wiêkszoœæ orga-

nizacji i wielu mieszkañców,

³¹cznie nawet 60 osób. Gdy

tematy s¹ luŸniejsze, œrednio

bierze udzia³ 16-17 organizacji.

Ta œrednia to najlepszy wynik

Warszawie.

W minionym roku podczas

posiedzeñ DKDS-u porusza-

no m.in. tematy zwi¹zane z

bud¿etem obywatelskim, pla-

nowan¹ od lat rozbudow¹

Zak³adu Utylizacji Sta³ych

Odpadów Komunalnych przy

ul. Gwarków; tematy dotycz¹ce

zmian komunikacyjnych, pla-

cówek pobytu codziennego,

wspó³pracy z urzêdem dzielnicy;

by³y te¿ spotkania z zarz¹dem

Targówka wybranym na now¹

kadencjê samorz¹du.

Ustêpuj¹cemu zarz¹dowi

DKDS-u podziêkowa³ Bartosz

Szajkowski, wiceburmistrz

opiekuj¹cy siê komisj¹ z

ramienia w³adz dzielnicy.

- Jesteœcie dostrzegani,

cenimy wasz¹ pracê - podkreœli³.

Pora na wybory

Na przewodnicz¹c¹ lub

przewodnicz¹cego zg³oszono

cztery osoby, dwie zrezygno-

wa³y, ostatecznie startowali:

dotychczasowa przewodnicz¹-

ca Lilianna Lach i Zbigniew

Sagañski, reprezentuj¹cy

Niezale¿ny Samorz¹dny

Zwi¹zek Zawodowy „Solidar-

noœæ” 80. Kandydat, przedsta-

wiaj¹c siê, podkreœli³ swoje

doœwiadczenie w dzia³alnoœci

spo³ecznej, zwi¹zki z Fabryk¹

Samochodów Osobowych,

chêæ pracy dla spo³ecznoœci

Targówka, a jako g³ówny cel

pracy w komisji wymieni³

wzmocnienie aktywnoœci

mieszkañców w sprawach

spo³ecznych. W tajnych wybo-

rach Lilianna Lach uzyska³a

15 g³osów, a Zbigniew Sa-

gañski – jedenaœcie.

W wyborach na pozosta³e

miejsca w zarz¹dzie starto-

wa³o siedem osób, wybrano

– zgodnie ze statutem – piêæ.

S¹ to: Mariusz Bielecki z

Rady Osiedla Targówek Fa-

bryczny, Pawe³ Bruszewski z

organizacji ZOOM Targówka,

Adam Jaworowski ze Stowarzy-

szenia Rodów Jaworowskich,

Jaros³aw Modzelewski ze

Stowarzyszenia Razem dla

Targówka i Zbigniew Sagañski

z NSZZ „Solidarnoœæ” 80.

Zarz¹d ukonstytuuje siê w

styczniu br., jak zapewni³a

„stara” nowa przewodnicz¹ca.

A w lutym odbêdzie siê

posiedzenie DKDS-u ju¿ z

nowym zarz¹dem wybranym

na lata 2020-2022. Wtedy za-

prezentowane zostan¹ plany

pracy komisji na 2020 rok.

Czym zajmuje siê DKDS

na Targówku?

W sensie administracyjno-

organizacyjnym Dzielnicowa

Komisja Dialogu Spo³ecznego

w Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy dzia³a na podstawie

uchwalanego co roku programu

wspó³pracy m.st. Warszawy z

organizacjami pozarz¹dowymi

i jest dobrowolnym oraz sa-

morz¹dnym zrzeszeniem or-

ganizacji pozarz¹dowych i

podmiotów dzia³aj¹cych na

rzecz Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy. DKDS ma

charakter inicjatywno-do-

radczy w zakresie wspó³pracy

m.st. Warszawy i Dzielnicy

Targówek z organizacjami

pozarz¹dowymi.

A teraz mniej urzêdowo. Z

zamieszczonych na stronach

urzêdu dzielnicy sprawozdañ

wynika, ¿e ka¿dy rok jest nieco

inny, ale generalnie komisja

bierze udzia³ w sesjach i pra-

cach wszystkich komisji Rady

Warszawy i Rady Dzielnicy

Targówek. Opiniuje dokumenty

urzêdu miasta i dzielnicy, a

tak¿e projekty zwi¹zane z

konkursami dotacyjnym i

uczestniczy w pracach komisji

konkursowych. Bierze udzia³

w pracach dzielnicowej Rady

Seniorów i w Spo³ecznej Radzie

Zak³adu Utylizacji Sta³ych Od-

padów Komunalnych (ZUSOK).

Uczestniczy w konsultacjach

spo³ecznych, dzia³aniach

zwi¹zanych z bud¿etem oby-

watelskim (dawniej zwanym

partycypacyjnym). Bierze udzia³

w spotkaniach z mieszkankami

i mieszkañcami dzielnicy w

Miejscach Aktywnoœci Lokalnej

np. w MAL-u w DK Œwit.

Ponadto cz³onkowie zarz¹du

i przedstawiciele organizacji

spó³dzielni; chc¹cy „odœwie¿yæ”

struktury.

W pozosta³ych radach

(trzech) nie jest tak komfortowo.

Najbardziej skomplikowana

sytuacja jest w Radzie Osiedla

„Toruñska”. Na 22 osoby

tworz¹ce radê, jedenaœcie

to d³ugoletni dzia³acze

spó³dzielni, a druga jede-

nastka – osoby nowe. Trudno

jest tak¿e dlatego, ¿e wybrani

zostali „stary” przewodnicz¹cy,

pe³ni¹cy tê funkcjê w po-

przednich kadencjach i jedna

z jego zastêpczyñ. Równy

podzia³ g³osów w nowej radzie

sprawia, ¿e konieczne bêd¹

wspó³praca i kompromis, by

mo¿liwe by³o przeg³osowanie

i przyjêcie jakiejkolwiek

uchwa³y. Zobaczymy, jak

sprawy siê potocz¹.

Osoby nowe w radach

musz¹ wiele siê nauczyæ. Nie

tylko zasad dzia³ania, lecz

tak¿e nabyæ umiejêtnoœæ

wnikliwego czytania doku-

mentów, zwracania uwagi

na sprawy naprawdê wa¿ne.

Ponadto niezbêdne bêdzie

szukanie sensownego roz-

wi¹zywania problemów,

wyciszanie konfliktów i

niezadzieranie nosa.

„Podgrodzie” w awan-

gardzie

Rada Osiedla „Podgrodzie”

na pierwszym roboczym

posiedzeniu przyjê³a trzy

uchwa³y wa¿ne dla wszystkich,

pokazuj¹c, jakie sprawy s¹

istotnie i co mo¿na zmieniæ

od rêki.

Pierwsza uchwa³a zobo-

wi¹zuje dyrektora osiedla do

zabezpieczenia i udostêpnie-

nia do kontroli dokumentacji

z lat 2014-2019, a tak¿e

zapewnienia mo¿liwoœci

przeprowadzenia kontroli.

Rada chce poznaæ dokumenty

pokazuj¹ce dzia³alnoœæ dyrek-

tora osiedla i jego zastêpców,

a tak¿e dotycz¹ce skarg miesz-

kañców, przetargów i umów

zawieranych przez kierownictwo

osiedla, gospodarki lokalami

u¿ytkowymi w zasobach osie-

dla, i wszystkie inne, które

wp³ywaj¹ na funkcjonowanie

osiedla i wysokoœæ op³at.

Kontrolê przeprowadz¹ upo-

wa¿nieni cz³onkowie komisji

rewizyjnej rady osiedla.

W drugiej uchwale, rada

osiedla postanawia zwróciæ

siê do zarz¹du spó³dzielni, by

ten, natychmiast, zobowi¹za³

redaktora naczelnego gazety

„Nasze Bródno” do wydzielenia

jednej kolumny w ka¿dym

wydaniu gazety, któr¹ bêdzie

redagowaæ rada osiedla. W

uzasadnieniu rada osiedla

pisze, ¿e ostatnie wybory do

rad osiedli pokaza³y, i¿ cz³on-

kowie spó³dzielni nie znaj¹

pracy rad z ostatnich 25 lat i

nie podoba im siê biernoœæ

wybieranych przedstawicieli.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e taka

sytuacja, to efekt niew³aœci-

wej polityki informacyjnej. Z

tego wzglêdu rada osiedla

chce porozumiewaæ siê z

mieszkañcami za poœrednic-

twem gazety wydawanej

przez spó³dzielniê i redagowaæ

jedn¹ kolumnê (stronê). Jed-

noczeœnie redaktor naczelny,

zgodnie z prawem prasowym,

nadal bêdzie podejmowaæ

ostateczn¹ decyzjê w kwestii

publikacji.

I wreszcie trzecia uchwa³a,

która postanawia, by rada

nadzorcza spó³dzielni, w

trybie natychmiastowym,

zobowi¹za³a zarz¹d do bez-

zw³ocznego umieszczania w

systemie elektronicznego

Rewolucja u bram?

SM „Bródno” po wyborach do rad osiedli na kadencjê 2019-2024

dokoñczenie ze str. 1 pozarz¹dowych nale¿¹cych

do DKDS-u uczestnicz¹ w

licznych szkoleniach i warsz-

tatach. Wspólnie z urzêdem

dzielnicy, DKDS wspó³orga-

nizuje imprezy kulturalne,

sportowe, pikniki. Zajmuje siê

aktywizacj¹ organizacji poza-

rz¹dowych, przygotowuje

spotkania z przedstawicielami

zarz¹du i rady dzielnicy,

wspó³pracuje z radami osiedli,

promuje w³asne dzia³ania w

lokalnych spo³ecznoœciach.

Jak widaæ, lista jest d³uga.

Pokazuje, ¿e nie mo¿na siê

dziwiæ s³owom przewodni-

cz¹cej Lilianny Lach, ¿e to

ciê¿ka, wymagaj¹ca spo³eczna

praca. Daje wiele satysfakcji,

ale trzeba na ni¹ poœwiêciæ

du¿o czasu i zawsze pamiê-

taæ o tym, ¿e DKDS dzia³a na

zasadach dialogu.

S³ów kilka o Dzielnico-

wych Komisjach Dialogu

Spo³ecznego

DKDS-y tworz¹ przedsta-

wiciele organizacji pozarz¹-

dowych, a tak¿e – z g³osem

doradczym – reprezentanci

dzielnicowych instytucji np.

domów kultury, OPS-ów,

szkó³, i co najmniej jeden,

przedstawiciel miasta delego-

wany przez urz¹d dzielnicy.

DKDS-y maj¹ charakter otwar-

ty, czyli ka¿da organizacja

mo¿e do³¹czyæ do komisji w

dowolnym momencie. Przed-

stawiciel nowej organizacji ma

prawo g³osu od nastêpnego

posiedzenia. Liczebnoœæ

komisji nie ma ograniczeñ.

Najczêœciej skupiaj¹ one

przedstawicieli oko³o 30

organizacji.

W spotkaniach komisji, z

g³osem doradczym, mog¹ braæ

udzia³ eksperci, specjaliœci,

przedstawiciele ró¿nych insty-

tucji, w tym spó³ek miejskich

i inni zaproszeni goœcie.

Cele i zadania DKDS-ów

s¹ takie jak ogólnomiejskich,

ale maj¹ charakter dzielnicowy,

a dodatkowo, skupiaj¹c or-

ganizacje z ró¿nych bran¿,

zajmuj¹ siê wieloma tematami.

Generalnie, pracuj¹, by po-

lepszyæ i zwiêkszyæ efektyw-

noœæ dzia³añ prowadzonych

dla mieszkañców. Dziêki

DKDS-om urzêdy dzielnic

otrzymuj¹ wa¿ne informacje

o potrzebach spo³ecznych i

maj¹ cennego partnera w

dyskusjach o rozwi¹zywaniu

problemów.

G³ówne zadanie mery-

toryczne DKDS-ów to

wspó³tworzenie i konsulto-

wanie polityki dzielnicy w

dziedzinach zwi¹zanych z

dzia³alnoœci¹ organizacji po-

zarz¹dowych. Chodzi tu

zw³aszcza o nowo powstaj¹ce

dokumenty i akty prawne

dzielnic. To zadanie mo¿na

realizowaæ, gdy w³adze dzielnic

w³¹czaj¹ komisje do prac nad

nowymi rozwi¹zaniami.

DKDS-y opiniuj¹ te¿ te-

maty konkursów, deleguj¹

przedstawicieli organizacji

do prac w dzielnicowych

komisjach konkursowych i

do zespo³ów oceniaj¹cych

realizacjê zadañ publicznych

w ramach ma³ych grantów.

Jolanta Zientek-Varga

dokoñczenie ze str. 1 dostêpu do informacji proto-

ko³ów i za³¹czników do

uchwa³ i protoko³ów zarz¹du,

rady nadzorczej i rady osie-

dli. To niezbêdne, poniewa¿,

jak pokaza³y ostatnie wybory

do rad osiedli, cz³onkinie i

cz³onkowie spó³dzielni nie

wiedz¹ o dzia³aniach zarz¹du,

rady nadzorczej spó³dzielni

i rad osiedli. To m.in. efekt

braku protoko³ów z posie-

dzeñ rad osiedli i za³¹czników

do nich, które powinny byæ

integraln¹ czêœci¹ protoko-

³ów. Odpowiedzialnoœæ za

zaniedbania ponosi zarz¹d

spó³dzielni, ale nadzór nad

prac¹ zarz¹du nale¿y do rady

nadzorczej, która dotychczas

nie robi³a tego we w³aœciwy

sposób.

Rok zmian?

Zmiany w radach osiedli,

po raz pierwszy od lat, stwo-

rzy³y now¹ sytuacjê w SM

„Bródno”. Ma³o kto wierzy³, ¿e

to mo¿liwe. Skostnia³a, przez

wiele lat budowana struktura,

wydawa³a siê nie do ruszenia.

Musia³y pojawiæ siê osoby,

mieszkañcy, którzy stwierdzili,

¿e nie wszystko stracone, ¿e

mo¿na skruszyæ monolit.

Wymaga to jednak aktyw-

noœci cz³onkiñ i cz³onków

spó³dzielni, którzy udzia³em

w wyborach poka¿¹, ¿e chc¹

zmian, zag³osuj¹ przeciw

staremu, a za nowym.

Wybory do rad osiedli

pokaza³y, ¿e mo¿na ludzi

zmobilizowaæ i zachêciæ do

aktywnoœci. Trzeba im jednak

pokazaæ, ¿e mog¹ mieæ

wp³yw na to, co siê dzieje w

spó³dzielni. Ten pierwszy

krok, to wy³om w dotych-

czasowej strukturze. Przed

spó³dzielni¹ coroczne walne

zgromadzenie spó³dzielczyñ

i spó³dzielców. Wybory do rad

osiedli napawaj¹ optymi-

zmem, ¿e i na walnym

frekwencja bêdzie du¿a i

niemo¿liwe (zmiana w³adz),

stanie siê faktem.

Na razie, wykorzystuj¹c

³amy miesiêcznika „Nasze

Bródno”, wydawanego za

pieni¹dze cz³onkiñ i cz³onków

spó³dzielni; prezes Krzysztof

Szczurowski stwierdzi³, ¿e

wielu obietnic z³o¿onych

podczas wyborów przez „no-

wych”, nie uda siê zrealizo-

waæ. Mocno te¿ wyrazi³ siê o

dzia³aczach lokalnych, którzy

swoj¹ mrówcz¹, aktywizuj¹c¹

prac¹, wywo³ali pospolite

ruszenie w wyborach do rad

osiedli. Znamienne jest jedno

zdanie: „Czy liczyæ siê powinny

demagogiczne has³a, czêsto

oderwane od rzeczywistoœci,

czêsto wrêcz k³amliwe tylko

po to, by osi¹gn¹æ zamierzo-

ny cel, jakim jest zdobycie

w³adzy” (zgodnie z zapisem

– przyp. red.). Ciekawie

brzmi to w ustach cz³owieka,

który 25 lat jest prezesem

SM „Bródno”.

Jolanta Zientek-Varga

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej zwanej

k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

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

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 15/CP/T/2019 z dnia

31 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie osiedlowej

sieci ciep³owniczej w zwi¹zku z planowan¹ przebudow¹

i budow¹ osiedlowej sieci ciep³owniczej od komory

WP18/L4 do WP18/L5 wzd³u¿ ul. Po¿arowej, na terenie

dzia³ek nr ew. 4/3 i 4/6 z obrêbu 4-18-10 w Dzielnicy

Targówek w Warszawie

Pouczenie:

Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹

ww. decyzji 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.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo do wniesienia

odwo³ania od decyzji do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego, za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê.

Odwo³anie mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiœcie lub za

poœrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni

od dnia dorêczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie

z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane

po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym nast¹pi³o

publiczne obwieszczenie.

Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 03.01.2020 r.
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- Pani doktor w jaki sposób

diagnozuje Pani chorego

pacjenta?

Ka¿da osoba ma swoj¹

w³asn¹ metafizyczn¹ kon-

strukcjê, która steruje prac¹

wszystkich narz¹dów wewnêtrz-

nych utrzymuj¹c homeostazê

w ca³ym ciele fizycznym. Jest

to potê¿ny system kontroli

¿ycia, dzia³aj¹cy za pomoc¹

uk³adu nerwowego a wraz

z uk³adem dokrewnym (en-

dokrynnym) odpowiada za

utrzymanie homeostazy, czyli

¿yciowej równowagi wewnêtrz-

nej. Zdrowie jest naszym

darem. Stosujê diagnostykê

elektroakupunkturow¹.

 - A jaki uk³ad, wed³ug

Pani, jest najwa¿niejszy w

organizmie?

Tajemnice cia³a
Wesz³am do gabinetu diagnostycznego przy ulicy

Bartniczej 4, poniewa¿ s³ysza³am o ogromnych osi¹gniê-

ciach p. Olgi Gliñskiej w przywracaniu zdrowia osobom

schorowanym, bêd¹cym nawet w ciê¿kich stanach.

Tutaj ods³oniê tajemnice

choroby, tajemnice naszego

cia³a. Rozpoczynam pracê z

pacjentem od zdiagnozowa-

nia stanu zdrowia. Poniewa¿

cz³owiek ma wielowarstwowy

uk³ad, a choroba to tylko

wierzcho³ek problemu, jego

nie zdiagnozowana czêœæ

stanowi naruszenie systemu

samoregulacji. Pojawienie siê

choroby nie nastêpuje od

razu. Pojawiaj¹ siê pewne

symptomy œwiadcz¹ce o jej

rozwijaniu siê. Choroba to

proces d³ugotrwa³y, a ka¿da

dolegliwoœæ trwa jakiœ czas,

co nie zawsze jest czynni-

kiem zagra¿aj¹cym ¿yciu i

zdrowiu cz³owieka. Ostre

choroby trwaj¹ oko³o 4 dni

(wysoka gor¹czka, ostre za-

palenie, zatrucie czy silne

bóle menstruacyjne).

Stany zapalne trwaj¹ do 14

dni, a po antybiotykach nastê-

puj¹ zaburzenia równowagi

trwaj¹ce od 15 do 40 dni. Po

chorobie dochodzi do czê-

œciowego wyzdrowienia lub

przejœcia do postaci przewle-

k³ej i rozwoju powik³añ od

2 do 10 lat. W konsekwencji

mog¹ powstawaæ nowotwory,

zaburzenia hormonalne oraz

przewlek³e stany zapalne i

sta³e zmiany ustrojowe.

- Czy dodatkowo, w celu

wyzdrowienia pacjentów,

stosuje Pani akupunkturê?

Sama akupunktura ma

ograniczenia i nie dzia³a

uzdrawiaj¹co. Jest stosowa-

na na ogólnych punktach i

wykorzystywana w celach

komercyjnych. Jest bardzo

niewiele przypadków wyle-

czenia ciê¿kich chorób po-

przez zastosowanie tylko

akupunktury.

W mojej 19-letniej praktyce

lekarskiej stosujê koreañsk¹

metodê „z³otego smoka”, która

poprzez receptory oœrodko-

wego i obwodowego uk³adu

nerwowego uzdrawia cia³o.

Przyk³ady:

1. Jako ciekawostkê

podam, ¿e przy leczeniu

z³amanej nogi, pacjent po-

zby³ siê piasku w pêcherzu

moczowym, a czas zdrowienia

by³ skrócony z pó³ roku do 2

miesiêcy.

2. Wyleczy³am zez u dziecka

po wykryciu s³abego dzia³ania

nerek.

3. Wyleczy³am m³od¹

kobietê cierpi¹c¹ na siln¹

migrenê. Przyczyn¹ by³o

os³abienie nadnerczy, które

powodowa³o bardzo bolesne

miesi¹czkowanie.

4. Przywrócono zdrowie

mê¿czyŸnie i ca³kowit¹

sprawnoœæ ruchow¹ po

udarze mózgu gdy wykry³am,

¿e to spowodowa³a trzustka.

5. Mê¿czyzna w m³odym

wieku utraci³ mêskoœæ z

powodu os³abionej pracy

œledziony, czego nie wykry³o

USG. Po kuracji wszystko

wróci³o do normy.

6. Chora neurologicznie

pacjentka z zaburzeniem

pozapiramidowym, maj¹ca

spastycznoœæ w rêkach od-

zyska³a ruch palców, d³oni i

stawów oraz równowagê.

Kontakt z Pani¹ Olg¹ Gliñsk¹ e-mail:

helinia.akupunktura@gmail.com.

Gabinet jest czynny w soboty w godz. od 9.oo do 21.oo

(obowi¹zuj¹ zapisy) – Sp. z o.o. Helinia.

Wizyty domowe od poniedzia³ku do pi¹tku.

7. Przed³u¿am ¿ycie i jakoœæ

zdrowia chorym z wadami

genetycznymi.

Za rozmowê dziêkuje

Bogumi³a Szyd³owska
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Pod koniec ubieg³ego roku ukaza³ siê „Poradnik do-

brych praktyk architektonicznych. Praga-Pó³noc. Praska

kamienica”. Wydawc¹ publikacji, która powsta³a dziêki

wsparciu m.st. Warszawy (Biuro Sto³ecznego Konserwatora

Zabytków) jest stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”.

Publikacja powsta³a z myœl¹ o wszystkich podmiotach

zainteresowanych remontami zabytkowych kamienic na

Pradze: pracownikach urzêdów, w tym ZGN, administratorach,

zarz¹dach wspólnot mieszkaniowych, prywatnych inwestorach

oraz mi³oœnikach zabytkowej architektury.

Na 170 stronach autorzy analizuj¹ przyk³ady dobrych i z³ych

rozwi¹zañ zastosowanych przy remontach praskich kamienic.

Przygl¹daj¹ siê te¿ kamienicom-ikonom, które reprezentuj¹

cztery style dominuj¹ce w warszawskiej architekturze od lat 60.

XIX w. do wybuchu II wojny œwiatowej, i na podstawie cech

stylowych podpowiadaj¹, na czym powinni skupiæ siê inwestorzy

planuj¹c remont. Bardzo ciekawy jest te¿ rozdzia³ dotycz¹cy

poszukiwania dokumentacji pozwalaj¹cej odtworzyæ wygl¹d

praskich kamienic, których obecny stan, bêd¹cy pochodn¹

np. usuwania zdobieñ z elewacji po 1945 r., znacz¹co ró¿ni

siê od pierwotnego. Czytelnicy ksi¹¿ki w przystêpny sposób

mog¹ równie¿ zapoznaæ siê z formami wsparcia finansowego

dla w³aœcicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, czy

ujêtych w gminnej ewidencji zabytków, które oferuje Mazowiecki

Wojewódzki Konserwator Zabytków i warszawski samorz¹d.

Publikacja dostêpna jest w formie drukowanej (nak³ad ograniczony)

lub elektronicznej, na stronie porozumieniedlapragi.pl       IP

Poradnik jak remontowaæ

praskie kamienice

To ju¿ pi¹ty, wieñcz¹cy d³ugie

godziny treningów i przygotowañ

pokaz, jaki m³odzi tancerze z

„Aglai” prezentuj¹ zwykle przed

Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Tym

razem - w konwencji oscarowej gali

- wiêc jak na hollywoodzk¹ uro-

czystoœæ przysta³o, by³ i czer-

wony dywan, i piêkne kostiumy,

t³um fotoreporterów goni¹cych

za swymi idolami, a tak¿e bardzo

elegancki konferansjer.

Przypominaj¹c fragmenty

kultowych filmów z przepiêkn¹

muzyk¹, roztañczeni m³odzi

artyœci przenieœli nas w ma-

giczny œwiat filmu. Magia to

w³aœciwe s³owo, bo tancerze

ruchem swojego cia³a opowiadali

historie ze znanych arcydzie³

sztuki filmowej.

Zobaczyliœmy taneczn¹ wersjê

„Czarnego ³abêdzia” Darrena

Aronofsky’ego i „Moulin Rouge”

Baza Luhrmanna. Przekonali-

œmy  siê, ¿e mo¿na zatañczyæ

nie tylko sceny z „Dirty Dancing”

Emila Ardolino, ale równie¿,

wydawa³oby siê ma³o taneczne

historie bokserskie. Anita Go-

Z czerwonym dywanem, gwiazdami i filmow¹ muzyk¹,

w sali widowiskowej  pó³nocno-praskiego DOSiR-u odby³

siê 20 grudnia 2019 r. Œwi¹teczny Pokaz wychowanków

Pracowni Tañca „Aglaja”.

liszewska z grupy juniorów

œwietnie zatañczy³a do muzyki

z filmu „Fighter” a Jakub So-

snowski wcieli³ siê w Rocky’ego

z pamiêtnego filmu z 1976 roku

o tym samym tytule.

Na oscarowej gali nie mog³o

zabrakn¹æ „Titanica” i choæby

jednego „Bonda” – wybór pad³ na

„Spectre”, który przedstawi³a

grupa seniorek. M³odsze grupy

prezentowa³y siê w uk³adach

do muzyki z filmów animowa-

nych: „Króla Lwa”, „Shreka” i

„Piêknej i Bestii”, gdzie partie

solowe zatañczyli Zuzanna

Lewandowska i Jakub So-

snowski. To by³o niesamowite,

kipi¹ce energi¹ widowisko,

œwiadcz¹ce o du¿ych umiejêt-

noœciach praskich tancerzy.

Pracownia Tañca „Aglaja”

jest bowiem szko³¹ prask¹.  Ist-

nieje od 7 lat. Za³o¿y³a j¹ w

2012 r. Dominika D¹bkowska,

dla której  taniec jest pasj¹ od

pi¹tego roku ¿ycia. Uczennica

Joanny Szokalskiej i Agustina

Egurroli, wielokrotna mistrzyni

i wicemistrzyni Polski, finalist-

ka Mistrzostw Europy i Œwiata

w stylu jazz, dance show, disco

dance oraz hip hop, tancerka

warszawskich teatrów Rampa

i Roma, Dominika wychowa³a

siê na Targówku, i kiedy tylko

pojawi³ siê pomys³ za³o¿enia

w³asnej szko³y tañca, postano-

wi³a za³o¿yæ j¹ na Pradze, aby

w ten sposób daæ mo¿liwoœæ

rozwoju utalentowanym w tym

kierunku dzieciom i m³odzie¿y

z prawobrze¿nej Warszawy.

- Wiedzia³am, ¿e to bêdzie

Praga, bo ja wierzê w tutejsze

dzieci – mówi Dominika D¹b-

kowska. – Jedne maj¹ l¿ej,

inne trudniej, ale wiem, ¿e to

s¹ zdolne dzieci, tylko trzeba

im pomóc, je¿eli nie poprzez

taniec, to inaczej zaintereso-

waæ, pokazaæ, ¿e mo¿na siê

rozwijaæ, przyjaŸniæ, posze-

rzaæ swoje horyzonty.

Dzieci ze Pracowni Tañca

„Aglaja” wyje¿d¿aj¹ na obozy,

bior¹ udzia³ w turniejach w

kraju i za granic¹. Wiedz¹

jednak, ¿e na sukcesy trzeba

solidnie pracowaæ i ¿e tylko

regularne treningi daj¹ efekty.

- Nawet najm³odsze dzieci

wiedz¹, po co przychodz¹ na

salê – wyjaœnia Dominika

D¹bkowska – ¿e bawimy siê w

pewnych momentach treningu,

a w innych – pracujemy.

Aktualnie w Pracowni Tañca,

Ruchu i Relaksu „Aglaja”,

mieszcz¹cej siê Dzielnicowym

Oœrodku Sportu i Rekreacji przy

ul. Szanajcy 19, dzieci i m³o-

dzie¿ tañcz¹ w kilku grupach, w

ró¿nych kategoriach wiekowych

i takich stylach, jak jazz, modern

dance, disco dance i hip hop,

pocz¹wszy od grupy pocz¹tku-

j¹cej, dzieci od 4 do 7 lat, przez

œredniozaawansowan¹ (8-12

lat) i grupê juniorsk¹ (12-15 lat)

po grupê seniorsk¹ jazzow¹.

W grupie pocz¹tkowej, czyli

najm³odszych dzieci tañcz¹-

cych pó³ roku, wyodrêbniono

grupê trochê bardziej za-

awansowan¹, czyli dzieci w

tej samej kategorii wiekowej,

ale tañcz¹cych ju¿ 1-1,5 roku.

Podobnie w grupie œrednioza-

awansowanej wyodrêbni³a siê

grupa turniejowa startuj¹ca

na Mistrzostwach Polski i na-

le¿¹ca do kadry narodowej

Polskiej Federacji Tañca.

Oddzielnie istnieje te¿ grupa

hip-hop-u. Dodatkowo, od

dwóch lat w szkole funkcjonuje

grupa Teatru Tañca. Te dwie

ostatnie grupy prowadzi Wik-

toria Benedykciuk. Natomiast

taniec wspó³czesny prowadzi

kierowniczka baletu Teatru

Sabat, Julia £awrenowa.

Œwietni instruktorzy, wspa-

nia³a choreografia i utalento-

wane dzieci – to wszystko

sk³ada siê na sukces Pracowni

Tañca „Aglaja” i sprawia, ¿e

mogliœmy ogl¹daæ tak wspa-

nia³e widowisko, jakim by³

œwi¹teczny pokaz. Organiza-

tork¹ Oscarowej Gali by³a

Dorota Kaczmarczyk, natomiast

za przygotowanie tancerzy i

choreografiê odpowiedzialne

by³y Wiktoria Benedykciuk

i Dominika D¹bkowska.

Joanna Kiwilszo

a nastêpnie tarcze zostan¹

opuszczone do szybu startowe-

go. Po zakoñczeniu monta¿u i

rozruchu na prze³omie marca i

kwietnia ruszy pierwsza tarcza

dr¹¿¹ca tunele w kierunku stacji

Trocka, zaœ po oko³o miesi¹cu

w œlad za ni¹ ruszy drugi TBM.

Nocami kolejne elementy

tarczy TBM bêd¹ przewo¿o-

ne transportem specjalnym

na plac budowy stacji C21

Bródno. Na odcinku bródnow-

skim tunele bêd¹ dr¹¿y³y

TBM Anna i TBM Maria

D³ugoœæ tuneli pó³nocno-

wschodniego odcinka drugiej

Tarcze wracaj¹
linii metra to 5787 metrów.

Daje to 3858 prefabrykowa-

nych pierœcieni po 1,5 metra

ka¿dy. Maszyny skrawaj¹ce

od momentu uruchomienia

bêd¹ pracowa³y 24 godziny

na dobê. Jedynym warun-

kiem dla zatrzymania pracy

jest problem z napotkanym

pod³o¿em lub z sam¹ ma-

szyn¹ czy te¿ wymiana ostrzy

tn¹cych. Tarcza TBM jest w

pe³ni zmechanizowana, jednak

jej pracê nadzoruje 12-osobo-

wa za³oga, która pracuje na

cztery zmiany. Do napêdu

TBM s³u¿y 16 par si³owników

hydraulicznych.

dokoñczenie ze str. 1

Oscarowa Gala Tañca
Dom Kultury Zacisze

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

31.01 (pi¹tek) godz. 11.00 „Obudzi³am siê w Wenezueli”

spotkanie z Jadwig¹ Mierzyñsk¹, d³ugoletni¹ mieszkank¹

Wenezueli, w ramach Klubu Podró¿nika – „Szklana Góra”

MAL. Wstêp wolny.

1.02 (sobota) godz. 19.00-23.00 Domówka – karnawa³owo

i tanecznie w atmosferze muzyki lat 70-tych, 80-tych… i

wspó³czesnych przebojów. Wstêp 40 z³. Liczba miejsc ograniczona.

2.02 (niedziela) godz. 17.00 „Œpi¹ca Królewna” przedstawienie

dla dzieci 3+. Bilet w cenie 12 z³.

3.02 (poniedzia³ek) godz. 11.00 „Koncert” – spektakl teatru

pantomimy. Wyst¹pi¹ studenci z Uniwersytetu Trzeciego

Wieku z Teatru ¯ydowskiego i wokalistka Hanna Michalik

z Centrum Kultury Jidysz. Wstêp wolny.

8.02 (sobota) godz. 16.00-20.00 Disco Party dla doros³ych

– wieczorek taneczny dla doros³ych. Mile widziane stroje

hippisowskie. Wstêp 15 z³.

16.02 (niedziela) godz. 16.00-20.00 Walentynkowy wieczorek

taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³.

Ferie na Zaciszu 2020

I tydzieñ 10-14.2.2020

Mikromodelarstwo – 10-14.2.20 Gry strategiczne dla

uczestników zajêæ Pracowni Modelarstwa U£AN, godz. 9.00-16.00.

Karnet: 150 z³. Zakup karnetu w Informacji DK Zacisze.

Zajêcia dla nowych uczestników – 11.2.20 i 12.2.20 (wtorek

i œroda) w godzinach 11.00-14.00 – nauka sk³adania modeli.

Wejœcie pojedyncze: 30 z³ (prosimy o przyniesienie w³asnych

modeli, jest te¿ mo¿liwoœæ zakupienia ich u instruktora).  

ZIMA W RUCHU, 10-14.2.20

Zajêcia dla dzieci 6+. Karnet na jedn¹ formê ruchow¹: 80 z³,

karnet na trzy formy: 210 z³. Zajêcia ruchowe, godz. 12.45-13.45

Spora porcja ruchu, zabawy i uœmiechu dla ka¿dego dziecka.

Podczas spotkañ wykorzystamy gry i zabawy integracyjne,

animacje, æwiczenia polepszaj¹ce ogólny rozwój cech mo-

torycznych takich jak si³a, szybkoœæ i wytrzyma³oœæ.

Japonia daleka i bliska, godz. 10.00-11.00

Poznamy krótk¹ historiê i wspó³czesnoœæ kraju kwitn¹cej

wiœni i wschodz¹cego s³oñca. Nauczymy siê podstawowych

zwrotów w jêzyku japoñskim, poznamy pisowniê podstawowych

znaków oraz liczebniki japoñskie. Ponadto, nauczymy siê

japoñskich sztuk walki, tj. karate, ju jitsu, kobudo, ken jitsu.

Poznamy shuriken, bo i nunchaku... 

Karate/Sztuki i sporty walki..., godz. 11.20-12.20

Poznamy podstawowe techniki obron, uników, dŸwigni,

zejœæ, bloków oraz ciosów i kopniêæ rodem z karate, judo,

ju jitsu i kick boxingu. Za³o¿ymy prawdziwy kask i rêkawice

bokserskie, bêdziemy æwiczyæ z u¿yciem worka i maty.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dalej zwanej k.p.a.,

art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018 r.

poz. 1945 ze zm.),

Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 01/CP/T/2020 z

dnia 10.01.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego, polegaj¹cej na przebudowie osiedlowej

sieci cieplnej wraz z przy³¹czami, na dzia³kach ew.

nr 58/24, 50/1, 53, 42/3, 51/2, 131 z obrêbu 4-10-12 w

rejonie ulic Witebskiej i Poleskiej, w Dzielnicy Targówek

w Warszawie.

Pouczenie:

Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹

ww. decyzji 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.

Stronom postêpowania s³u¿y prawo do wniesienia

odwo³ania od decyzji, do Samorz¹dowego Kolegium

Odwo³awczego, za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê.

Odwo³anie mo¿na sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiœcie (Wydzia³

Obs³ugi Mieszkañców parter) lub za poœrednictwem

operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia

dorêczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym

nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.

Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 14.01.2020 r.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Bia³o³êcka karuzelaSpo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Rada Warszawy w grudniu

ub. roku przyjê³a uchwa³ê

dotycz¹c¹ bud¿etu m.st

Warszawy, w tym tak¿e za-

³¹czników dzielnicowych.

Wynika z niej, ¿e w 2020 roku

bêdziemy mieli do dyspozycji

457 541 832 z³ote w tym na

wydatki bie¿¹ce 374 9035 907 z³

i wydatki maj¹tkowe 82 605 925 z³.

Odbywa siê to przy skromnym

wk³adzie dzielnicy do docho-

dów ca³ego miasta. W roku

bie¿¹cym musimy wypraco-

waæ tylko 76,7 mln z³otych.

Zwykle w ostatnich latach

by³o to ponad 100 mln, ich

zmniejszenie wynika ogólne

ze zmian w przepisach prawa

i spadku dochodów w ca³ym

mieœcie, które szacowane

jest na ponad 1,3 miliarda

z³otych. Na co g³ównie wydat-

kowane bêd¹ pieni¹dze?

Struktura wydatków na Pradze

od lat nie ulega zmianom:

gros z nich to gospodarka

komunalna (148 milionów) i

oœwiata (133 miliony). Kolejne

pozycje to rodzina (75 milionów,

a w tym wszystkie programy +),

administracja (32 miliony),

pomoc spo³eczna (18,5 mln),

przedszkola, ochrona œrodo-

wiska, kultura i sport po ok.

10 milionów. Kilka s³ów na

temat wydatków inwesty-

Mamy bud¿et
cyjnych. Drogi - koñczymy

modernizacjê ulicy Korsaka

i chcemy zbudowaæ ci¹g

pieszo-rowerowy do dawnego

cmentarza cholerycznego.

Kontynuowany bêdzie program

ciep³o sieciowe w budynkach

komunalnych – ok. 10 mln, w

przesz³ym roku chcemy tak¿e

od sieci miejskiej pod³¹czyæ

Zespó³ Szkó³ nr 40 na ulicy

Objazdowej i zlikwidowaæ

istniej¹c¹ tam kot³owniê

olejow¹, oraz program rewita-

lizacji Pragi za ponad 50 mln.

Rozpoczynamy tak¿e kolejny

program, doposa¿enie budyn-

ków komunalnych w windy

- 5,5 mln. W bie¿¹cym roku

rozpoczynamy w gospodarce

komunalnej dwa kolejne zada-

nia. Pierwszy z nich to budowa

budynku komunalnego z

funkcj¹ ¿³obka na parterze

przy ul Stolarskiej, drugi to

rozpoczêcie likwidacji wyso-

koemisyjnych Ÿróde³ ciep³a,

czyli kopciuchów, w lokalach

komunalnych. Z innych wa¿nych

inwestycji nale¿y wspomnieæ

o koñczeniu modernizacji

budynku SP 30 przy Kawê-

czyñskiej 2 i rozpoczêciu

budowy dwóch kompleksów

sportowych. Pierwszy to hala

sportowa przy SP 73 przy

Bia³ostockiej 10/18, drugi to

kompleks sportowych boisk

na Golêdzinowie przy Jagiel-

loñskiej 47. Planowane jest

tak¿e zadaszenie pneu-

matyczne boiska Orlik przy

ul. Szanajcy 5. Rozpocznie

siê tak¿e modernizacja bu-

dynku LO im R. Barbosy przy

ul. Burdziñskiego. Najwiêksz¹

pozycj¹ wœród inwestycji zie-

lonych bêdzie modernizacja

parku Micha³owskiego przy

Kawêczyñskiej za ponad 2,3

miliona. Znajd¹ w przysz³o-

rocznym bud¿ecie miejsce

realizacje zwyciêskich projektów

z bud¿etu obywatelskiego, jak

budowa tê¿ni na Floriañskiej

czy muralu dotycz¹cego hi-

storii powstania Nowej Pragi.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Po³amane elementy odbla-

skowe na wyspach dziel¹cych

pasy jezdni, poprzekrzywiane

znaki drogowe, urwane s³upki

rozgraniczaj¹ce chodniki od

jezdni, czy wreszcie uszko-

dzone przystanki autobusowe

i tramwajowe, to w ostatnich

tygodniach czêsty widok na

ulicach Warszawy, w tym Pragi.

Tych zniszczeñ nie powoduj¹

wandale, czy osoby, które roz-

piera nadmiar energii. Spraw-

cami s¹ kierowcy. Przyczyny

bywaj¹ ró¿ne. Brawura, chêæ

zaimponowania pasa¿erom,

przecenienie w³asnych umie-

jêtnoœci, szczególnie, gdy

zapomnia³o siê o zimowych

oponach, a nawierzchnia

drogi jest oblodzona. Czasem

siadanie za kó³kiem po spo-

¿yciu, co stanowi zagro¿enie

dla ¿ycia nie tylko kierowcy,

ale przede wszystkim innych

uczestników ruchu drogowego.

Swoje dok³ada infrastruktura

– szerokie miejskie arterie,

mimo ograniczaj¹cych prêd-

koœæ  znaków, samym swoim

kszta³tem zachêcaj¹ do szybkiej

jazdy. £agodnie wyprofilowane

³uki, chêæ zd¹¿enia na po-

marañczowym œwietle, czy

niedostatecznie doœwietlone

przejœcia dla pieszych.

Wszystko to ma wp³yw na

sytuacjê na drogach.

Piszê o tym, maj¹c w pa-

miêci ubieg³oroczn¹ tragediê

na ul. Sokratesa, ale te¿

poruszaj¹c¹ do dziœ pra¿an

œmieræ 14-letniej Klaudii na

skrzy¿owaniu Kijowskiej z

Targow¹ w 2016 r. (zginê³a na

miejscu, potr¹cona przez

pirata drogowego), czy kolej-

ne uderzenia samochodów

w wejœcie do Kina Praha.

Wreszcie, maj¹c przed oczyma

wyrwê w murze „Konesera”,

która powsta³a na skutek

zatrzymania siê na nim sa-

mochodu, uczestnicz¹cego w

policyjnym poœcigu na pocz¹t-

ku stycznia br. W ka¿dym z

tych miejsc – na zniszczonym

przystanku tramwajowym,

na zdemolowanym przejœciu

dla pieszych, czy wreszcie na

chodniku, na którym szaleñ-

czy rajd zakoñczy³ œcigany

kierowca, móg³ znajdowaæ siê

ka¿dy z nas. Tragicznych

nastêpstw takich zdarzeñ

mo¿na siê tylko domyœlaæ.

Niestety, mimo ogólnopol-

skiego poruszenia, jak po

pamiêtnym wypadku na So-

kratesa, zmiany maj¹ce zapo-

biegaæ podobnym tragediom,

nastêpuj¹ zbyt wolno. Symbolem

w³aœnie progi zwalniaj¹ce na

bielañskiej ulicy, które zosta³y

zamontowane przez drogo-

wców… po tragedii, mimo, ¿e

od lat mówi³o siê o potrzebie

fizycznego spowolnienia pojaz-

dów w³aœnie na tej konkretnej

arterii. Mo¿na by powiedzieæ,

Apel o bezpieczne ulice
Pierwszy proces tworzenia

bud¿etu partycypacyjnego na

œwiecie rozpocz¹³ siê w 1989

roku w Brazylii w mieœcie

Porto Alegre. Od tego czasu

bud¿et partycypacyjny roz-

szerzy³ siê na setki miast

ca³ego œwiata. W Polsce po

raz pierwszy wprowadzono

go w 2011 w Sopocie. W

2018 do ustaw o samorz¹dach

dodano trwa³e regulacje w

tym zakresie. Ten pomys³

oddania czêœci bud¿etu

dzielnic w rêce mieszkañców

wielu przyjê³o z zadowole-

niem. Ja równie¿, bo poprzez

powstanie bud¿etu partycy-

pacyjnego i przesuniêcie

œrodków i inicjatyw w dó³,

mieszkañcy mieli uzyskaæ

bardziej bezpoœredni wp³yw

na lokalne inwestycje. Jednak

po tym nadesz³y konkretne

projekty, g³osowania i realiza-

cje. Jedn¹ z nich jest „Pla¿a

na Bia³o³êce”, która ju¿ staje

siê legendarna. Na Bia³o³êce,

z programu bud¿etu obywa-

telskiego powsta³a pla¿a,

która le¿y przy ujœciu kolek-

tora oczyszczalni œcieków,

ciesz¹c nozdrza zapachami

mydlin i innych œrodków

chemicznych, nie zawiera

piasku, nie dotyka rzeki i jest

wyposa¿ona w kilka w¹tpliwej

jakoœci artefaktów, g³ównie

drewnianych. Utworzenie i

zagospodarowanie tego roz-

s³awiaj¹cego nasz¹ dzielnicê

w ca³ej Polsce przybytku

nast¹pi³o z inicjatywy radne-

go Piotra Cieszkowskiego i

wiceburmistrza dzielnicy

Jana Mackiewicza, obu z

ugrupowania Razem dla

Bia³o³êki, bêd¹cego w koali-

cji z warszawsk¹ Platform¹

Obywatelsk¹. Jako lokalizacjê

wskazano teren na wysokoœci

Ksi¹¿kowej/Odkrytej 15-25.

Projekt wygra³, jednak pla¿a

nie powsta³a we wskazanym

miejscu, bo Zarz¹d Zieleni

zmieni³ jej lokalizacjê na

przestrzeñ na wysokoœci

Aluzyjnej. Inwestycja zosta³a

w³aœnie ukoñczona, choæ na

pla¿owiczów bêdzie musia³a

poczekaæ co najmniej kilka

miesiêcy. Mamy styczeñ,

wiêc mieszkañcy ani myœl¹

rozk³adaæ kocyki nad Wis³¹.

Inicjatorzy pomys³u w listopa-

dzie 2019 roku zapewniali, ¿e

na pla¿y bêdzie mnóstwo

atrakcji takich jak grille, ³awki,

le¿aki, altana czy place zabaw

dla dzieci. Patrz¹c jednak na

atrakcje, które tam mamy,

powy¿sze deklaracje brzmi¹

niczym ponury ¿art. Na nowej

niby-pla¿y jest boisko do

siatkówki bez siatki, drew-

niana ³ódeczka wype³niona

piaskiem, niewielki sza³as,

ma³a zje¿d¿alnia dla dzieci

oraz kilka stolików z ³awkami.

Co zaskakuj¹ce, na pla¿y nie

ma piasku. I chyba jeszcze

d³ugo nie bêdzie, poniewa¿

znalaz³a siê tam osobna

piaskownica dla dzieci. „Jest

Pla¿a obywatelska

to miœ na miarê naszych

czasów” komentuj¹ w Interne-

cie mieszkañcy, nawi¹zuj¹c

do s³ynnej sentencji z filmu

„Miœ” Stanis³awa Barei. Film

jest pierwsz¹ czêœci¹ trylogii

o Ryszardzie Ochódzkim,

prezesie Klubu Sportowego

„Têcza”, który z ³atwoœci¹

wykorzystuje systemowe

nieprawid³owoœci na w³asn¹

korzyœæ. Trzeba dopilnowaæ,

aby bud¿et partycypacyjny

nie sta³ siê kolejn¹ pralni¹

publicznych pieniêdzy.

Apelujê do mieszkañców o

staranniejsze sprawdzanie,

na co oddaj¹ swój g³os. W

dzielnicy nadal rz¹dzi koali-

cja PO-RdB i ¿eby szybko

nie okaza³o siê, ¿e gru-

dniowa pla¿a bez piasku

za 150 tysiêcy z³otych to

„ma³y Miœ”. Partycypujmy z

g³ow¹.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce

¿e podobnie jest na Pradze.

Kolejne wypadki na skrzy¿owa-

niu Okrzei i Jagielloñskiej

(ostatni w minionym tygodniu),

a mimo to nadal ani nie dopro-

wadzono do zwê¿enia pasów

jezdni, czy esowania toru jazdy,

ani te¿ nie wyniesiono tarczy

skrzy¿owania, o co od dawna

apeluj¹ prascy spo³ecznicy.

Wci¹¿ daleko Warszawie

do wizji zero, gdy na drogach

nie ginie ¿aden pieszy. Wizji,

któr¹ uda³o siê np. wdro¿yæ w

Jaworznie, mieœcie, w którym

infrastruktura swoim kszta-

³tem pozwala swobodnie

poruszaæ siê samochodem,

ale jednoczeœnie ogranicza

brawurê za kó³kiem. Takich

odwa¿nych dzia³añ potrzeba

Warszawie. Potrzeba równie¿

konkretnych zmian legislacyj-

nych, chroni¹cych pieszych.

Wspomina³ o nich premier

w swoim expose i miejmy

nadziejê, ¿e na ich wprowa-

dzenie nie bêdziemy czekaæ

do koñca kadencji.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

Od kwietnia 2019 r. po War-

szawie je¿d¿¹ elektryczne

samochody, które mo¿na wy-

po¿yczyæ na minuty za pomoc¹

aplikacji telefonicznej. Nie s¹

tak denerwuj¹ce, jak dzia³aj¹ce

w podobnym systemie elek-

tryczne hulajnogi, gdy¿ jak

dot¹d nikt nie wpad³ na to, by

bia³o-zielony samochodzik

zaparkowaæ na chodniku, pod

nogami przechodniów. Swoj¹

drog¹, ciekawe jak policja eg-

zekwuje od nich mandaty za

z³e parkowanie, a ZDM op³aty

za parkowanie – przecie¿

kierowca po zaparkowaniu

opuszcza samochód na zawsze.

Wypo¿yczenie jest niedro-

gie, obs³uga banalnie prosta,

ale aut jest na razie niedu¿o.

Mo¿e wyjaœnienie znajdziemy

we Wroc³awiu, gdzie w³adze

miasta w³aœnie odstêpuj¹

przed czasem od umowy z

operatorem podobnego sys-

temu, który dzia³a³ tam od

listopada 2017 r. Obie strony

nie œpiesz¹ siê z wyjaœnieniem,

dlaczego koñcz¹ wspó³pracê,

wiadomo jednak, i¿ w syste-

mie zarejestrowa³o siê 60 000

u¿ytkowników, z których sta-

tystycznie ka¿dy przejecha³

siê 10 razy – a to przez dwa

lata niezbyt du¿o.

W Warszawie w³aœcicielem

systemu jest spó³ka nale¿¹ca

do wielkiego koncernu RWE,

dla którego dop³acanie do

niskiego popytu na lokalne

us³ugi nie jest problemem.

Mo¿emy dziêki temu swo-

bodnie ulegaæ s³odkiemu

z³udzeniu, i¿ je¿d¿¹c elektrycz-

nym samochodem dbamy o

œrodowisko. Wiêkszoœæ z nas

nie ma bowiem œwiadomoœci,

¿e pr¹d do ³adowarek samo-

chodowych, jak ka¿dy inny,

musi zostaæ gdzieœ wyprodu-

kowany, w Polsce – najczê-

œciej w elektrowni wêglowej.

A ka¿de magazynowanie

energii powoduje jej straty,

wiêc czêœæ wyprodukowanej

energii zmarnuje siê, zanim

napêdzi samochód.

Co prawda, RWE chwali

siê, i¿ pr¹d do stacji ³adowa-

nia samochodów na terenie

Warszawy pochodzi z odna-

wialnych Ÿróde³ energii (OZE),

co potwierdza stosownymi

certyfikatami, ale trzeba pa-

miêtaæ o dwóch rzeczach.

Po pierwsze, suma mocy

elektrowni jest wartoœci¹ sta³¹,

zatem u¿ycie do samochodów

pr¹du z OZE oznacza, ¿e

do innych celów spalaæ siê

bêdzie wiêcej wêgla.

Po drugie, te OZE koncernu

RWE to zespó³ 18 stupiêædzie-

siêciometrowych wiatraków

zbudowanych na obrze¿u

Suwalskiego Parku Krajobra-

zowego. W swoich krajach

zachodnie koncerny stawiaj¹

takie gigantyczne œmig³a

poœrodku wielokilometro-

wych, jednostajnych pól

uprawnych albo na œrodku

morza, a u nas – nad jezio-

rem Hañcza. Ciekawe, kto

wyda³ na to zgodê?

A koncern RWE, w Polsce

promuj¹cy „zielon¹” energiê,

w Niemczech walczy z poli-

tyk¹ rz¹du d¹¿¹cego do

szybkiej rezygnacji z wêgla

w energetyce. Podobnie jak

inne tamtejsze firmy – jedna

z nich uruchamia w³aœnie w

Zag³êbiu Ruhry elektrowniê

wêglow¹ Datteln IV o mocy

1200 MW – znacznie wiêkszej

ni¿ ¯erañ i Siekierki razem

wziête. Paliwem dla Datteln

IV jest wêgiel z Rosji, z wy-

sok¹ zawartoœci¹ metali

ciê¿kich. Wêgiel z polskich

kopalñ by siê nie nada³. Prze-

cie¿ je trzeba zlikwidowaæ.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

S³odkie z³udzenie dba³oœci
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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,

609-631-186

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

A U TO C H O L O WA N I E

513-606-666

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

SPRZEDAM

SPRZEDAM komplet naczyñ

kuchennych, poœciel we³nian¹

dwuosobow¹ 22 614-37-09,

883-315-063

mini og³oszenia

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

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

Prowadzenie polityki wy-

³¹cznie na u¿ytek Jaros³awa

Kaczyñskiego i swoich wy-

borców zaczyna przynosiæ

gorzkie owoce. Brak dobrych

relacji z s¹siadami, antyunijna

arogancja dyplomatyczna,

wykpiwanie Komisji Weneckiej

oraz ignorowanie Rosji zaskut-

kuje b³êdem - nieobecnoœci¹

prezydenta na obchodach

Holocaustu w Jerozolimie.

To da powód nieobecnoœci

Putina w Auschwitz-Birkenau.

A 27.01.2020 m¹dre przemó-

wienie bez krzyków, napadów

œmiechu mo¿e odrobiæ upo-

korzenie. Putin œwiatowo

zakpi³ z ustawy o IPN, spe-

³niaj¹c wszystkie wymogi do

jego aresztowania, zgodnie

z zapisami owej s³awetnej

ustawy. Nie widzê te¿ silnej

solidarnoœci pañstw Unii z

niesolidarnymi Polakami. W

dyplomacji obowi¹zuje wy-

obraŸnia i dalekowzrocznoœæ.

Wiecowe pohukiwania jak

sêdziów przybli¿aj¹ nas jedy-

nie do Janowa Podlaskiego.

Proszê Szanownych Pañstwa,

przeciêtny cz³owiek posiada-

j¹cy pieska lub kotka którego

nos wystaje ponad pod³ogê

Nieobecni g³osu nie maj¹
ok. 10 cm jest œwiêcie prze-

konany, ¿e jego zwierzak ¿yje

w tym samym otoczeniu, co

jego w³aœciciel. Otó¿ nie.

Maluchy ¿yj¹ w zupe³nie innym

œwiecie ni¿ ludzie doroœli.

Podobnie nasze dzieci, ¿yj¹c

bli¿ej pod³ogi, czuj¹ œwiat

zupe³nie innym ni¿ my. Men-

talnie dzieci s¹ du¿o bli¿ej

zwierz¹t ni¿ doroœli. Czêsto

do gabinetu przychodz¹

zwierzaki z zapaleniem

przewodów zewnêtrznych,

zmianami skórnymi na

brzuszkach i problemami z

uk³adem oddechowym. Czêsto

stosowane s¹ antybiotyki i

sterydy. W pierwszej fazie

choroby oczywiœcie jest popra-

wa, ale z czasem s¹ nawroty

lub - jak relacjonuj¹ w³aœciciele

- nie do koñca problem zosta³

wyleczony. Bardzo wa¿ne,

aby lekarz zapyta³ siê o rodzaj

pod³óg i œrodki s³u¿¹ce do

utrzymania ich w czystoœci.

Pasty i p³yny do pod³óg za-

wieraj¹ toksyczne sk³adniki,

do tego s¹ silnie alergogenne.

Podobnie dzia³a chemia do

czyszczenia dywanów i

chodników. Fakt sta³ego jej

stosowania wyjaœnia niesku-

tecznoœæ terapii i nawroty

alergii, bowiem w medycynie

bywa tak, ¿e niektóre cho-

roby s¹ objawem innych

chorób. Je¿eli równolegle z

psami i kotami zaczynaj¹

chorowaæ dzieci i doroœli, to

pewne jest, ¿e winna jest

chemia domowa.

Kolejny etap naszego „zwiedzania” Konstytucji Polski

z 1997 zabiera nas w dwa niby prozaiczne, a jednak jak¿e

kontrowersyjne rejony: obronnoœæ pañstwa oraz jêzyk

urzêdowy. Poruszymy w nim równie¿ kwestiê ulokowania

stolicy oraz symbole kraju.

Podstawê dla istnienia i dzia³ania naszych si³ zbrojnych

stanowi:

Art. 26. 1. Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej s³u¿¹

ochronie niepodleg³oœci pañstwa i niepodzielnoœci jego tery-

torium oraz zapewnieniu bezpieczeñstwa i nienaruszalnoœci

jego granic.

2. Si³y Zbrojne zachowuj¹ neutralnoœæ w sprawach poli-

tycznych oraz podlegaj¹ cywilnej i demokratycznej kontroli.

Oczywiœcie, istniej¹ ustawy uzupe³niaj¹ce, oraz pewne

ograniczenia wynikaj¹ce z umów miêdzynarodowych. O

obronnoœci naszego kraju powsta³y tomy, pozwolê sobie

jednak obecny stan rzeczy podsumowaæ cytatem z Winstona

Churchilla: „Wojny nie wygrywa siê ewakuacjami”

W polskim parlamencie okresowo pojawiaj¹ siê inicjatywy

dotycz¹ce jêzyków urzêdowych obowi¹zuj¹cych w PR.

Konstytucja bardzo dok³adnie wskazuje na jêzyk polski, jako

jedyny obowi¹zuj¹cy na terytorium ca³ego kraju.

Art. 27. W Rzeczypospolitej Polskiej jêzykiem urzê-

dowym jest jêzyk polski. Przepis ten nie narusza praw

mniejszoœci narodowych, wynikaj¹cych z ratyfikowanych

umów miêdzynarodowych.

Jednak¿e w niektórych gminach wprowadzono dodatkowo

jêzyki pomocnicze. Nale¿¹ do nich: niemiecki, litewski,

bia³oruski oraz kaszubski.

Art. 28. 1. God³em Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek

or³a bia³ego w koronie w czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej s¹ kolory bia³y

i czerwony.

3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek D¹browskiego.

4. God³o, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj¹

ochronie prawnej.

5. Szczegó³y dotycz¹ce god³a, barw i hymnu okreœla ustawa.

Art. 29. Stolic¹ Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Oba te artyku³y s¹ istotne dla ka¿dego Polaka, ale i równie¿

dla osoby która chce nasz kraj obra¿aæ, co na podstawie ustaw

o których mowa w art.28 ust. 5 podlegaj¹ ochronie prawnej,

a ich bezczeszczenie wi¹¿e siê ze znacznymi sankcjami/

konsekwencjami karnymi.

Prawnik na Wrotkach

Si³y zbrojne

Na ul. Dzieln¹ 15, gdzie

znajduje siê sto³eczne Biuro

Reczy Znalezionych przynie-

siono w ubieg³ym roku m.in.

639 telefonów, 412 zegarków,

106 tabletów, 58 laptopów,

33 aparaty fotograficzne i

36 czytników. Do depozytu

trafi³o te¿ 18 pierœcionków,

18 obr¹czek i 14 ³añcuszków

znalezionych na terenie miasta.

- Mieszkañcy przynosz¹ do

nas ró¿ne przedmioty, prze-

wa¿aj¹ dokumenty, telefony,

elektronika, zegarki (w tym

smartwatche i opaski fitness),

gotówka, bi¿uteria oraz torby

i plecaki. Zdarzaj¹ siê równie¿

nietypowe znaleziska jak wózek

wid³owy, kask jeŸdziecki, te-

lewizor, dron czy elektronicz-

ny t³umacz – mówi Arkadiusz

R¹czkowski z Biura Admini-

stracji i Spraw Obywatelskich,

koordynuj¹cy pracê biura.

Przedmioty dostarczane

s¹ przede wszystkim przez

instytucje, takie jak policja,

stra¿ miejska, Metro War-

szawskie, Lotnisko Chopina,

Centrum Nauki Kopernik,

sto³eczne kina czy centra

handlowe.

Pracownicy biura poszu-

kuj¹ w³aœcicieli przedmiotów

i staraj¹ siê ich zidentyfiko-

waæ. Dzwoni¹ pod numery

telefonów, znajduj¹ce siê na

wizytówkach pozostawionych

w teczkach i dokumentach

oraz ostatnio wybierane nu-

mery w telefonach komórko-

wych lub kontaktuj¹ siê drog¹

mailow¹ (o ile jest to mo¿li-

we i urz¹dzenie nie zosta³o

zablokowane).  

W przypadku rzeczy, które

nie zawieraj¹ dokumentów lub

jakichkolwiek danych kontakto-

wych, do w³aœcicieli wraca rocznie

zaledwie oko³o 8% rzeczy.

Jak odebraæ zagubione

rzeczy?

Aby odebraæ zagubione

przedmioty w miejskim biurze

przy ul. Dzielnej nale¿y

przedstawiæ dowód zakupu

lub inny dokument poœwiad-

czaj¹cy w³asnoœæ. Kiedy jest

to niemo¿liwe (np. obr¹czki,

zegarka czy pierœcionka) -

konieczne bêdzie dok³adne

opisanie zguby, okreœlenie

jej cech szczególnych oraz

wskazanie okolicznoœci i

potencjalnego miejsca zagu-

bienia. Nale¿y tak¿e op³aciæ

koszty przechowania i utrzy-

mania rzeczy oraz poszuki-

wania osoby uprawnionej

do odbioru.

Rzeczy s¹ przechowywa-

ne przez dwa lata od dnia

znalezienia. Po tym terminie

Warszawskie zguby - gdzie szukaæ i jak odebraæ?
W 2019 r. w sto³ecznym Biurze Rzeczy Znalezionych

przyjêto na przechowanie 9 800 rzeczy, rok wczeœniej

by³o ich 9 700. Warszawiacy gubili g³ównie dokumenty,

telefony, zegarki i elektronikê.

Do tej pory w konsultacjach

kolejnych miejskich regulaminów

czystoœci dowodzono, ¿e to

naliczanie op³at od osoby jest

najw³aœciwsze. Tymczasem

miasto zmieni³o zdanie. Osoby,

które sumiennie segreguj¹

odpady i ograniczaj¹ ich iloœæ

w ¿aden sposób nie s¹ w tym

rozwi¹zaniu nagradzane, co

dzia³a wybitnie demotywuj¹co.

Miasto nie zachowa³o siê

zapobiegliwie, przez lata nie

przeprowadzaj¹c nawet po-

rz¹dnej edukacji w zakresie

w³aœciwych zachowañ, aby

ka¿dy mieszkaniec wiedzia³, co

gdzie nale¿y wyrzucaæ. Nawet

po ostatniej zmianie regulaminu

utrzymania czystoœci i roz-

szerzeniu obowi¹zków segre-

gowania o kolejny pojemnik -

na papier, akcja edukacyjna

ruszy³a dopiero po roku.

Mimo du¿ych plakatów,

wreszcie widocznych w

przestrzeni miasta, na przy-

stankach i autobusach, nadal

œwiadomoœæ mieszkañców

jest zbyt ma³a. Czêsto nie

wiedz¹, ¿e plastikowych ku-

beczków nie trzeba myæ, tylko

opró¿niæ, a paragony to nie

papier i wyrzucamy je do

zmieszanych. K³opotliwym

odpadem s¹ te¿ wszelkie

pojemniki po sprejach, np.

dezodorantach, czy lakierach do

w³osów, które tak naprawdê

powinny trafiæ do odpadów

niebezpiecznych. Ale tych z

domu siê nie odbiera. Takie

odpady nale¿a³oby odwieŸæ do

Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów (PSZOK), a najlepiej

wybieraæ produkty w innych,

nadaj¹cych siê do recyklingu

opakowaniach.

W naszej dzielnicy problem

œmieci to dodatkowo trwaj¹ce

Œmieciowy ba³agan

prawo w³asnoœci przechodzi

na znalazcê, o ile odbierze rzecz

w wyznaczonym terminie. W

przypadku nieodebrania

rzeczy ich w³aœcicielem staje

siê na mocy art. 19 ust. 1

ustawy o rzeczach znalezio-

nych m.st. Warszawa.

Gdzie szukaæ zguby?

Og³oszenia na temat

zagubionych przedmiotów

publikowane s¹ m.in. w Biu-

letynie Informacji Publicznej,

na tablicy informacyjnej Biu-

ra Rzeczy Znalezionych oraz

Elektronicznej Tablicy Og³o-

szeñ Urzêdu m.st. Warszawy.

Informacje na temat godzin

otwarcia Biura oraz dane

kontaktowe dostêpne s¹ na

stronie: http://bip.warszawa.pl/

Menu_podmiotowe/Urzad/

Biura_Urzedu/AO/Ogloszenia/

Biuro_Rzeczy_Znalezio-

nych.htm

Warszawskie Biuro Rzeczy

Znalezionych zosta³o powo-

³ane do ¿ycia 67 lat temu

przez Radê Narodow¹ m.st.

Warszawy. Obecnie znajduje

siê w strukturze Biura Admini-

stracji i Spraw Obywatelskich

Urzêdu m.st. Warszawy. Za-

sady jego funkcjonowania

okreœla ustawa z 20 lutego

2015 r. o rzeczach znalezionych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 908)

oraz regulamin dzia³alnoœci

Biura Rzeczy Znalezionych

ustalony Zarz¹dzeniem nr

284/2017 Prezydenta m.st.

Warszawy z 17 lutego 2017 r.

od lat przepychanki z firm¹

je wywo¿¹c¹. Mimo licznych

skarg i zapewnieñ ratusza,

¿e umowa z firm¹ Lekaro nie

bêdzie przed³u¿ona, to ona

po raz kolejny rok temu wy-

gra³a przetarg na obs³ugê

Pragi Pó³noc. Problemy s¹ nie

tylko z terminowym odbiorem

gabarytów, ale te¿ innych

frakcji. Ba, nawet z pozna-

niem harmonogramu wywozu

œmieci dla swojej posesji

mo¿e byæ k³opot. Mojego nie

ma na stronie miasta, mimo

licznych monitów. W odpo-

wiedzi na kolejne zg³oszenie

otrzyma³am wskazanie, ¿e

swojego harmonogramu mam

szukaæ w zak³adce dla…

Wawra, Rembertowa i Weso³ej.

Parafrazuj¹c s³owa prezy-

denta Starzyñskiego - „Pragê

widzê wielk¹”...

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

Po s¹siedzku

Wprawdzie z przesuniêciem o miesi¹c, ale nieodwo³alnie

wzrastaj¹ ceny odbioru œmieci z gospodarstw domowych.

Mimo wielu propozycji naliczania op³at, pozwalaj¹cych

lepiej odzwierciedliæ rzeczywiste zu¿ycie, np. powi¹zanego

ze zu¿yciem wody, zaproponowano najmniej sprawiedliw¹,

jedn¹ stawkê - 65 z³ dla ka¿dego mieszkania i 94 z³ dla

ka¿dego domu jednorodzinnego.
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Wydma Nowodworska zniszczona

uschnie lub osunie siê, jak to

bywa na klifowym nadmorskim

wybrze¿u.

Ani od rzecznika general-

nego wykonawcy inwestycji,

Zarz¹du Transportu Miejskiego,

ani od rzeczniczki dzielnicy

Bia³o³êka nie uzyskaliœmy na

razie odpowiedzi, kto wyda³

decyzjê œrodowiskow¹ na

tak¹ dewastacjê krajobrazu.

Natomiast z dostêpnego ra-

portu o oddzia³ywaniu przed-

siêwziêcia na œrodowisko

dowiadujemy siê, ¿e stratê

drzew koliduj¹cych z moder-

nizowan¹ drog¹ oceniono

jako znaczn¹.

„Trzeba usun¹æ 56 procent

zinwentaryzowanego drzewo-

stanu, w tym wiele cennych

egzemplarzy: dêby, lipy, wi¹zy”

– czytamy w raporcie.

Równoczeœnie autorzy ra-

portu oznajmiaj¹, ¿e przejœcie

pasa drogowo-torowego przez

Wydmê jest koniecznoœci¹ i

¿e „przedsiêwziêcie nie po-

gorszy stanu siedlisk dziko

wystêpuj¹cych ptaków na te-

renie Doliny Œrodkowej Wis³y

(obszar Natura 2000) poniewa¿

ul. Œwiatowida nie przecina

chronionego terenu, zbli¿a siê

jedynie do granicy obszaru

Natura 2000 na odl.550 m”.

A wiêc na wszelkie protesty

jest ju¿ za póŸno. Zreszt¹,

rzecznik prasowy ZTM, To-

masz Kunert zapewnia, ¿e

inwestycja jest legalna. ZTM

od dawna stara siê nas te¿

przekonaæ, ¿e realizuje d³ugo

oczekiwan¹ i bardzo po-

trzebn¹ inwestycjê, która

skróci mieszkañcom Winnicy

i D¹brówki Szlacheckiej czas

dojazdu do pracy. Trzeba

jednak zadaæ sobie pytanie:

jakim kosztem?

Dziœ, ogl¹daj¹c apokalip-

tyczne obrazy z dalekiej Au-

stralii, albo wygl¹daj¹c przez

okno w styczniowy dzieñ z

temperatur¹ oko³o 10 stopni

na plusie, nikt ju¿ chyba nie

w¹tpi w globalne ocieplenie

klimatu. Nie ma te¿ w¹tpliwoœci,

¿e winien temu jest cz³owiek

wycinaj¹cy lasy, rozbudowuj¹cy

miasta, zaburzaj¹c w ten spo-

sób równowagê biologiczn¹.

W³aœnie zniszczono chro-

nion¹ wydmê, wyciêto kilkaset

drzew. Wszystko to zrobiono

niby legalnie, zgodnie z miej-

scowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego.

Tylko ¿e ten plan ustalony,

a w³aœciwie przeforsowany

zosta³ 10 lat temu. Przez ten

czas wszystko siê zmieni³o.

Teraz mamy smog i ka¿de

drzewo powinno byæ na wagê

z³ota. Kiedy urzêdnicy, radni i

przedsiêbiorcy przyznaj¹, ¿e ci

„wstrêtni” ekolodzy, blokuj¹cy

przynosz¹ce wielkie zyski

inwestycje, mieli jednak racjê?

Na przyk³adzie Wydmy

Nowodworskiej widaæ, jak

³atwo manipuluje siê ludŸmi.

Po za¿artych bojach sprzed

dekady, sprawa wydmy na

kilka lat przycich³a. Co nie

oznacza, ¿e ZTM zaniecha³

swoich planów. Od 2013 roku

realizowa³ budowê linii tram-

wajowej etapami, nie przypo-

minaj¹c, z jakim kataklizmem

wi¹¿e siê budowa ostatniego

etapu inwestycji. Razem z

budow¹ linii tramwajowej

ZTM postanowi³ poszerzyæ

ulicê Œwiatowida.

I znów uwagê opinii publicznej

skierowano na inne problemy:

iloœæ pasów projektowanej

jezdni, czy bêd¹ skrêty w

lewo, jaki bêdzie dojazd na

poszczególne osiedla, itd.

Mieszkañcy protestowali prze-

ciwko „tarchostradzie”, czyli

wielkiej arterii z szeœcioma

pasami ruchu i bardzo siê

cieszyli, ¿e w efekcie ich

dokoñczenie ze str. 1

protestów Œwiatowida bêdzie

mia³a „tylko” po dwa pasy

ruchu w ka¿d¹ stronê. Uda³o

siê te¿ obroniæ 200-letni d¹b

przy ulicy Stefanika. O sprawie

wydmy jakoœ zapomniano, tym

bardziej, ¿e zapowiedziane

poszerzanie ulicy Œwiatowida,

po wyciêciu koliduj¹cych

drzew, stanê³o w miejscu.

Jednak ZTM postawi³ na

swoim i wraz z torami tram-

wajowymi przyst¹pi³ do wy-

d³u¿enia Œwiatowida od ulicy

Dzierzgoñskiej w stronê Mo-

dliñskiej, od razu z dwiema

jezdniami, po dwa pasy ruchu

w ka¿d¹ stronê. Oznacza to,

¿e przez najmniej zurbani-

zowan¹ czêœæ tzw. pasma

tarchomiñskiego przechodziæ

bêdzie ogromna arteria, jaka

przyda³aby siê, je¿eli ju¿, to na

odcinku przy Galerii Pó³nocnej,

gdzie notorycznie w godzinach

szczytu tworz¹ siê korki.

W dodatku okazuje siê, ¿e

wytyczony fragment ulicy

Œwiatowida z dwiema jezd-

niami nie dojdzie wcale do

ulicy Modliñskiej - ZTM dopiero

przygotowuje dokumentacjê

do uzyskania zezwolenia na

realizacjê ostatniego etapu

inwestycji. Na razie nowa

ulica Œwiatowida przetnie ulicê

T³uchowsk¹ i tam zatrzyma

siê w polu. Tramwaje te¿ do-

jad¹ tylko do tymczasowej

zawrotki na wysokoœci ulicy

Dionizosa. I to w³aœnie dla

tych kilkuset metrów torów z

jezdniami po bokach rozko-

pano Wydmê Nowodworsk¹.

Wnioski z tej zagmatwanej

i wrêcz absurdalnej historii s¹

nieweso³e. Zniszczono coœ

cennego dla idei sprzed dzie-

siêciu lat, w³aœciwie dzisiaj

nieprzydatnej. Obecna inge-

rencja zniszczy³a bezpowrotnie

naturaln¹ rzeŸbê Wydmy

Nowodworskiej, przerwano

ci¹g³oœæ powi¹zañ przyrodni-

czych, co spowoduje powolne

zamieranie cennych ekosystemów.

Mo¿na by³o spróbowaæ dzia³aæ

inaczej, zmniejszyæ skalê in-

westycji i przesun¹æ j¹ bardziej

na pó³noc. Planuj¹c rozwój in-

frastruktury lokalnej powinno

siê przecie¿ braæ pod uwagê

dobro dziedzictwa przyrody i

znaleŸæ sposób, aby omin¹æ

wydmê, która by³a atutem

przyrodniczym dzielnicy.

Joanna Kiwilszo

To ju¿ czwarty koncert ko-

lêd i piosenek œwi¹tecznych

zorganizowany przez muzy-

kuj¹cych uczniów i nauczy-

cieli Szko³y Podstawowej

nr 355 im. Jana Wedla przy

ulicy Ceramicznej 11 na

Bia³o³êce. Od kilku ju¿ lat

utalentowana m³odzie¿ i grono

pedagogiczne ³¹czy radoœæ

ze wspólnego kolêdowania z

niesieniem pomocy potrzebu-

j¹cym kolegom. Co wiêcej,

chêtnych do takiej formy po-

magania przybywa. Obecnie

na terenie szko³y dzia³aj¹ ju¿

cztery zespo³y wokalno-

instrumentalne.

Tegoroczny koncert, który

odby³ siê 17 stycznia i którego

tytu³ Happy Christmas, zapo-

¿yczony zosta³ od s³ynnej

piosenki Johna Lennona,

rozpocz¹³ zespó³ dzieciêcy

„¯anio³ki”. Za³o¿ony w 2015

roku i kierowany przez ̄ ane-

tê Augustin chór ma spory

dorobek: siedem nagranych p³yt

i udzia³ w kilku festiwalach

oraz imprezach miejskich, z

których najwa¿niejszym by³

Festiwal Bia³o³êka Kulturalna

w 2018 roku. Co ciekawe,

zespó³ œpiewa w kilku jêzy-

kach. Podczas pi¹tkowego

koncertu obok kolêdy polskiej,

dzieci wykona³y kolêdy w

jêzyku hiszpañskim, greckim

i hebrajskim.

Nie mniejszymi sukcesami

mog¹ poszczyciæ siê nastêpni

wykonawcy koncertu Happy

Christmas, czyli zespó³

wokalno-instrumentalny

„Kapela z Ceramicznej”.

Nazwa nie pozostawia w¹t-

pliwoœci, na terenie jakiej

szko³y zespó³ dzia³a. Kapela

za³o¿ona zosta³a w 2017

roku przez nauczycielkê

szko³y nr 355 Karolinê So-

czyñsk¹. Laureaci drugiego

miejsca w Mazowieckim Kon-

kursie Muzycznym „Debiuty”

i finaliœci  Miêdzynarodowego

Festiwalu Kolêd w Bêdzinie

wspaniale zaœpiewali pasto-

ra³kê „Jezusa narodzonego”

i kolêdê „Anio³owie biali”.

Owacjê publicznoœci

wywo³a³ wystêp Zespo³u

Teatralnego dzieci z klasy II b

a tak¿e zespo³u „Belfer Band”

– muzykuj¹cych nauczycieli.

Wyst¹pili te¿ soliœci: uczen-

nica 8 klasy Zosia Binkiewicz,

absolwentka szko³y nr 355

Agnieszka Kirmuæ oraz Ste-

pan Malakhov, pochodz¹cy

z Rosji uczeñ szko³y przy

Ceramicznej, który na sakso-

fonie zagra³ kolêdê „Bóg siê

rodzi”.

Dodatkowych emocji do-

starczy³a zaciêta licytacja

dwóch kolekcjonerskich

kompletów p³yt zespo³u

„¯anio³ki”. Ca³kowity dochód

z licytacji oraz ze sprzeda¿y

ostatniej p³yty „¯anio³ków”

zosta³ przeznaczony na le-

czenie Jasia, podopiecznego

Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ

z pomoc¹”.

Koncert zakoñczy³o wspólne,

przez wszystkich wystêpuj¹-

cych artystów wykonanie

utworu „Happy Christmas”,

który nie jest zwyk³¹ œwi¹-

teczn¹ piosenk¹, lecz tak¿e

protestem przeciwko wojnie.

Podobnie ca³y ten niezwyk³y

koncert nie by³ tylko dobrze

przygotowanym, piêknym

widowiskiem, lecz tak¿e prze-

s³aniem, wo³aniem o empatiê,

o to, aby nie byæ obojêtnym.

Joanna Kiwilszo

Happy Christmas - koncert dla Jasia
Tradycj¹ sta³y siê ju¿ koncerty charytatywne w Szkole

Podstawowej nr 355 na Bia³o³êce. W tym roku uczniowie

i nauczyciele grali i œpiewali dla ma³ego Jasia, podopiecz-

nego Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”.

Nasi przedstawiciele:
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