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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

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

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

dokoñczenie na str. 5

dokoñczenie na str. 3

O to wielkie i ró¿norodne

bogactwo przyrodnicze musi-

my dbaæ, ceni¹c fakt, ¿e jest

niemal na wyci¹gniêcie rêki.

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e rezer-

waty przyrody s¹ w Polsce,

obok parków narodowych,

najwy¿sz¹ form¹ ochrony

przyrody. Chroni siê w ten

sposób obszary o wyj¹tko-

wych walorach przyrodni-

czych, tereny zachowane w

ma³o zmienionym stanie,

najczêœciej z cennymi siedli-

skami i gatunkami zwierz¹t

i roœlin, czasem z elementami

przyrody nieo¿ywionej np.

g³azami narzutowymi.

To nie s¹ parki

W rezerwatach, inaczej

ni¿ w parkach miejskich, na

skwerach czy zielonych tere-

nach rekreacyjnych, najwa¿-

niejsz¹ rolê gra przyroda, a

wszystko, co siê w nich

dzieje, podporz¹dkowane

jest sprawom natury i jej

s³u¿¹. Dlatego, wybieraj¹c

siê do rezerwatu przyrody,

nale¿y zapoznaæ siê z obo-

wi¹zuj¹cymi tam zasadami

zachowania i postêpowania.

- Zale¿y nam na tym, by

korzystaæ z odpoczynku w

rezerwatach przyrody

Na Mazowszu, w tym na Pradze

Bezcenne

rezerwaty przyrody
Zapewne ma³o kto wie, ¿e w województwie mazowieckim

jest a¿ 189 rezerwatów przyrody, które ³¹cznie zajmuj¹

powierzchniê 18 400 hektarów. To rekord w Polsce, jeœli

chodzi o tê formê ochrony przyrody. W granicach

Warszawy znajduje siê 12 rezerwatów, a cztery z nich

po praskiej stronie.

- Szko³a kierowana jest do

osób, których doœwiadcze-

niem i praktyk¹ jest praca w

przedszkolach, szko³ach, bi-

bliotekach, domach kultury,

osiedlowych klubach i Cen-

trach Aktywnoœci Lokalnej

dzielnicy Targówek – podkre-

œla Iza Kaszyñska, kuratorka

programu i jednoczeœnie

prowadz¹ca.

Przewidziane do po³owy

lipca zajêcia, odbywaj¹ce siê

po dwie godziny trzy razy w

tygodniu w Domku Herbacianym

w Parku RzeŸby na Bródnie,

s¹ realizowane z wykorzy-

staniem metodologii Active

Citizens for Arts, programu

British Council oraz doœwiad-

czeñ edukatorek i kuratorów

z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

w Warszawie. To sposób na

wydobycie potencja³u i mo¿-

liwoœci konkretnych osób i

spo³ecznoœci. Celem, jaki

przyœwieca prowadzonym

zajêciom, jest tworzenie

trwa³ych, opartych na dialogu

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

- 11. edycja Parku RzeŸby na Bródnie

Letnia Szko³a

pe³na niespodzianek
Na pocz¹tku lipca br. rozpoczê³y siê zajêcia Letniej

Szko³y na Bródnie. To kolejna ciekawa inicjatywa Muzeum

Sztuki Nowoczesnej, firmowana jako wa¿ny element

tegorocznej ods³ony Parku RzeŸby w Parku Bródnowskim.

700 metrów, gigantyczna

d³ugoœæ. Tyle bêdzie liczy³

sobie korpus stacji Bródno

razem z torami odstawczymi.

Prace dwóch pog³êbiarek

trwaj¹ tu ca³¹ dobê.

Przygotowania pod ziemi¹

Najpierw powstaje otwór w

ziemi pod œcianê szczeli-

now¹, która jest betonow¹ lub

¿elbetow¹ konstrukcj¹, formo-

wan¹ w szczelinie wg³êbionej

w gruncie. W celu zapewnienia

stabilnoœci œcian szczeliny,

wype³nia siê j¹  zwykle zawie-

sin¹ bentonitow¹, roztworem

polimerowym lub zawiesin¹

twardniej¹c¹. W przypadku

œcian szczelinowych na bu-

dowie metra jest to zawsze

zawiesina bentonitowa, po-

wstaj¹ca ze zmodyfikowanego

bentonitu, który jest wysoko

absorpcyjn¹ ska³¹ ilast¹.

Do bentonitu dodawane s¹

aktywne komponenty. Nie

miejsce i czas, by rozwodziæ

siê nad sk³adem chemicznym

owych dodatków. Pewne jest

jedno - zawiesina zapewnia

odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ

œcian szczelinowych, zapo-

biega te¿ osypywaniu siê

wykopu. Po zawiesinie bento-

nitowej przyjdzie czas na

umieszczenie w zabezpieczo-

nym otworze klatki zbrojeniowej.

Na zakoñczenie klatka owa

zostanie zabetonowana.

Przygotowania na po-

wierzchni

Nie ma nic gorszego dla

budowniczych ni¿ ci¹g³e

natykanie siê na elementy

podpowierzchniowej infra-

struktury. Na centralnym

odcinku II linii metra podczas

Budowa II linii metra

Na powierzchni i pod powierzchni¹
Praca wre na stacji i wokó³ stacji Bródno (C21).

Powstaj¹ œciany szczelinowe. A na powierzchni budowane

s¹ ekrany dŸwiêkoch³onne. To ochrona przed ha³asem

podczas budowy przysz³ej komory startowej. St¹d

ruszy tarcza TBM i rozpocznie dr¹¿enie kolejnego odcinka

II linii metra.

Ka¿de z nich têtni ¿yciem

oraz pomys³ami i inicjatywami

zg³aszanymi i realizowanymi

przez mieszkañców. Spotkania

czytelnicze, slajdowiska pod-

ró¿nicze, konwenty mi³oœników

gier planszowych, wspólne

warsztaty kulinarne czy zajêcia

jêzykowe, to tylko niektóre

przyk³ady realizowanych w

MAL-ach aktywnoœci. Wspólnym

mianownikiem jest oczywiœcie

adresat – mieszkañcy, bez

wzglêdu na wiek, pogl¹dy,

zasobnoœæ portfela. To równie¿

przestrzeñ zwyk³ych, codzien-

nych s¹siedzkich spotkañ,

których tak bardzo brakuje w

zindywidualizowanym spo³e-

czeñstwie, gdzie na co dzieñ

w poœpiechu gonimy za

swoimi sprawami. W MAL-u

mo¿na przycupn¹æ na chwilê,

porozmawiaæ, wymieniæ siê

przepisami, czy wspólnie

zmierzyæ siê z ró¿nymi

problemami.

MAL-e to równie¿ miejsca

troski o dobro wspólne. To

S¹siedzkie miejsca na Pradze
Jest ich kilka, ale z ich oferty i wsparcia korzysta coraz

wiêcej mieszkañców Pragi. Miejsca aktywnoœci lokalnej,

domy s¹siedzkie, czy ogólnie przestrzeñ dla inicjatyw

realizowanych przez mieszkañców i dla mieszkañców.

Najbardziej znany ze wzglêdu na sam¹ nazwê, jak i kil-

kuletni¹ historiê zabiegów mieszkañców o stworzenie

takiego miejsca jest Dom S¹siedzki na Szmulkach („Moje

Szmulki”) prowadzony od ub. roku przez Praskie Stowa-

rzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”, ale takich miejsc

jest wiêcej. Czytelnia na Bazarze Ró¿yckiego Fundacji

Zmiana, lokal Towarzystwa Przyjació³ Pragi, placówka

przy bibliotece na Golêdzinowie, siedziba Rady Kolonii

Œliwice, Kuchnia Czerwony Rower stowarzyszenia Otwarte

Drzwi, czy czêœæ przestrzeni Domu Kultury Praga, to kolejne

przyk³ady miejsc aktywnoœci lokalnej na terenie Pragi.

Mamy urlop!

Od 8 lipca do 18 sierpnia

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Nastêpna gazeta - 28 sierpnia.
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Bezcenne rezerwaty przyrody

œwiadomie, znaj¹c ograni-

czenia zwi¹zane z pobytem

na terenie chronionym –

mówi³a Agata Antonowicz,

rzeczniczka Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Œrodowi-

ska w Warszawie, podczas

konferencji prasowej po³¹-

czonej z sesj¹ terenow¹

poœwiêcon¹ projektowi

„Mazowieckie rezerwaty

przyrody”. – Ze wzglêdu na

dobro przyrody w wiêkszo-

œci miejsc konieczne jest

wprowadzenie ograniczeñ w

korzystaniu z rezerwatów.

Udostêpniane one mog¹ byæ

jedynie w sposób, który nie

bêdzie szkodzi³ naturze.

Uczestnicz¹cy w konferencji

Marcin Kalbarczyk, g³ówny

specjalista w Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Œrodowiska

w Warszawie, podkreœla³, ¿e

w rezerwatach mo¿na m.in.

wyznaczaæ szlaki piesze i ro-

werowe, udostêpniaæ zbiorniki

wodne do p³ywania, wskazy-

waæ miejsca do jazdy konnej,

ale przed ich udostêpnieniem

przeprowadza siê dog³êbn¹

analizê uwarunkowañ, ocenia

zagro¿enia i wp³yw na przy-

rodê. Na podstawie wyników

analizy zapada decyzja o

mo¿liwoœci i formie udostêpnie-

nia rezerwatu spo³eczeñstwu.

Obecnie na terenie woje-

wództwa mazowieckiego, w

ró¿nej formie, jest udostêp-

nionych 50 rezerwatów.

Przybli¿yæ piêkno i wartoœæ

Projekt „Mazowieckie re-

zerwaty przyrody”, dofinan-

sowany przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej w

Warszawie, przybli¿a piêkno i

wartoœæ rezerwatów, wyjaœnia

koniecznoœæ ich ochrony, w

tym m.in. ograniczony dostêp

do czêœci z nich, o czym ju¿

by³a mowa; a tak¿e lub

przede wszystkim zachêca do

wspólnego dbania o te te-

reny. S³u¿¹ temu zaplano-

wane w ramach projektu

dzia³ania, skierowane do

ma³ych i du¿ych u¿ytkowników

rezerwatów.

- Ufamy – mówi Agata

Antonowicz, - ¿e pokazanie

piêkna przyrody i uœwiado-

mienie zagro¿eñ, zaowocuje

szacunkiem do przyrody w

myœl chiñskiego przys³owia

„Kto zna dzia³anie przyrody,

ten ¿yje z ni¹ w zgodzie”.

Dziêki projektowi zosta³y

wydane broszury informacyjno-

edukacyjne, które w ciekawy

i piêkny graficznie sposób

prezentuj¹ 15 rezerwatów

przyrody znajduj¹cych siê w

granicach Warszawy i w jej

bezpoœrednim s¹siedztwie, w

tym oczywiœcie rezerwaty po

praskiej stronie Wis³y.

Wydane publikacje opo-

wiadaj¹ historiê obszarów

objêtych dziœ ochron¹ przy-

rody w rezerwatach, opisuj¹

najcenniejsze siedliska i

gatunki, wskazuj¹ najpowa¿-

niejsze zagro¿enia i zapo-

wiadaj¹ dzia³ania ochronne

planowane w najbli¿szych

latach. Mapy, do³¹czone do

broszur, przedstawiaj¹ szlaki

i miejsca udostêpnione w

rezerwatach. Broszury i

mapy dostêpne s¹ w serwisie

internetowym Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Œrodowiska

w Warszawie.

W latach 2018-2019 skupio-

no siê g³ównie na rezerwatach

w Warszawie i jej okolicach.

W kolejnych planowane jest

rozszerzenie dzia³añ eduka-

cyjnych o inne rezerwaty

przyrody na Mazowszu, w

tym opracowanie aplikacji

mobilnej, która umo¿liwi do-

stêp do informacji za pomoc¹

smartfonów czy tabletów.

Ponadto ustawiane s¹ ta-

blice edukacyjne, powstaje

tak¿e film, którego premierê

zaplanowano na jesieñ 2019 r.

podczas konferencji koñcz¹-

cej projekt. W najbli¿szym

czasie odbêd¹ siê spotkania

informacyjno-edukacyjne na

terenie udostêpnionych do

ruchu rezerwatów. Uczestnicy

spotkañ bêd¹ mieli szansê

wzi¹æ udzia³ w konkursach,

grach i zabawach edukacyj-

nych, poszerzyæ wiedzê w

punkcie informacyjnym Re-

gionalnej Dyrekcji Ochrony

Œrodowiska w Warszawie.

Po praskiej stronie

Na Pradze s¹ cztery rezer-

waty przyrody, wszystkie

cenne i wa¿ne: Bagno Jacka

w dzielnicy Weso³a, Kawêczyn

w Rembertowie, Olszynka

Grochowska na Pradze-

Po³udnie i Rezerwat im. Króla

Jana Sobieskiego w Wawrze.

Za³o¿ony w paŸdzierniku

1981 r. rezerwat Bagno Jacka,

znany te¿ jako bagno Bartek,

zajmuje 19, 4 hektara. W

2011 roku zosta³ w³¹czony do

Europejskiej Sieci Ekologicznej

Natura 2000. Ochronie podle-

gaj¹ bory mieszane wilgotne i

bagienne m.in. torfowiska

przejœciowe, rzadkie na Ma-

zowszu. W rezerwacie ¿yje

najwiêkszy polski chra-

b¹szcz: wa³karz lipczyk i

turkuæ podjadek. Doskona³e

warunki maj¹ p³azy: ¿aby

jeziorkowa, œmieszka, mo-

czarowa i trawna, ropuchy:

szara i zielona. W rezerwa-

cie mieszka te¿ rzekotka

drzewna, jedyny w Europie

przedstawiciel p³azów prowa-

dz¹cych nadrzewny tryb

¿ycia, a ponadto traszka

grzebieniasta i kumak nizinny.

Gady reprezentuj¹ jaszczurka

zwinka, zaskroniec zwy-

czajny i jadowity w¹¿ - ¿mija

zygzakowata.  W rezerwacie

wystêpuje te¿ ponad 70

gatunków ptaków, w tym

m.in. dziêcio³ du¿y, dziêcio³ek,

kuku³ka, drozd œpiewak,

perkozek, kokoszka i dzierz-

ba g¹siorek.

Bagno Jacka zachwyca te¿

ró¿norodnoœci¹ flory. Roœnie

tu ponad 180 gatunków roœlin

naczyniowych, a wœród nich

chronione bagno zwyczajne,

kosaciec syberyjski i miêso-

¿erna rosiczka okr¹g³olistna.

Ze wzglêdu na delikatnoœæ

zbiorowisk roœlinnych rezer-

wat nie jest udostêpniony

spo³ecznoœci. Nie ma mo¿li-

woœci poruszania siê po nim

bez stosownej zgody.

Rezerwat Kawêczyn po-

wsta³ w grudniu 1998 r.

Obejmuje fragment Lasu

Rembertowskiego o po-

wierzchni 69,54 ha. Celem

ochrony jest zachowanie ze

wzglêdów naukowych i dy-

daktycznych ciep³olubnych

gatunków roœlin naczyniowych

i ich stanowisk. Najcenniejsze

fragmenty to d¹browy œwie-

tliste z luŸnym drzewostanem

dêbowym, w runie którego

wystêpuj¹ cenne gatunki

ciep³olubne: dziurawiec sk¹-

polistny, bukwica zwyczajna,

miodownik melisowaty, piê-

ciornik bia³y i lilia z³otog³ów.

W rezerwacie ¿yje ponad

60 gatunków ptaków, w tym

16 dziuplaków, czyli buduj¹-

cych gniazda w dziuplach.

Mo¿na spotkaæ kuku³kê,

dziêcio³a czarnego i œrednie-

go, puszczyka.

Œcie¿kê, która przebiega

przez œrodek rezerwatu, udo-

stêpniono dla pieszych i ro-

werzystów. Dziêki temu mo¿na

w rezerwacie spacerowaæ i

podziwiaæ piêkno przyrody.

Rezerwat Olszynka

Grochowska, za³o¿ony w

listopadzie 1983 r., zajmuje

69, 7 hektara. Obejmuje las

rosn¹cy na obszarze pola

bitwy toczonej przez wojska

polskie i carskie pod Gro-

chowem podczas Powstania

Listopadowego 25 lutego

1831 roku. Uroczysko leœne to

jedyny du¿y na wschodnich

obrze¿ach Warszawy obszar

zieleni wysokiej. Rosn¹ tu dêby

szypu³kowe, lipy drobnolistne,

klony pospolite, jawory i jesiony

wynios³e.

W rezerwacie wystêpuje

40 gatunków lêgowych pta-

ków. Najciekawsze z nich

to kapturka, mucho³ówka

¿a³obna, s³owik szary, zaga-

niacz i rudzik. W kana³ach

melioracyjnych na terenie

rezerwatu siedlisko maj¹ bo-

bry nazywane in¿ynierami

œrodowiska. W 2016 r. udo-

stêpniono mieszkañcom

Warszawy cztery kilometry

szlaków pieszych. Mo¿na

wiêc spacerowaæ po rezerwa-

cie, poznawaæ jego wartoœæ

przyrodnicz¹ i miejsca zwi¹-

zane z histori¹.

Rezerwat im. Króla Jana

Sobieskiego, powsta³ w listo-

padzie 1952 r. Zajmuje po-

wierzchniê 114,4 ha, a otulina

268,2 ha. Od 2013 r. jest

czêœci¹ Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000.

Rezerwat chroni cenne

siedliska gr¹du subkontynen-

talnego i œwietlistej d¹browy.

Rosn¹ tu dêby szypu³kowe, lipy

drobnolistne i graby. Bardzo

bogata jest flora. Wystêpuje

w rezerwacie blisko 30 gatun-

ków roœlin zielnych i szeœæ

mchów. Z roœlin chronionych

lilia z³otog³ów i rokitnik pospo-

lity. Schronienie znajduje tu

tak¿e 20 gatunków ssaków,

w tym m.in. kret, je¿ za-

chodni, ryjówka aksamitna

i malutka. Nie brakuje ptaków.

Dominuj¹ gatunki charakte-

rystyczne dla starych lasów

liœciastych: mucho³ówka

ma³a i dziêcio³y.

W rezerwacie jedyn¹ udo-

stêpnion¹ czêœci¹ jest

cmentarz, który znajduje siê

w pó³nocno-zachodniej czêœci.

Urodê tamtejszej przyrody

mo¿na jednak podziwiaæ,

spaceruj¹c œcie¿k¹ wyzna-

Dziêcio³ œredni

Rzekotka drzewna

Bóbr europejski

Mewa œmieszka

czon¹ wokó³ ca³ego obszaru

objêtego ochron¹.

Najwy¿sza forma ochrony

Pamiêtajmy o tym, ¿e re-

zerwaty przyrody, podobnie

jak parki narodowe, s¹ naj-

wy¿sz¹ form¹ ochrony

przyrody. Przed wejœciem

na ich teren upewnijmy siê,

czy na pewno mo¿na do

nich wchodziæ, a je¿eli tak,

to, w których miejscach.

Uszanujmy spokój miesz-

kañców rezerwatów. Tak

postêpuj¹c, bêdziemy mogli

cieszyæ siê unikaln¹ przy-

rod¹ znajduj¹c¹ siê na

wyci¹gniêcie rêki, maj¹c

osobisty wk³ad w jej ochronê.

Jolanta Zientek-Varga

Fot. £ukasz Olszewski,

Agata Antonowicz

Droga Wycieczko, niniejszym

dotarliœmy do art. 24 Konstytucji

z 1997 roku, stanowi¹cego pod-

stawê polskiego prawa pracy.

„Praca znajduje siê pod

ochron¹ Rzeczypospolitej

Polskiej. Pañstwo sprawuje

nadzór nad warunkami wyko-

nywania pracy”

Te dwa zdania s¹ pod-

staw¹ ca³ej ga³êzi prawa.

Polskie prawo pracy obejmuje

nie tylko kodeks pracy, ale

wiele ustaw, chocia¿by z

zakresu BHP. Mimo swego

znaczenia artyku³ ten zosta³

sformu³owany bardzo ogólni-

kowo. Otó¿ dowiadujemy siê,

¿e praca znajduje siê pod

ochron¹ pañstwa. W teorii

powinno to równaæ siê zapo-

bieganiu likwidacji miejsc

pracy, promocji tworzenia

nowych, wsparciu rozwoju

biznesu. Rzeczywistoœæ jednak

nie zawsze zgadza siê z tymi

za³o¿eniami, jak chyba ka¿dy

z nas zdaje sobie sprawê.

Z kolei drugie zdanie „Pañ-

stwo sprawuje nadzór nad

warunkami wykonywania

pracy, le¿y u podwalin  wszelkich

regulacji, maj¹cych zapewniaæ

bezpieczeñstwo i odpowiednie

warunki pracy. Chocia¿ prawo-

dawca wprowadzi³ w³aœciwe

zasady, w rzeczywistoœci

ró¿nie jest z tym bywa. Wielu

z nas pracuje, czêsto nie-

œwiadomie, w warunkach

niespe³niaj¹cych wymogów,

a uœwiadamiamy to sobie,

gdy dojdzie do sporu z pra-

codawc¹ lub, co gorsza, wy-

padku. Sama zaœ instytucja

maj¹ca sprawowaæ nad tymi

warunkami nadzór jest daleka

od idea³u.

Jednak, nie mamy co

narzekaæ, bo chocia¿by w

porównaniu z USA nasze

prawo pracy i przestrzeganie

jego zasad stoi na o wiele

wy¿szym poziomie. Mamy

zagwarantowane prawnie

urlopy p³atne w okreœlonym

zakresie, i nie musimy specjal-

nie wypracowaæ dni wolnych

przez lata zatrudnienia u

danego pracodawcy, co jest

popularn¹ praktyk¹ za Wielk¹

Wod¹, oraz d³ugoœæ okresu

urlopu towarzyszy nam

pomiêdzy pracodawcami.

mamy te¿ zagwarantowane

urlopy macierzyñskie, coœ, co

w Stanach jest mrzonk¹

ka¿dej przysz³ej czy œwie¿o

upieczonej mamy.

Na kolejnym etapie wycieczki

przyjrzymy siê artyku³om

zwi¹zanym z religi¹ i wolno-

œci¹ wyznania i sumienia.

Delfina Gerbert

Prawnik na Wrotkach

Konstytucja cd.
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Leczenie bólu
Dyplomowane bioenergoterapeutki

polecaj¹ skuteczn¹ terapiê energetyczn¹

metod¹ Domancica

zwalczaj¹c¹ ból

odbudowuj¹c¹ system odpornoœciowy

uzdrawiaj¹c¹

bezpieczn¹ i nieinwazyjn¹

Zapisy - tel. 602 173 958, 515 828 267

⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇐⇐⇐⇐

⇐⇐⇐⇐⇐
⇐⇐⇐⇐⇐

Letnia Szko³a pe³na niespodzianek

Muzeum Sztuki Nowoczesnej - 11. edycja Parku RzeŸby na Bródnie

sieci wspó³pracy. Rozmowy

i wypracowane strategie

uwzglêdniaj¹ przede wszyst-

kim potrzeby spo³ecznoœci,

co jest mo¿liwe, dziêki

w³¹czaniu mieszkañców w

wypracowanie planów dzia³añ.

Bez podzia³u na prowa-

dz¹cych i odbiorców

Jak mówi Iza Kaszyñska,

w ostatnich latach wiele siê

dokoñczenie ze str. 1 zmieni³o w pracy z publicz-

noœci¹. Obecnie osoby

pracuj¹ce w instytucjach

publicznych: edukacyjnych,

kulturalnych czy artystycz-

nych, staj¹ przed nowymi

wyzwaniami. 

- Nie ma ju¿ tradycyjnego

podzia³u na z jednej strony

publicznoœæ, widowniê, odbior-

ców; a z drugiej na instytucje,

artystki i artystów, edukatorki,

instruktorów, nauczycielki –

podkreœla Iza Kaszyñska. –

W zwi¹zku z tym jest wiêcej

miejsca na otwarte, wzajem-

nie twórcze formy pracy i

wspó³pracy.

Od praktyków wymaga to

wielodyscyplinarnoœci, podej-

œcia ³¹cz¹cego wiele dziedzin:

od edukacji po literaturê i od

sztuki po ogrodnictwo. Dzia³a-

nia kierowane do dzieci, m³o-

dzie¿y, doros³ych i seniorów

obejmuj¹ w coraz szerszym

kontekœcie ró¿ne aktywnoœci i

wiele aspektów rzeczywistoœci.

Autorskie dzia³ania w

Parku RzeŸby

Zajêcia Letniej Szko³y na

Bródnie s¹ programem eduka-

cyjnych spotkañ, które posze-

rzaj¹ wiedzê i praktykê pracy z

grupami, publicznoœci¹, spo-

³ecznoœci¹ o nowe, otwieraj¹ce

i wspó³anga¿uj¹ce zajêcia. 

Zaproszeni eksperci; m.in.

Aleksandra Janus, antropolo¿ka,

która wspó³pracuje z instytucja-

mi poszukuj¹cymi efektywnych

sposobów anga¿owania pu-

Na powierzchni

i pod powierzchni¹

Budowa II linii metra

powstawania wykopów poja-

wia³y siê ni st¹d ni zow¹d

fragmenty starej, od wielu lat

nieu¿ywanej instalacji wodo-

ci¹gowej. By zapobiec nie-

chcianym kolizjom na ca³ej

d³ugoœci placu budowy usu-

wane s¹ wszelkiego rodzaju

instalacje i przewody. Na ca³ym

wschodnim odcinku II linii

metra nale¿y prze³o¿yæ, czyli

zmieniæ miejsce ich przebiegu,

ponad 40 kilometrów elementów

infrastruktury – rur kanaliza-

cyjnych, wodoci¹gowych, ga-

zowych, kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych.

Nieopodal nieruchomoœci

przy Bazyliañskiej 7 widaæ

ju¿ charakterystyczne, zielone

pale. To do nich zostanie

przytwierdzonych trzysta

metrów bie¿¹cych ekranów

dŸwiêkoch³onnych. Bêdzie tu

g³oœno, bowiem w tym miej-

scu, pod ziemi¹, bêd¹ po-

wstawa³y kolejne œciany

szczelinowe, pod budowê

komory torów odstawczych.

Zainteresowani szczegó³ami

budowy metra i wszelkimi

utrudnieniami z ni¹ zwi¹zanymi,

np. wytyczanymi objazdami dla

komunikacji, bêd¹ mogli zaspo-

kajaæ swoj¹ ciekawoœæ w dni

powszednie, od 9:00 do 19:00,

w sta³ym punkcie informacji o

budowie tego odcinka II linii

metra, mieszcz¹cym siê przy

Bazyliañskiej 7.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Iza Kaszyñska i Sebastian Cichocki z Muzeum Sztuki

Nowoczesnej przy Domku Herbacianym w Parku Bród-

nowskim podczas otwarcia Letniej Szko³y na Bródnie

blicznoœci, Alicja Borkowska,

re¿yserka teatralna, której

metod¹ pracy jest otwarty

proces twórczy, dialog miêdzy-

kulturowy i miêdzypokoleniowy;

Hanna Michoñ, leœniczka,

edukatorka Akademii Dzika

Ochota; reprezentuj¹cy ró¿ne

dziedziny, przedstawiaj¹ roz-

maite narzêdzia i metody, które

mog¹ wzbogacaæ tematycznie i

organizacyjnie dzia³ania i zajê-

cia. Pokazuj¹ nowe mo¿liwoœci

i podejœcia.

Ciekawie zapowiada siê to,

co planowane jest po zakoñ-

czeniu Letniej Szko³y. Bêdzie

mo¿na bowiem, korzystaj¹c z

pomocy artystek i edukatorek

Muzeum Sztuki Nowoczesnej,

sprawdziæ zdobyt¹ podczas

zajêæ wiedzê i doœwiadczenie,

i zrealizowaæ samodzielnie lub

w zespole autorskie dzia³anie

w Parku RzeŸby. Ma to byæ

praca skierowana do grup, z

którymi uczestnicy Letniej

Szko³y pracuj¹ na co dzieñ. 

Ka¿dy projekt otrzyma mini

bud¿et na przygotowanie

dzia³ania, a tak¿e wynagro-

dzenie dla osób realizuj¹cych

przedsiêwziêcie. Efekty

wszystkich projektów zostan¹

zaprezentowane podczas

jednodniowej plenerowej wy-

stawy w Parku RzeŸby na

Bródnie we wrzeœniu tego roku.

Jolanta Zientek-Varga

Fot. autorki
Do 2 sierpnia Zarz¹d Miej-

skich Inwestycji Drogowych

czeka na oferty firm zaintere-

sowanych przebudow¹ ulic

Wybrze¿e Helskie i Wybrze-

¿e Szczeciñskie, od mostu

Gdañskiego do ul. Okrzei.

Zwyciêzca og³oszonego

w³aœnie przetargu bêdzie mia³

24 miesi¹ce od podpisania

umowy na realizacjê inwestycji.

Prace na ulicach poprowa-

dzonych praskim wybrze¿em

bêd¹ mia³y rozbudowany za-

kres. Obejm¹ nie tylko roboty

drogowe, które poprzedzi

przebudowa sieci wodoci¹go-

wej, elektroenergetycznej i

telekomunikacyjnej. Wyko-

nawca wybuduje tak¿e zabez-

pieczenia przeciwpowodziowe,

k³adkê pieszo-rowerow¹ nad

Kana³em Praskim oraz oœwie-

tlenie uliczne i sygnalizacjê

œwietln¹. Wszystko zwieñczy

posadzenie zieleni.

Projekt przebudowy przewi-

duje m.in. zachowanie dotych-

czasowej liczby pasów ruchu

(dwa pasy na pó³noc, jeden pas

na po³udnie), budowê obustron-

nych dróg rowerowych, a tak¿e

utrzymanie skrzy¿owania ul.

Wybrze¿e Helskie z ul. K³opo-

towskiego oraz przejœcia dla

pieszych w okolicy mostu Œl¹-

sko-D¹browskiego. Wybudo-

wane zostan¹ równie¿ dodatko-

we przejœcia dla pieszych na

skrzy¿owaniach: ul. Wybrze¿e

Szczeciñskie z ul. Okrzei (po

stronie pó³nocnej), ul. Wybrze-

¿e Helskie z ul. Ratuszow¹ (po

stronie po³udniowej) oraz na

wysokoœci kortów tenisowych.

System zabezpieczenia

przeciwpowodziowego, który

jest czêœci¹ inwestycji, bêdzie

polega³ na budowie muru

oporowego (¿elbetowego)

wzd³u¿ drogi. Od strony rzeki

przewiduje siê narzut kamienny.

Rozwi¹zanie to zabezpieczy

skarpê i mur przed podmywa-

niem w czasie podwy¿szonych

stanów wody.

Ruszy³ przetarg na przebudowê

ulic praskiego wybrze¿a
Przedsiêbiorcy zaintereso-

wani przebudow¹ ulic Wy-

brze¿e Helskie i Wybrze¿e

Szczeciñskie mog¹ sk³adaæ

swoje oferty do 2 sierpnia.

Kryterium ich oceny bêdzie

w 60% cena, a w 40% okres

rêkojmi na wykonane prace.

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 08/CP/T/2019 z dnia

14 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie Oœrodka

Wsparcia Dziennego oraz Domu Pomocy Spo³ecznej

dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ na

terenie dzia³ek nr ew. 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 20 z obrêbu

4-08-21 przy ul. Wysockiego 7 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 17.06.2019 r.
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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 09/CP/T/2019 z dnia

27 czerwca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci

elektroenergetycznej nn oœwietleniowej wraz z

latarniami, na dzia³kach nr ew. 39/3 oraz 58-cz. z

obrêbu 4-08-17 przy ul. Poborzañskiej 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 27.06.2019 r.

– Wis³a urzeka warszawianki,

warszawiaków oraz odwiedza-

j¹cych stolicê. Bulwary s¹ na

mapie g³ównych atrakcji, a pra-

wy brzeg to bogactwo zieleni i

zwierz¹t. Dzielnica Wis³a ³¹czy

fanów nadwiœlañskiej rekre-

acji, wydarzeñ kulturalnych,

pla¿owiczów, pasjonatów

przyrody, rodziców z dzieæmi,

seniorów oraz sympatyków

wodnych wycieczek i zabawy.

Zale¿y nam, by wszyscy trak-

towali tê przestrzeñ jak swoj¹

okolicê, swoj¹ drug¹ dzielnicê,

gdzie wspólnie troszczymy siê

o czystoœæ i porz¹dek – mówi

Justyna Glusman, dyrektorka

koordynatorka ds. zrównowa-

¿onego rozwoju i zieleni m.st.

Warszawy.

Kampania edukacyjna

Dzielnicy Wis³a to kolejny

krok miasta w stronê ekologii

- promuje odpowiedzialne

zachowanie nad rzek¹. Od

czwartku do niedzieli, w

godzinach wieczornych edu-

katorzy przypominaj¹ o sprz¹-

taniu odpadów, takich jak bu-

telki, niedopa³ki czy foliowe

siatki, a dodatkowo rozdaj¹

biodegradowalne worki i eko-

gad¿ety. W tym roku do akcji

do³¹czy³y siê równie¿ nadwi-

œlañskie klubokawiarnie.

Kodeks dobrych praktyk

promuj¹ przedstawiciele

œwiata kultury i rozrywki. Na

Urzeka mnie Wis³a - szanujê, nie œmiecê, sprz¹tam
Wraz z pocz¹tkiem wakacji Dzielnica Wis³a ruszy³a

z animacj¹ pla¿ i promocj¹ ekologicznych praktyk.

Wiod¹ce has³o kampanii spo³eczno-edukacyjnej brzmi

„Urzeka mnie Wis³a”. Rodzinne czytanie bajek, darmowe

rejsy, joga o zachodzie s³oñca i sp³ywy kajakowe to

kilka atrakcji sezonu.

pytanie „Dlaczego urzeka

Ciê Wis³a?” odpowiedz¹ m.in.

KAMP!, Holak, Smolasty, Lara

Gessler, Solar, Patryk Pniewski,

Joanna Moro oraz prof. Jerzy

Bralczyk. Dodatkowym u³a-

twieniem jest uruchomiony

chatbot na fanpage’u Dzielnicy

Wis³a. U¿ytkownicy messen-

gera znajd¹ tam aktualne

kalendarium z wydarzeniami

ró¿nych kategorii: sport, kul-

tura, rozrywka, ekologia. Bot

posiada te¿ funkcjê geoloka-

lizacji, na podstawie której

pokazuje najbli¿sze toalety,

a ju¿ wkrótce równie¿ kosze

na œmieci.

Warszawscy pla¿owi

Wolny czas mo¿na spêdziæ

pla¿ach w promieniach s³oñca,

a na czterech – Saskiej, Po-

niatówce, ZOO (Rusa³ce) i

¯oliborz – dzia³aj¹ tam miej-

skie punkty warszawskich pla-

¿owych. Mieszkañcy i turyœci

mog¹ bezp³atnie wypo¿yczyæ

le¿aki, sprzêt rekreacyjny i

ksi¹¿ki. Punkty s¹ otwarte w

lipcu i w sierpniu codziennie,

w godz. 10.00-18.00.

- Warszawiacy i warsza-

wianki bêd¹ mogli skorzystaæ

z bogatej oferty zarówno na

wodzie jak i na brzegach. Ro-

dzinne czytanie bajek, trenin-

gi pod chmurk¹, cykl wystaw

i seminariów czy wycieczki po

rzece to tylko kilka zaplano-

wanych przez nas atrakcji.

Przestrzeñ, jak co roku, ani-

muj¹ te¿ wspó³pracuj¹ce

organizacje pozarz¹dowe

oraz nadrzeczne lokale. ̄ ycie

kulturalne p³ynie nad Wis³¹,

Dzielnic¹ Wis³¹ – mówi Ka-

mil D¹browa, wicedyrektor

Biura Marketingu Miasta.

Na pla¿ach organizowane

bêd¹ m.in. treningi agility dla

psów, Tai Chi oraz joga.

Przez ca³y sezon w ofercie

rekreacyjnej Dzielnicy Wis³a s¹

darmowe rejsy edukacyjne

realizowane przez Fundacjê

Rok Rzeki Wis³y, Warsaw

Rolling Club i Aquatica. Do-

datkowo fani aktywnoœci pod

chmurk¹ mog¹ wzi¹æ udzia³

w treningach biegowych,

niedzielnych zajêciach gim-

nastycznych i nordic walking.

Obywatelska Czysta Wis³a

W ramach siedmiu projektów

z bud¿etu obywatelskiego

trwa akcja „Czysta Wis³a”

obejmuj¹ca Bielany, Praga

Po³udnie i Pó³noc, Œródmieœcie,

Wawer i ¯oliborz. G³ównym

komunikatem inicjatywy jest

piêæ zasad zachowania nad

Wis³¹: Samo siê nie wyrzuci!;

Zwierzaki to Ty szanuj; Przy-

roda – rzecz œwiêta; Ogieñ

tylko w miejscach dozwolonych

i Alkohol tylko w rozs¹dnych

dawkach.

W ramach przedsiêwziêcia

bêdzie organizowany szereg

akcji promocyjnych pod

wspólnym has³em „Przybij¹

pi¹tkê nad Wis³¹!”, m.in. bez-

p³atne rejsy edukacyjne po

Wiœle, pikniki na pla¿ach,

spotkania z influencerami.

Szczegó³y dostêpne na

fanpage’u Czysta Wis³a.

Nadwiœlañski porz¹dek

– Zapewniliœmy wzd³u¿

rzeki pojemniki na odpady i

zwiêkszyliœmy czêstotliwoœæ

ich odbioru. S³u¿ba brzego-

wa nie tylko opró¿nia kosze,

ale równie¿ czyœci piasek na

miejskich pla¿ach oraz myje

³awki – mówi Renata Kury³owicz,

pe³nomocnik prezydenta

m.st. Warszawy ds. Zarz¹-

dzania Zieleni¹ Miejsk¹.

Tylko na bulwarach wiœla-

nych stanê³o 255 koszy i 200

beczek, a w pi¹tki, soboty i

niedziele s¹ opró¿niane kilka

razy w ci¹gu dnia. W trosce

o bezpieczeñstwo warszawia-

ków od marca nadwiœlañskie

tereny patroluj¹ dodatkowe

oddzia³y stra¿y miejskiej.

Dodatkowo policja rzeczna

kontroluje wodê i reaguje na

zagro¿enia. Trwaj¹ te¿ prace

nad mocniejszym oœwietle-

niem odcinka od P³yty Desantu

do mostu Poniatowskiego i

dodatkowym monitoringiem

lewego brzegu rzeki.

- Œciœle nadzorujemy wdro-

¿enie systemu w stolicy, tak

aby zmiany operatorów by³y

jak najmniej dostrzegalne

przez mieszkañców – mówi

Micha³ Olszewski, wiceprezy-

dent Warszawy - Nie ukrywa-

liœmy, ¿e zmiana systemu

odbioru gospodarki jest dla

samorz¹du wyzwaniem logi-

stycznym, ale równie¿ men-

talnym z punktu widzenia

mieszkañców. Dotyczy to

zw³aszcza odpowiedzialnoœci

w zabudowie wielorodzinnej.

Dlatego tak wa¿ne s¹ dzia³a-

nia edukacyjne, które realizu-

jemy. Tylko dziêki wspólnej

pracy mo¿emy osi¹gn¹æ wy-

magane przepisami poziomy

recyklingu, ale przede wszyst-

kim zadbaæ o œrodowisko dla

nastêpnych pokoleñ.

Operatorzy podpisali umo-

wy pod koniec marca, po

trzech miesi¹cach okresu

przygotowawczego, w³aœnie

rozpoczêli œwiadczenie

us³ug. Nowi operatorzy

(PARTNER Sp. z o.o. kon-

sorcjum oraz BYŒ Wojciech

Byœkiniewicz) odbieraj¹ od

1 lipca odpady komunalne

w czterech dzielnicach

(Bielany, ̄ oliborz, Bia³o³êka,

Targówek).

System odbioru opadów

komunalnych w Warszawie:

• zadanie 1 (Bielany i ¯oli-

borz) firma BYŒ Wojciech

Byœkiniewicz,

• zadanie 2 (Bia³o³êka i Tar-

gówek) konsorcjum Partner

sp. z o.o., PARTNER Dariusz

Apelski i JARPER sp. z o.o.,

• zadanie 3 (Mokotów)

spó³ka miejska MPO,

• zadanie 4 (Ochota, Ursus

i W³ochy) spó³ka miejska

MPO,

• zadanie 5 (Praga Po³ud-

nie i Praga Pó³noc) firma

P.P.H.U. LEKARO Jolanta

Zagórska,

• zadanie 6 (Rembertów,

Wawer, Weso³a) firma

P.P.H.U. LEKARO Jolanta

Zagórska,

• zadanie 7 (Œródmieœcie)

spó³ka miejska MPO,

• zadanie 8 (Ursynów i

Wilanów) konsorcjum SUEZ

Polska Sp. z o.o. i Remondis

Sp. z o.o.,

• zadanie 9 (Wola i Bemo-

wo) spó³ka miejska MPO.

Mieszkañcy stolicy od 1

stycznia 2019 r. maj¹ zagwa-

rantowany odbiór odpadów.  

Priorytetem dla sto³eczne-

go ratusza jest zapewnienie

ci¹g³oœci odbioru odpadów.

W Warszawie od 1 stycznia

2019 r. obowi¹zuje 5-frakcyj-

ny system odbioru odpadów,

który jest w pe³ni zbie¿ny z

rozporz¹dzeniem ministra

œrodowiska i narzucony tym

przepisem do wprowadzenia

przez miasto. W tym systemie

najwa¿niejsze jest to, aby jak

najmniej odpadów wpada³o

do czarnego pojemnika

(tu powinny wpadaæ tyko

odpady resztkowe). Odpady

surowcowe, takie jak papier,

trzeba wyrzucaæ do niebieskiego

pojemnika, tworzywa sztucz-

ne i metale do pojemnika

¿ó³tego, szk³o do pojemnika

zielonego, do pojemnika

br¹zowego bio.

Jak w³aœciwie segregowaæ

odpady?

W 2019 r. ruszy³a miejska

kampania, która zachêca do

segregowania odpadów i

podpowiada, jak nale¿y to

robiæ w³aœciwie. Ka¿dy

mieszkaniec ma dostêp do

informacji: w swoim urzêdzie

dzielnicy, komunikacji miej-

skiej, prasie dzielnicowej,

mediach spo³ecznoœciowych.

Zachêcamy mieszkañców,

zarz¹dców nieruchomoœci do

pobierania i wydruku materia-

³ów informacyjnych.

Kompendium wiedzy o

w³aœciwej segregacji jest

dostêpne na stronie

www.czysta.um.warszawa.pl.

Zachêcamy równie¿ do œledze-

nia porad w mediach spo³ecz-

noœciowych (#RadyNaOdpady;

#SegregujNa5).

Wprowadzenie nowego

systemu jest œciœle moni-

torowane. Wszelkie nie-

prawid³owoœci dotycz¹ce

jakoœci us³ug firm odbieraj¹-

cych odpady z terenu miasta

prosimy zg³aszaæ poprzez

Miejskie Centrum Kontaktu

Warszawa 19115 (stronê in-

ternetow¹, aplikacjê mobiln¹

lub telefon).

Odbiór odpadów w Warszawie
- nowi operatorzy rozpoczynaj¹ pracê

Od 1 lipca wesz³y w ¿ycie umowy na odbiór odpadów

komunalnych z terenu m.st. Warszawy z nowymi wyko-

nawcami. W og³oszonym w tym roku przetargu wybrano

najkorzystniejsze dla mieszkañców oferty. Nowe umowy

bêd¹ obowi¹zywa³y przez trzy lata.

Wszyscy jesteœmy produ-

centami odpadów, a ich iloœæ

z roku na rok roœnie. Polacy

wytwarzaj¹ ju¿ ponad 320 kg

rocznie na osobê, a szacunki

te mog¹ byæ jeszcze zani¿one.

Jak mo¿emy ¿yæ jednocze-

œnie bardziej oszczêdnie, zdro-

wiej i bardziej ekologiczne?

Dlaczego plastik jest tak groŸ-

ny dla naszego zdrowia i dla

œrodowiska? Styl ¿ycia „zero

waste” przynosi odpowiedzi na

te pytania i udowadnia, ¿e ka¿-

dy z nas mo¿e zostaæ „œwiato-

zmieniaczem”. Wystarczy, ¿e

zmienimy sposób myœlenia i

niektóre z drobnych codzien-

nych nawyków. W zamian

zyskamy korzyœci zdrowotne,

oszczêdnoœæ pieniêdzy i czasu,

a do tego ogromn¹ satysfakcjê

z ograniczania negatywnego

wp³ywu na œrodowisko i

promocji dobrych wzorców –

czytamy na stronie organizatora

warsztatów,  organizowanych

w ramach kampanii “Praga bez

œmieci – kampania edukacyj-

na na rzecz bezodpadowej

Pragi”, która jest finansowana

z bud¿etu partycypacyjnego

dzielnicy Praga-Pó³noc. Zak³a-

da ona przeprowadzenie 50

otwartych warsztatów dla

mieszkañców, które bêd¹ siê

odbywaæ na terenie dzielnicy

do 8.11 br. Autork¹ projektu

jest mieszkanka Pragi, pani

Karolina Siatkowska-Luœtyk.

Kampania jest realizowana

przez Little Greenfinity. Wiêcej

informacji o Little Greenfinity

na stronie Facebook: https://

www.facebook.com/littlegre-

enfinityB³¹d! Nieprawid³owy

odsy³acz typu hiper³¹cze.

Wiêcej informacji o Kampanii,

o warsztatach i o stylu ¿ycia

„zero waste” na stronie Facebook:

https://www.facebook.com/

PragaBezSmieci

Poni¿ej prezentujemy wakacyjny

grafik z terminami warsztatów.

- z okazji Miêdzynarodowego

Dnia bez Folii Plastikowej: œr.

3.07 o godz. 17.00 oraz o godz.

18.40  w VII Ogrodzie Jorda-

nowskim, ul. Namys³owska 21

- niedz. 14.07 o godz. 11.00

- Podczas festiwalu Otwarta

Z¹bkowska, ul. Z¹bkowska

przy Atelier Klitka

- czw. 18.07 o godz. 18.00

- Dom s¹siedzki “Kolonia

Œliwice”, ul. Gersona 16

- niedz. 21.07 o godz. 11.00

- Podczas festiwalu Otwarta

Z¹bkowska, ul. Z¹bkowska

przy Atelier Klitka

- wt. 23.07 o godz. 18.00 -

Dom s¹siedzki “Kolonia Œliwice”,

ul. Gersona 16

- niedz. 4.08 o godz. 11.00

- Osoba prowadz¹ca: Anna

Komar - Podczas festiwalu

Otwarta Z¹bkowska, ul. Z¹b-

kowska przy Atelier Klitka

- niedz. 18.08 o godz. 11.00

- Osoba prowadz¹ca: Anna

Komar - Podczas festiwalu

Otwarta Z¹bkowska, ul. Z¹b-

kowska przy Atelier Klitka.

Wszystkie warsztaty s¹ bezp³atne.

mat. prasowe/Kr.

Praga bez œmieci –

wakacyjne warsztaty
Ruszy³a kampanii Praga bez œmieci, uœwiadamiaj¹ca,

jak ¿yæ oszczêdniej, zdrowiej i bardziej ekologicznie.

Przez niemal pó³ roku odbêdzie siê 50 ró¿nego rodzaju

bezp³atnych warsztatów i spotkañ w duchu „zero waste”

(„bez œmieci”) w ró¿nych miejscach dzielnicy. Ka¿dy

znajdzie coœ dla siebie. Pierwsze ruszaj¹ ju¿ w wakacje.

Temat ograniczania odpadów zdominuje równie¿ tego-

roczn¹ edycjê Festiwalu „Otwarta Z¹bkowska”.
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Jakie priorytety wskaza-

³aby Pani wœród zadañ,

które stawiaj¹ sobie Pañstwo

w tej kadencji jako klub

radnych?

- Dla nas priorytetem jest

zawsze dobro mieszkañców.

To oni nas wybrali i to oni

niejako zdecydowali o tych

priorytetach. Jako dzielnica

jesteœmy czêœci¹ miasta

sto³ecznego Warszawy,

mamy swojego prezydenta,

cztery radne miasta z Koalicji

Obywatelskiej wybrane z

okrêgu Bia³o³êka, Praga

Pó³noc, co daje nam szansê

dobrej wspó³pracy. Widzimy,

jak przez ostatnie lata zmie-

ni³a siê stolica i jak dynamicz-

nie rozwija siê Bia³o³êka.

Chcemy i staramy siê, by

nasza dzielnica by³a miej-

scem przyjaznym do ¿ycia.

Priorytetem jest na pewno

jak najszybsze doprowadzenie

tramwaju na Zielon¹ Bia³o³ê-

kê i wzd³u¿ Modliñskiej, roz-

budowa sieci kanalizacyjnej,

otwarcie nowych placówek

oœwiatowych, modernizacja i

budowa dróg, powstanie

p³ywalni na Ostródzkiej,

otwarcie Przychodni Specja-

listycznej ze Szpitalem Jed-

nodniowym oraz utworzenie

Centrum Aktywnoœci Miê-

dzypokoleniowej z miejscem

dla seniorów, osób niepe³no-

sprawnych i najm³odszych

mieszkañców. Zdajemy sobie

doskonale sprawê z ogrom-

nych potrzeb, ale nie zapo-

minajmy, ¿e bud¿et inwesty-

cyjny dzielnicy Bia³o³êka jest

co roku najwiêkszy spoœród

wszystkich dzielnic Warsza-

wy, a zarz¹d dzielnicy w tej

kadencji doskonale go reali-

zuje. Obecnie rada i zarz¹d

dzielnicy postawili równie¿ na

wiêksz¹ aktywnoœæ w kon-

taktach z mieszkañcami

zarówno osobistych, jak i w

mediach spo³ecznoœciowych.

Jak siê uda³o zawi¹zaæ

koalicjê w radzie tak sze-

rok¹, ¿e w³¹czyli siê do

niej nawet ci radni, którzy

w minionej kadencji znaj-

dowali siê w opozycji?

- Myœlê, ¿e wszyscy

wyci¹gnêliœmy wnioski z

poprzedniej kadencji. W

samorz¹dzie nie ma miejsca

na uprawianie polityki. Sto-

warzyszenie RdB uzyska³o

drugi wynik w wyborach

samorz¹dowych i cieszymy

siê, ¿e uda³o siê nam nawi¹-

zaæ wspó³pracê, zgodnie z

wol¹ wyra¿on¹ przez miesz-

kañców w demokratycznych

wyborach.

Jak uk³ada siê wspó³praca

z radnymi Prawa i Sprawie-

dliwoœci?

- Odnoszê wra¿enie, ¿e

jak dot¹d wspó³praca z

radnymi opozycji uk³ada

siê dobrze. S¹ wœród nich

radni z du¿ym doœwiadcze-

niem, ale i m³odzi radni,

którzy uczestnicz¹ w pra-

cach komisji, g³osuj¹ na se-

sjach. Mam nadziejê, ¿e

nasza wspó³praca w dziel-

nicy bêdzie ponad podzia-

³ami, tak jak to jest od lat w

komisji polityki spo³ecznej

i ochrony zdrowia, której

obecnie jestem przewod-

nicz¹c¹, a w poprzedniej

kadencji pe³ni³am funkcjê

jej wiceprzewodnicz¹cej.

Czy s¹ takie kwestie, w

odniesieniu do których

istnieje w radzie zgoda

ponad podzia³ami?

- Mam nadziejê, ¿e jest

wiele takich kwestii. W tej

kadencji, jak dot¹d, g³osowa-

nia nad uchwa³ami przebie-

ga³y sprawnie. Czêsto roz-

mawiamy równie¿ o trudnych

sprawach w ramach klubu,

dyskutujemy na argumenty, co

tak¿e jest bardzo potrzebne.

Rozmowa z ka¿dym klubem

i z ka¿dym radnym indywidu-

alnie pozwala wypracowaæ

optymalne rozwi¹zania i

podejmowaæ odpowiednie

decyzje.

Jakie s¹ plany klubu

radnych Koalicji Obywatel-

skiej na najbli¿sze miesi¹ce?

Nad jakimi projektami

uchwa³ Pañstwo pracuj¹?

- Obecnie s¹ wakacje, ale

w najbli¿szym czasie pla-

nujemy zwo³anie sesji,

trwaj¹ te¿ prace w komi-

sjach. Bêdziemy przygl¹daæ

siê pracy zarz¹du i wspieraæ

go w trudnych przygotowa-

niach do roku szkolnego.

Chcemy, by ka¿dy przed-

szkolak mia³ miejsce w

placówce i by dzieci uczy³y

siê w jak najlepszych warun-

kach, co na Bia³o³êce nie

jest proste. Zastanawiamy

siê, jak poprawiæ komuni-

kacjê, bezpieczeñstwo,

jak aktywizowaæ seniorów.

Piszemy interpelacje, spoty-

kamy siê z mieszkañcami i

urzêdnikami, inicjujemy wy-

darzenia spo³eczne, sporto-

we, kulturalne. Pochylamy

siê nad problemem smogu i

walczymy o zieleñ czy te¿ o

œcie¿ki rowerowe, wszystko

w ramach naszych kompe-

tencji. Wiele zale¿y od bu-

d¿etu, który w tym roku w

wiêkszoœci poch³onê³y wy-

datki w zwi¹zku z trudn¹

sytuacj¹ w oœwiacie, dlate-

go niektóre nasze pomys³y

musz¹ poczekaæ. Wierzy-

my, ¿e mieszkañcy rozu-

miej¹ trudnoœci i dostrzegaj¹

nasz¹ pracê. Dziêki ich

wsparciu Bia³o³êka na-

prawdê siê zmienia i mamy

nadziejê, ¿e do koñca ka-

dencji, kiedy g³ówne inwe-

stycje zostan¹ zakoñczone

- metro na Targówku, tram-

waj na Zielonej Bia³o³êce,

p³ywalnia na Ostródzkiej,

nowe placówki oœwiatowe,

itd., wszystkim bêdzie siê tu

dobrze mieszka³o i coraz

wiêcej osób bêdzie siê uto¿-

samiaæ z dzielnic¹, bêdzie

siê tu meldowaæ i p³aciæ

podatki.

Jest Pani radn¹,

przewodnicz¹c¹ klubu,

Priorytetem jest

dobro mieszkañców
O planach i zadaniach, jakie stawiaj¹ sobie w tej

kadencji radni koalicji rz¹dz¹cej Bia³o³êk¹ rozmawiamy

z Ann¹ Myœliñsk¹, przewodnicz¹c¹ klubu radnych

Koalicji Obywatelskiej.

Do tej pory uczestnicy cyklu

mieli okazjê poznaæ biznes z

tradycjami na Szmulkach,

rzemieœlnicze oblicze ulicy

Skaryszewskiej i okolic, a

tak¿e zas³u¿onych oraz od-

wa¿nie szturmuj¹cych rynek

m³odych przedsiêbiorców z

Nowej Pragi. Ostatni spacer

cyklu planowany na pierwsz¹

sobotê lipca przejdzie œladami

rzemios³a na Starej Pradze.

Pod przewodnickim okiem

Piotra Stryczyñskiego i

Krzysztofa Michalskiego ze

stowarzyszenia uczestnicy

spacerów mieli do tej pory

okazjê zajrzeæ m.in. do pra-

cowni ko³der Haliny Rost-

kowskiej i Galerii Szuflada

przy Kawêczyñskiej, palarni

kawy przy Tarchomiñskiej,

najstarszego zak³adu rze-

mieœlniczego na Pradze,

czyli pracowni czapek i ka-

peluszy Aliny Cieszkowskiej,

zak³adu parasolkarskiego

Œladami praskich rzemieœlników
Prawy brzeg nie od dziœ nazywany jest zag³êbiem

warszawskich rzemieœlników. Tylko na Pradze-Pó³noc i

Pradze-Po³udnie wci¹¿ dzia³a kilkaset pracowni i zak³a-

dów rzemieœlniczych. Historiê kilkunastu z nich mieli

okazjê poznaæ uczestnicy spacerów z cyklu „Rzemieœl-

nicza Strona Wis³y”, które wspólnie z Urzêdem Miasta

organizowa³o stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”.

Barbary Szafrañskiej przy

Skaryszewskiej, spó³dzielni

„Stopa”, czy zak³adu szew-

skiego Ryszarda Wieteski

przy In¿ynierskiej.

Oprócz historii zak³adów

uczestnicy spacerów poznali

dzieje praskich ulic, a tak¿e

dzia³ania realizowane w ra-

mach programu rewitalizacji,

których odbiorcami s¹ przed-

siêbiorcy (koncepcja „Han-

dlowych ulic Pragi”, rewitali-

zacja witryn i szyldów, Praski

Dom Rzemios³a na Szmul-

kach, Centrum Kreatywnoœci

Nowa Praga).

Spacery po pracowniach

rzemieœlniczych, targi rze-

mieœlnicze w Muzeum Pragi,

otwarcie nowej pracowni

rzemios³a w³aœnie w Muzeum,

czy organizacja cyklu szkoleñ

dla praskich przedsiêbiorców

œwiadcz¹ o potrzebie sta³ego

wspierania rzemieœlników i

przedsiêbiorców, choæ tak

naprawdê najbardziej po¿¹-

danym wsparciem jest korzy-

stanie z ich oferty. Trwa³oœæ

czêsto rêcznie wytwarzanych

na Pradze wyrobów to najlep-

szy certyfikat jakoœci.

M.

Fot. Porozumienie dla Pragi

S¹siedzkie miejsca na Pradze

w³aœnie w tych przestrzeniach

rodz¹ siê idee tworzenia ogrodów

s¹siedzkich, zazieleniania ulic

czy sprz¹tania okolicy. To

równie¿ miejsca mniej formal-

nych spotkañ z urzêdnikami,

zbli¿ania, a nie konfrontowa-

nia, co najlepiej widaæ w przy-

padku „Moich Szmulek”,

gdzie mieszkañcy i urzêdnicy

potrafi¹ w atmosferze dialogu

i zrozumienia dyskutowaæ o

trudnych tematach dotycz¹-

cych rewitalizacji Pragi, takich

jak m.in. przeprowadzki z

remontowanych kamienic.

MAL-e to miejsca poszukiwania

rozwi¹zañ nawet najtrudniej-

szych problemów.

dokoñczenie ze str. 1 To miejsca, w których wy-

kuwaj¹ siê lokalne wspólno-

ty, wspólnoty mieszkañców

œwiadomych wyj¹tkowoœci

miejsc, w którym mieszkaj¹

oraz troszcz¹cych siê o nie.

Ka¿dy MAL to w pewnym

sensie bezcenny sojusznik

samorz¹du w dzia³aniach

na rzecz zrównowa¿onego

rozwoju Warszawy, w tym

Pragi. Ten potencja³ miasto

dostrzega, organizuj¹c kon-

kursy na prowadzenie takich

miejsc, jak i wspieraj¹c logi-

stycznie, finansowo, czy po-

przez rozwój kompetencji

osoby zaanga¿owane w

prowadzenie MAL-i. MAL-om

¿yczymy, by troska o ich

dzia³alnoœæ i budowê wokó³

nich lokalnych wspólnot by³a

cech¹ wspóln¹ wszystkich

warszawskich urzêdników i

samorz¹dowców. Tylko po-

przez wspierane oddolnych

inicjatyw, a nie narzucaj¹c

w³asne pomys³y, mo¿na roz-

wijaæ ideê miejsc aktywnoœci

lokalnej.

Czytelników zaintere-

sowanych ide¹ MAL-i od-

sy³amy na stronê miasta:

inicjatywa.um.warszawa-

.pl/domysasiedzkie

KJ

Dzieñ S¹siada w Domu

S¹siedzkim „Moje Szmulki”

Fot. organizatora

bierze Pani tak¿e udzia³

w pracach wielu komisji.

Jak udaje siê ³¹czyæ te

funkcje?

- Jestem te¿ szczêœliw¹

mam¹ i pracujê zawodo-

wo, a tak¿e amatorsko

uprawiam sport. Mo¿e to

w³aœnie dziêki niemu -

paradoksalnie - mam si³ê,

by sprostaæ tym wszystkim

funkcjom i dobrze zarz¹dzaæ

czasem. Poza tym lubiê

pracê z ludŸmi, dlatego

zapraszam do kontaktu i

wspó³pracy.

Rozmawia³a

El¿bieta Gutowska
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Pod koniec czerwca Bia-

³o³êkê zelektryzowa³a wia-

domoœæ, ¿e Jan Mackiewicz,

zastêpca burmistrza dzielnicy

Bia³o³êka, nakaza³ eksmisjê

Domu Samotnej Matki „W³a-

snymi si³ami”. Bez wskazania

lokalu zastêpczego i daj¹c

zamieszkuj¹cym tam rodzi-

nom dwa tygodnie na wy-

prowadzkê. Nie dawaliœmy

wiary tym informacjom. W

koñcu maksyma Stowarzy-

szenia Razem dla Bia³o³êki,

którego Jan Mackiewicz

jest prezesem, g³osi „Zawsze

z mieszkañcami”. Niestety,

doniesienia okaza³y siê

prawdziwe. Dotarliœmy do

pisma, które wzywa miesz-

kanki Domu Samotnej Matki

do niemal¿e natychmiasto-

wego opuszczenia budynku

pod rygorem eksmisji. Pismo

zatytu³owane „Wezwanie do

zaprzestania u¿ywania i

dobrowolnego wydania nie-

ruchomoœci” podpisa³ prezes

RdB, Jan Mackiewicz, pe-

³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê

zastêpcy burmistrza dzielni-

cy Bia³o³êka. Pan burmistrz

powo³uje siê oczywiœcie na

wszystkie instytucje œwiata,

takie jak Powiatowy Inspek-

torat Nadzoru Budowalnego,

Mazowiecki Wojewódzki In-

spektor Nadzoru oraz Na-

czelny S¹d Administracyjny,

aby usprawiedliwiæ swoj¹

decyzjê. Machina urzêdni-

cza ruszy³a i wyda³a wyrok.

Pozostaje pytanie, gdzie w

tym wszystkim jest zwyk³y

cz³owiek? W tym samym

czasie w domu „W³asnymi

si³ami”, rozgrywa siê prawdzi-

wy dramat. Dom codziennie

boryka siê z ogromnymi

problemami. Mieszkañcy

utrzymuj¹ siê z darowizn od

ludzi dobrej woli oraz ze

sprzeda¿y w³asnorêcznych

wyrobów. Matki deklaruj¹,

¿e w razie eksmisji nie maj¹

dok¹d pójœæ, tu jest ich

jedyny dom. Eksmisja dla

nich oznacza mieszkanie na

ulicy. Do domu codziennie

zg³aszaj¹ siê nowe matki z

dzieæmi. Bo nie maj¹ dok¹d

pójœæ. Czy zarz¹d dzielnicy

pochyli³ siê nad tym proble-

mem? Wygl¹da na to, ¿e nie.

Dzielnica mog³aby pomóc na

wiele sposobów, jak chocia¿by

Dom samotnej matki na bruk
97 - tyle projektów dzielni-

cowych zg³osili mieszkañcy i

mieszkanki Pragi w tegorocznej

edycji bud¿etu obywatelskiego.

Historycznej, bo pierwszej

pod now¹ nazw¹ i równie¿

pierwszej, w której g³osowa-

nie na projekty odbêdzie siê

dopiero po wakacjach (co

wynika z proceduralnych

zawirowañ po stronie samo-

rz¹du warszawskiego). 5

poprzednich edycji odbywa³o

siê pod szyldem bud¿etu par-

tycypacyjnego, a g³osowania

by³y w czerwcu.

Du¿a liczba zg³oszonych

projektów w tegorocznej, sza-

lonej edycji BO, pozytywnie

zaskakuje. Patrz¹c na sta³y

spadek frekwencji w g³osowa-

niu i coraz wiêksze z ka¿dym

rokiem opóŸnienia w realizacji

niektórych projektów, wydawaæ

siê mog³o, ¿e warszawiacy

odpuœcili. Nic bardziej mylnego.

Przyk³ad naszej dzielnicy jest

tutaj szczególnie wymowny.

Liczba zg³oszonych projektów

jest na poziomie ubieg³orocz-

nym. Wœród projektodawców

pojawi³y siê zupe³nie nowe

osoby, zachêcone udanymi

realizacjami niektórych pro-

jektów z wczeœniejszych

edycji. Jak zwykle wskazane

zosta³y priorytety rozwojowe:

zieleñ, sfera sportu i rekreacji,

ochrona dziedzictwa, czy

dzia³ania edukacyjne, to

g³ówne kategorie, wg których

mo¿na klasyfikowaæ zg³aszane

pomys³y. Wœród zg³aszaj¹-

cych nie zabrak³o cz³onków

naszego stowarzyszenia.

Nasze projekty zg³aszaliœmy

pod wspólnym mianownikiem

„Dla Pragi”, by ³atwiej by³o je

odnaleŸæ na liœcie do g³oso-

wania. Szczególnej uwadze

szanownych czytelników

polecam projekty praskich

³¹k, zielonych œcian, nasadzeñ

kwiatów wzd³u¿ g³ównych

ulic, nasadzeñ krzewów i

drzew, organizacji œwi¹t

praskich ulic, doœwietlenia

skwerów, budowy fontanny

przy pl. Wileñskim, czy dopo-

sa¿enia praskich podwórek

w porz¹dne kosze na œmieci

i stojaki rowerowe. Wœród

naszych pomys³ów nie zabra-

k³o dzia³añ edukacyjnych,

ukierunkowanych na pozna-

nie praskiej przyrody (m.in.

spacery dendrologiczne).

Cz³onkowie stowarzyszenia

zg³osili równie¿ projekty o

charakterze ogólnomiejskim,

dotycz¹ce organizacji konkursu

architektonicznego na mode-

low¹ altanê œmietnikow¹,

dzia³añ wymierzonych w wan-

dali niszcz¹cych bazgro³ami

elewacje budynków, budowy

brakuj¹cych przejœæ dla

pieszych w kilku wa¿nych

punktach naszego miasta

(m.in. przez Targow¹ na

wysokoœci poczty).

I teraz trochê tzw. prywaty.

Nawo³uj¹c przez wiele lat

bezskutecznie o ratowanie

drewniaka Burkego, jednego

z dwóch zachowanych na

Pradze-Pó³noc budynków

drewnianych, który stan¹³ przy

Kawêczyñskiej 26 jeszcze w

XIX w., w czasach zaborów,

postanowi³em w tym roku

wzi¹æ sprawy jeszcze moc-

niej w swoje rêce. Zg³osi³em

do bud¿etu obywatelskiego

projekt ogólnomiejski pod

nazw¹ „Ratujmy warszaw-

skie drewniaki-drewniak

Burkego”, którego celem jest

inwentaryzacja zachowanych

w Warszawie budynków

drewnianych, a tak¿e konser-

watorski remont drewniaka

Burkego. Mam nadziejê, ¿e

projekt spotka siê z zaintere-

sowaniem mieszkañców ca³e-

go miasta. To tak naprawdê

pewnie jedna z ostatnich

szans na uratowanie tego

cennego zabytku. Wspólnie

nie dopuœæmy do jego utraty!

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

PS. Korzystaj¹c z okazji ¿yczê

Szanownym Czytelnikom uda-

nego wakacyjnego wypoczynku!

Globalne fale upa³ów, jakie

prze¿ywamy w ostatnich

dniach, maj¹ czasem ca³kiem

nieoczekiwane skutki. Nara-

staj¹ nastroje panikarskie.

Niedawno hitem internetu

by³a mapka Polski za kilka-

dziesi¹t lat, z zalanym Pomo-

rzem Zachodnim i czêœci¹

Wielkopolski. Taka powódŸ

wymaga³aby podniesienia siê

poziomu mórz o 100 metrów

– podczas gdy najbardziej

pesymistyczne prognozy na-

ukowe mówi¹ o 2 (dwóch)

metrach, a i tak nie musi byæ.

Mapce niestety towarzyszy³

wywiad z jakimœ naukowcem.

Do jednego worka pakuje siê

zmianê klimatu, emisjê dwutlenku

wêgla, emisjê zanieczyszczeñ

oraz produkcjê œmieci. Tymcza-

sem te problemy maj¹ ze sob¹

ma³o wspólnego, zw³aszcza pod

wzglêdem oprzyrz¹dowania

naukowego.

Wiemy, a nawet widzimy,

¿e klimat siê zmienia. To fakt

naukowy, mierzalny. Powodów

jest wiele, od aktywnoœci

s³onecznej pocz¹wszy, po-

przez zmiany astrofizyczne i

geologiczne naszej planety,

na dzia³alnoœci cz³owieka

koñcz¹c. Nie ma ¿adnego

pewnego modelu naukowe-

go, który wyjaœnia³by i – co

wa¿niejsze – przewidywa³

zmiany klimatu na Ziemi. I nie

ma w tym nic dziwnego, jak

siê zastanowiæ, skoro nauka

Co ma klimat do wiatraka?

Spo³eczny obserwator

Bud¿et obywatelski dla Pragi

nie jest w stanie przewidzieæ

pogody w jednym miejscu za,

powiedzmy, dwa tygodnie.

Ci, którzy krzycz¹, ¿e je¿eli

nie zrobimy tego czy owego,

to klimat na Ziemi za kilka lat

bêdzie taki czy inny, zapoznali

siê z wyrwanymi z kontekstu

hipotezami naukowymi, albo

- co bardziej prawdopodobne

- s¹ cynicznymi populistami,

realizuj¹cymi swoje cele po-

lityczne i finansowe. Nie

tylko wp³yw emisji dwutlenku

wêgla na obecn¹ zmianê

klimatu nie ma waloru praw-

dy naukowej (jest zaledwie

hipotez¹) ale, przede

wszystkim, nie ma ¿adnego

naukowego dowodu na to,

¿e ZMNIEJSZENIE tej emisji

- WSTRZYMA zmianê klimatu.

Nauka opiera siê na powta-

rzalnych wynikach ekspery-

mentów. Jab³ko zawsze

spada na ziemiê, dlatego

wiemy, ¿e grawitacja istnieje.

Szczepienia ochronne za-

wsze zwiêkszaj¹ odpornoœæ

populacji na danym terenie,

dlatego wiemy, ¿e warto je

robiæ. A eksperymentów ze

zmianami klimatu pod wp³y-

wem zmiennych czynników

na jakiejœ planecie nikt dot¹d

nie przeprowadzi³.

Najgorzej zaœ do tej tema-

tyki, i tak bardzo skompliko-

wanej, pakowaæ œmiecie.

Oczywiœcie: lepiej, jak jest ich

mniej ni¿ wiêcej. ProwadŸmy

Ch³odnym okiem

Premier zarz¹dzi³ skróce-

nie roku szkolnego i 19

czerwca sta³o siê. Minister

w³aœciwy do spraw - nastêpca

minister Zalewskiej, która

rozpoczê³a karierê w Parla-

mencie Europejskim, podpisa³

odpowiednie zarz¹dzenie i

rok szkolny zakoñczono.

Furda tam, ¿e pewnych

partii materia³u nie uda³o siê

przerobiæ. Czego siê Jaœ nie

nauczy³, Jan wiedzia³ nie bê-

dzie. Czy obchodzi to nowego

ministra, aha, nazywa siê

Dariusz Piontkowski - muszê

zapamiêtaæ, chocia¿ nazwi-

sko Zalewskiej tak g³êboko

wry³o siê w pamiêæ, ¿e ³atwo

nie bêdzie. Minister odesz³a,

a problemy pozosta³y. I nie

jest to jedynie problem roku

2019, gdzie dwa, a w³aœciwie

trzy roczniki dzieci (wliczam

w to szeœciolatki) bêd¹ aspi-

rowa³y do tych samych

miejsc w placówkach ponad-

podstawowych. Co z tego

wyniknie? Na pewno prze-

pe³nienie w placówkach po-

nadpodstawowych i lekcje w

godzinach popo³udniowych.

Pogorszenie warunków

pracy uczniów i nauczycieli,

utrudnienie w dostêpie do

pracowni, du¿a rotacja na-

uczycieli, du¿a tygodniowa

liczba zajêæ lekcyjnych. Dra-

matem jest nowa podstawa

programowa, w której m.in.

pewne dzia³y matematyki

przesuniêto do liceum, ale

ich znajomoœæ jest niezbêdna

do rozwi¹zywania zadañ z

fizyki w szkole podstawowej.

Uczniowie klas VII i VIII

musieli zrealizowaæ ten sam

materia³, który gimnazjaliœci

robili w trzy lata. Od wrzeœnia

w szko³ach ponadpodsta-

wowych bêd¹ dwa ci¹gi

klas pierwszych, tych po

szko³ach podstawowych,

zarówno w liceach jak i

bran¿owych (dawnych za-

wodowych), jak i tych po

gimnazjach. Taki stan rzeczy

bêdzie trwa³ przez kolejne trzy

lata. Deforma trwa i kto wie,

jakie skutki w przysz³oœci

przyniesie. Z deformy po-

obijani wychodz¹ wszyscy.

Uczniowie, bo w trakcie trwania

pewnego cyklu zmieniono im

zasady gry. Nauczyciele,

którzy próbowali strajkiem

wymusiæ na w³adzy ustêpstwa.

Dyrektorzy szkó³, bêd¹cy

jednoczeœnie nauczycielami

i pracodawcami, na których

spoczywa obowi¹zek dbania

z jednej strony o dobro

uczniów, a z drugiej - pra-

cowników. Samorz¹dy, które

ponosz¹ i bêd¹ ponosi³y

dalej koszty tego ca³ego

przedsiêwziêcia. Ciesz¹ siê

tylko szko³y niepubliczne,

które prze¿ywaj¹ istne oblê-

¿enie. Prowadziæ to mo¿e

jednak w przysz³oœci do

pog³êbienia obecnie ju¿

istniej¹cych nierównoœci

spo³ecznych, a nawet do

wykluczenia spo³ecznego

dzieci mniej zamo¿nych

rodziców. Wakacje, a zapewne

ich pocz¹tek bêdzie nerwowy.

Czy uda siê dostaæ do wy-

marzonej szko³y? W dobrych

liceach na Pradze Pó³noc jest

po 6 kandydatów na jedno

miejsce, pomimo znacz¹ce-

go zwiêkszenia liczby klas

pierwszych. Rekordziœci z³o¿yli

wnioski do 30 i wiêcej szkó³.

System rekrutacji ruszy 16

lipca, ma zakoñczyæ dzia³a-

nia 25 lipca, o ile serwery

wytrzymaj¹. Mam nadziejê,

¿e ka¿demu uczniowi uda

siê dostaæ od szko³y, byæ

mo¿e nie tej wymarzonej, ale

daj¹cej solidne wykszta³ce-

nie bêd¹ce przepustk¹ do

dalszego „s³odkiego ¿ycia”.

PS. Chcia³bym w tym miejscu

podziêkowaæ tym wszystkim,

którzy pamiêtali. 25 lat pracy

w samorz¹dzie to kawa³

czasu. Najbardziej jednak

dziêkujê moim wyborcom.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Gorzkie wakacje

jednak dzia³ania na rzecz

zmniejszenia iloœci œmieci z

g³ow¹, bo nied³ugo dojdzie-

my do krainy absurdu, jak¹

okaza³o siê Vanuatu - niewiel-

kie anglojêzyczne pañstwo w

Oceanii. Wprowadzono tam

zakaz u¿ywania... jednorazo-

wych pieluch. Nie ma w tym

przecie¿ ¿adnej logiki: 90%

tego, co wyrzuca siê jako

pieluchy, i tak zostanie wyrzu-

cone, tyle ¿e do kanalizacji –

a ka¿dy spec od in¿ynierii

sanitarnej powie, i¿ lepiej, jak

odpady powstaj¹ w formie

skondensowanej, ni¿ jako

roztwór w wodzie, z której

dopiero trzeba je wydobywaæ.

Same pieluszki zaœ s¹ mniej-

szym zanieczyszczeniem,

ni¿ tony detergentów, które

zostan¹ teraz u¿yte do pra-

nia pieluch wielorazowych. A

jak uzasadniaj¹ nowy przepis

w³adze? „W Vanuatu jest

bardzo g³oœno o kryzysie

klimatycznym. Jest widoczny,

¿yjemy nim”. Co ma piernik,

znaczy klimat, do wiatraka?

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

samodzielna dzier¿awa tego

terenu lub zapewnienie ro-

dzinom lokali zastêpczych.

Takie pomys³y nie by³y na-

wet rozwa¿ane. Na sesji

rady dzielnicy wa¿ne by³o

przeg³osowanie stanowiska

krytykuj¹cego polski rz¹d za

strajk nauczycieli. Nie ma i

nie bêdzie naszej zgody na

tak¹ znieczulicê. Pomo¿emy

utrzymaæ samotnym mat-

kom i ich dzieciom dach

nad g³ow¹. A zarz¹d lepiej

niech siê weŸmie za barki

z realnymi problemami dziel-

nicy, bo samym kreowaniem

PR’u i marketingu pomaga

co najwy¿ej samemu sobie.

Apelujê o to po raz n-ty z

kolei.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS

na Bia³o³êce
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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

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿dy samochód

519-353-990

mini og³oszenia

Polska by³a gospodarzem

Szczytu Klimatycznego w

Katowicach. Miasto i nasz

ca³y kraj w opinii faktów i

pomiarów w oczach naszych

uczonych i œwiata zyska³o

nazwê SMOGOGRODU.

Nasz prezydent Duda prze-

mówi³ na szczycie, szczytem

ignorancji o tym, ¿e Polska

nie zrezygnuje z wêgla. Jak

okazuje siê od kelnerów - ro-

syjskiego. Dlatego proszê

kancelariê prezydenta, aby w

pa³acu prezydenckim odci¹æ

gaz lub pr¹d i zainstalowaæ

kopciucha, w którym jaraæ

mo¿e osobiœcie gospodarz z

rodzin¹ jak te¿ bliski z nazwiska

przewodnicz¹cy Solidarnoœci.

Mo¿na w nim bêdzie paliæ, jak

w Rabce, tonami papieru z

poprawek do ustaw o s¹dach

i pêkniêtymi oponami po

wypadkach SOP. Podobne

kopciuchy proponujê zainsta-

lowaæ w siedzibach obecnego

Sejmu, rz¹du i prywatnych

domach premier Szyd³o,

Morawieckiego, ministrów

Gowina, Sellina, Sasina,

B³aszczaka, Macierewicza,

erudyty Karskiego.

Wróæmy do rozwa¿añ o

tym, co przyjemne. Do zwie-

rzêcych rewolucji w kuchni.

Wróæmy do rozwa¿añ o jedze-

niu i normach ¿ywieniowych.

Kiedyœ, cierpliwie opowiada-

j¹c starszej pani, jak powinna

karmiæ swojego szczeniaka,

¿achn¹³em siê, ¿e pieski

Nie dociera
najlepiej chowaj¹ siê w do-

brym zdrowiu u biednych ludzi.

Sympatyczna babuleñka

odrzek³a, ¿e jej nowy piesek

bêdzie mia³ bardzo dobrze.

I w³aœnie u psów o d³ugo-

œci ¿ycia decyduje skromnoœæ

zjadanych posi³ków. Maj¹ byæ

œwie¿e, pe³nowartoœciowe dla

psowatych i nie ³¹czone z

suchymi karmami, saszetkami

czy puszkami. Te ostatnie

uwa¿am za trucizny. Ojciec

mój chwali³ siê faktem, ¿e w

jego przedwojennym domu

jadano miêso A¯! dwa razy w

tygodniu. Psowate, czyli wilki,

hieny, lisy, kojoty poluj¹ A¯

jeden raz w tygodniu lub rza-

dziej. Skubi¹ w miêdzyczasie

owocki, trawy, nasiona i wa-

rzywka. Jednostk¹ g³odu u

cz³owieka jest kilka godzin.

Prawdziw¹ jednostk¹ g³odu u

psów jest piêæ do siedmiu dni.

7 czerwca 2019 r. w Biurze

Architektury i Planowania

Przestrzennego (BAiPP) przy

ul. Marsza³kowskiej 77/79

zosta³ wy³o¿ony do wgl¹du

publicznego projekt planu

zagospodarowania prze-

strzennego Wiœniewa w

rejonie ulicy Fleminga. Cho-

dzi o obszar ograniczony

od po³udnia ulic¹ Powa³ów,

od wschodu ulic¹ Fleminga,

od pó³nocy ulic¹ S¹siedzk¹ i

od zachodu - ulic¹ Modliñsk¹.

W ramach konsultacji spo-

³ecznych, 18 czerwca w urzêdzie

dzielnicy Bia³o³êka odby³a siê

dyskusja nad rozwi¹zaniami

przyjêtymi w projekcie. Licznie

zgromadzeni na spotkaniu z

projektantami mieszkañcy

Wiœniewa zg³aszali szereg

uwag zwi¹zanych zarówno z

samym planem, jak i dotycz¹-

cych lokalnych inwestycji,

np. remontem dróg, w tym

ulicy Ko³aciñskiej.

Kluczow¹ kwesti¹ poru-

szan¹ na spotkaniu by³o

dopuszczenie w rzeczonym

rejonie zabudowy wieloro-

dzinnej. Mieszkañcy nie chc¹

³¹czenia jej z dominuj¹c¹

na tym obszarze do tej pory

zabudow¹ jednorodzinn¹ –

chc¹ zachowania dotychcza-

sowego charakteru zabudowy.

Mieszkanka ulicy Ko³aciñ-

skiej 12 nakreœli³a sytuacjê

w³aœcicieli domów jednoro-

dzinnych, którzy ju¿ teraz

czuj¹ siê osaczeni przez posta-

wione nieopodal ich posesji

bloki. Dodatkowo, z powodu

p³yn¹cego Ko³aciñsk¹ poto-

ku aut, nie mog¹ wyjechaæ z

w³asnego podwórka.

- Zrobiono nam straszn¹

krzywdê, piek³o na ziemi –

powiedzia³a.

Kwestia ulicy Ko³aciñskiej

by³a drugim najczêœciej poru-

szanym na spotkaniu proble-

mem. Jeden z mieszkañców

zwróci³ uwagê, ¿e wraz z

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., 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.), oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r.

poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.

o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (j.t. Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1817 ze zm.), 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 zawiadamia

o zebraniu dowodów i uzgodnieñ w postêpowaniu

prowadzonym na wniosek innogy Stoen Operator

Sp. z o.o., z³o¿ony w dniu 21 maja 2019 r. przez

pe³nomocnika Pana Roberta Giez, w sprawie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

polegaj¹cej na budowie elektroenergetycznej sieci

kablowej nN (0,4kV), na terenie dzia³ek nr ew. 55/36,

55/15, 55/24, 55/25, 55/19, 55/26, 71/2 z obrêbu 4-08-15

oraz nr ew. 6/3, 1/6, 9 z obrêbu 4-09-29 w rejonie

ul. Œw. Wincentego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Stronom postêpowania s³u¿y prawo wypowiedzenia siê

co do zebranych dowodów i materia³ów oraz prawo

z³o¿enia ostatecznych oœwiadczeñ w terminie 7 dni od

dnia dorêczenia niniejszego zawiadomienia, 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.

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 17.06.2019 r.

MPZP dla Wiœniewa w rejonie ul. Fleminga
Do 29 lipca mo¿na sk³adaæ uwagi do miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Wiœniewa w rejonie

ul. Fleminga. To jedyny sposób, aby mieæ wp³yw na zapisy

planu, którego proces ustalania rozpocz¹³ siê miesi¹c temu.

dopuszczeniem zabudowy

wielorodzinnej, liczba samo-

chodów w projektowanym re-

jonie jeszcze znacznie siê

zwiêkszy. W tej chwili s¹ tam

trzy bloki licz¹ce 11 mieszkañ.

- Projekt przewiduje na tym

obszarze 60 mieszkañ, a to

oznacza dodatkowo ponad

100 samochodów, które bêd¹

jeŸdziæ codziennie ulic¹ S¹-

siedzk¹ i Ko³aciñsk¹, która

i tak ju¿ jest zakorkowana

– wylicza³ zdenerwowany

mieszkaniec Wiœniewa. – Jak

to siê sta³o, ¿e w projekcie nie

zosta³ uwzglêdniony fakt, ¿e

ludzie nie bêd¹ mogli wyje-

chaæ z w³asnych posesji?

Projektanci bronili siê t³u-

macz¹c, ¿e w projekcie

uwzglêdnili tylko rekomendacjê

dzielnicy.

- Teren w rejonie ulicy Fle-

minga zosta³ w projekcie

przeznaczony pod zabudowê

wielorodzinn¹, bo tak¹ zabudo-

wê planuj¹ tam deweloperzy,

którzy otrzymali wczeœniej

pozwolenia na budowê.

Mieszkañcy Wiœniewa do-

magali siê wobec tego rozli-

czenia radnych i zarz¹du

dzielnicy, odpowiedzialnych za

te decyzje. Okazuje siê jednak,

¿e nie ma kogo rozliczaæ.

- Decyzje zapada³y w marcu

2014 roku – powiedzia³ Piotr

Cieszkowski z Razem dla

Bia³o³êki. – Trzeba by rozliczaæ

osoby, które wtedy g³osowa³y.

Zdesperowani mieszkañcy

domów jednorodzinnych Wi-

œniewa, którzy ju¿ w paŸdzier-

niku zesz³ego roku sk³adali

listy podpisów pod protestem

przeciwko zabudowie wielo-

rodzinnej ich osiedla, pytali

jakie, i czy w ogóle, maj¹

szanse, ¿eby ich postulaty

zosta³y uwzglêdnione?

Przedstawiciele projektantów

t³umaczyli, ¿e do 29 lipca

musz¹ z³o¿yæ swoje uwagi na

piœmie, na specjalnym for-

mularzu, za poœrednictwem

Biura Architektury i Planowania

Przestrzennego do prezydenta

m.st. Warszawy.

- Uwagi, które nie zostan¹

przez nas uwzglêdnione, s¹

przekazywane radnym dziel-

nicy, którzy z kolei daj¹ je do

zaopiniowania Radzie War-

szawy – t³umaczyli. – Je¿eli

dalej nie zostan¹ uwzglêdnione,

mo¿ecie pañstwo wyst¹piæ

na drogê s¹dow¹.

Takie t³umaczenie nie

zadowoli³o protestuj¹cych

mieszkañców Wiœniewa,

którzy w¹tpi¹, ¿e radni War-

szawy zainteresuj¹ siê ich

problemami.

- Oni nawet nie wiedz¹,

gdzie ta Ko³aciñska jest –

powiedzia³a ze smutkiem

mieszkanka jednego z do-

mów przy Ko³aciñskiej. – To

pañstwo powinni spojrzeæ na

ten plan nie tylko jak na

zbiorowisko grubszych i

cieñszych kresek, ale do-

strzec pod tym rysunkiem ca³y

kr¹g ludzkich problemów.

Joanna Kiwilszo

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

Bezpieczna g³odówka z dostê-

pem do wody udowodniona

przez Instytut Fizjologii w

Waltham to pó³ roku. Szok -

aliœci to prawda, to pó³ roku

bez jedzenia bez szkody dla

zdrowia. Cudowna scheda

adaptacji do g³odu po wilku i

lisie w porze  zimowej. Dawna

zima panowie Duda i Mora-

wiecki trwa³a dobre szeœæ

miesiêcy. To sto piêædziesi¹t

osiem dni bezpiecznego po-

zbawienia miski i przysma-

ków. U cz³owieka bezpieczny

post to chrystusowe dni czter-

dzieœci, a u kota tylko trzy.

Takie oto s¹ fizjologiczne

normy nasze i naszych pupili.

Obecnie w sztuce unikania

chorób wa¿n¹ rolê odgrywa

toksykologia. W przeciwieñ-

stwie do ojca miêsa jadam

wiêcej i czêœciej, gdy¿ miêso

jest oczyszczane przez w¹-

trobê i nerki z pestycydów,

herbicydów i metali ciê¿kich,

których przed wojn¹ nie by³o.

Warzywa i owoce nie maj¹

w¹troby ani nerek i czym ³ad-

niejsze tym bardziej groŸne.

Dobra cena saszetek, pu-

szek, suchych karm wynika z

faktu, i¿ koncerny typu animal

fast food skupuj¹ za grosze

resztki elewatorowe zbó¿ z

pleœniami i œrodkami bójczymi

dla gryzoni i mieszaj¹ je ze

zmielonym pierzem z rzeŸni

drobiowych jako Ÿród³o bia-

³ka. To jedzenie cuchnie, a

Wy bezrefleksyjnie sypiecie

je po balkonach, aby nie

œmierdzia³o w mieszkaniu.

Proszê nie dawaæ nic do je-

dzenia zwierzêtom co œmier-

dzi Alternatywnie powsta³y

³adnie pachn¹ce karmy bez

zbo¿owe. Toksycznie du¿a

iloœæ bia³ka, powoduje œwi¹dy,

dermatozy, uszkodzenia nerek

i w¹troby.

Feliks – kot ozdobny

Feliks ma ok 8 lat. Jest najcudowniejszym kotem pod s³oñcem.

Przekochany, uroczy, wra¿liwy. Najwiêkszym szczêœciem dla nie-

go jest byæ g³askanym, rozp³ywa siê wtedy w mruczeniu i „ugniata”.

By³ kotem wolno¿yj¹cym, bardzo ufnym i lgn¹cym do cz³owieka.

Niestety, jest nosicielem specyficznego dla kotowatych wirusa FIV,

i z tego powodu powinien byæ kocim jedynakiem, choæ uwielbia inne

koty. Grucha do nich, szuka kontaktu. Nie ma w nim grama agresji

nawet, gdy inne koty na niego sycz¹. Mo¿e natomiast mieszkaæ z

innym kotem z fiv dodatnim lub z psem, poniewa¿ psy i ludzie nie

mog¹ zaraziæ siê FIV. Kocurek jest wykastrowany.

Kontakt w sprawie adopcji Feliksa: 500 043 567 Iza

Clifford by³ bardzo malutki, móg³ mieæ najwy¿ej 5 tygodni,

gdy wybieg³ pod ko³a samochodu w po³owie listopada. Matki nie

znaleziono wiêc zabrano go, ¿eby nie zamarz³. To bardzo proludzki,

miziasty kocurek z piêknym, marmurkowym wzorem na futerku.

Jest najbardziej gadatliwym kotem w domu tymczasowym i jest

bardzo kontaktowy. Uwielbia towarzystwo innych kotów, wiêc

powinien trafiæ do domu, w którym mieszka inny kot - najlepiej

m³ody i energiczny, bo Cliff to torpeda i wulkan energii. Poniewa¿

to m³ody kociak, trzeba siê liczyæ z tym, ¿e póki co jest bardzo

rozrywkowy Dzisiaj ma ok. 8 miesiêcy. Jest odrobaczony, zaszczepiony,

nauczony korzystania z kuwety, wykastrowany. Testy FIV i FeLV

ma ujemne. Kocurek mieszka obecnie w Warszawie.

Cliff szuka domu niewychodz¹cego i bezpiecznego (osiatkowany

balkon/okna, zabezpieczone uchy³y)

Kontakt w sprawie adopcji: Izabela - 500 043 567.

Kto przygarnie
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G³êbokie wyrazy wspó³czucia

Panu Zbigniewowi Cierpiszowi

Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

z powodu œmierci

Mamy

sk³adaj¹

Pose³ na Sejm RP

 Pawe³ Lisiecki

Klub Radnych

Prawa i Sprawiedliwoœci

w Radzie Dzielnicy Praga-Pó³noc

m.st. Warszawy

18 czerwca Szko³a Pod-

stawowa nr 355 przy ulicy

Ceramicznej obchodzi³a 5-

lecie istnienia. 5 lat to mo¿e

niewiele dla szczyc¹cych siê

d³ugoletni¹ tradycj¹ placówek

oœwiatowych w „starych”

dzielnicach Warszawy, ale

bardzo du¿o dla szko³y w

dzielnicy, w której co roku

przybywa tysi¹ce dzieci, a

miejsc w szko³ach wci¹¿

brakuje.

Szko³a przy ulicy Cera-

micznej liczy obecnie 1218

uczniów. Mo¿na powiedzieæ,

¿e dla Bia³o³êki to norma, bo

równie du¿e placówki po-

wstaj¹ tak¿e we wschodniej

czêœci dzielnicy. Jak na wa-

runki ogólnowarszawskie, to

du¿a szko³a, wymagaj¹ca

licznej kadry nauczycielskiej.

Przez 5 lat przewinê³o siê

przez ni¹ 200 nauczycieli.

Dlatego porównanie do

„ogromnej” lokomotywy

wydaje siê ca³kiem trafne.

W³aœnie t¹ humorystycznie

zmienion¹ „Lokomotyw¹”

uczniowie rozpoczêli nostal-

giczn¹ podró¿ przez 5 lat

¿ycia szko³y.

Pocz¹tki nie by³y ³atwe. W

sierpniu 2014 roku budynek

szkolny oddany zosta³ w ta-

kim stanie, ¿e nie wiadomo

by³o, czy rozpoczêcie roku

szkolnego bêdzie w ogóle

mo¿liwe. Ca³a kadra stawi³a

siê jednak do pracy i uda³o siê

– 1 wrzeœnia naukê w nowej

szkole rozpoczê³o ponad 800

uczniów (w roku szkolnym

2015/2016 liczba ta wzros³a

do 940). Wkrótce przysz³y

sukcesy naukowe i artystycz-

ne. Uczniowie szko³y brali

udzia³ w wielu konkursach i

warsztatach.

Rok 2016/2017 okaza³ siê

istnym wysypem talentów.

Pojawi³y siê spektakle te-

atralne „Bajkowy misz-masz”

oraz „Na straganie”. Powsta³

zespó³ wokalny „¯anio³ki”,

prowadzony przez ¯anetê

Augustin, a tak¿e orkiestra

„Kapela z Ceramicznej”,

kierowana przez Karolinê

Soczyñsk¹. Oba zespo³y za-

chwyci³y 18 czerwca perfek-

cyjnym wykonaniem œwietnie

zaaran¿owanych polskich i

zagranicznych hitów: „¯anio³ki”

zaœpiewa³y dawny przebój

Czerwonych Gitar „Dozwolo-

ne od lat 18-tu.”, a „Kapela z

Ceramicznej” z solist¹ Kazi-

kiem Bochenkiem brawurowo

wykona³a wiod¹c¹ melodiê z

filmu „Król lew”.

Szko³a ma nie tylko utalen-

towanych uczniów, ale tak¿e

fantastycznych nauczycieli,

którzy w roku 2015/2016

za³o¿yli zespó³ „Belfer Band”

i nagrali pierwsz¹ p³ytê z

kolêdami, z której dochód

przeznaczony zosta³ dla

najbardziej potrzebuj¹cych.

Podczas uroczystoœci

5-lecia szko³y zespó³ „Belfer

Band” zaprezentowa³ piosenkê

„Takie chwile, jak te nie

zdarzaj¹ siê zbyt czêsto”.

Rzeczywiœcie, uroczystoœæ dla

wielu osób by³a wzruszaj¹ca,

ale chyba najbardziej dla

dyrektorki szko³y, El¿biety

Koz³owskiej. Kiedy na scenê

wysz³a para pierwszoklasi-

stów zastanawiaj¹ca siê

nad pog³oskami, ¿e ktoœ chce

im zabraæ pani¹ dyrektor –

„podobno jakiœ ZUS z jak¹œ

emerytur¹” – ³za niechybnie

zakrêci³a jej siê w oku.

Na szczêœcie dyrektor

El¿bieta Koz³owska jest

osob¹ pogodn¹, która potrafi

w ka¿dej sytuacji, nawet w

przejœciu na emeryturê, do-

strzec pozytywne strony.

Podsumowuj¹c ostatnie 5

lat swojej 40-letniej kariery,

przepracowane w szkole 355,

powiedzia³a, ¿e nie ¿egna siê

ze szko³¹ ca³kowicie i bêdzie

czêstym goœciem w na Ce-

ramicznej. Podziêkowanie

dyrektor El¿biecie Koz³owskiej

z³o¿y³ burmistrz Bia³o³êki

Grzegorz Kuca oraz naczel-

niczka Wydzia³u Oœwiaty dla

dzielnicy, Joanna Lubbe.

Od 1 wrzeœnia obowi¹zki

dyrektora Szko³y Podstawo-

wej nr 355 obejmie obecna

wicedyrektor Danuta Chmie-

lewska. Nadchodz¹cy rok

szkolny bêdzie dla pod-

stawówki na Ceramicznej

rokiem prze³omowym.

Szko³ê czeka nadanie imie-

nia – bêdzie nosi³a imiê Jana

Wedla. ¯yczymy wiêc tej

sympatycznej placówce –

wszystkim uczniom i kadrze

nauczycielskiej - dalszych

wielu sukcesów, przede

wszystkim na polu naukowym,

ale równie¿ i artystycznym.

Joanna Kiwilszo

5-lecie

Szko³y Podstawowej 355
Sparafrazowana „Lokomotywa” Juliana Tuwima oka-

za³a siê œwietnym pretekstem do pokazania szkolnego

¿ycia. By³y wystêpy zespo³ów muzycznych, skecze, balet,

a nawet przepis na dobrego ucznia – tak uczniowie i

nauczyciele z ulicy Ceramicznej na Bia³o³êce œwiêtowali

5-lecie swojej szko³y, a tak¿e ¿egnali odchodz¹c¹ na

emeryturê dyrektor El¿bietê Koz³owsk¹.

Po s¹siedzku

£awki to u nas temat niszowy.

Na spacerach, zorganizowa-

nych przez Zarz¹d Zieleni,

frekwencja nie dorównuje

spacerom przewodnickim, a

nies³usznie. Jednak œmiem

twierdziæ, ¿e ³awka to temat

kluczowy dla zagospodaro-

wania niektórych miejsc i

uczynienia ich dostêpnymi dla

mieszkañców. W projekcie do

bud¿etu partycypacyjnego,

którego spacery dotycz¹, w

celu rozdysponowania na te-

renie Pragi Pó³noc 55 ³awek,

za³o¿y³am koniecznoœæ kon-

sultacji ich lokalizacji z miesz-

kañcami, którzy czasami ich

nie chc¹, zw³aszcza pod swo-

imi oknami. Dlaczego nie

chc¹ ³awek? Tradycyjnie, bo

bêd¹ siedzieæ pijacy, bo pa-

tologia, zw³aszcza w nocy.

Podczas spaceru, jeden z

przechodniów zapytany o

opiniê, za¿artowa³, ¿e ³awki

s¹ potrzebne, ale najlepiej

takie, które mo¿na na noc

zdemontowaæ...

Tymczasem, co najmniej od

kilkunastu lat, trwa proces

usuwania ³awek, kiedyœ po-

wszechnych w przestrzeni

ulic. Dzieje siê tak nie tylko na

Pradze Pó³noc. Chyba jako

spo³eczeñstwo nie do koñca

zdaliœmy egzamin z wolnoœci.

Nie chodzi³o przecie¿ o wol-

noœæ do przeszkadzania

innym i pozostawania w tym

bezkarnym, ale o tê, która daje

nawet s³abszym mo¿liwoœæ

wyjœcia z domu i zachowania

samodzielnoœci. Wielu emery-

tów jest z przyczyny braku

³awek uwiêzionych w domu.

Kilkuset metrów do sklepu,

czy przychodni, bez ¿adnego

odpoczynku dla nóg, zwyczaj-

nie nie s¹ w stanie pokonaæ.

Z ³awek czêsto korzystaj¹

rodzice z ma³ymi dzieæmi, s¹

wygodne tak¿e przy ciê¿kich

zakupach. A wiêc ³awka to

atrybut przyjaznej mieszkañ-

com, a nie opresyjnej prze-

strzeni, wa¿ny element miasta

pomyœlanego dla ludzi, poko-

nywanego pieszo.

Tymczasem mieszkañcy

np. nie chc¹ ³awek na idealnie

do tego przystosowanym,

ocienionym ci¹gu pieszym,

bo bêd¹ pijacy, a lokatorzy

ich budynku i tak têdy nie

chodz¹. Có¿, ¿e chodz¹ inni,

a odleg³oœæ do kolejnej ³awki

przekracza nawet 300 me-

trów, i wiêcej...

Z badañ wiadomo, ¿e jedna,

dwie ³awki mog¹ powodowaæ

problemy, ale jeœli jest ich

wiêcej, s¹ w wiêkszoœci wyko-

rzystywane w po¿¹dany spo-

sób, staj¹c siê jednoczeœnie

nieatrakcyjnymi dla biwakuj¹-

cych na nich, czy pij¹cych.

Dobrze zaprojektowana prze-

strzeñ potrafi ograniczyæ tego

rodzaju problemy. St¹d w

projekcie £awka Warszawska

Zarz¹du Zieleni socjologowie,

architekci, nie tylko specjaliœci

od zieleni. Warto odczarowaæ

te¿ s³u¿by mundurowe. Jed-

nak incydenty niew³aœciwych

zachowañ osób korzystaj¹-

cych z ³awek zazwyczaj nie s¹

zg³aszane, z przeœwiadczenia,

¿e stra¿ miejska czy policja nie

dzia³a – i tak nie przyjad¹.

Czasami tak jest, ale w oparciu

o moje doœwiadczenie s¹dzê,

¿e w du¿ej mierze uaktywniaj¹

siê w tym przypadku stereoty-

powe wyobra¿enia, uprzedze-

nia, partykularyzmy. Miasto

za nas wszystkiego nie zrobi,

mimo ¿e p³acimy podatki.

Warto zapamiêtaæ numer

19115, a maj¹c smartfona -

zainstalowaæ aplikacjê. I za

pomoc¹ jednego numeru

zg³aszaæ zarówno zak³ócenia

porz¹dku, dewastacje, nie-

równe chodniki, jak i w³asne

pomys³y na usprawnienia,

miejsca na nowe drzewa,

czy ³awki.

Do ³awek musimy siê

wszyscy od nowa przyzwy-

czaiæ i dobrze z nich korzy-

staæ. Ponadto, podczas

spacerów, w ekstremalnych

warunkach pogodowych,

uwydatnia siê rola koniecznego

s¹siedztwa ³awek - daj¹cych

cieñ drzew, a tak¿e ma³ej

infrastruktury w postaci koszy

na œmieci i stojaków rowe-

rowych. £awki, po ustaleniu

ich lokalizacji, maj¹ szansê

pojawiæ siê na Pradze nied³ugo

po wakacjach.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Kolonii Œliwice

O ³awkach raz jeszcze


