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Awaria kolektorów
Przez kolejne dni media przekazywa³y nam informacje
o awarii oczyszczalni œcieków Czajka i przedostawaniu
siê w zwi¹zku z tym du¿ych iloœci zanieczyszczonych
œcieków prosto do Wis³y. Tymczasem w samej oczyszczalni
nie zarejestrowano ¿adnej awarii. Szum medialny dotyczy
zrzutu nieoczyszczonych œcieków, ale po przeciwnej stronie
rzeki. Bo awarii uleg³y kolektory przesy³owe, którymi œcieki
z lewobrze¿nej Warszawy pod dnem Wis³y transportowane
by³y do oczyszczalni œcieków Czajka.
Dwa kolektory o œrednicy zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
1600 mm, które uleg³y awarii, przekierowa³o nieoczyszczone
usytuowane s¹ w 1300-me- œcieki prosto do Wis³y istniej¹trowym tunelu pod Wis³¹. cym odp³ywem, którym œcieki
Najpierw czêœciowemu znisz- z lewobrze¿nej Warszawy
czeniu, uniemo¿liwiaj¹cemu odprowadzane by³y przez
transport œcieków, 27 sierpnia dziesiêciolecia, do momentu
uleg³ jeden z nich, a po prze- pod³¹czenia ich do oczysz³¹czeniu œcieków do drugiego czalni Czajka oko³o 2013 roku.
kolektora, nazajutrz tak¿e on
Pomijaj¹c to, czy ta awaria
przesta³ dzia³aæ.
mia³a prawo siê przydarzyæ po
W³aœciciel sieci kanalizacyjnej, zaledwie 6 latach eksploatacji
Miejskie Przedsiêbiorstwo uk³adu przesy³owego, zaistnia³a
Wodoci¹gów i Kanalizacji, w sytuacja ze wzglêdów œrodowiskowych jest niepokoj¹ca.
Nieoczyszczone œcieki w
iloœci prawie 260 tys. m3 codziennie wyp³ywaj¹ do Wis³y
w okresie najmniej korzystnym
dla tej rzeki. Niski poziom wody
i wysokie temperatury powietrza
maj¹ wp³yw na zawartoœci tlenu
w Wiœle. W takich warunkach
dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

Pose³ z Pragi
Rozmawiamy z Paw³em Lisieckim, pos³em Prawa
i Sprawiedliwoœci, w latach 2014-2016 burmistrzem Pragi
Pó³noc, rdzennym warszawiakiem, cz³owiekiem starannie
wykszta³conym. Jest absolwentem Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Historycznego
tej samej uczelni. Ponadto ukoñczy³ podyplomowe studia
z zarz¹dzania i wyceny nieruchomoœci. Od 2017 jest bardzo
aktywnym cz³onkiem tzw. komisji weryfikacyjnej.
Czy zechcia³by Pan opisaæ wszystkim jestem bowiem
jeden dzieñ z ¿ycia pos³a?
ojcem. Zaraz potem kierujê
- Dzieñ zaczynam od siê do siedziby komisji weryodprowadzenia syna do fikacyjnej i spêdzam d³ugie
przedszkola na 8:30. Przede godziny na czytaniu doku-

mentów dotycz¹cych afery reprywatyzacyjnej. Zapewniam,
¿e s¹ to dos³ownie tomy dokumentów. Nastêpnie udajê
siê do sejmu, gdzie czekaj¹
zapytania i interpelacje, nad
którymi trzeba popracowaæ.
Po po³udniu zwykle przyjmujê
mieszkañców Warszawy na
dy¿urze poselskim. Dy¿ur
trwa najczêœciej do godziny
18:00 i dopiero telefon od
mojej ¿ony Ma³gorzaty przypomina mi, ¿e czas by³by
najwy¿szy wracaæ do domu.
¯ona przypomina mi tak¿e

- 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

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

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

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

Praska gabarytoza
Gabarytoza to przewlek³a praska choroba objawiaj¹ca
siê powracaj¹cymi ci¹gle stosami wersalek, dywanów,
szafek, drzwi i wielu innych przedmiotów, które w zasadzie nie mieszcz¹ siê w kategorii „odpady gabarytowe”.
Czy mo¿na jej zapobiegaæ? Oczywiœcie - profilaktyka ma
tutaj ogromne znaczenie. Zanim pozbêdziemy siê niepotrzebnego mebla lub innego przedmiotu, upewnijmy siê,
czy ktoœ ze znajomych lub s¹siadów nie zechcia³by go
przyj¹æ. Inna opcja to poinformowanie o tym szerszego
grona potencjalnie zainteresowanych, na przyk³ad na
lokalnej facebookowej grupie „Mieszkamy na Pradze
Pó³noc” lub „Uwaga, œmieciarka jedzie - Warszawa”.
Kolejna bardzo wa¿na wczeœniej ni¿ 24 godziny
kwestia to „Zasada 24h”, czyli przed planowanym terminem
wynikaj¹cy z „Regulaminu ich odbioru. Przepisy s¹ pod
utrzymania czystoœci i po- tym wzglêdem jednoznaczrz¹dku m.st. Warszawy” obo- ne. W paragrafie 7 ust. 2
wi¹zek wystawiania odpadów wspominanego regulaminu
dokoñczenie na str. 7
wielkogabarytowych nie

dokoñczenie na str. 3

Stojaki rowerowe dla Pragi
Podczas spacerów po praskich podwórkach w oczy rzucaj¹ siê rowery poprzypinane do
ka¿dego mo¿liwego znaku i fragmentu ogrodzenia. Dotkliwy brak stojaków rowerowych
widoczny jest niestety nie tylko na podwórkach - brakuje ich tak¿e wzd³u¿ g³ównych praskich
ulic, takich jak Targowa, Bia³ostocka czy Z¹bkowska, nie wspominaj¹c ju¿ o bardziej kameralnych ulicach jak Brzeska, In¿ynierska czy Wileñska. Czêsto prowadzi to do tego, ¿e zagubieni
rowerzyœci przypinaj¹ swoje dwa kó³ka do drzew, jednoczeœnie niszcz¹c trawniki lub rabaty.
Czasem zdarza siê te¿ tak, na swoj¹ formê - z jednej strony wyniku wyrwania ko³a ¿e stojaki s¹ dostêpne, ale uniemo¿liwiaj¹c¹ wygodne i zniechêcaj¹ wiele osób do
nie spe³niaj¹ podstawowych szybkie przypiêcie roweru, z podró¿owania po mieœcie rowestandardów. Mowa o tzw. wy- drugiej strony umo¿liwiaj¹ce rem. Na szczêœcie urzêdnicy
dokoñczenie na str. 3
rwikó³kach, które ze wzglêdu ³atw¹ kradzie¿ ramy w

przyduchy, które zagra¿aj¹ ¿yciu
biologicznemu. Nie wiadomo, w
jakim stopniu na tê sytuacjê wp³ynie ozonowanie œcieków, jakie
wdro¿ono, ale na pewno trochê
mniej bêd¹ one cuchn¹æ.
Przesz³oœæ wraca
Na dzieñ dzisiejszy nie s¹ znane
przyczyny awarii kolektorów. Wyjaœnienie nale¿y do ekspertów. Byæ
mo¿e podpowiedz¹ te¿, jak j¹ usun¹æ. A mo¿e zaproponuj¹ ca³kiem
inne rozwi¹zanie transportu œcieków
na drug¹ stronê Warszawy?
W tym miejscu warto wspomnieæ, co na temat tej inwestycji
na pocz¹tku 2000 roku mieli do
powiedzenia przywo³ywani dziœ
do tablicy ekolodzy. Przede
wszystkim ten sposób transportowania œcieków budzi³ ich w¹tpliwoœci. ¯¹dali przeanalizowania innych wariantów realizacji
ich przesy³u z jednego brzegu
Wis³y na drugi. Mimo ¿e przepisy œrodowiskowe wymaga³y
przeanalizowania wariantów wy-

konywania inwestycji w postaci
alternatywnej technologii lub
lokalizacji, decydenci go zignorowali. Miêdzy innymi pominiêto
wariant podwieszenia kolektorów
pod budowany równolegle Most
Pó³nocny, mimo jego plusów:
³atwiejsza i tañsza eksploatacja
ruroci¹gów, oraz znacznie ni¿sze
koszty wykonania ca³ej inwestycji.
Zamiast tego wykonano inwestycjê
w wersji nowatorskiej, która zawiod³a po 6 latach eksploatacji,
posi³kuj¹c siê przy tym specustaw¹ na EURO 2012.
Co dalej?
Mamy stan awaryjny i dwa
gremia, które realizuj¹ swoje
pomys³y okie³znania œcieków:
rz¹dowe i miejskie.
Czynniki rz¹dowe próbuj¹
rozwi¹zaæ ten problem œrodkami doraŸnymi. Polega to na poprowadzeniu kolektora po zmontowanym przez wojsko moœcie
pontonowym. Bezpoœrednio
przy wyp³ywie œcieków stworzono swoisty zbiornik, z którego
œcieki pompami wt³oczone
zostan¹ do kolektora i dalej
pop³yn¹ do oczyszczalni Czajka.

¿e boisko przy Kowalczyka znalaz³o siê w programie zadaszeñ
tego typu obiektów, obok np.
boiska przy G³êbockiej.
W interpelacjach i zapytaniach
Lucyna Wnuszyñska pyta³a o
przekszta³canie szko³y przy
Leszczynowej w przedszkole. W
odpowiedzi us³ysza³a, ¿e kwestia
ta jest na razie na etapie planowania. W tym momencie po raz
kolejny pojawi³a siê sprawa awarii kolektora. Marek Dêbowczyk
(PiS) chcia³ poznaæ oficjalne
stanowisko w³adz miasta w tej
sprawie i stwierdzi³, ¿e oczekiwa³by
odpowiedzi na konkretne pytania

– kiedy dosz³o do awarii, co by³o
jej bezpoœredni¹ przyczyn¹, kiedy
i jak awaria zostanie usuniêta, czy
kiedykolwiek wczeœniej dochodzi³o do awarii kolektora. £ukasz
Oprawski doda³, ¿e jest zatrwo¿ony poziomem niewiedzy zarz¹du
dzielnicy. Burmistrz Grzegorz
Kuca zapewni³, ¿e wszystkie pytania radnych z³o¿one na piœmie
przeka¿e w³adzom Warszawy.
Obecna na sesji radna Warszawy
Anna Auksel-Sekutowicz poinformowa³a, ¿e w urzêdzie miasta zebra³ siê sztab kryzysowy z udzia³em
ekspertów, którzy pracuj¹ nad
rozwi¹zaniem problemu. (egu)
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dokoñczenie ze str. 1

jak obecne, jest go ma³o. Do takiej wody wpadaj¹ w du¿ej iloœci
nieoczyszczone œcieki, które do

procesu samooczyszczania potrzebuj¹ du¿o tlenu. Przy jego
nadmiernym wykorzystaniu, œcieki mog¹ spowodowaæ lokalne

XII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Z Czajk¹ w tle
Nic dziwnego, ¿e sprawa awarii kolektora pod dnem Wis³y
odprowadzaj¹cego œcieki z lewobrze¿nej Warszawy do oczyszczalni Czajka wyskakiwa³a jak diabe³ z pude³ka w czasie trwania
sesji 28 sierpnia. Sprawa awarii by³a wówczas bardzo œwie¿a.
Ju¿ na wstêpie sesji pojawi³o wie tyle samo, ile wszyscy, którzy
siê pytanie Filipa Pelca (radny s³yszeli w mediach komunikat
niezrzeszony) o stanowisko za- przedstawicieli MPWiK na temat
rz¹du dzielnicy w sprawie awarii, awarii. Na tym etapie sesji
na które burmistrz Grzegorz stanê³o na tym, ¿e pisemna inKuca odpowiedzia³ stanowczo, formacja zarz¹du na temat awa¿e funkcjonowanie oczyszczalni rii pojawi siê na kolejnej sesji,
i zwi¹zanej z ni¹ infrastruktury jako ¿e nie uda³o siê przeg³osonale¿y do MPWiK, które jest spó³k¹ waæ wprowadzenia do porz¹dku
miejsk¹, a zatem problemy Czajki obrad punktu dotycz¹cego
nie le¿¹ w gestii dzielnicy. Filipa dyskusji na temat awarii.
Pelca wspar³ £ukasz Oprawski
Przeg³osowano zmiany w bud¿e(PiS), zwracaj¹c uwagê, ¿e w cie po krótkiej dyskusji i pytaniach.
przypadku tak spektakularnej Zmiany w wydatkach dotyczy³y
awarii oczekiwanie jakiegokolwiek m.in. 4-milionowej dotacji do niestanowiska od w³adz dzielnicy, publicznych przedszkoli. Dariusz
na obszarze której do Wis³y wy- Ostrowski (PiS) pyta³ o sens
lewaj¹ siê nieczystoœci jest wydawania pieniêdzy na zadaczymœ normalnym. Burmistrz szenie boiska przy Kowalczyka,
Kuca powtórzy³ to co powiedzia³ znajduj¹cego siê z dala od placówek
uprzednio, dodaj¹c, ¿e o sprawie oœwiatowych. W odpowiedzi us³ysza³,

Bia³o³êka w soczewce
23 wrzeœnia mija termin g³osowania na projekty bud¿etu obywatelskiego. W tym roku przeznaczono dla Bia³o³êki na ten cel z bud¿etu
Warszawy blisko 4 mln z³. Zg³oszono 113 projektów dzielnicowych,
spoœród których mo¿na wybraæ maksimum 15. Ze 101 zg³oszonych
projektów ogólnomiejskich mo¿na natomiast wybraæ maksymalnie 10.
Obecna formu³a bud¿etu obywatelskiego nie zak³ada podzia³u na
obszary i nie jest wymagane liczenie kosztów podczas dokonywania
wyboru. Na wybrany projekt bud¿etu obywatelskiego mo¿na zag³osowaæ elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
lub w formie tradycyjnej, zg³aszaj¹c siê do urzêdu dzielnicy.
Rok szkolny 2019/2020 zosta³ w Bia³o³êce uroczyœcie rozpoczêty.
Baza oœwiatowa poszerzy³a siê o dwie, nowo oddane placówki oœwiatowe
dla 1600 uczniów. Tyle uczniów bêdzie siê edukowaæ w nowych szko³ach
podstawowych – 368 przy Hemara i 118 przy Myœliborskiej.
Wszyscy na start 22 wrzeœnia! 1000 biegaczy weŸmie udzia³
w 7. edycji Biegu przez Most, stanowi¹cego najwiêksz¹, bia³o³êck¹
imprezê sportow¹. 10-kilometrowa trasa rozpocznie siê przy Galerii
Pó³nocnej od strony ulicy Szafrañców i bêdzie przebiegaæ
ulicami Trakt Nadwiœlañski, Obrazkow¹, Œwidersk¹, Mehoffera,
Nowodworsk¹ i Odkryt¹ z podbiegiem na Most Pó³nocny, tras¹ mostu
do Farysa. Powrót t¹ sam¹ drog¹ od strony Bielan. Bieg nale¿y
ukoñczyæ w limitowanym czasie 1,5 godziny. Na uczestników,
bez wzglêdu na osi¹gniêty wynik, czekaæ bêdzie pami¹tkowy
medal, napój i kupon na posi³ek regeneracyjny. Zapisy online
potrwaj¹ do 15 wrzeœnia, zaœ tradycyjne zapisy w biurze zawodów
w Galerii Pó³nocnej przy Œwiatowida 17 bêd¹ mo¿liwe w dniu
21 wrzeœnia od godziny 12.00 do godziny 18.00. Dla zawodników
przygotowano 1000 pakietów startowych, zawieraj¹cych numer
startowy, chip do elektronicznego pomiaru czasu, pami¹tkow¹
koszulkê biegow¹ i plecak. Wysokoœæ op³aty startowej jest
zró¿nicowana i wynosi: do 5.09.2019 – 45 z³, po 5.09.2019 – 55 z³,
zaœ w przypadku zapisów w biurze zawodów – 65 z³.
(egu)

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na elektronicznej tablicy og³oszeñ Urzêdu
m.st. Warszawy www.eto.um.warszawa.pl
w dniu 22.08.2019 r. zosta³y wywieszone na
21 dni i podane do publicznej wiadomoœci:
- wykaz nr WGN/14/2019 dotycz¹cy przeznaczenia
nieruchomoœci po³o¿onej na terenie dzielnicy
Targówek do oddania w u¿yczenie,
- wykaz nr WGN/15/2019, dotycz¹cy przeznaczenia
nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy
Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Zarz¹dy miasta i spó³ki MPWiK
próbuj¹ ustaliæ przyczynê awarii i
zadecydowaæ, co dalej. A nie ma
zbyt du¿o czasu. W tej sprawie
stare powiedzenie: najtrwalsze s¹
prowizorki, nie sprawdzi siê.
Czas jest tu kluczowy. Przed
nadejœciem zimy most pontonowy

musi byæ zdemontowany, ze
wzglêdu na zagro¿enie ze strony
mrozu i zmieniaj¹cego siê poziomu wody w rzece. Je¿eli miasto
nie zd¹¿y do tego czasu z napraw¹ kolektorów, zanieczyszczone œcieki znowu bêd¹ p³ynê³y
bezpoœrednio do Wis³y...
ZK

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
14.09 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini – temat: Dlaczego jesieni¹ liœcie zmieniaj¹
kolor? Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat.
I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz.
12.00. Op³ata: karnet 75 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
14.09 (sobota) godz. 18.00 - Stanis³aw Soyka Trio – koncert dla
Mieszkañców. Wejœciówki do odbioru podczas Otwartej Niedzieli
Artystycznej 8.09.2019 od godz. 16.30 oraz w terminach póŸniejszych.
15.09 (niedziela) godz. 15.00 - Garden Party - Rodzinny
piknik na Zaciszu w konwencji garden party, czyli ekoimpreza
na œwie¿ym powietrzu ze zdrowym poczêstunkiem i atrakcjami
skierowanymi zarówno do dzieci jak i doros³ych.
W programie: Warsztaty florystyczne (doroœli) – bi¿uteria florystyczna,
godz. 15.00-16.30 i ko³o kwiatowe, godz. 16.30-18.00
Zrób swoj¹ ekotorbê (dzieci) – warsztaty sitodruku, godz. 15.00-18.00
Zrób swój las w butelce (dzieci) – warsztaty, godz. 16.30-18.00
Zrób swój Zielnik (dzieci), godz. 15.00-16.30
Warsztaty linorytu roœlinnego (dzieci i doroœli), godz. 15.00-18.00.
Prace wykonane podczas warsztatów do odbioru 23-25.09.
Prowadzenie Alter Eko
Warsztaty kokedamy (dzieci i doroœli), czyli zrób swój wisz¹cy
ogród, godz. 15.00-18.00
Prace wykonane podczas warsztatów do odbioru 23-25.09 –
instruktorzy: Alter Eko
Pyszne ekoprzek¹ski i napoje
Pokaz kulinarny Kuby Korczaka o tematyce Zero Waste.
Podczas wydarzenia dowiecie, jakimi zasadami kierowaæ siê
w kuchni i na zakupach, by skutecznie zminimalizowaæ iloœæ
œmieci oraz wyrzucanych produktów spo¿ywczych. Pokaz z
rozmow¹, godz. 16.00-18.00.
Animacje i atrakcje dla dzieci, m.in. kula zorbingowa, krowa
do dojenia, gry i zabawy z animatorami, godz. 15.00-18.00
W razie z³ych warunków pogodowych impreza zostanie
przeniesiona do budynku.
Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2019. Wstêp wolny.
15.09 (niedziela) godz. 15.00 - Pchli Targ i s¹siedzkie spotkania.
Kup, sprzedaj, zamieñ! Rezerwacja stanowisk w dniu imprezy.
21.09 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Zak³adka do ksi¹¿ki. Godz.
11.00-12.30. Op³ata 25 z³.
* Mali Einsteini – temat: Sk¹d ptaki wiedz¹ kiedy odlecieæ do
ciep³ych krajów? Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci
w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00,
III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
22.09 (niedziela) godz. 17.00 - Ogród moje hobby – uroczyste
rozstrzygniêcie XXI edycji konkursu. W programie wrêczenie
nagród laureatom, wystawa kokedamy i linorytu botanicznego,
poczêstunek i potañcówka z Orkiestr¹ Taneczn¹ Bonanza.
Obowi¹zuj¹ zapisy w sekretariacie DK Zacisze od 18.09.
Organizatorzy: Rada Osiedla Zacisze, Dzielnica Targówek
m.st. Warszawy, Dom Kultury Zacisze.
23-27.09 (poniedzia³ek-pi¹tek) godz. 10.00-15.00 - Zapisy do
Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze - rok akademicki 2019/20.
25.09 (œroda) godz. 11.00 - Spotkanie Terenowego Ko³a
Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. Dzieñ Sybiraka - 9. rocznica
nadania Ko³u imienia œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego. Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze.
27.09 (pi¹tek) godz. 11.00 Klub Ludzi Kultury – inauguracja
sezonu kulturalnego 2019/20. Granice Niepodleg³ej 1918-21 pokaz filmu, prezentacja ksi¹¿ek. Moderator Bogus³aw Falicki.
Spotkanie w ramach Szklanej Góry MAL. Wstêp wolny.
28-29.09 (sobota-niedziela) godz. 10.00-14.00 - GOTOWA
na Kultura. Jednodniowe bezp³atne warsztaty kulinarne dla
doros³ych (18-60 lat). Zapisy od 16.09 przez stronê oraz
telefonicznie. Finasowanie: Fundusz Animacji Kultury WPEK
(zadanie III - projekty rewitalizacyjne). Projekt jest realizowany
przez Dom Kultury Zacisze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Serduszko dla Dzieci. Miejsce: Praska Œwiatoteka, ul. Szwedzka 6.
28.09 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Wehiku³ sztuki – temat: Yayoi Kusama i obsesja kropek. Historia
sztuki dla najm³odszych (7-12 lat). Godz. 11.00-13.00. Op³ata 25 z³.
* Mali Einsteini – temat: Jak powstaje wybuch? Doœwiadczenia
i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,
II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
* Capoeira czyli brazylijska sztuka walki ukryta w elementach tañca,
akrobatyki i muzyki. Bezp³atne zajêcia. Godz. 11.00 – dzieci
6-8 lat, godz. 12.00 – dzieci 9-12 lat, godz. 13.00 – m³odzie¿ i doroœli.
29.09 (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³.
30.09 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - „Kocham œwiat” koncert
Joanny Rawik. Akompaniament Marcin Mazurek - piano.
Inauguracja roku akademickiego 2019/20 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku DK Zacisze. Prezentacje sekcji. „Portrety we
wnêtrzu” wystawa prac Reingard Blicharz – studentki UTW,
malarki z Pracowni rysunku i malarstwa.

Pose³ z Pragi
dokoñczenie ze str. 1

bym po drodze zrobi³ zakupy.
Nie zawsze siê to udaje, bowiem bywa i tak, ¿e po dy¿urze
konieczna jest interwencja
poselska, jeœli ktoœ pilnie potrzebuje mojej pomocy. Jedynie dni
posiedzeñ sejmu s¹ w pewnym
sensie spokojniejsze, bo wówczas
praktycznie ca³y czas spêdza
siê na sali sejmowej, ale i to
zadanie jest doœæ wymagaj¹ce,
bowiem g³osowania rozpoczête
np. wieczorem jednego dnia,
mog¹ siê skoñczyæ we wczesnych godzinach rannych
dnia nastêpnego.
Czy jest Pan osob¹ rozpoznawaln¹?
- Chyba tak, a ju¿ z pewnoœci¹ jestem rozpoznawany na
praskich ulicach. Czêsto siê
zdarza, ¿e kiedy wracam do
domu ze swojego biura przy
Targowej, podchodz¹ do mnie
mieszkañcy. Najczêœciej po
prostu chc¹ siê przywitaæ i

zamieniæ kilka s³ów, czasem
prosz¹ o pomoc lub o radê.
Lubiê te rozmowy i cieszê siê,
kiedy mogê pomóc.
Jakby Pan okreœli³ spectrum zagadnieñ, z którymi
zwracaj¹ siê do Pana mieszkañcy stolicy na dy¿urach
lub podczas nieformalnych
spotkañ?
- Wiêkszoœæ spraw dotyczy
sytuacji mieszkaniowej i wymiaru sprawiedliwoœci. Czêsto
te¿ pojawiaj¹ siê zagadnienia
dotycz¹ce remontów mieszkañ
komunalnych, przekszta³cania
u¿ytkowania wieczystego we
w³asnoœæ i wykupu mieszkañ.
Zdarza siê, ¿e mieszkañcy
s¹ zainteresowani sprawami
zwi¹zanymi z ochron¹ zabytków
i ochron¹ œrodowiska. Przychodz¹ do mnie z konkretnymi
problemami, niepokoj¹c siê
np. o zabudowê w otulinie
Jeziorka Czerniakowskiego.
Jest to jedyny wodny rezerwat

Pamiêtamy 5 wrzeœnia
Tego dnia przypada rocznica œmierci dwóch, nieco
zapomnianych, patronów praskich ulic - Bronis³awa
Wieczorkiewicza i Stefana Okrzei. 45 lat temu zmar³ Bronis³aw
Wieczorkiewicz, autor miêdzy innymi S³ownika gwary
warszawskiej, a 80 lat minê³o od œmierci Stefana Okrzei.
Stefan Okrzeja zapomniany? Owszem, jeœli za Mieczys³awem
Janiszewskim, przewodnikiem praskim przyjmiemy, ¿e Stefanów Okrzejów by³o dwóch, i to rodzonych braci… O rocznicy
pamiêtali mi³oœnicy praskiej historii i przewodnicy, skupieni wokó³
POSUL (Praski Otwarty Samozwañczy Uniwersytet Lataj¹cy).
Okazuje siê, ¿e kartki z napisem „Pamiêtamy” i dat¹, pozostawione
przy tablicach MSI zawieraj¹cych informacje o patronie, potrafi¹
budziæ refleksjê, tak¿e u wieloletnich mieszkañców ulicy.

przyrody na Mokotowie i jedyne
legalne, naturalne k¹pielisko
w Warszawie. Mieszkañcy
obawiaj¹ siê, ¿e dopuszczenie
przez w³adze Warszawy wysokiej
zabudowy w pobli¿u jeziorka
mo¿e spowodowaæ w przysz³oœci jego wyschniêcie.
Interwencja u wojewody
mazowieckiego spowodowa³a,
¿e sprawa ta trafi³a do s¹du
administracyjnego.
Czy ma Pan w pamiêci
jakiœ konkretny, indywidualny problem, który uda³o siê
rozwi¹zaæ?
- Tak, jest to ca³kiem œwie¿a,
dramatyczna sprawa pewnej
kobiety, poruszaj¹cej siê o
kulach, nêkanej we w³asnym
domu. To jej wspólny dom z
by³ym mê¿em. Dom zosta³
zlicytowany i przejêty przez
nowego w³aœciciela, który
robi³ wszystko, by pozbyæ siê
kobiety – wybija³ szyby w jej
mieszkaniu, zrobi³ dziurê w
suficie. Wspólnymi si³ami
samorz¹dowców i osób
wspó³pracuj¹cych z moim
biurem poselskim uda³o siê
pomóc. Pani trafi³a pod
opiekê oœrodka pomocy
spo³ecznej i przebywa w
bezpiecznym miejscu.
Czy start w nadchodz¹cych
wyborach parlamentarnych
zmienia coœ w Pañskich
priorytetach?
- Nie, zupe³nie nic nie zmienia.
Nadal zamierzam siê zajmowaæ
problemami mieszkañców,
interweniowaæ w wa¿nych
dla nich sprawach, walczyæ o
przestrzeganie prawa przez
urzêdników i instytucje. Zapewniam, ¿e w pracy tej nie
bêdê siê oszczêdza³. Wiele
jeszcze pozosta³o do zrobienia.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

Noc Pragi i Œwiêto ulicy Z¹bkowskiej
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W sobotê 7 wrzeœnia w po³¹czeniu z Noc¹ Pragi odby³a
siê kolejna edycja Œwiêta ulicy Z¹bkowskiej, organizowanego
ju¿ od 2004 przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.
Na rogu Z¹bkowskiej i Brze- Spragnionym z kolei spokojniejskiej stanê³a scena, na której, szego otoczenia, z dzieæmi albo
poza wystêpami takich wykonaw- ciekawym muzycznych nowoœci,
ców, jak DeDe, Negra czy Popa- bogat¹ ofertê przygotowano na
rzeni Kaw¹ Trzy, zadbano tak¿e Bazarze Ró¿yckiego. Po raz drugi
o konkursy dla mieszkañców. swoj¹ ods³onê mia³ tu konkurs
Wystêp hiphopowej gwiazdy m³odych talentów Say It Loud.
wieczoru – Grubsona, przyNa skrzy¿owaniu z Targow¹
ci¹gn¹³ nie tylko m³od¹ widowniê. znowu stanê³y w¹tpliwej urody
Usytuowanie u wlotu ul. Brzeskiej zasieki. Zamkniêt¹ ponownie
strefy ogródków piwnych dope- dla ruchu, po niespe³na tygo³nia³o obrazu ludycznego œwiêta. dniu od zakoñczenia wakacyj-

nego festiwalu „Otwarta Z¹bkowska”, przestrzeñ ulicy, na
jeden wieczór zaanektowa³y
przewa¿nie okoliczne lokale
gastronomiczne oraz nieliczni
sprzedawcy odpustowych gad¿etów. Prosto z jezdni mo¿na
by³o równie¿ kupiæ ksi¹¿kê.
Wydaje siê, ¿e ulica Z¹bkowska ma du¿y potencja³, którego
dot¹d nie uda³o siê wydobyæ.
Konieczna przy tym jest lepsza
wspó³praca miasta i dzielnicy.
Ulica Z¹bkowska na to zas³uguje.
Kr.

Stojaki rowerowe dla Pragi
dokoñczenie ze str. 1

jakiœ czas temu odeszli od ich montowania i
obecnie kupowane s¹ wy³¹cznie du¿o porêczniejsze i bezpieczniejsze stojaki u-kszta³tne.
Zarz¹d Dróg Miejskich (ZDM), g³ówna
miejska instytucja odpowiadaj¹ca za dzia³ania na rzecz rowerzystek i rowerzystów,
niedostateczn¹ liczbê stojaków t³umaczy
brakiem œrodków. W efekcie ustawianie ich
w nowo zg³aszanych lokalizacjach odk³adane jest na kolejne lata, a nacisk k³adziony
jest na monta¿ stojaków w miejscach zg³oszonych przez mieszkañców w latach
2016-18. Prace w tym zakresie maj¹ siê
zakoñczyæ jeszcze w tym roku. Na tê chwilê
mieszkañcy Warszawy nie maj¹ niestety
mo¿liwoœci œledzenia, gdzie w ich okolicy
pojawi¹ siê nowe stojaki rowerowe. W
zwi¹zku z brakiem aktualizowanej na bie¿¹co mapy ju¿ postawionych i planowanych
stojaków mieszkañcom trudno, po pierwsze,
zorientowaæ siê, czy bêd¹ mieli gdzie
zaparkowaæ rower po przyjeŸdzie w dane
miejsce, po drugie, czy w ich okolicy

przewidziano ju¿ ustawienie stojaków w
kolejnej puli œrodków, a po trzecie, jakie
s¹ dok³adne lokalizacje planowanych
monta¿y. Na razie wiêc trzeba zadowoliæ
siê przestarza³¹ map¹ dostêpn¹ pod
adresem http://mapa.um.warszawa.pl i
liczyæ na to, ¿e ZDM wywi¹¿e siê ze swoich
obietnic i do koñca 2020 zinwentaryzuje
istniej¹ce stojaki oraz odpowiednio zaktualizuje wspomnian¹ wy¿ej mapê.
W Warszawie brakuje tak¿e niestety
standardów okreœlaj¹cych minimaln¹ liczbê stojaków na danym obszarze, a liczba
nowo ustawianych stojaków nie nad¹¿a za
rozwojem dróg dla rowerzystów i wzrostem
ruchu rowerowego w mieœcie. W efekcie
mamy coraz wiêcej miejsc, do których
stosunkowo wygodnie mo¿na dojechaæ
rowerem, ale u celu nie ma gdzie go
zaparkowaæ - ra¿¹cym przyk³adem jest
tutaj nieparzysta strona ul. Targowej. Rozwój
infrastruktury rowerowej powinien byæ
wiêc wszechstronny, a przy ka¿dej instytucji
publicznej lub punkcie us³ugowym powinny

byæ instalowane stojaki. Warto by³oby
te¿ zrobiæ dzielnicowy przegl¹d lokalizacji
stojaków i w razie potrzeby poprzestawiaæ
je w inne miejsca, skoro miasto twierdzi,
¿e brakuje mu œrodków na zakup wiêkszej
liczby kolejnych.
Mieszkanki i mieszkañcy Pragi bior¹ te¿
sprawy w swoje rêce, zg³aszaj¹c rowerowe
projekty do bud¿etu obywatelskiego.
W³aœnie w ten sposób na terenie Pragi
Pó³noc w tym roku stanie 100 nowych
stojaków. Z kolei dla tych, którzy licz¹ na
dalsze zwiêkszanie ich liczby, cz³onkini
Porozumienia dla Pragi, Anna Tomaszewska,
zg³osi³a do tegorocznej edycji bud¿etu
obywatelskiego projekt o numerze 53
(dzielnica Praga Pó³noc) - „Kosze na œmieci
i stojaki rowerowe”. W przypadku wygranej,
dziêki jego realizacji uda³oby siê odpowiednio doposa¿yæ wiele praskich podwórek,
spe³niaj¹c tym samym jedne z podstawowych
(i wbrew pozorom nie a¿ tak kosztownych)
potrzeb wielu pra¿an.
WG

Otwarty Kompostownik w VII Ogrodzie Jordanowskim
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Otwarty Kompostownik powsta³ w VII Ogrodzie Jordanowskim 20 lipca 2019 r. podczas
„Pikniku dla œwiatozmieniaczy” zorganizowanego przez Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc
i zrealizowanego przez firmê Little Greenfinity, w ramach warsztatów kompostowania
prowadzonych przez £ukasza Nowackiego (Fundacja Transformacja).
Z punktu widzenia ekologii, którzy nie mog¹ lub nie chc¹ otwarcia Ogrodu – od 7.00
najlepiej jest kompostowaæ od- kompostowaæ w domu, odpowiedzi¹ rano do zmierzchu.
pady w miejscu ich powstania. jest Otwarty Kompostownik.
Zasady prawid³owego
Eliminujemy w ten sposób emisje
Z kompostownika mo¿e kompostowania w otwartym
zwi¹zane z transportem. Dla tych, korzystaæ ka¿dy w godzinach kompostowniku

Kompostowanie to naturalna
metoda zagospodarowania
odpadów biologicznych,
polegaj¹ca na rozk³adzie
materii organicznej przez
bakterie, pierwotniaki, grzyby,
d¿d¿ownice, miliardy innych
organizmów ¿ywych czy wysok¹ temperaturê. Aby uzyskaæ
dobrej jakoœci kompost,
nale¿y stosowaæ siê do kilku
podstawowych wskazówek:
1. Kompostownik powinien
znajdowaæ siê w zacienionym
miejscu, bezpoœrednio na gruncie, tak, aby umo¿liwiæ dostêp
mikroorganizmom glebowym i
d¿d¿ownicom do kompostu oraz
u³atwiæ swobodny przep³yw
tlenu i odp³yw nadmiaru wody.
2. Kompostowany materia³
nale¿y uk³adaæ w kompostowniku
warstwami, a przed wrzuceniem
kolejnej partii, przemieszaæ
górn¹ warstwê i dobrze j¹ napowietrzyæ. Aby umo¿liwiæ dostêp
tlenu do sk³adowanego materia³u,
warto tworzyæ warstwy z materia³ów suchych (zrêbki drewna,
suche liœcie, sucha trawa, sucha
s³oma itp.) i przek³adaæ je materia³em mokrym (np. odpadkami
z naszego domu), najlepiej w
proporcji 30:1. Pamiêtajmy te¿,
aby nie ubijaæ masy kompostowej.
Kompostowany materia³ przed

umieszczeniem w kompostowniku
warto rozdrobniæ: ga³¹zki po³amaæ, skorupki pokruszyæ, itd.
3. Kompostowaæ mo¿na:
skoszon¹ trawê (najlepiej
przesuszon¹), „chwasty” i inne
roœliny zielne usuwane okresowo z ogrodu, liœcie, kwiaty;
ga³¹zki, a jeszcze lepiej przygotowane z nich zrêbki; ig³y
sosnowe lub z innych drzew
iglastych (nale¿y pamiêtaæ, ¿e
zakwaszaj¹ one kompost, wiêc
warto dodaæ trochê wapna
ogrodniczego lub sproszkowanych
skorup jaj, aby zrównowa¿yæ
pH); obierki i resztki warzyw,
owoców (równie¿ te zgni³e lub
spleœnia³e), zgniecione skorupki
jaj; fusy z kawy i herbaty, tekturê i papier po ich rozdrobnieniu
(tylko papier zadrukowany na
biurowej/domowej drukarce);
skórki cytrusów i owoce cytrusowe (postêpujemy jak w
przypadku igie³ sosnowych –
dodajemy odrobinê wapna
ogrodniczego lub wiêksz¹ iloœæ
sproszkowanych skorup jaj);
czerstwy lub spleœnia³y chleb
(po rozdrobnieniu).
4. Nie wolno kompostowaæ:
papieru kolorowego, kredowego,
zadrukowanego i pokrytego
foli¹; roœlin chorych (ale zgni³e,
spleœnia³e – mo¿na); odchodów

zwierzêcych i ludzkich;
miêsnych odpadów i koœci;
osadów œciekowych i chemikaliów; odpadów nieulegaj¹cych biodegradacji, tj. plastik,
folia, puszki itp.; gotowanych
resztek z kuchni.
Materia kompostowa pozostawiona sama sobie w pryzmie, przetwarzana jest na
kompost w ci¹gu 8-12 tygodni,
w zale¿noœci od tego, jaki
materia³ by³ kompostowany, jak
by³ rozdrobniony (im mniejsze
kawa³ki, tym szybszy proces
kompostowania) i jak¹ zawartoœæ wilgoci posiada³.
Przewracaj¹c pryzmê regularnie co kilka dni, mo¿emy
proces kompostowania skróciæ
nawet do 18-24 dni. Wszystko
dziêki temu, ¿e dostarczamy tlen
z powietrza atmosferycznego
mikroorganizmom tlenowym,
które przyspieszaj¹ rozk³ad
materii organicznej. Efektem
regularnego napowietrzania
kompostu jest podniesienie
temperatury w pryzmie kompostowej nawet do 65-85 oC i
przyspieszony proces rozk³adu
kompostowanych odpadków.
Dojrza³y kompost ma ciemny
kolor, jest kruchy i grudkowaty,
nie mo¿na w jego sk³adzie
rozpoznaæ materia³ów, które
zosta³y u¿yte do zbudowania
pryzmy kompostowej. Kompost
dobrej jakoœci ma przyjemny,
s³odki zapach leœnej gleby.

Po s¹siedzku

Ma³ymi krokami
Nic nie trwa wiecznie. Kiedy na placu
zabaw przy Kotsisa kolejne elementy
wyposa¿enia by³y usuwane ze staroœci i
jako niespe³niaj¹ce obecnych norm, jasne
by³o, ¿e remont ca³ego placu jest niezbêdny.
Mia³y m.in. temu pos³u¿yæ rz¹dowe
fundusze celowe, które w kwocie 6 mln
powinny starczyæ na remonty wszystkich
placów zabaw w dzielnicy Praga Pó³noc.
Pieni¹dze te, czêœciowo ju¿ uszczuplone,
z powodów proceduralnych w koñcu do
dzielnicy nie dotar³y. Osta³ siê jedynie jej
wk³ad w³asny w wysokoœci nieco ponad
200 tysiêcy z³otych, w zwi¹zku z czym
pierwotne plany musia³y ulec rewizji.
Pieni¹dze przeznaczono na remonty
zaledwie trzech placów, wœród nich
szczêœliwie znalaz³ siê nasz, przy Kotsisa.
Za to ogromne podziêkowania nale¿¹ siê
Zarz¹dowi Praskich Terenów Publicznych.
W minionym tygodniu plac zabaw przy
Kotsisa zosta³ ponownie otwarty po
przeprowadzonej renowacji. Œrodki z koniecznoœci by³ skromne, dlatego pozosta³y
stare ³awki i huœtawki, odnowione i

odmalowane. Choæ reszta wyposa¿enia
pojawi siê dopiero w przysz³ym roku,
ciesz¹ nowe zabawki, przeznaczone
zw³aszcza dla maluchów. Ale tym, co najbardziej wszystkich zachwyca, jest chyba
zielony trawnik. Nie wiem czy tartanowy,
¿wirowy, piaszczysty, bo takie nawierzchnie
powstaj¹ nawet w naszej dzielnicy, ucieszy³by wszystkich tak jak ten trawiasty. Choæ
to w³aœnie na ten trawnik, na jego ukorzenienie siê, trzeba by³o najd³u¿ej czekaæ.
Okalaj¹ce plac zabaw drzewa te¿ zyska³y
lepsz¹ oprawê. Co ciekawe, klony te, 5
sztuk, jako spore ju¿ drzewa, przesadzono tu
z okolic Dworca Wileñskiego podczas budowy
Centrum Wileñska. Systematycznie podlewane, wszystkie przyjê³y siê znakomicie,
nadaj¹c tej stronie ulicy Kotsisa spójnego
charakteru. Pokazuje to, ¿e drzewa w mieœcie mo¿na sadziæ, ba, nawet przesadzaæ,
ale trzeba im zapewniæ odpowiednie
warunki i wodê. Tylko tyle i a¿ tyle...
Chc¹c zachowaæ obecny stan placu,
rodzice wyst¹pili z inicjatyw¹ zamykania
go na noc. Wydaje siê, ¿e jest to jedyne

wyjœcie, zw³aszcza w obliczu braku
oœwietlenia terenu, który w nocy spowijaj¹
ciemnoœci. Zreszt¹, plac ma s³u¿yæ przede
wszystkim dzieciom, które powinny czuæ
siê tam bezpiecznie. Mêskim wieczornym
rozmowom bêdzie móg³ s³u¿yæ skwer na
ty³ach obecnego dzikiego parkingu tirów.
Dziêki Pañstwa g³osowaniu w bud¿ecie
obywatelskim na mój projekt, jeszcze w
tym roku odzyskamy tê przestrzeñ dla
mieszkañców. Przypomnê, ¿e jest to
teren przed nieistniej¹cym ju¿ budynkiem
dawnej szko³y podstawowej nr 160,
dzia³aj¹cej na Œliwicach do po³owy lat 70.
Plac zabaw i nowy skwer to przy
niewielkiej skali Œliwic spore sukcesy.
Na pewno nie ostatnie.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca Rady Kolonii Œliwice

Czytaj wiêcej na 6 stronie „Wybierajmy dla Pragi”
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OFERTA PROGRAMOWA
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
DOMU KULTURY ZACISZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Blokowa 1 serdecznie zaprasza do udzia³u w zajêciach w roku
akademickim 2019/2020. Zapisy odbywaj¹ siê w dniach 23-27 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek) w godz. 10.00-15.00 lub
w trybie indywidualnym, po wczeœniejszym ustaleniu terminu z koordynatorem UTW. Koordynator UTW: Taida Za³uska, tel. 22 743 87 10,
22 679 84 69 wew. 3, e-mail: utw@zacisze.waw.pl ; www.zacisze.waw.pl ; facebook.com/UtwZacisze.
Jak zostaæ studentem UTW?
Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e zostaæ osoba doros³a,
która zapozna siê z regulaminem, wype³ni i z³o¿y Deklaracjê, op³aci
sk³adkê i wyrazi chêæ systematycznego uczestnictwa w zajêciach.

Op³aty:
* 80 z³ - op³ata jednorazowa za semestr, 150 z³ - op³ata
jednorazowa za dwa semestry (uprawnia do udzia³u w
wydarzeniach kulturalnych organizowanych dla Studentów,
w tym we wszystkich wyk³adach). Z op³aty tej zwolnieni s¹
cz³onkowie zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta”,
* zajêcia - dodatkowo p³atne,
* sk³adkowe op³aty za spotkania, wyjœcia i wyjazdy kulturalno-integracyjne.
Op³aty semestralne s¹ bezzwrotne. Pierwszeñstwo maj¹
Studenci kontynuuj¹cy naukê.
Czerwiec 2020 jest bezp³atny dla osób, które maj¹ op³acone
wszystkie zajêcia w okresie paŸdziernik 2019 – maj 2020.
Dotyczy to sekcji, w których jest op³ata rycza³towa.

W programie:
* wyk³ady w poniedzia³ek, godz. 11.00.
* warsztaty, zajêcia, wspólne wyjœcia i wyjazdy kulturalnointegracyjne, zgodnie z rozk³adem zajêæ.
Zajêcia rozpoczynaj¹ siê 30 wrzeœnia 2019 r., koñcz¹ 19 czerwca 2020 r.

Pracownia Rysunku i Malarstwa
Nauka poszczególnych technik malarskich od podstaw: od malarstwa
olejnego przez pastele, akwarele, wêgiel i o³ówek. Indywidualny
program nauczania dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.
Zajêcia: I grupa w œrodê, godz. 11.00-13.00, II grupa
w pi¹tek, godz. 11.00-13.00. Instruktor Bogus³awa O³owska.
Op³ata rycza³towa: 56 z³/m-c, pozostali 78 z³/m-c. Pojedyncze
zajêcia 18 z³, pozostali 28 z³. Materia³y w³asne.
Istnieje mo¿liwoœæ wyboru grupy w œrodê lub pi¹tek.

Taniec Integracyjny
Tañczyæ ka¿dy mo¿e, a wrêcz ka¿dy powinien. Taniec, jak wykazuj¹
najnowsze badania, jest jedn¹ z najbardziej polecanych form
ruchowych dla seniorów. Po³¹czenie aktywnoœci ruchowej, æwiczenie
koordynacji oraz nauka nowych kroków tanecznych korzystnie wp³ywa
na cia³o i umys³. To najprzyjemniejszy sposób, aby powstrzymaæ czas.
W programie: tañce integracyjne ze wszystkich stron œwiata,
m.in.: greckie, francuskie, armeñskie czy ¿ydowskie.
Zajêcia we wtorek, godz. 12.00-13.00. Instruktor Ewa Karasiñska-Gajo.
Op³ata rycza³towa: 36 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 10 z³.

Warsztaty Wokalne Seniora
Warsztaty œpiewu dla solistów przy akompaniamencie pianina.
Nauka prawid³owej emisji g³osu, pomoc w kreacji stylu i doboru
repertuaru, przygotowanie do wystêpów scenicznych, udzia³u
w konkursach i przegl¹dach. Zajêcia indywidualne, termin do
uzgodnienia z instruktorem. Instruktor Barbara Piasecka.
Op³ata za zajêcia (30’): 100 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 30 z³.
Op³ata za zajêcia (45’): 150 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³.

Trening Pamiêci
Zajêcia anga¿uj¹ce obie pó³kule mózgu, podczas których trenujemy
funkcje poznawcze, jakie z wiekiem w najwiêkszym stopniu ulegaj¹
os³abieniu - uwagê i pamiêæ operacyjn¹. Uczymy siê, jak korzystaæ
z technik pamiêciowych i zapamiêtywaæ przez skojarzenia.
Poznajemy zasady, jak zapamiêtywaæ daty, numery telefonów,
a tak¿e d³ugie listy zakupów bez wykorzystania kartki.
Zajêcia we wtorek, godz. 13.20-14.20. Grupa min. 10 osób. Trenerzy
ze Szko³y Pamiêci 4 Brains. Op³ata rycza³towa: 70 z³/m-c,
pozostali 82 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 22 z³, pozostali 25 z³.

Zespó³ Wokalny ZACISZAÑSKA NUTA
Zespó³ powsta³ w 2006 r. W swoim repertuarze ma ponad 200 utworów,
w tym piosenki patriotyczne, warszawskie, ludowe, koœcielne, równie¿
po rosyjsku, hebrajsku, ukraiñsku, bia³orusku. Bierze udzia³ w
przegl¹dach twórczoœci artystycznej seniorów. Ma na swoim koncie
wiele nagród. Wystêpowa³ na Ukrainie, Litwie, £otwie i Bia³orusi.
Próby w œrodê, godz. 12.00-14.00. Instruktor Ewa Szpotakowska.
Op³ata: 60 z³/semestr.

Jêzyk Angielski
W programie: rozumienie jêzyka mówionego, umiejêtnoœæ komunikacji
oraz zajêcia praktyczne przydatne w kontaktach z obcokrajowcami.
Zajêcia w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek (60’).
Grupy max. 13 osób. Lektor Ma³gorzata Ga³êcka.
Op³ata rycza³towa: 55 z³/m-c grupa powy¿ej 4 osób, 70 z³/m-c
grupa 4-osobowa, 90 z³/m-c grupa 3-osobowa. Pozostali:
110 z³/m-c grupa powy¿ej 4 osób, 140 z³/m-c grupa 4-osobowa,
180 z³/m-c grupa 3-osobowa. 250 z³/m-c zajêcia indywidualne.

Jêzyk Francuski
W programie: jêzyk ¿ycia codziennego, wymowa, intonacja,
gramatyka, konwersacje. Zajêcia we wtorek, godz. 9.30-10.30
(grupa œredniozaawansowana).

Grupa max 13 osób. Lektor Ludmi³a Suchocka. Op³ata rycza³towa:
66 z³/m-c, pozostali 78 z³/m-c, 110 z³/m-c zajêcia indywidualne.

G³ówka Pracuje
Zajêcia w formie zabaw intelektualnych, wp³ywaj¹ce na
koncentracjê, spostrzegawczoœæ, pamiêæ, wyobraŸniê, wiedzê.
W programie m.in.: zabawy logiczne i ruchowe, gry planszowe,
kalambury i inne. Ró¿norodnoœæ zajêæ inspiruje, bawi, integruje
w przyjaznej i mi³ej atmosferze.
Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 12.45-14.45.
Instruktor Bo¿enna Cendrowska, studentka UTW.
Zajêcia bezp³atne realizowane w ramach MAL „Szklana Góra”.

Gimnastyka
Zajêcia ruchowe, korekcyjne, wzmacniaj¹ce.
Zajêcia we wtorek, godz. 11.00-11.45, w pi¹tek, godz. 13.1514.00. Grupa min. 15 osób. Instruktor Ewa Liniewicz.
Op³ata rycza³towa: 48 z³/m-c, pozostali 58 z³/m-c. Pojedyncze
zajêcia 16 z³, pozostali 20 z³.

Rekreacja Ruchowa z Elementami Samoobrony
Æwiczenia aerobowe i relaksacyjne przy muzyce, dobrane specjalnie
do wieku i predyspozycji, polepszaj¹ce sprawnoœæ psychofizyczn¹.
Zajêcia dodatkowo wzmacniaj¹ i koryguj¹ sylwetkê. Ciekawostk¹ bêd¹
spotkania z samoobron¹, czyli jak wykorzystaæ swój umys³ i cia³o
do obrony siebie i osób trzecich. Warto w 100 % zadbaæ o siebie.
Zajêcia w œrodê, godz. 14.30-15.30.
Instruktor rekreacji ruchowej, aerobicu i samoobrony Andrzej Nowaczuk.
Op³ata rycza³towa: 44 z³/m-c, pozostali 54 z³/m-c. Pojedyncze
zajêcia 16 z³, pozostali 20 z³.

Klub P³ywacki
Gimnastyka w wodzie z instruktorem. Zajêcia odbywaj¹ siê
na P³ywalni „Polonez”, Warszawa ul. £abiszyñska 20, zgodnie
z harmonogramem P³ywalni. Zajêcia w œrodê, godz. 8.00-8.45.
Opiekun Zofia Bohusz, studentka UTW.
Op³ata: Pojedyncze zajêcia zgodnie z cennikiem P³ywalni „Polonez”.

Klub Podró¿nika
Spotkania ludzi kochaj¹cych podró¿e dalekie i bliskie. Mo¿liwoœæ
poznania podró¿ników, ciekawych œwiata. Prezentacje, pogadanki,
wspólne wyjœcia i wyjazdy kulturalno-integracyjne.
Spotkania w pi¹tek, godz. 11.00-13.00 (raz w miesi¹cu).
Podró¿niczki: Teresa Delegacz i Anna Krakowiak.
Spotkania bezp³atne realizowane w ramach MAL „Szklana Góra”.

Kalendarz akademicki 2019/2020
Organizator zastrzega sobie zmiany w programie.
Zapraszamy Pañstwa do udzia³u w naszych wyk³adach,
spotkaniach, koncertach, wyjœciach i wyjazdach kulturalnointegracyjnych w nowym roku akademickim.
W I semestrze w roku akademickim 2019/2020 do koñca
2019 r. planowane s¹ nastêpuj¹ce wydarzenia:
Wrzesieñ
* 30.09 (poniedzia³ek) godz. 11.00 „Kocham œwiat” koncert
Joanny Rawik inauguruj¹cy rok akademicki 2019/2020
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze.
„Portret kobiety” wystawa prac Reingard Blicharz – studentki
UTW, malarki z Pracowni rysunku i malarstwa.
* Prezentacja sekcji: Barbara Piasecka - Warsztaty Wokalne
Seniora; Bogus³awa O³owska - Pracownia rysunku i malarstwa;
Bo¿enna Cendrowska - G³ówka Pracuje; Ewa Karasiñska-Gajo
- Taniec integracyjny; Ewa Liniewicz - Gimnastyka.
PaŸdziernik
* 7.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Polskie Oskary”.
Opowieœæ o najwa¿niejszej na œwiecie nagrodzie filmowej oraz
o polskich artystach i ludziach filmu, którzy tê nagrodê otrzymali
- Igor Pogorzelski - muzykolog.
* 12.10 (sobota) godz. 7.30-20.00 Zio³owy Zak¹tek w Korycinach.
Wyjazd kulturalno-integracyjny Klubu Podró¿nika.
* 14.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 „Tajemnice Giblartaru”.
Kulisy œmierci i pogrzebu gen. W³adys³awa Sikorskiego
(i nie tylko) - prof. Tadeusz Kondracki - Instytut Historii PAN.
* 21.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wyk³ad „Etgard Keret
i jego dom” - Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej.
* 24.10 (czwartek) godz. 12.00 Dom Kereta. Wyjœcie kulturalnointegracyjne.
* 28.10 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Spektakl teatralny „Kobieta”
- Teatr Niepamiêci z Domu Kultury Praga w Warszawie.
Listopad
* 4.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Libera³? Kto to taki?”
- Barbara Sieradzka - filolog, historyk literatury, dziennikarka
prasy, radia i telewizji.
* 14.11 (czwartek) godz. 15.00 Izba Pamiêci Genera³a
Kukliñskiego. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
* 18.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Prawo spadkowe
- testament” - El¿bieta Banasiak - prawniczka, dziennikarka.

* 25.11 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Spektakl teatralny
„Wielkie Dzie³o” - Teatr Warszawa +50.
Grudzieñ
* 2.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Jan Twardowski ksi¹dz pisz¹cy wiersze” - Ewa Andrzejewska - przewodniczka
terenowa, miejska i pilot wycieczek z grupy Przewodników
Mi³oœników Warszawy i Mazowsza.
* 5.12 (czwartek) godz. 11.00 „Szlakiem ks. Jana Twardowskiego
po Warszawie”. Wyjœcie kulturalno-integracyjne.
* 9.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Wyk³ad „Ka¿dy z nas
mo¿e byæ inwigilowany - bezpieczeñstwo seniorów”- p³k rez.
in¿. Andrzej S¹siadek.
* 16.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 Op³atkowe spotkanie
studentów UTW „Zacisze”.

MIEJSCE AKTYWNOŒCI LOKALNEJ
„SZKLANA GÓRA”
Nasze Miejsce Aktywnoœci Lokalnej jest nadal bez przestrzeni.
Mamy plenerow¹ altanê w okresie wiosenno-letnim, odrobinê
miejsca w pracowniach, ale przede wszystkim chêci.
Chcemy wspólnie z Wami tworzyæ aktywnoœci, relacje, przyjaŸnie
oraz dawaæ radoœæ i mo¿liwoœci wspólnych spotkañ.
W ramach dotychczasowej aktywnoœci s¹siedzkiej wy³oni³y siê
ju¿ niektóre projekty. Zapraszamy do udzia³u w nich i czekamy
na nowe propozycje. Kontakt: wspolpraca@zacisze.waw.pl

Klub Ludzi Kultury
Spotkania dla osób zainteresowanych uczestniczeniem w ¿yciu
artystycznym i kulturalnym, chc¹cym poznaæ twórców, animatorów
i realizatorów wa¿nych inicjatyw artystycznych w Warszawie,
Polsce i œwiecie oraz ciekaw¹ ofertê wydawnicz¹.
Uczestnicy: doroœli. Moderator Bogus³aw Falicki. Spotkania
w pi¹tek, godz. 11.00-13.00 (raz w miesi¹cu). Terminy spotkañ
do koñca 2019 r.: 27.09, 11.10, 8.11, 13.12. Wstêp wolny.

G³ówka Pracuje
Zajêcia w formie zabaw intelektualnych, wp³ywaj¹ce na koncentracjê,
spostrzegawczoœæ, pamiêæ, wyobraŸniê, wiedzê. W programie
m.in: zabawy logiczne i ruchowe, gry planszowe, kalambury i
inne. Ró¿norodnoœæ zajêæ inspiruje, bawi, integruje w przyjaznej
i mi³ej atmosferze. Instruktor Bo¿enna Cendrowska, studentka UTW.
Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 12.45-14.45. Zajêcia bezp³atne.

Klub Podró¿nika
Spotkania dla mi³oœników podró¿y dalekich i bliskich. Prezentacje,
pogadanki, wyjœcia kulturalno-integracyjne. Podró¿niczki: Teresa
Delegacz - studentka UTW i Anna Krakowiak. Spotkania w pi¹tek,
godz. 11.00-13.00 (raz w miesi¹cu). Spotkania bezp³atne.

Nitk¹ Inspirowane
Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane obrusy,
serwetki i elementy dekoracyjne. Uczestnicy: dzieci, m³odzie¿,
doroœli. Instruktor i jednoczeœnie s¹siadka Danuta Odyniec.
Zajêcia w czwartek, godz. 11.00-13.00. Zajêcia bezp³atne.

KO£O TERENOWE ZWI¥ZKU SYBIRAKÓW
WARSZAWA PRAGA PÓ£NOC
Imienia Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego
Prezes Ko³a Józef Kurpinowicz.
Spotkania Ko³a odbywaj¹ siê w œrodê, godz. 11.00-13.00 w terminach:
25.09.2019 - Dzieñ Sybiraka - 9. rocznica nadania imienia Ko³u
Œw. Arcybiskupa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego. Spotkanie
sprawozdawczo-wyborcze
23.10.2019 - Spotkanie wspomnieniowe
13.11.2019 - Spotkanie patriotyczno-muzyczne
18.12.2019 - Spotkanie Bo¿onarodzeniowe
18.03.2020 - Spotkanie wspomnieniowe
8.04.2020 - Spotkanie Wielkanocne
27.05.2020 - Dzieñ Matki Sybiraczki

PROJEKTY
Zespó³ Teatralno-Kabaretowy - Cotygodniowe, bezp³atne
warsztaty teatralno-kabaretowe z instruktorem i akompaniatorem.
Pierwsze spotkanie 3 paŸdziernika 2019 r. godz. 13.
Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2019.
Rozœpiewane Zacisze - Muzyczne spotkanie skierowane do
mieszkañców Zacisza maj¹ce na celu wspólne spêdzenie
czasu na œpiewaniu. Specjalnie wydrukowane œpiewniki
pozwol¹, nawet osobom niedowidz¹cym, na czynne uczestnictwo
w muzykowaniu. Termin 19.10, 9.11.2019 r.
Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2019.
GOTOWAnaKULTURA - Cykl bezp³atnych warsztatów kulinarnych
doros³ych i seniorów w Praskiej Œwiatotece. Spotkania bêd¹
okazj¹ do pog³êbienia wiedzy na temat sztuki kulinarnej, poznania
ciekawostek zwi¹zanych z gotowaniem i zdrowym ¿ywieniem.
Termin paŸdziernik 2019 r.
Finansowanie: Fundusz Animacji Kultury 2019.
Partner: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci.

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Wybierajmy
dla Pragi!

Awaria Czajki?
Polacy, nic siê nie sta³o!

Dziœ o wyborach. Ale nie
parlamentarnych, do których
kampania siê niedawno rozpoczê³a. Tym razem bêdzie o
wyborach bardzo namacalnych,
których efekty mo¿emy ujrzeæ
na co dzieñ. Ju¿ po raz szósty,
jako mieszkañcy Warszawy,
mamy mo¿liwoœæ wybrania
pomys³ów zg³oszonych przez
innych mieszkañców na
zmiany w naszym mieœcie.
Mechanizm bud¿etu obywatelskiego, bo o nim mowa,
choæ nie bez wad, nadal pozostaje najpowa¿niejszym
narzêdziem wp³ywu przys³owiowego Kowalskiego na
zmiany w swojej okolicy. W
tym roku po raz pierwszy
mo¿emy, oprócz projektów
dzielnicowych, wybraæ równie¿
projekty ogólnomiejskie. W
g³osowaniu, które rozpoczê³o
siê 6, a zakoñczy 23 wrzeœnia
na Pradze mo¿emy wybieraæ
spoœród 68 zg³oszonych
projektów, a w puli ogólnomiejskiej jest ich 101.
£¹cznie warszawiacy mog¹
wybieraæ spoœród 1425
projektów. G³osowaæ mo¿na
na maksymalnie 10 projektów
ogólnomiejskich i 15 dzielnicowych. Zachêcam, by
wykorzystaæ ca³¹ pulê.
Naj³atwiej oddaæ g³os przez
internet, wchodz¹c na stronê
twojbudzet.um.warszawa.pl.

Ostatnia sesja rady dzielnicy Bia³o³êka, pod koniec
sierpnia, mia³a byæ na temat
zmian w bud¿ecie Warszawy
dotycz¹cych naszej dzielnicy.
Czysta merytoryka i pe³na
zgoda co do zasadnoœci
zmian, bo skoro Bia³o³êka ma
otrzymaæ wiêcej œrodków finansowych, to jako opozycja
zawsze bêdziemy na tak. W
okresie od zwo³ania sesji do
dnia jej procedowania dosz³o
do awarii kolektora odprowadzaj¹cego œcieki do oczyszczalni Czajka. Jak dziœ ju¿
wiemy, prawdopodobnie najwiêkszej na œwiecie tego typu
katastrofy ekologicznej. Maj¹c
na uwadze dramatyzm sytuacji,
jako ¿e zrzut œcieków odbywa³
siê wzd³u¿ brzegu Wis³y przebiegaj¹cego przez nasz¹
dzielnicê, jako opozycja zaproponowaliœmy wprowadzenie
do porz¹dku obrad punktu:
„Informacja na temat awarii
kolektora odprowadzaj¹cego
œcieki z Warszawy do oczyszczalni Czajka”. Ku mojemu
ogromnemu zaskoczeniu,
nikt poza radnymi PiS nie by³
zainteresowany informacj¹ na
ten temat! Zarz¹d dzielnicy nie
wyrazi³ zgody na wprowadzenie
tego tematu do porz¹dku sesji.
Uzasadnienie tej niechêci daje
jeszcze wiêcej do myœlenia:
„Zarz¹d nie wie nic na temat
awarii kolektora i wyjaœnieñ
mo¿e udzieliæ w terminie
póŸniejszym na piœmie.”

Mo¿na te¿ zag³osowaæ w
urzêdzie dzielnicy.
Zapytacie Pañstwo na co
zag³osowaæ? Nie bêdê oryginalny, jak napiszê, ¿e w
pierwszej kolejnoœci warto
wybraæ projekty, które zg³osili
cz³onkowie naszego stowarzyszenia „Porozumienie dla
Pragi”, w tym ni¿ej podpisany.
O ratowaniu drewniaka
Burkego (projekt nr 36 w puli
ogólnomiejskiej) ju¿ pisa³em, ale
raz jeszcze zachêcam do wsparcia. Wœród ogólnomiejskich
projektów warto te¿ poprzeæ
m.in. stworzenie pszczelej
pasieki edukacyjnej (nr 53),
monta¿ wyœwietlaczy prêdkoœci
na moœcie Œl¹sko-D¹browskim
(nr 65), budowê modelowej
altany œmietnikowej dla Warszawy (nr 70) i bliskie memu
sercu dzia³ania na rzecz
usuwania bazgro³ów i mowy
nienawiœci z przestrzeni
miasta (nr 85). Na PradzePó³noc polecam wszystkie
projekty zielone (³¹ki kwietne
– nr 10, s¹siedzkie ogródki –
nr 15, spacery przyrodnicze
i dendrologiczne – odpowiednio nr 17 i 67, kwiaty dla
Pragi – nr 27, nowe nasadzenia drzew i krzewów – nr 33,
zielone œciany – nr 35, wodê
do podlewania drzew – nr
62), projekty poprawiaj¹ce
przestrzeñ (nr 36 – rozœwie-

tlenie skwerów ¯urowskiego
i jordanka przy Siedleckiej,
nr 44 – nowe ³awki w Parku
Praskim, nr 53 – kosze na
œmieci i stojaki rowerowe dla
podwórek), a tak¿e projekty
to¿samoœciowo-kulturalne
(nr 20 – kino plenerowe dla
ró¿nych czêœci Pragi, nr 52 –
tablice o zabytkach, nr 58 –
mural upamiêtniaj¹cy postaæ
Karola Mintera, a tak¿e
nr 68 – œwiêta ulic Kawêczyñskiej, Targowej, Stalowej
i Pl. Hallera).
Niezale¿nie od Pañstwa
wyborów zachêcam przede
wszystkim do zag³osowania.
To w koñcu chodzi o pieni¹dze nas wszystkich, mieszkaj¹cych i p³ac¹cych podatki
w Warszawie. Podobnie jak
w wielkich wyborach, równie¿
w przypadku bud¿etu obywatelskiego nie warto oddawaæ
decyzji w rêce innych. Bo w
koñcu kto lepiej, ni¿ my,
mieszkañcy, zna problemy
naszych „ma³ych ojczyzn” i
potrafi wskazaæ sposoby na
ich rozwi¹zanie?
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Prosto z mostu

Bezrobocie
czy podwy¿ki
Tabloidowe odbijanie siê
tematów politycznych od
œciany do œciany dotar³o do
realnego ¿ycia. Jeszcze trzy
miesi¹ce temu s³yszeliœmy,
¿e z powodu reformy edukacji
polegaj¹cej na likwidacji gimnazjów zastêpy nauczycieli
bêd¹ traciæ pracê, a teraz - z
pocz¹tkiem nowego roku
szkolnego - okazuje siê, ¿e
jest dok³adnie na odwrót: w
samym województwie mazowieckim brakuje ich (nauczycieli) trzy tysi¹ce. Niedomiar
nauczycieli to nie tylko problem, ¿e gdzieœ nie odbêd¹
siê jakieœ lekcje. Z najprostszej ekonomii wynika, ¿e
skutkiem tej sytuacji bêd¹
zwiêkszone wymagania p³acowe nauczycieli. A to mo¿e
zachwiaæ systemem. Zaraz
zaczn¹ siê wzajemne oskar¿enia rz¹du i samorz¹du (w
którym dominuje partia opozycyjna do rz¹du), a my nadal nie bêdziemy wiedzieli,
jak jest naprawdê i kto je¿eli ktoœ – zawini³.
W Polsce system zatrudniania nauczycieli w szko³ach publicznych jest doœæ
zawik³any. Generalnie, ustalaniem liczby etatów i wysokoœci
wynagrodzeñ zajmuje siê

rz¹d, zwiêkszaæ je jednak
mo¿e nieznacznie – i czêsto
czyni w ramach swoich
skromnych mo¿liwoœci finansowych – w³aœciciel szko³y
czyli gmina (b¹dŸ powiat),
p³atnikiem natomiast jest
sama szko³a.
W wiêkszoœci krajów
przedstawia siê to znacznie
klarowniej. W Szwecji czy
Danii to szko³a odpowiada
zarówno za etatyzacjê i
regulacje wynagrodzeñ, jak i
za ich wyp³aty. Administracja
rz¹dowa zajmuje siê tylko
sprawami ogólnymi, takimi
jak programy nauczania,
kszta³cenie nauczycieli,
przeprowadzanie egzaminów
pañstwowych dla uczniów,
klasyfikacja szkó³ i nauczycieli.
Mo¿liwoœæ ró¿nicowania p³ac
pomiêdzy ró¿nymi szko³ami i
ró¿nymi gminami w zale¿noœci od warunków lokalnych
pozwala na elastyczn¹ politykê w zakresie sieci szkó³ i
zatrudniania pedagogów. W
Anglii system jest jeszcze
bardziej zdecentralizowany;
oceny pracy nauczycieli, a co
za tym idzie wysokoœci ich
wynagrodzeñ, ustala rada
szko³y, ka¿da swoje, choæ
ogólne zasady tej oceny te¿

Mamy do czynienia ze skrajnie
nieodpowiedzialnym zachowaniem w³odarzy dzielnicy,
którzy nie zadali sobie najmniejszego trudu, ¿eby dowiedzieæ siê czy mieszkañcy
Bia³o³êki s¹ bezpieczni. Za
ochronê œrodowiska w naszej
dzielnicy odpowiada wiceburmistrz Jan Mackiewicz, lider
stowarzyszenia Razem dla
Bia³o³êki, które w obecnej
kadencji da³o polityczne
wsparcie znanemu od lat lokalnemu uk³adowi rz¹dz¹cemu dzielnic¹ pod bander¹
POKO. Burmistrz Mackiewicz
zdoby³ ju¿ w¹tpliw¹ s³awê
decyzj¹ o niezw³ocznej eksmisji
mieszkanek Domu Samotnej
Matki. Teraz og³osi³, ¿e awaria
go nie dotyczy, bo wydarzy³a
siê w jednostce, której nie
nadzoruje. Niebywa³y poziom
ignorancji pomimo sztandarowego has³a RdB: Zawsze z
mieszkañcami. W zwi¹zku z
tym zapyta³em zarz¹d o kilka
faktów: Czy prawd¹ jest, ¿e
awaria by³a ukrywana przez
dwa dni? Czy woda bêdzie
ozonowana oraz mieszana
ze zwi¹zkami koaguluj¹cymi
w celu czêœciowego oczyszczenia? Czy œcieki bêd¹
swobodnie przep³ywaæ przez
pó³ Polski, po czym trafi¹
wprost do Morza Ba³tyckiego?
Czy prawd¹ jest, ¿e dziennie
do Wis³y odprowadzanych jest
50 000 metrów szeœciennych
nieoczyszczonych œcieków?

OdpowiedŸ zarz¹du by³a w
stylu typowym dla w³odarzy
Bia³o³êki – „Zarz¹d nie zajmuje
siê plotkami”. Jak pokaza³o
¿ycie, plotki prawie w 100%
okaza³y siê faktami, a do
Wis³y trafia nie 50 000, a
260 000 metrów szeœciennych
œcieków na dobê. Có¿, by³y
pieni¹dze na strefê relaksu za
prawie milion, by³y na wielk¹
akcjê wprowadzania edukacji
seksualnej LGBT+ do warszawskich szkó³, by³o szumne
stanowisko w sprawie strajku
nauczycieli. Zabrak³o jednak
pieniêdzy i zaanga¿owania
do zrobienia obowi¹zkowego,
5-letniego przegl¹du instalacji oczyszczalni œcieków
Czajka. Taka oto profesjonalna ekipa z pomniejszymi
koalicjantami wziê³a siê za
rz¹dzenie Warszaw¹.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS
na Bia³o³êce

Ch³odnym okiem

W oœwiatowym krêgu
ustala rz¹d. Reformê oœwiaty
musia³aby poprzedziæ reforma
jej finansowania.
W wielu krajach (Francja,
Szwajcaria) jest inaczej: za
zatrudnianie nauczycieli w
ka¿dym zakresie, zarówno
regulacji wynagrodzeñ, jak i
ich wyp³at, odpowiedzialne s¹
urzêdy regionalne b¹dŸ lokalne. Szko³y s¹ od nauczania,
nie od zapewniania w³aœciwej
liczby nauczycieli. Nauczyciel
zaœ nie ma w¹tpliwoœci, kto
jest jego pracodawc¹. Taki
model te¿ ma swoje zalety.
Tam, je¿eli jakiœ rz¹d wpadnie na pomys³ reformy, to
odpowiada za jej realizacjê
od pocz¹tku do koñca.
A u nas nie wiadomo. Pieni¹dze na p³ace przechodz¹
przez wiele bud¿etów, nauczyciele zatrudniani s¹
przez pracowników gminy,
jakimi s¹ dyrektorzy szkó³, ale
koniec koñców maj¹ pretensje do rz¹du. A do kogo maj¹
mieæ pretensje rodzice?
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

Spodziewa³em siê chaosu i
bardzo siê, niestety, nie przeliczy³em. Prawie 80 tysiêcy
dzieci podwójnego rocznika
do ostatnich chwil nie by³y
pewne, do jakiej szko³y, o
jakiej specjalnoœci zostan¹
zakwalifikowane. W wielu ze
szkó³ roszady nadal trwaj¹.
Pocz¹tek roku nie koñczy
problemów. Wiele placówek,
aby przyj¹æ dodatkowych
uczniów,przerabia³o ró¿ne pomieszczenia na sale lekcyjne,
dokupywa³o ³awki, krzes³a i
inne wyposa¿enie. Zajêcia
lekcyjne bêd¹ siê w wielu
placówkach zaczynaæ o 7.00
a koñczyæ po 18.00, czêsto w
systemie dwuzmianowym.
Pozwoli³em sobie na pocz¹tku
wakacji zaapelowaæ do dyrektorów szkó³ ponadpodstawowych,
uk³adaj¹cych plan lekcyjny,
aby uwzglêdnili lekcje religii i
etyki na pierwszych i ostatnich
godzinach zajêæ. Nak³ada siê
na to wszystko brak nauczycieli,
szczególnie jêzykoznawców i
matematyków. Dobrze nie jest.
W praskich liceach najwiêksze
problemy ma liceum im. Ruy
Barbosa na ulicy Burdziñskiego,
gdzie otworzono najwiêcej klas
pierwszych. Nie tylko licea
maj¹ k³opoty. Przewidywaliœmy,
¿e 1 wrzeœnia do nowo wyremontowanej SP nr 30 przy

Kawêczyñskiej 2 wróc¹
uczniowie po zakoñczonym
remoncie placówki, a tym
samym poprawi¹ siê warunki
w dwóch innych szko³ach tzn.
w SP 354 im Adama Asnyka
na Otwockiej i Liceum im.
Stefana Starzyñskiego na
Objazdowej, gdzie od dwóch
lat uczniowie SP 30 siê ucz¹.
Remont zosta³ zakoñczony
w terminie, ale - niestety og³oszony przetarg na zakup
wyposa¿enia nie zosta³ rozstrzygniêty z powodu wysokich
ofert cenowych ze strony
potencjalnych wykonawców.
Dobra informacja jest taka, ¿e
na powtórzony przetarg na
dostawê mebli i wyposa¿enia
dla SP nr 30 przy ul. Kawêczyñskiej zg³osi³y siê 4 firmy i
zaoferowa³y ceny od 1 do 1,6
miliona z³otych, a na to bud¿et
jest przygotowany. Co ciekawe,
oferowane ceny spad³y o prawie
700 tys. z³otych. Wszystko
wskazuje, ¿e je¿eli nic dramatycznego siê nie wydarzy, to w
koñcówce grudnia zamówienie
zostanie zrealizowane, a szko³a
nosz¹ca imiê Powstañców
1963 roku ponownie w rocznicê
wybuchu Powstania Styczniowego bêdzie otwarta.
W ubieg³ym tygodniu
uczestniczy³em w smutnej
uroczystoœci po¿egnania

wieloletniego dyrektora SP 49
przy ulicy Szanajcy Wojciecha
Bañkowskiego. Wojtek by³
wspania³ym Cz³owiekiem.
¯egnali GO oprócz rodziny
byli uczniowie, nauczyciele,
koledzy dyrektorzy z innych
pó³nocnopraskich placówek,
których by³ nieformalnym dziekanem oraz wielu przyjació³,
których pozyska³ na swojej
drodze ¿ycia. Koœció³ na Bródnie nie by³ w stanie pomieœciæ
wszystkich którzy przyszli Go
po¿egnaæ. ¯egnaj Dyrektorze.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, egzaminy,
matura 609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
A U TO C H O L O WA N I E
513-606-666
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿dy samochód
519-353-990
SKUP czêœci i aut PRL-u
513-606-666

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

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 Veolia Energia Warszawa S.A.,
z siedzib¹ w Warszawie, ul. Pu³awska 2, z³o¿ony przez
pe³nomocnika Pani¹ Annê Zawadzk¹ w dniu 19.06.2019 r.
i uzupe³niony w dniu 24.07.2019 r., w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegaj¹cej na budowie osiedlowej sieci ciep³owniczej
wraz z przy³¹czami do budynków przy ul. Palestyñskiej 5
i Palestyñskiej 8, na terenie dzia³ek nr ew. 32/2,
102/2, 24/1, 24/2, 23, 93/13 z obrêbu 4-08-21 przy
ul. P. Wysockiego/Palestyñskiej w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
Jednoczeœnie informujê, ¿e w zwi¹zku z zastrze¿eniem
strony postêpowania, w dniu 28.08.2019 r., zosta³a
dokona³a korekta wniosku polegaj¹ca na wy³¹czeniu
z przedmiotowego postêpowania dzia³ki ew. nr 93/1 z
obrêbu 4-08-21. Tym samym planowana inwestycja nie
bêdzie obejmowa³a terenu ww. dzia³ki.
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 30.08.2019 r.

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
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Odwyk czy Kidawa
Proszê Szanownych Pañstwa,
kliknijcie wreszcie: przyczyny
rozbiorów, przegranych powstañ,
wojen i wp³ywu religii na destrukcjê Polski. Jesteœmy jedynym
krajem, który od wieków dostaje regularnie w koœæ. I jako
jedyny by³ trzy razy rozebrany
z powodu co teraz. A lektury
nadal romantyczne…
A niby historyk, bezkarny minister, który jak Stalin wyrzuci³
najlepsz¹ kadrê oficersk¹ i
zmieni³ orientacjê sojusznicz¹,
przywróci³ filozofiê Sasa, który
jad³, pi³ i popuszcza³ pasa. Piszê
o tym dlatego, ¿e wspó³czesny
Sas ma upasiony brzuch, okazjonalnie kuœtyka, jest mistrzem
³amania Konstytucji, którego
glêdy wysysaj¹ nasze kieszenie
i obra¿aj¹ inteligencjê, którego
rozdawnictwo za nasze i
populizm zmieni³o proporcje
bior¹cych do zarabiaj¹cych. To
kierownik za chwilê narodowego bankructwa i narodowego
nieszczêœcia. Jego partia pije
na umór z klerem, a opozycja
wydaje siê piæ ze swoimi biskupami i nie wytrzymywaæ
odwyku w kretyñskich obiecywankach. Za miesi¹c mamy
szansê odstawienia czarnych
i szarych od Polski. Jeszcze
raz - to nie czasy Katarzyny II,
Targowicy, Unii Brzeskiej.
Mamy prawo g³osowaæ. G³osujmy.
Owady to niebywa³a grupa
zwierz¹t. ¯ar w naturalny sposób powoduje ich usychanie.
Odmiennie ka¿dy ssak bez
wody umiera bezpowrotnie.
Ale nie owady. Trochê wody

i wszystkie owadzie generacje
od¿ywaj¹. To biologiczny cud
reinkarnacji. W 1988 roku by³em
za krêgiem polarnym na terenie
Szwecji i Norwegii. Tam iloœæ
komarów zas³ania³a mi widok
wyci¹gniêtej d³oni. Podczas
rozmów z mieszkañcami ko³a
polarnego dowiedzia³em siê, ¿e
najni¿sze temperatury w tym
rejonie siêga³y minus 60oC. To nie
oznacza, ¿e niska temperatura
po wierzchu wymra¿a.
Wypalanie, zalewanie, wymra¿anie nie czyni owadom
zbytniej szkody, gdy¿ bodŸce
zagro¿enia zapraszaj¹ je do
zajêcia kwater odpowiednio
g³êbiej pod powierzchni¹
ziemi, a tam jest tylko cieplej.
Proszê Szanownych Pañstwa,
czas wilgoci to proœba o dba³oœæ
o profilaktykê przeciwkleszczow¹ i przeciwpcheln¹, a tak¿e
dba³oœci o siebie nawzajem.
Proszê pamiêtaæ, ¿e kleszczyce
i pchlice, czyli samice tych dwóch
gatunków uwielbiaj¹ znakomite
zapachy. Wszelakie wody koloñskie, po goleniu, dezodoranty,
perfumy to afrodyzjak dla krwiopijnych owadów. Mój ulubiony
stra¿nik leœny Adam, powiada o
swojej pracy tak: do lasu idê
nieogolony, bez mycia lub myjê
siê w szarym mydle. Czysty jestem po pracy w lesie. Efektem
nara¿enia psa na obecnoœæ
kleszcza jest groŸba boreliozy i
babeszjozy, a u cz³owieka boreliozy oraz wirusowego zapalenia
rdzenia i opon mózgowych.
W³aœnie nadchodzi sezon.
Zadecydujcie i b¹dŸcie czujni.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego
Warszawy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17
uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania
niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725),
Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zawiadamia, o zebraniu dowodów i uzgodnieñ w
postêpowaniu administracyjnym prowadzonym na
wniosek Veolia Energia Warszawa S.A., z siedzib¹ w
Warszawie, ul. Pu³awska 2, z³o¿ony przez Pe³nomocnika
Pana Andrzeja Migasiuka w dniu 24.07.2019 r., w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, polegaj¹cej na przebudowie osiedlowej
sieci ciep³owniczej na terenie dzia³ek ew. nr 20/9, 21
i 63 z obrêbu 4-10-03 przy w rejonie ulic Trockiej i
Zamiejskiej, w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania
przys³uguje 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 44-38-678 w godzinach pracy Urzêdu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym
nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.
Publiczne obwieszczenie nast¹pi³o w dniu 30 sierpnia
2019 r.

Praska gabarytoza
dokoñczenie ze str. 1

mo¿emy przeczytaæ, ¿e odpady
wielkogabarytowe nale¿y zbieraæ
luzem, w miejscach gromadzenia
odpadów, nie wczeœniej ni¿ 24
godziny przed wyznaczonym
terminem odbioru lub w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, (…) spe³niaj¹cych
wymagania okreœlone w regulaminie, ustawianych przez
podmiot odbieraj¹cy odpady
komunalne w wyznaczonych
terminach, na okres nie d³u¿szy
ni¿ 24 godziny.
Niestety, zasada ta powszechnie jest ³amana. Wynika
to m.in. z nieznajomoœci wy¿ej
wymienionych przepisów oraz
z tego, ¿e administratorzy
budynków nie upubliczniaj¹
harmonogramów odbioru
gabarytów, mimo ¿e s¹ one
dostêpne na stronie firmy
Lekaro (praskiego odbiorcy
œmieci) pod adresem
www.lekaro.pl/harmonogram-praga/
Warto zatem upomnieæ siê u
swojej administracji o umieszczenie takiej rozpiski (najlepiej
w wersji zalaminowanej,
usztywnionej, w czytelnym
formacje A3) na altanie

œmietnikowej i/lub na klatkach
schodowych. Poni¿ej przyk³ad,
z którego warto skorzystaæ.
Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e
terminy odbioru s¹ ró¿ne dla poszczególnych adresów. Zgodnie
z informacj¹ na stronie Lekaro
koniecznoœæ odbioru gabarytów
nale¿y zg³osiæ na 24h przed planowanym w harmonogramie terminem. Mo¿na to zrobiæ telefonicznie
pod numerem 22 112 02 84, mailowo
na adres warszawa@lekaro.pl
lub za poœrednictwem strony internetowej lub aplikacji Miejskiego
Centrum Kontaktu 19115. Trzeba
przy tym wzi¹æ pod uwagê, ¿e
odpady niezg³oszone mog¹ nie
zostaæ odebrane. Warto tak¿e
zapoznaæ siê z regulacjami na temat tego, co jest, a co nie jest
gabarytem, oraz dowiedzieæ siê,
jak nale¿y postêpowaæ w przypadku odpadów poremontowych
lub elektroœmieci (w tym ¿arówek
i baterii), a tak¿e w razie pozbywania siê jednorazowo wiêkszej
iloœci mebli. Takie informacje
mo¿na znaleŸæ m.in. na stronach:
https://czysta.um.warszawa.pl
oraz http://www.porozumieniedlapragi.pl/nasze-rady-na-odpady/.
AT
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