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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

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)
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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 ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.dentysta-praga.pl
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Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów
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Rolety wewnêtrzne

plisy, ¿aluzje, moskitery

Rolety zewnêtrzne

(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147

22 679-23-41

Jestem cz³owiekiem

dialogu

Budowa II linii metra

W tunelach nowego odcinka

II linii metra bêd¹ pracowa³y

te same tarcze dr¹¿¹ce, które

pracowa³y w tunelach central-

nego odcinka II linii metra.

Postêpy pracy tarcz TBM

(ang. tunnel boring machine)

o imionach Maria, Anna, Kry-

styna i Elisabetta œledziliœmy

z uwag¹ na naszych ³amach

a¿ do zakoñczenia budowy w

2015. Na nowych odcinkach

II linii dwie tarcze bêd¹ dr¹¿y³y

tunele na Targówku, dwie

na Woli. Prace na odcinku

pó³nocno-wschodnim s¹

znacznie bardziej zaawanso-

Tarcze rusz¹

w czasie wakacji
W miesi¹cach wakacyjnych rozpocznie siê dr¹¿enie

tuneli na pó³nocno-wschodnim odcinku II linii metra od

stacji Trocka do Dworca Wileñskiego. Elementy dwóch

tarcz dr¹¿¹cych przygotowywane s¹ ju¿ do transportu.

Ich miejscem docelowym jest szyb startowy przy Trockiej.

Transport potrwa kilka tygodni.

Œledzimy tê aferê od jej

pocz¹tku z niezmiernym

zdziwieniem, próbuj¹c za-

alarmowaæ wszelkie mo¿liwe

instytucje i s³u¿by, niestety

bez wiêkszych efektów. Zdzi-

wienie wywo³uje fakt, ¿e w

stolicy czterdziestomiliono-

wego pañstwa, w œrodku

Europy, pos³uguj¹cy siê

sfa³szowanym testamentem,

raczej mniej ni¿ œrednio inte-

ligentny starszy cz³owiek

wchodzi w posiadanie dwóch,

œwie¿o wyremontowanych

kamienic, wartych dziesi¹tki

milionów z³otych. Pomimo

skazania go prawomocnym

wyrokiem w zawieszeniu za

sfa³szowanie testamentu, co

wydawa³oby siê potwierdza

fakt, ¿e owe kamienice zosta-

³y skradzione, nie dochodzi

do ich konfiskaty. Oszust

przekazuje budynki córce, a ta

szybko je sprzedaje dewelo-

perom, notabene doskonale

zdaj¹cym sobie sprawê, ¿e

Dwa testamenty

Œwiate³ko w tunelu?
Czy¿by po wielu latach zmagañ z niesprawiedliwoœci¹

prawa, niemoc¹ odpowiedzialnych za tê sprawê instytucji

i rozk³adaniem r¹k przez urzêdników, w sprawie kradzie¿y

kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40 wreszcie coœ drgnê³o?

Ruch jest bardzo drobny, ale jednoczeœnie bardzo

znacz¹cy.

kupuj¹ trefny towar. Niemo¿-

liwe? A jednak.

Wokó³ tej sprawy, która

ci¹gnie siê od 15 lat, naros³o

tak wiele nieprawid³owoœci,

¿e mo¿na by nimi obdzieliæ kilka

afer, pomimo to kamienice nie

zosta³y nigdy odebrane ani

oskar¿onemu, ani jego cór-

ce, ani deweloperom, którzy

Na pocz¹tek poproszê o

kilka s³ów o sobie i Pana

zwi¹zkach z Prag¹

Z wykszta³cenia jestem

lekarzem - ginekologiem

po³o¿nikiem, z pasji sa-

morz¹dowcem. Z Prag¹

jestem zwi¹zany od 1985

roku, kiedy tu¿ po ukoñ-

czeniu studiów zamiesz-

kaliœmy z ¿on¹ przy ulicy

Bia³ostockiej, w zasobach

RSM Praga. Przez kilka

kolejnych lat pracowa³em

jako lekarz rodzinny w

przychodni przy Otwockiej.

Jako lekarz rejonowy od-

wiedza³em mieszkañców

na wizytach domowych w

przeró¿nych zakamarkach

dzielnicy, a wiêc Pragê

znam - mo¿na powiedzieæ

- od podszewki.

Od 1991 roku prowadzimy

z ¿on¹ firmê rodzinn¹ - pry-

watn¹ klinikê stomatologiczno-

protetyczn¹.

Myœlê, ¿e mieszkañcy na

tyle nas zaakceptowali, ¿e

jesteœmy w stanie funkcjonowaæ

pomimo du¿ej konkurencji na

rynku medycznym. Radzimy

sobie bez umowy z NFZ.

Czy wiedza p³yn¹ca z

zarz¹dzania firm¹ przydaje
siê do sprawowania funkcji

burmistrza?

Ukoñczy³em równie¿ studia

podyplomowe na SGH z

zarz¹dzania spó³kami Skar-

bu Pañstwa. Jestem równie¿

menad¿erem opieki zdrowotnej

- ta wiedza przydaje siê w

prowadzeniu w³asnej firmy.

Myœlê, ¿e doœwiadczenie

Rozmowa z wiceburmistrzem Dzielnicy Praga Pó³noc

Zbigniewem Cierpiszem
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Nie milkn¹ echa niedawnych, gwa³townych zmian po-

litycznych na Pradze Pó³noc, gdy z rz¹dz¹cej koalicji

usuniêci zostali wiceburmistrzowie i radni dawnej Pra-

skiej Wspólnoty Samorz¹dowej, a dziœ stowarzyszenia

„Kocham Pragê”, a tymczasem pojawiaj¹ siê kolejne

informacje, które byæ mo¿e rzuc¹ nowe œwiat³o na samo-

rz¹dowy przewrót. Jedn¹ z nich jest notatka z rozmowy,

jaka odby³a siê 6 marca br. (termin XXXII sesji, na której

rozwi¹zana zosta³a dotychczasowa koalicja) w godzinach

przedpo³udniowych w urzêdzie dzielnicy.

Inicjatorem spotkania by³ p. Jacek Szmidt, osoba zaanga-

¿owana w dzia³alnoœæ klubu m³odzie¿owego „Dobre Flow”

przy ul. Kawêczyñskiej 16, który prowadzi stowarzyszenie

„Otwarte Drzwi”. Poza Szmidtem w spotkaniu uczestniczyli

Ryszard Kêdzierski z PiS, przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc, a tak¿e pracownik Wydzia³u Obs³ugi Rady

Dzielnicy, Micha³ Wiêckiewicz. Ze spotkania sporz¹dzona

zosta³a przez Wiêckiewicza notatka. Z jej lektury mo¿emy

dowiedzieæ siê, jak powsta³ klub przy Kawêczyñskiej oraz

jak próbowano wspieraæ inicjatywy spo³eczne na Pradze w

czasie rz¹dów koalicji PWS/KP-PiS. Z notatki dowiadujemy

siê, ¿e za remont klubu odpowiada³ nie kto inny, tylko Jacek

Wachowicz, ówczesny wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy,

prywatnie w³aœciciel firmy budowlanej. Koszt remontu wyniós³

170000 z³, z czego Wachowiczowi wyp³acono do tej pory

130000 z³, a pozosta³e œrodki mia³ otrzymaæ po naprawie

ró¿nych usterek. Z dalszej czêœci notatki dowiadujemy siê,

¿e klub mia³ otrzymaæ ³¹cznie ok. 220000 z³ na funkcjonowanie

- 150000 z³ z miasta i 70000 z³ z dzielnicy, z Wydzia³u Spraw

Spo³ecznych i Zdrowia (podlega³ jednemu z wiceburmistrzów

PWS/KP). Œrodki te mia³y zostaæ przyznane w ramach

ró¿nych programów miejskich/dzielnicowych. Z dalszej czêœci

notatki wynika, ¿e za niepowodzenia zwi¹zane z finanso-

waniem klubu Szmidt obwinia Wachowicza (osobie by³ego

wiceprzewodnicz¹cego Rady poœwiêci³ 90% trwaj¹cego ok.

40 min. spotkania). Z treœci dokumentu wynika równie¿, ¿e

wizyta Szmidta w urzêdzie mia³a zwi¹zek z poszukiwaniem

œrodków na wyjazd m³odzie¿owy do Rzymu.

Przychodzi pan Szmidt do pana Kêdzierskiego…

oskar¿aæ (?) pana Wachowicza

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zgodnie z art. 31a ust. 1,

art. 7 ust. 2 pkt 4, art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo prasowe

– wnioskuje o sprostowanie informacji zawartych w

artykule „Przychodzi pan Szmidt do pana Kêdzierskiego…

oskar¿aæ (?) pana Wachowicza” (4,15.III.2017) zamiesz-

czanego w Nowej Gazecie Praskiej

1. Pan Jacek Szmidt nie jest pracownikiem Stowarzy-

szenia Otwarte Drzwi, a tym samym osob¹ upowa¿nion¹

do reprezentowania organizacji i Klubu M³odzie¿owego

„Dobre Flow”.

2. Nikt z Redakcji Gazety czy W³adz Dzielnicy nie

zwróci³ siê do Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, jako

organu prowadz¹cego w/w placówkê o wyjaœnienie kwestii

zwi¹zanej z remontem i finansowaniem Klubu.

3. Artyku³ zawiera nieprawdzie informacje dotycz¹ce:

* zawy¿onego kosztu remontu Klubu

* ubiegania siê o œrodki publiczne na jego finansowanie

* wyboru wykonawcy remontu

* braku „transparentnoœci procedur zwi¹zanych z wydat-

kowaniem publicznych, czyli naszych wspólnych, œrodków”

W tej kwestii wyjaœniamy, co nastêpuje:

Szanowna Pani Prezes,

dziêkujemy za przes³an¹ wiadomoœæ. Odnosz¹c siê do Pañstwa wniosku, przedstawimy w „Nowej Gazecie

Praskiej” stanowisko Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie, jednak w celu zaprezentowaniu szerszego kontekstu

sprawy, a tym samym, ustosunkowania siê do treœci opisanych w urzêdowej notatce sporz¹dzonej po spotkaniu

p. Jacka Szmidta z p. Ryszardem Kêdzierskim, prosilibyœmy o przekazanie dodatkowych informacji:

1. zasad (w tym szczegó³ów umowy) na podstawie których w ramach klubu „Dobre Flow” funkcjonuje Pracownia

Otwarta Praga del Arte, a tym samym przy Kawêczyñskiej 16 dzia³a p. Jacek Szmidt

2. rzeczywistego kosztu remontu klubu (jeœli wskazana przez p. Jacka Szmidta i podana w urzêdowej notatce

kwota sporz¹dzonej przez pracownika Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc jest nieprawdziwa)

3. kopii zapytania ofertowego oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. zaproponowanej przez

p. Jacka Wachowicza) – na stronie internetowej Stowarzyszenia nie znaleŸliœmy takiej informacji, pomimo, ¿e

publikowane s¹ na niej zapytania ofertowe dotycz¹ce innych (w tym równie¿ znacznie tañszych) spraw.

4. kopii wniosków konkursowych sk³adanych przez Stowarzyszenie w konkursach, o których jest mowa w urzêdowej notatce.

Dotychczas nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

Stanowisko Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

Na wieœæ o sporz¹dzeniu ze spotkania notatki s³u¿bowej

Szmidt wys³a³ do dzielnicowych radnych e-mail, w którym

odcina siê od sformu³owañ, które pad³y na spotkaniu i wyra¿a

uznanie dla pracy Wachowicza (treœæ maila publikujemy wraz

z pozosta³ymi dokumentami).

Po tym krótkim wstêpie czas na kilka s³ów komentarza.

Po pierwsze, klub przy Kawêczyñskiej 16 dzia³a w lokalu

u¿ytkowym znajduj¹cym siê w zasobie ZGN. Istnia³y ró¿ne

plany odnoœnie tego lokalu: jeszcze za czasów wiceburmistrza

A. Buczyñskiego planowano otworzyæ w nim filiê Domu

Kultury Praga, po wyborach samorz¹dowych planowano

przenieœæ na Kawêczyñsk¹ jedn¹ z dzia³aj¹cych na terenie

Pragi Pó³noc miejskich jednostek bud¿etowych, ostatecznie

lokal wynajê³o stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Nie zmienia

to faktu, ¿e nadal znajduje siê on w zasobie gminnym i w¹t-

pliwoœci budzi sytuacja, gdy za jego (doœæ kosztowny) remont

odpowiada wp³ywowy radny, z którego klubem w Radzie

Dzielnicy powi¹zani s¹ wiceburmistrzowie odpowiedzialni za

kulturê i sprawy spo³eczne (czyli obszar dzia³alnoœci klubu

m³odzie¿owego).

Kolejna kwestia, która mo¿e budziæ w¹tpliwoœci wœród osób

czytaj¹cych notatkê, dotyczy finansowania dzia³alnoœci klubu

m³odzie¿owego z programów miejskich/dzielnicowych. W

zwi¹zku z tym, ¿e tego rodzaju œrodki przyznawane s¹ w

procedurze otwartego konkursu ofert, dziwiæ mog¹ spisane

w notatce s³owa p. Szmidta, ¿e „mia³ otrzymaæ œrodki finan-

sowe”. Czy w takim przypadku mo¿emy mówiæ, ¿e mamy

wci¹¿ do czynienia z konkursem?

Ju¿ tylko te dwie kwestie wymagaj¹ naszym zdaniem

bli¿szej analizy. Jej wyniki poka¿¹, czy to odosobniony

przypadek. Miejmy nadziejê, ¿e obecnej koalicji rz¹dz¹cej

Prag¹ nie zabraknie odwagi, by dzia³aæ na rzecz transparent-

noœci procedur zwi¹zanych z wydatkowaniem publicznych,

czyli naszych wspólnych, œrodków.

Redakcja

Treœæ korespondencji dostêpna jest na stronie www.ngp.pl a

stanowisko Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” dostêpne jest poni¿ej.

* Stowarzyszenie Otwarte Drzwi pozyska³o na remont Klubu

celow¹ darowiznê finansow¹ od sponsora stanowi¹c¹ œrodki

w³asne naszej organizacji przeznaczone na dzia³alnoœæ statutow¹;

* Koszt remontu nie wyniós³ kwoty 170 000,00 z³ (jak

podano w artykule), a jego zakres i faktyczny koszt

przewy¿szy³ przekazan¹ wykonawcy kwotê. Remont

zosta³ wykonany niezwykle rzetelnie – uzyska³ wszystkie

wymagane zgody

* Wybór wykonawcy odby³ siê w oparciu o zapytanie

ofertowe (pomimo, ¿e organizacja w tym przypadku

nie by³a zobowi¹zana do zastosowania takiej procedury).

Wybrano ofertê najtañsz¹, spe³niaj¹c¹ wszystkie wskazane

w zapytaniu kryteria.

* Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, w celu pozyskania

œrodków finansowych na dzia³alnoœæ Klubu, dwukrotnie

wystartowa³o w konkursie ofert. W obu przypadkach nie

otrzyma³o dofinansowania. Obecnie Klub finansowany jest

równie¿ wy³¹cznie ze œrodków w³asnych organizacji.

W zwi¹zku z powy¿szym zarzut braku transparentnoœci procedur

zwi¹zanych z wydatkowaniem publicznych jest bezzasadny.

Zarz¹d Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Od redakcji

Œwiate³ko w tunelu?
Dwa testamenty

zarabiali i zarabiaj¹ krocie na

podwy¿szanych horrendalnie

czynszach, eksmitowaniu

dawnych lokatorów i sprzeda¿y

ich lokali na wolnym rynku. W tê

sprawê by³y zaanga¿owane

instytucje samorz¹dowe Tar-

gówka, w³adze miasta, pro-

kuratura, s¹dy, ministerstwo

sprawiedliwoœci, biuro rzecznika

praw obywatelskich, itp. Niko-

mu nie uda³o siê zrobiæ w tej

sprawie czegokolwiek, tak

jakby istnia³a jakaœ niepisana

zmowa milczenia wokó³ kra-

dzie¿y budynków przy Tyko-

ciñskiej 30 i 40. Walkê z bez-

prawiem podjêli lokatorzy

dzia³aj¹cy w Stowarzyszeniu

Obroñców Mieszkañców Ty-

kociñskiej i nie odpuszczaj¹

do dziœ. Dziêki nim sprawa

trafi pod obrady przysz³ej

komisji weryfikacyjnej ds.

warszawskiej reprywatyzacji.

Co w tej sprawie jest tytu³owym

œwiate³kiem w tunelu? Pierw-

szy wyrok s¹du, dotycz¹cy

z³odziejskiej reprywatyzacji

kamienic przy Tykociñskiej.

S¹d Rejonowy dla Warszawy

Pragi Pó³noc, VII wydzia³ cy-

wilny nakaza³ wykreœlenie z

ksi¹g wieczystych wszystkich

wpisów dotycz¹cych jednego

z lokali, uzasadniaj¹c, ¿e

nabywcy nieruchomoœci przy

Tykociñskiej 30 i lokalu bêd¹cego

przedmiotem postêpowania

dzia³ali w z³ej wierze. W

momencie uprawomocnienia

siê wyroku miasto odzyska

jedno z bezprawnie przejêtych

i sprzedanych mieszkañ. Jedno.

W obu bezprawnie przejêtych

kamienicach tych mieszkañ

jest kilkadziesi¹t. Liczy siê

jednak precedensowy wyrok

w tej sprawie – pierwszy

korzystny i uczciwy.

Ci¹gu dalszego mo¿na siê

spodziewaæ w maju, kiedy

ruszy komisja weryfikacyjna

ds. warszawskiej reprywaty-

zacji. Jej opisane w ustawie

kompetencje s¹ tak du¿e, i¿

daje to nadziejê na ostateczne

rozprawienie siê z afer¹.

Sprawa bezprawnie przejêtych

budynków przy Tykociñskiej

30 i 40 znajdzie siê w zainte-

resowaniu komisji.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Du¿¹ zmian¹ jakoœciow¹

jest te¿ udostêpnienie mobil-

nej aplikacji, umo¿liwiaj¹cej

szybkie wypo¿yczenie rowe-

ru (po zeskanowaniu kodu

QR, który znajduje siê na

dwuœladzie). To rozwi¹zanie

bardzo spodoba³o siê u¿yt-

kownikom Veturilo. W ci¹gu

kilku dni tegorocznego sezo-

nu ponad po³owa z 60 tys.

wypo¿yczeñ odby³a siê z

wykorzystaniem wspominanej

aplikacji na telefon.

Zagêszczenie stacji Veturilo

mo¿e w zauwa¿alny sposób

przyczyniæ siê do zmiany

nawyków komunikacyjnych

wielu mieszkañców. Dziêki

spójnej sieci stacji po obsza-

rze naszej dzielnicy mo¿na

poruszaæ siê na rowerze

Rowerem publicznym

na Pragê, z Pragi i po Pradze
Od 1 marca br. mo¿emy korzystaæ z roweru publicznego

Veturilo w nowej ods³onie. Z punktu widzenia mieszkañców

Pragi najwa¿niejsz¹ zmian¹ iloœciow¹ jest wzrost liczby

stacji z dotychczasowych 10 do 28. Nowe stacje pojawi³y

siê m.in. na Szmulkach i Micha³owie, Nowej Pradze oraz

w rejonie ulicy Targowej. Dziêki temu uda³o siê stworzyæ

spójn¹ sieæ wypo¿yczalni, która swoim zasiêgiem obejmuje

niemal ca³y teren Pragi Pó³noc. Niemal ca³y, bo zabrak³o

stacji na Œliwicach czy Golêdzinowie (choæ pojawi³a siê

za to przy Akademii Leona KoŸmiñskiego).

miejskim w praktyce za

darmo (pierwsze 20 minut

jazdy nic nie kosztuje). Dziêki

temu rozwi¹zaniu realnie

oszczêdzamy te¿ czas (przy-

k³adowo jazda rowerem ze

Szmulek do urzêdu dzielnicy

przy ulicy I. K³opotowskiego

w godzinach szczytu trwa

ok. 10 min. – znacznie krócej

ni¿ samochodem lub tramwa-

jem). Nie wspominaj¹c ju¿ o

korzyœciach dla naszego

zdrowia.

Zachêcam naszych czy-

telników do wypróbowania

Veturilo i w³¹czenia roweru

publicznego do œrodków

transportu, z których korzysta-

my na co dzieñ. Naprawdê

warto.

Krzysztof Michalski
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dokoñczenie ze str. 1

Jestem cz³owiekiem dialogu
prowadzenia w³asnej dzia³alno-

œci gospodarczej pozytywnie

prze³o¿y siê na skuteczn¹

pracê dla dzielnicy.

Ma Pan równie¿ doœwiad-

czenie samorz¹dowe...

Z samorz¹dem zwi¹zany

jestem od 2002 roku. W

kadencji 2002-2006 by³em

radnym Dzielnicy Praga-

Pó³noc, by³em równie¿

wiceprzewodnicz¹cym Rady

Dzielnicy i przewodnicz¹cym

klubu PiS. W wyborach sa-

morz¹dowych w 2006 roku

uzyska³em mandat radnego

m.st. Warszawy, by³em

cz³onkiem w Komisji bud¿etu,

polityki spo³ecznej i przeciw-

dzia³ania patologiom oraz

Komisji zdrowia. W zwi¹zku

z podjêciem obowi¹zków

zastêpcy burmistrza Pragi-

Pó³noc, mój mandat ulegnie

wygaszeniu.

Jak z perspektywy Rady

Warszawy widaæ Pragê?

Przez dwie ostatnie kadencje

Praga Pó³noc by³a traktowana

po macoszemu, choæby w

kwestii Trasy Œwiêtokrzyskiej,

wokó³ której praktycznie nic

siê nie dzia³o. Wiem, ¿e by³y

protesty na Micha³owie, ale

to te¿ nie by³ powód, ¿e ta

inwestycja nie by³a realizowa-

na – pieni¹dze by³y wci¹¿

przesuwane. Obecnie budowa

trasy jest w zaawansowanej

fazie. Mam nadziejê, ¿e to

udro¿ni wreszcie Pragê i

zmniejszy tranzyt przez

Targow¹.

Jakie sprawy bêd¹ le¿a³y

w Pana kompetencjach jako

zastêpcy burmistrza?

Jeœli chodzi o zakres za-

dañ, myœlê, ¿e w tej chwili

ich podzia³ pomiêdzy po-

szczególnych burmistrzów

jest bardzo dobry, poniewa¿

ka¿dy zajmuje siê tym, co

potrafi najlepiej. Moje zadania

to: oœwiata, ochrona zdrowia,

opieka spo³eczna, kultura,

sprawy obywatelskie. Posia-

dan¹ wiedzê i doœwiadczenie

mogê dobrze wykorzystaæ,

przy kierowaniu podleg³ymi

wydzia³ami.

Pana zdymisjonowany

poprzednik uwa¿a³, ¿e

otrzymuj¹c mandat do

rz¹dzenia, nie musi konsul-

towaæ swoich decyzji z

mieszkañcami. W jakim

stylu Pan zamierza sprawo-

waæ swoj¹ funkcjê?

Jestem cz³owiekiem dialogu.

Burmistrz i urz¹d jest po to,

¿eby s³uchaæ mieszkañców,

bo to oni p³ac¹c podatki

zatrudniaj¹ pracowników

urzêdu, a tak¿e burmistrza.

Jestem otwarty na wspó³pracê,

na ró¿ne sugestie. Wydaje

mi siê, ¿e ciep³o zosta³em

przyjêty, nie tylko przez

mieszkañców, ale i przez

urzêdników. Historia zatoczy-

³a ko³o i wróci³em tu, gdzie

kiedyœ dzia³a³em jako radny.

Nie jestem osob¹ konflik-

tow¹, postrzegam siê raczej

jako wywa¿onego w pogl¹-

dach, takiego „cz³owieka

œrodka”.

A wiêc dialog?

Myœlê, ¿e dialog, wymiana

informacji, jest w ogóle klu-

czem do dobrego zarz¹-

dzania. Trzeba wys³uchaæ

wszystkich stron, nie mówiæ

o konflikcie, tylko o problemie.

Oczywiœcie czasem jest tak,

¿e trudno znaleŸæ ten z³oty

œrodek, ale trzeba go szukaæ.

Czy na Pradze Pó³noc

jest potrzebny bud¿et

partycypacyjny?

Bud¿et partycypacyjny to

ciekawe narzêdzie, pozwa-

laj¹ce lepiej poznaæ potrze-

by i aspiracje mieszkañców.

Wiele pomys³ów bardzo mi

siê podoba, np. „Praska Ga-

leria S³aw” na ulicy Stalowej.

To bardzo atrakcyjne

przedsiêwziêcie dla promocji

Pragi. Teraz ka¿da wyciecz-

ka bêdzie mia³a dodatkow¹

zachêtê, ¿eby siê t¹ piêkn¹

ulic¹ przejœæ.

Jakie widzi pan przed

sob¹ najwa¿niejsze zadania

w tym pierwszym okresie

dzia³alnoœci na stanowisku

burmistrza?

Przede wszystkim oœwiata,

jest du¿o trudnych spraw w

zwi¹zku z reform¹. S¹ to

nowe wyzwania, dla dzieci,

rodziców, dla dyrektorów

szkó³. Przed nami na pewno

bêdzie sporo pracy. Na ostat-

niej sesji Rady Warszawy

zosta³a ju¿ ostatecznie usta-

lona sieæ szkó³ po zmianach.

Nie wszyscy s¹ z takiego

rozwi¹zania zadowoleni.

Chodzi g³ównie o nauczycieli

i uczniów Gimnazjum nr 30 z

ul. Szanajcy, którzy chc¹ jego

przekszta³cenia w szko³ê

podstawow¹.

W zesz³ym roku zosta³a

podjêta uchwa³a zarz¹du,

która przewidywa³a, ¿e na

terenie dzielnicy bêdzie 6

szkó³ podstawowych, w tym

roku z kolei uchwa³a zak³a-

daj¹ca, ¿e tych szkó³ bêdzie

8. Natomiast Rada Warsza-

wy z rekomendacji Komisji

Edukacji ustali³a, ¿e placó-

wek tego rodzaju bêdzie 7...

Tutaj jest problem z

po³¹czeniem gimnazjum

z technikum geodezyjnym.

Próbowaliœmy w ostatniej

chwili jeszcze wp³ywaæ na

decyzjê u Pani Prezydent, ale

to siê nie uda³o. Argumenta-

cja by³a taka, i jest ona doœæ

racjonalna, ¿e je¿eli utworzy

siê now¹ szko³ê, dotychcza-

sowa na tym straci. Problem

mo¿e byæ te¿ taki, ¿e po

utworzeniu nowej placówki

nie uda siê rekrutacja, bêdzie

za ma³o uczniów. To rzecz

kontrowersyjna, ale ustawa

narzuci³a bardzo krótki czas

na uchwalenie docelowej

sieci szkó³. Rada Warszawy

tego terminu dotrzyma³a.

Nie wiem jednak jak sytuacja

bêdzie wygl¹da³a od 1 wrzeœnia.

Bêdziemy jeszcze rozmawiaæ

o mo¿liwoœci reaktywacji

Szko³y Podstawowej nr 49

przy ul. Szanajcy, poniewa¿

za tym przemawiaj¹ silne

argumenty.

A jak bêdzie wygl¹da³

tegoroczny program

imprez?

Pracujemy nad harmono-

gramem imprez, których

planujemy naprawdê sporo.

Jednak wydaje mi siê, ¿e brak

tu w tej chwili dostatecznej

koordynacji – np. du¿e im-

prezy by³y organizowane w

tym samym czasie. Chodzi

g³ównie o to, ¿eby DOSiR,

Wydzia³ Kultury czy Wy-

dzia³ Sportu ze sob¹ wspó-

³pracowa³y w uk³adaniu

tego harmonogramu. Impre-

zy zapowiadaj¹ siê bardzo

atrakcyjnie i bêd¹ przyci¹ga-

³y ca³e rodziny. Najbli¿sze

przedsiêwziêcie to „Kaziuki”

- wydarzenie, które zaczyna-

³o bardzo skromnie, w tym

roku program ma bardzo

bogaty, w³¹cznie z zaanga-

¿owaniem goœci z zewn¹trz,

ale na razie nie chcê zdra-

dzaæ szczegó³ów.

A wiêc czekamy na

szczegó³y...

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a

Karolina Krajewska

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515
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Pierwszeñstwo w przydziale

mieszkañ maj¹ mieszkañcy

budynków objêtych decyzj¹

nadzoru budowlanego.

Burmistrz Zab³ocki wyjaœnia³,

¿e 21 mieszkañ na Stalowej i

Strzeleckiej musia³o byæ pil-

nie opuszczonych w zwi¹zku

z budow¹ metra. Dzielnica

rozmawia z Bankiem Gospo-

darstwa Krajowego o miesz-

kaniach na d³ugi wynajem, na

które œrodki zagwarantowa³oby

miasto. Dodatkowa pula wol-

nych mieszkañ dla pra¿an w

potrzebie zosta³a udostêpniona

na Golêdzinowie, ale tak¿e

na Bielanach czy Ursynowie.

Zosta³y ju¿ zasiedlone. Dla

osiemnastu budynków prze-

widzianych do generalnego

remontu w ramach programu

rewitalizacji ekspertyzy maj¹

byæ gotowe w kwietniu i wów-

czas zarz¹d wróci do tematu

mieszkañ, udzielaj¹c wiêcej

informacji w tej sprawie.

G³ównie g³osami PiS oraz

Klubu Radnych Niezale¿nych

z funkcji wiceprzewodnicz¹-

cego Rady Dzielnicy Praga

Pó³noc odwo³ano Jacka Wa-

chowicza. Na tym stanowisku

zast¹pi³ go radny niezale¿ny

Marek Bielecki, który zgodnie

z wymogami ustawowymi

zrezygnowa³ jednoczeœnie z

funkcji przewodnicz¹cego

komisji bud¿etu i finansów.

Zast¹pi³ go na tym stanowisku

Sebastian Kêdzierski z PiS.

Wiêcej kontrowersji wœród

radnych opozycji wywo³a³o odwo-

³anie Kamila Ciepieñki z Kocham

Pragê z funkcji przewodnicz¹ce-

go komisji kultury i sportu. Od-

chodz¹c apelowa³ on do swej

nastêpczyni z PiS Gra¿yny Szy-

mañczuk o kontynuowanie Pra-

skiego biegu, Sylwestra na Pl.

Hallera czy ¿ywej szopki, które

to projekty zapocz¹tkowa³.

Radna niezale¿na Magdalena

Guga³a przedstawi³a projekt

stanowiska ws. rezygnacji z

realizacji zadaszenia w Parku

Praskim. Pomys³ ten forsowali

radni i byli wiceburmistrzowie

z Kocham Pragê. Okaza³o siê,

¿e pomimo rozstrzygniêcia

przetargu wykonawca siê nie

zg³osi³ i umowa nie zosta³a

podpisana. Przeznaczona na tê

inwestycjê kwota 1,5 miliona

okaza³a siê te¿ niewystarczaj¹ca.

Nale¿a³oby zmniejszyæ zakres

prac lub zwiêkszyæ œrodki o

kolejny milion. Tymczasem

sam pomys³ od pocz¹tku wy-

wo³ywa³ du¿e kontrowersje

wœród czêœci radnych, jako zbyt

ingeruj¹cy w park i za drogi.

Stanowisko przeg³osowano,

œrodki na zadaszenie prze-

Sprawy mieszkaniowe, odwo³anie wiceprzewodnicz¹cego

i zmiany w komisjach
Sesjê rozpoczêto przy t³umnej obecnoœci mieszkañców,

zwi¹zanej z informacj¹ burmistrza o najmach lokali w

kontekœcie budowy metra i rewitalizacji. Pañstwowy

Inspektor Nadzoru Budowlanego nakaza³ w trybie pilnym

opuszczenie 20 budynków oraz czasowo oœmiu kolejnych.

Wp³ynê³y tak¿e wnioski z 10 budynków objêtych zwrotami

– razem 146 lokali, z których ju¿ przekwaterowano blisko

po³owê rodzin. W ramach rewitalizacji bêdzie czasowo

opró¿nionych kolejnych dwanaœcie budynków.

znaczaj¹c na konserwacjê

muszli i jej otoczenia.

Po dyskusji na temat postulo-

wanego ograniczenia ruchu ciê¿-

kich pojazdów na ul. Wrzesiñskiej

proponowane pierwotnie stano-

wisko wyewoluowa³o w apel do

zarz¹du o zobowi¹zanie dzia³a-

j¹cych na terenie dzielnicy de-

weloperów, aby po zakoñczeniu

inwestycji dokonali napraw

zniszczonych jezdni i trawników.

Poruszono te¿ temat wycin-

ki drzew w Porcie Praskim,

która zbulwersowa³a miesz-

kañców – wszystko wskazuje

na to, ¿e dokonano jej legal-

nie – oraz zwiêkszenia liczby

pracowników w Wydziale

Ochrony Œrodowiska Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc.

Przeg³osowano stanowisko

kierunkowe w tej sprawie

przygotowane przez radn¹

niezale¿n¹ Magdalenê Guga³ê.

Ponadto zaakceptowano

przesuniêcia w bud¿ecie,

Pe³nym zaanga¿owaniem i

walk¹ szko³a z Pragi wywal-

czy³a 3. miejsce w Polsce

wœród wszystkich szkó³ spor-

towych. Konkurencja by³a

bardzo mocna. W klasyfikacji

medalowej ex aequo ze

szko³¹ 63 z Bydgoszczy zajêli

1. miejsce. Zdobywaj¹c 12

medali. Reprezentanci SP nr

50 na najwy¿szym stopniu

podium stawali 6 razy, 4 razy

na drugim i 2 razy na trzecim.

Najlepszym zawodnikiem

ca³ych zawodów wybrany

zosta³ uczeñ klasy 6c MAXIM

JENDRZEJCZYK, który wy-

walczy³ 3 z³ote oraz 1 srebrny

medal. Oliwier Sieczek dorzu-

ci³ 2 z³ote kr¹¿ki oraz jeden

srebrny, Karolina Apanas 2

srebrne, Miko³aj Adamowicz

jeden br¹zowy, sztafeta 4x100

stylem dowolnym ch³opców

wywalczy³a z³oto (Sieczek,

Adamowicz, Jendrzejczyk,

Ka³aska), zaœ sztafeta mie-

szana stylem zmiennym

8x100 metrów wywalczy³a

br¹z (Sieczek, Apanas, Jen-

drzejczyk, Tamborek, Wila-

nowska, Olewniczak, Gadziñ-

ska, Adamowicz).

Dodatkowo dla szko³y punkty

zdobywali: Karina Wilanowska,

Emilia Gadziñska, Eryk Czere-

dys, Kinga Tamborek, Maciej

Olewniczak, Patryk Ka³aska,

którzy zdobywali wysokie loka-

ty w fina³ach oraz poprawiali

swoje rekordy ¿yciowe.

Zawodnikom serdecznie gra-

tulujemy. Ich sukces jest oku-

piony niesamowitym poœwiêce-

niem, determinacj¹ oraz mnó-

stwem wyrzeczeñ.

Dziêkujemy dyrektor Bo¿enie

Ragus, burmistrzowi Dariuszo-

wi Kasprzakowi oraz trenerce

Ilonie Neuhron za wsparcie oraz

pomoc w wyjeŸdzie uczniów na

mistrzostwa.

Gratulacje nale¿¹ siê równie¿

wszystkim trenerom (Wojciech

Kobylarczyk, Anetta Bugaj,

Krzysztof Klepko), rodzicom

oraz kibicom, którzy wspierali

oraz dopingowali ekipê podczas

tak wa¿nych zawodów.

SP nr 50 z sukcesami
18-19 marca w Raciborzu odby³y siê Mistrzostwa Polski

Szkó³ Sportowych w p³ywaniu. Uczniowie praskiej szko³y

debiutowali na tej imprezie i od razu z pe³n¹ pomp¹ bez

kompleksów pokazali, na co ich staæ.

Kto choæ raz widzia³ ci¹gn¹cy

niebem klucz ptaków, ten

przyzna, ¿e to piêkne i fascy-

nuj¹ce zjawisko. W ci¹gu

parunastu ostatnich dni za-

notowa³am nad Warszaw¹

kilkanaœcie takich kluczy –

mimochodem, wcale nie wy-

patruj¹c. Pojawi³y siê zgodnie

z kalendarzow¹ wiosn¹, jak w

zegarku. Z zimowisk w po³u-

dniowej czêœci œwiata lec¹ na

pó³noc i wschód klucze dzikich

gêsi, ¿urawi, bocianów…

Przestrzeñ nad ziemi¹ prze-

mierzaj¹ jaskó³ki, jerzyki, drozdy,

rudziki, pierwiosnki, szczyg³y

i wiele, wiele innych ptaków,

zarówno du¿ych jak i drobnych,

powracaj¹cych do miejsc, w któ-

rych gniazduj¹ i wyprowadzaj¹

lêgi. Wszyscy na nie czekamy,

bo zwiastuj¹ nam wiosnê,

nowe ¿ycie, radoœæ. Czêœæ pta-

ków ju¿ szczêœliwie dotar³a do

celu, inne s¹ jeszcze w podró¿y.

Wielkie sezonowe migracje

ptaków wci¹¿ s¹ dla nas ta-

jemnic¹. Jak one to robi¹?

Przemierzaj¹ tysi¹ce kilome-

obejmuj¹ce m.in. dofinanso-

wanie zadañ Zarz¹du Praskich

Terenów Publicznych.

Radny SLD Mariusz Borowski

zg³osi³ projekt stanowiska ws.

przywrócenia biblioteki przy

Kijowskiej. Ma byæ ono g³oso-

wane na kolejnej sesji.

Kr.

£¹cz¹ nas ptaki
Spo³eczna kampania na rzecz bezpieczeñstwa skrzydlatych podró¿ników

trów bezb³êdnie trafiaj¹c do

swojej ojczyzny, lasu, wioski,

miasta, domu, gniazda. W

drodze kieruj¹ siê wieloma

wskazówkami. Doskonale od-

czytuj¹ wzajemne po³o¿enie

S³oñca i Ziemi oraz zegar

s³oneczny. Nawet jeœli niebo

jest mocno zachmurzone albo

przy odrobinie œwiat³a przed

wschodem lub po zachodzie.

Widz¹ te¿ w ultrafiolecie. A

noc¹ orientuj¹ siê dziêki

gwiazdom. Kiedy ich nie widaæ,

ptaki wci¹¿ wiedz¹, dok¹d

lecieæ. Prowadz¹ je impulsy

pola magnetycznego, dŸwiêki,

zapachy… Niezwyk³e wrodzone

zdolnoœci szkolone s¹ pod-

czas kolejnych wypraw. Ptaki

potrafi¹ siê uczyæ – zapamiê-

tuj¹ obrazy miejsc i tworz¹ z

nich mapê ca³ej trasy.

Ka¿da podró¿ jest bardzo

skomplikowanym przedsiê-

wziêciem. Skrzydlaci migranci

podejmuj¹ strategiczne decy-

zje, gdzie siê zatrzymaæ i od-

pocz¹æ, gdzie spróbowaæ siê

najeœæ, jak unikn¹æ niebezpie-

czeñstwa, jak zaplanowaæ ko-

lejny etap. Musz¹ te¿ nauczyæ

siê przewidywaæ pogodê.

Zdobyt¹ wiedzê przekazuj¹

swoim dzieciom i mniej do-

œwiadczonym pobratymcom.

Czêsto decyduje ona o ¿yciu

b¹dŸ œmierci.

Ró¿ne gatunki ptaków pod-

ró¿uj¹ w ró¿ny sposób – w

zale¿noœci od wielkoœci cia³a i

skrzyde³, umiejêtnoœci latania,

d³ugoœci i skali trudnoœci

trasy oraz panuj¹cych na niej

warunków meteorologicznych.

Niektóre ptaki lec¹ nieprze-

rwanie przez wiele dni wyko-

rzystuj¹c przede wszystkim

pracê swoich miêœni, inne

opanowa³y sztukê ³apania

wiatru – szybowania przy po-

mocy pr¹dów powietrznych.

Niektóre gatunki, jak np.

nasze jaskó³ki dymówki czy

jerzyki, pokonuj¹ niewyobra-

¿alnie dalek¹ drogê – kilkana-

œcie tysiêcy kilometrów! Nie

wystarcz¹ doskona³e pióra,

d³ugie skrzyd³a, puste, lekkie

koœci, aerodynamiczny kszta³t

cia³a. Do tak wyczerpuj¹cej,

wrêcz heroicznej podró¿y or-

ganizm musi siê przygotowaæ.

Latem ptaki gromadz¹ zapasy

t³uszczu, by w drodze pe³ni³ rolê

spi¿arni i odnawiaj¹ upierze-

nie. Przystosowaniu ulegaj¹

te¿ ich narz¹dy wewnêtrzne –

kurczy siê ¿o³¹dek, a rozrasta

serce powiêkszaj¹c swoj¹

objêtoœæ a¿ o 30%!

W czasie podró¿y na wêdrow-

ców czyha wiele naturalnych

niebezpieczeñstw - szczególnie

w przypadku d³ugich i trudnych

tras biegn¹cych nad oceana-

mi czy pustyniami. Burze,

przeciwne wiatry (a nawet

huragany), bardzo wysokie

lub niskie temperatury, deficyt

odpowiednich, naturalnych miejsc

dla odpoczynku i ¿erowania,

które zabiera postêpuj¹ca

industrializacja, brak wody,

drapie¿niki… Jednak najwiêk-

szym zagro¿eniem s¹ ludzie.

Niewiarygodne, ale co roku

podczas wielkich migracji z

ludzkich r¹k ginie podobno ok.

1 miliarda ptaków! Du¿a czêœæ

z nich jest zabijana b¹dŸ

chwytana do niewoli w krajach

regionu Morza Œródziemnego.

Nale¿y do nich ma³a, wyspiar-

ska Malta, gdzie ptaki czêsto

zatrzymuj¹ siê na odpoczynek.

Kraj o powierzchni Krakowa,

z ubog¹ roœlinnoœci¹ i prawie

zupe³nie pozbawiony dzikiego

¿ycia, które Maltañczycy wy-

têpili w rezultacie wieloletnich,

intensywnych polowañ. Na

wyspie praktycznie nie lêgn¹

siê ju¿ ¿adne ptaki i jakby tego

by³o ma³o przelatuj¹ce dwa

razy do roku w czasie wielkich

migracji s¹ masowo zabijane

b¹dŸ chwytane do niewoli.

Maltañczycy ignoruj¹ to, ¿e

s¹ to wêdrowni mieszkañcy

wielu krajów i traktuj¹ ich

zabijanie czy chwytanie jako

narodow¹ tradycjê, sport, roz-

rywkê i biznes. Czêœæ ptasich

ofiar staje siê trofeami, czêœæ

trafia na sto³y, inne koñcz¹

¿ycie w niewoli. Byæ mo¿e s¹

wœród nich te, które wraca³y

do gniazda na Waszym po-

dwórku, pod dachem Waszego

domu, cieszy³y Was swoim

œpiewem... Szczególnie nie-

pokoi, ¿e z ka¿dym rokiem

wœród zabitych i z³apanych

ptaków wzrasta odsetek

rzadkich, gin¹cych gatunków,

które inne kraje z du¿ym na-

k³adem kosztów staraj¹ siê

chroniæ. Nale¿y do nich np. ba-

jecznie barwna kraska, której

w Polsce prawie ju¿ nie ma.

W³adze Malty od wielu lat

nie reaguj¹ na protesty miê-

dzynarodowe. W traktacie ak-

cesyjnym do Unii Europejskiej

Malta zobowi¹za³a siê do

zaprzestania polowañ i ³apania

ptaków w okresie migracji, ale

nigdy tych zobowi¹zañ nie

wype³ni³a, z premedytacj¹

³ami¹c wszystkie ustalenia.

Jedynym ratunkiem jest zmiana

mentalnoœci mieszkañców

wyspy, szczególnie najm³od-

szych. W³aœnie dlatego inicju-

jemy kampaniê £¥CZ¥ NAS

PTAKI, której pos³añcami s¹

dzieci – naturalnie wra¿liwe i

kochaj¹ce przyrodê.

W jednej ze szkó³ na lekcji

poœwiêconej migruj¹cym pta-

kom uczniowie tak bardzo

przejêli siê ich smutnym lo-

sem, ¿e zapragnêli coœ dla

nich zrobiæ. W imieniu dzieci

napisaliœmy list do mieszkañców

Malty z proœb¹ o ochronê

wracaj¹cych do swoich do-

mów ptaków. Mamy nadziejê

zebraæ pod nim du¿o dzieciê-

cych podpisów i dodaæ do

niego wiele piêknych, wykona-

nych przez dzieci ilustracji.

Chcielibyœmy, aby w swoich

pracach autorzy opowiedzieli

o ¿yciu i wêdrówkach ptaków,

pokazali œwiat widziany ich

oczami… Zbierzemy listy z

pracami i wyœlemy je na

Maltê, przede wszystkim do

tamtejszych dzieci, bo prze-

cie¿ to one s¹ przysz³oœci¹

ka¿dego narodu. Wierzymy,

¿e dzieciêce przes³anie poru-

szy sumienia i zapocz¹tkuje

proces przemiany mentalnoœci

mieszkañców Malty.

Zapraszamy do kontaktu z

nami wszystkie osoby chc¹ce

wzi¹æ udzia³ w akcji, w tym

przede wszystkim nauczycieli,

dla których przygotowaliœmy

ró¿ne materia³y do przepro-

wadzania z dzieæmi lekcji - byæ

mo¿e pierwszej w ich ¿yciu

lekcji o ptakach.

Zapraszamy na stronê in-

ternetow¹ laczanasptaki.pl,

gdzie znajduje siê list DZIECI

DZIECIOM, do którego podpi-

sania zachêcamy. Znajdziecie

tam informacje o genezie akcji

(relacjê z podró¿y na Maltê) i

o ludziach, którzy j¹ inicjuj¹,

artyku³y i zdjêcia. Zapraszamy

te¿ na profil na FB Stop zabi-

janiu migruj¹cych ptaków na

Malcie.

Do³¹czcie do nas: pozna-

wajcie skrzydlatych podró¿ni-

ków, podpisujcie list, malujcie

ptaki!

Razem postarajmy siê spra-

wiæ, by wiêcej z nich szczêœli-

wie wróci³o do domu.

Agnieszka Kosicka,

„Psubraty”

czyli Barbara Grzebulska

i Przemys³aw Gumu³ka,

Renata Markowska

- Fundacja Noga w £apê

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc



nowa gazeta praska  5

Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44

wywieszony zosta³ w dniu 21 marca 2017r. wykaz lokali

u¿ytkowych (stanowisk gara¿owych) przeznaczonych

do najmu w trybie poza konkursem ofert, na okres do 3 lat.

Tarcze rusz¹

w czasie wakacji

Budowa II linii metra

wane, wiêc dr¹¿enie rozpocznie

siê na Targówku.

Maria wraca do gry

Tarcza o imieniu Maria

zosta³a ju¿ podzielona na 17

du¿ych elementów, które stop-

niowo bêd¹ trafia³y na Trock¹.

Najwiêkszymi elementami s¹

obudowa tarczy i g³owica

skrawaj¹ca. Transporty bêd¹

siê odbywa³y noc¹, w³aœnie ze

wzglêdu na du¿e gabaryty

fragmentów tarcz. Tarcze

bêd¹ kolejno montowane w

szybie startowym. Na pocz¹tek

w kierunku Dworca Wileñskiego

ruszy Maria. Po miesi¹cu z

Trockiej w kierunku Wileñskiego

ruszy kolejna tarcza, dr¹¿¹c

równoleg³y tunel.

Nowoczesne tarcze poza

dr¹¿eniem tuneli wykonuj¹

tak¿e inne zadania, m.in. obu-

dowywanie tuneli betonowy-

mi tubingami, okr¹g³ymi ele-

mentami powstrzymuj¹cymi

osuwanie siê gruntu. Tarcze

odprowadzaj¹ ponadto uro-

bek za pomoc¹ specjalnych

taœmoci¹gów. Ka¿da z tarcz

ma blisko 100 metrów d³ugo-

œci, zaœ ich masa ca³kowita to

ponad 600 ton. Podstawowy

element tarczy, g³owica skra-

waj¹ca, ma d³ugoœæ 12 me-

trów i wa¿y ponad 400 ton.

85-metrowy odcinek stanowi

zaplecze urz¹dzenia. To tam

znajduj¹ siê systemy steruj¹ce

tarczy, jej systemy pomocnicze,

m.in. pompy hydrauliczne,

mieszalniki substancji natry-

skiwanej na obudowê tunelu

w celu jej uszczelnienia, mie-

szalniki piany zagêszczaj¹cej

grunt i poprawiaj¹cej jego

parametry. Œrednie dobowe

tempo dr¹¿enia to 10 do 20

metrów, ale tarcza potrafi

du¿o wiêcej - rekordowy od-

cinek wydr¹¿ony w ci¹gu

jednej doby na centralnym

odcinku II linii metra mia³

blisko 44 metry d³ugoœci.

Stacje Targówek i Trocka

W nomenklaturze budowni-

czych stacja Targówek nosi

nazwê C17. Postêpy prac s¹

tu widoczne go³ym okiem.

Zakoñczono wykonywanie

baret, stanowi¹cych pojedyncze

elementy œcian szczelinowych;

na czêœci stacyjnej, gotowa

jest ponad po³owa stropu

górnego, wykop na poziomie

-1, metalowy ruszt pod wylewki

na tym samym poziomie.

Wykonano tzw. jet grouting,

iniekcjê strumieniow¹, s³u¿¹c¹

polepszeniu parametrów

mechanicznych gruntu, jak

równie¿ jego uszczelnieniu, co

stanowi przygotowanie do

wejœcia tarcz TBM do komory

rozjazdów. Zakoñczono wyko-

nywanie sekcji œcian przy

trzech wyjœciach. Rozebrany

zosta³ stary kolektor biegn¹cy

w ulicy Ossowskiego.

Na przysz³ej stacji Trocka

(C18) wykonano ju¿ strop

poœredni, kanalizacjê sani-

tarn¹ w tym stropie, dobiega

koñca wykonywanie wykopu

podstropowego, zakoñczy³y

siê prace przy wykopie do

poziomu stropu górnego nad

przysz³ymi torami odstawczymi.

Trwaj¹ prace nad wykona-

niem murków prowadz¹cych

torów odstawczych; nieba-

wem zakoñczy siê budowa

œcian szczelinowych i baret

torów odstawczych. Budowa

metod¹ œcian szczelinowych

polega na wype³nianiu betonem

w¹skiego wykopu, w którym

uprzednio umieszczono

zbrojenie. Jest szczególnie

przydatna w g³êbokich wyko-

pach, których nie brakuje na

budowie metra.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

We wprowadzeniu do

przyjêtej uchwa³y bezdom-

noœæ zwierz¹t zdefiniowana

jest jako zjawisko spo³eczne,

którego g³ównymi przyczyna-

mi s¹ m.in. niekontrolowane

rozmna¿anie zwierz¹t, po-

rzucanie zwierz¹t przez

w³aœcicieli, ³atwoœæ pozyski-

wania zwierz¹t, a tak¿e brak

edukacji i wiedzy spo³eczeñ-

stwa w zakresie metod za-

pobiegania bezdomnoœci,

przede wszystkim sterylizacji

i kastracji.

W Warszawie przyjêto

okreœlone dzia³ania, których

celem jest zapobieganie

zjawisku bezdomnoœci zwie-

rz¹t. S¹ to wymienione w

programie:

* elektroniczne znakowa-

nie (czipowanie) zwierz¹t, w

szczególnoœci psów i kotów;

* pozbawienie mo¿liwoœci

rozmna¿ania poprzez stery-

lizacjê i kastracjê;

* sprawowanie opieki nad

kotami wolno ¿yj¹cymi, m.in.

ich dokarmianie;

* poszukiwanie w³aœcicieli

dla bezdomnych zwierz¹t.

Elektroniczne znakowanie

zwierz¹t

Jedn¹ z podstawowych

metod zapobiegania bez-

domnoœci zwierz¹t, podob-

nie jak w ubieg³ych latach,

bêdzie elektroniczne znako-

wanie. Akcja ta realizowana

bêdzie dwutorowo. Po

pierwsze, Schronisko dla

Bezdomnych Zwierz¹t w

Warszawie (ul. Paluch 2)

bêdzie odpowiedzialne za

czipowanie wszystkich bez-

domnych zwierz¹t, które do

niego trafi¹. Po drugie, w

2017 roku prowadzona bêdzie

równie¿ akcja bezp³atnego

czipowania psów i kotów,

których w³aœciciele miesz-

kaj¹ na terenie Warszawy, a

tak¿e bezdomnych psów i

kotów z terenu Warszawy,

znajduj¹cych siê pod opiek¹

organizacji pozarz¹dowych.

Akcjê tê koordynuje Biuro

Ochrony Œrodowiska Urzêdu

m.st. Warszawy. Obecnie

trwa wybór lecznic, które

bêd¹ wykonywaæ znakowanie.

W obu powy¿szych sytu-

acjach dane o zaczipowanych

zwierzêtach wprowadzane

bêd¹ do Miêdzynarodowej

Bazy Safe-Animal zrzeszonej

w European Pet Network,

co pozwoli na szybkie odnajdy-

wanie w³aœcicieli zagubionych

zwierz¹t.

W 2016 roku zaczipowano

4793 psy i koty, a od pocz¹tku

akcji elektronicznemu znako-

waniu poddano ju¿ 88 tysiêcy

zwierz¹t.

Zapobieganie niekontro-

lowanemu rozmna¿aniu

zwierz¹t

Równolegle z elektronicz-

nym znakowaniem, prowa-

dzona bêdzie równie¿ akcja

sterylizacji i kastracji psów i

kotów. Po niespe³na rocznej

przerwie zabiegi te ponownie

bêd¹ mog³y byæ wykonywane

u zwierz¹t w³aœcicielskich.

Sterylizacja i kastracja czwo-

ronogów to najskuteczniejsza

metoda zapobiegania niekon-

trolowanemu rozmna¿aniu

siê zwierz¹t, dlatego te¿ m.st.

Warszawa, jak w ubieg³ych

latach, w ca³oœci pokrywa

koszty zabiegów.

U zwierz¹t bezdomnych,

zabiegi sterylizacji i kastracji,

obligatoryjnie bêdzie prze-

prowadzaæ Schronisko „Na

Paluchu”.

Opieka nad kotami wolno

¿yj¹cymi

W Warszawie w 2016 roku

zarejestrowanych by³o ponad

29 tysiêcy kotów wolno ¿yj¹-

cych. Koty te ¿yj¹ w stanie

dzikim, w otoczeniu cz³owieka

i s¹ bardzo wa¿nym elemen-

tem ekosystemu miejskiego.

Bytuj¹ g³ownie w piwnicach

budynków mieszkalnych, a

ich obecnoœæ w zdecydowa-

ny i naturalny sposób zapo-

biega rozprzestrzenianiu siê

gryzoni.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e koty

te nie s¹ zwierzêtami bez-

domnymi, dlatego te¿ nie

nale¿y ich wy³apywaæ ani

wywoziæ. Prezydent m.st.

Warszawy apeluje do zarz¹dców

budynków, administratorów,

nieruchomoœci i wszystkich

warszawiaków o wsparcie dla

tych zwierz¹t, poprzez

umo¿liwienie im sta³ego,

swobodnego dostêpu do

piwnic, które s¹ ich g³ównym

schronieniem w mieœcie.

W celu kontroli populacji

kotów wolno ¿yj¹cych, w

tym jej zdrowotnoœci, m.st.

Warszawa finansuje zabiegi

sterylizacji i kastracji oraz

leczenie tych zwierz¹t. Po-

nadto kontynuowana bêdzie

akcja dokarmiania. Tylko w

2016 roku w celu dokarmia-

nia kotów wolno ¿yj¹cych za-

kupiono ponad 244 tys. kg

karmy – ponad 97,5 tys. kg

pokarmu suchego i 146,5 tys.

kg mokrego.

Rozpowszechnianie idei

adopcji

Wa¿n¹ rolê w ograniczaniu

zjawiska bezdomnoœci psów

i kotów jest rozpowszechnia-

nie idei adopcji. Szczególne

zadanie przypada tutaj

Schronisku dla Bezdomnych

Zwierz¹t w Warszawie, które

aktywnie poszukuje domów

dla swoich podopiecznych.

W³aœnie dziêki takim ak-

cjom jak „Adoptuj warszawia-

ka”, która ma ju¿ na swoim

koncie trzy edycje, a tak¿e

intensywne dzia³ania m.in. w

mediach spo³ecznoœciowych,

w ci¹gu ostatnich dwóch lat

liczba psów przebywaj¹cych

„Na Paluchu” zmniejszy³a siê

o blisko 550.

Finansowanie programu

Niezbêdne œrodki finansowe

na realizacjê zadañ wynika-

j¹cych z „Programu opieki nad

zwierzêtami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdom-

noœci zwierz¹t na terenie

m.st. Warszawy w 2017 roku”

zabezpieczone s¹ w bud¿etach:

Biura Ochrony Œrodowiska

Urzêdu m.st. Warszawy,

dzielnic m.st. Warszawy,

Schroniska dla Bezdomnych

Zwierz¹t w Warszawie oraz

Stra¿y Miejskiej m.st. War-

szawy. £¹cznie koszt re-

alizacji programu to blisko

14 mln z³.

Podstaw¹ prawn¹ podjêcia

przez Radê m.st. Warszawy

uchwa³y w sprawie „Progra-

mu opieki nad zwierzêtami

bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomnoœci zwierz¹t

na terenie m.st. Warszawy”

jest art. 11a ust. 1 ustawy o

ochronie zwierz¹t z 21 sierp-

nia 1997 r.

Warszawa w trosce

o bezdomne zwierzêta
Rada m.st. Warszawy przyjê³a „Program opieki nad

zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-

œci zwierz¹t na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku”.

Podejmowane dzia³ania skierowane bêd¹ g³ównie na

psy i koty, gdy¿ skala bezdomnoœci tych zwierz¹t jest

najwiêksza.
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mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CA£ODOBOWO PRANIE

dywanów, tapicerki, materacy,

profesjonalnie Karcherem,

502-928-147

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

IN¯YNIER SAMOCHODOWY

fachowo doradzi przy kupnie

pojazdu u¿ywanego lub

nowego, tel 535-564-311

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

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

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

Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej, likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwieniu r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscach w dniach:

29, 30, 31 marca

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 kwietnia

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ

PRACE porz¹dkowe

794-103-741

ROLETY dzieñ/noc

507-930-069

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

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¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

Chcesz wiêcej zarabiaæ?

S³ysza³eœ o marketingu sieciowym?

Masz dobry kontakt z ludŸmi,

masz czas i ochotê porozmawiaæ

- dzwoñ 602 267 377.

Proszê Szanownych

Pañstwa, kiedy obecny

stra¿nik Konstytucji s³u¿y³

do mszy, ja poznawa³em

zakazan¹ wówczas histo-

riê totalitarymu. Po 90%

czystce nie tylko w armii,

jeden z genera³ów w Pa³a-

cu Prezydenckim pokaza³

Konstytucjê decydentom.

Bezrefleksyjny prezydent

oznajmia nam, ¿e wszystko

jest w porz¹dku, bo nie

ma wakatów. Nie ma te¿

problemu z ministrem o

najmniejszym zaufaniu

spo³ecznym i z jego Flapem.

Komu s³u¿ysz Andrzeju

Duda? Na rozkaz Stalina

jego ministranci wymordo-

wali ca³¹ kadrê dowódcz¹

i zag³odzili miliony ludzi. W

pañstwie absurdu nie ma

wakatów, niczego nie ma

poza uw³aszczaj¹cym siê

absurdem.

Konsekwencje absurdu

s¹ jak konsekwencje ugry-

zienia przez kleszcze.

Czêsto prowadz¹ do pato-

logii. U psów najczêœciej

wystêpuj¹c¹ chorob¹ po-

kleszczow¹ jest babeszjoza.

Odpowiedzialny za ni¹ jest

pierwotniak, powinowaty do

krwinek czerwonych. Paso¿yt

dostaje siê do krwioobiegu

podczas ssania krwi przez

kolejne stadia kleszczy. Aby

kleszcz odpad³ od krwio-

dawcy, wykonuje czynnoœæ

podobn¹ do wymiotowania.

Podczas tej odrzutowej

czynnoœci zarazki dostaj¹ siê

do naczynia krwionoœnego.

Babeszja dostaje siê do

wnêtrza erytrocytu i mno¿y

przez podzia³. Kiedy w

krwince jest szeœæ, by po-

wsta³o dwanaœcie babeszji,

krwinka pêka. Dwanaœcie

babeszji atakuje dwanaœcie

krwinek i tak, a¿ wydolnoœæ

organizmu siê nie skoñczy.

Wewn¹trz zwierzaka rozgry-

wa siê prawdziwy dramat.

Miliony krwinek rozpadaj¹

na coœ, co przypomina fusy

od kawy. Pocz¹tkowo wy³a-

puje œledziona, która wraz

w¹trob¹ dokonuje recyclingu

do kwasów ¿ó³ciowych.

Aliœci kiedy magazyn zosta-

nie zape³niony, gruz krwin-

kowy wp³ywa do nerek.

£atwo ten etap poznaæ,

poniewa¿ mocz staje siê co-

raz ciemniejszy. Niestety,

kanaliki nerkowe ulegaj¹

zapchaniu i nastaje bez-

mocz. Dalszy ci¹g tego

horroru nast¹pi.

Czystka nie oznacza czystoœci

Turniej „Gramy o Z³ot¹ Pi³kê”

dla wielu znakomitych pi³karzy

by³ przepustk¹ do wielkiego

futbolu. Pierwsza edycja tych

zmagañ rozegrana zosta³a ju¿

w 1961 r. Dziêki temu turniej

ten mo¿e szczyciæ siê mianem

najstarszej imprezy pi³karskiej

skierowanej do dziewczynek i

ch³opców ze szkó³ podstawo-

wych i gimnazjów – wieku od

10 do 16 lat – w Polsce.

Przez wiele lat rozgrywania

turnieju zmienia³y siê zasady,

a same rozgrywki profesjona-

lizowa³y. Dziœ w zawodach

mog¹ uczestniczyæ zespo³y

szkolne, domy dziecka, domy

kultury, dru¿yny parafialne, a

tak¿e „podwórkowe”. Ka¿da z

nich mo¿e sk³adaæ siê od piê-

ciu do dziesiêciu zawodników.

W bezpoœredniej rywalizacji

na boisku uczestniczy jednak

piêciu zawodników – czterech

w polu i bramkarz.

Zawody rozgrywane s¹ w

trzech kategoriach wieko-

wych dziewcz¹t i ch³opców:

* I grupa - roczniki 2001-2003;

* II grupa - roczniki 2004-2005;

* III grupa - 2006 i m³odsi.

Zapisy do 57. Turniej „Gramy

o Z³ot¹ Pi³kê” im. Aleksandra

Zaranka bêd¹ przyjmowane

do czwartku, 6 kwietnia.

Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ

elektronicznie, a tak¿e oso-

biœcie.Wiêcej informacji o

regulaminie zawodów mo¿na

znaleŸæ na stronie http://ak-

tywnawarszawa.waw.pl/ .

Udzia³ w turnieju jest bezp³atny.

Pierwszy mecz zawodów

rozegrany zostanie 10 kwietnia.

Rywaliuzacja prowadzona

bêdzie na boiskach VII

Ogródku Jordanowskiego

(ul. Namys³owska 21), oœrodka

„Moczyd³o” (ul. Górczewska

69/73) oraz oœrodka „Hutnik”

(ul. Marymoncka 42). Wielki

fina³ turnieju zostanie roze-

grany na stadionie miejskim

przy ul. £azienkowskiej 3.

Turniej „Gramy o Z³ot¹

Pi³kê” sta³ siê przepustk¹ do

kariery m.in. dla braci ̄ ew³a-

kow, Jakuba Wawrzyniaka czy

Dariusza Dziekanowskiego.

Wszystko za spraw¹ ³owców

pi³karskich talentów, którzy

Ruszy³y zapisy do Turnieju

„Gramy o Z³ot¹ Pi³kê”
Rozpoczê³y siê zapisy do 57. Turnieju „Gramy o Z³ot¹

Pi³kê” im. Aleksandra Zaranka. W pi³karskiej rywalizacji

o ponad pó³wiecznej tradycji udzia³ wzi¹æ mog¹ zarówno

ch³opcy, jak i dziewczêta. Impreza organizowana jest

przez Sto³eczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

przygl¹daj¹ siê prowadzonym

rozgrywkom. W ubieg³orocznej

edycji turnieju wystartowa³o

110 dru¿yn.

Aleksander Zaranek - sêdzia

pi³karski, g³ówny organizator

pierwszego po II wojnie œwia-

towej meczu pi³karskiego w

wyzwolonej Warszawie. Starto-

wa³ w sto³ecznych klubach

„Lauda”, „Ruch”, „YMCA”,

„Orze³”, „Skoda” i „RKS Okêcie”.

By³ pomys³odawc¹ i pierwszym

organizatorem turnieju dla

dzieci i m³odzie¿y ,,Gramy o

Z³ot¹ Pi³kê”. Od 2002 r. turniej

nosi imiê jego twórcy.

Klub Honorowych Dawców krwi PCK dzia³aj¹cy przy

Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI po raz kolejny

organizuje zbiórkê krwi. Zbiórka odbywaæ siê bêdzie

w tzw. „krwio-busie”, w sobotê 1 kwietnia, w godz.

10.00-15.00 na parkingu Urzêdu Dzielnicy Targówek,

przy ul. Kondratowicza 20. Chêtni bêd¹ mogli równie¿

zarejestrowaæ siê w bazie dawców szpiku. Podczas

akcji wykwalifikowany personel bêdzie uczy³ udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej. Gor¹co zachêcamy

do udzia³u w tej akcji.

„Krwio-bus” zaprasza

Kaspian i Lucuœ to dwa zaprzyjaŸnione ze sob¹ pieski. 

Kaspian to oko³o 30-kilogramowa, urocza czworono¿na istota. Mimo swojej trudnej sytuacji

piesek nie straci³ pozytywnego nastawiania i wiary, ¿e pewnego dnia zjawi siê TEN KTOŒ.

Ten ktoœ, kto pokocha go i zrozumie. Ktoœ, kto dla Kaspiana stanie siê ca³ym œwiatem. Dla

którego zrobi wszystko. Kaspian lubi towarzystwo innych

piesków, aczkolwiek uwielbia byæ w towarzystwie najwa¿-

niejszy i czêsto stara siê zwróciæ na siebie uwagê. Kaspian

przy m¹drym prowadzeniu idealnie nadaje siê do roli

rodzinnego pieszczocha.

Lucek to ma³y czarny kundelek, który z wygl¹du wydaje

siê byæ niepozorny. Jednak wcale tak nie jest. To przemi³y

piesek, który bardzo siê przywi¹zuje do cz³owieka. Na

pocz¹tku jest nieufny i do obcych ostrzegawczo szczeka,

jednak gdy ju¿ kogoœ pozna, to staje siê uroczym s³odkim

pieszczochem i nadstawia siê do g³askania. W boksie

siedzi ze swoim najlepszym przyjacielem Kaspianem, wiêc

w nowym domu mo¿e zamieszkaæ z innymi pieskami. Mimo

tego, ¿e w schronisku jest ju¿ 10. rok jest dalej energicznym

i weso³ym pieskiem, który chêtnie biega i bryka. Lucek chêtnie

dotrzyma towarzystwa na kanapie i mo¿e zamieszkaæ

nawet w ma³ym mieszkaniu. Polecamy go dla wszystkich,

za wyj¹tkiem domów z ma³ymi dzieæmi.

Kontakt w sprawie adopcji: Justyna tel. 783 003 754.

Kto przygarnie Kaspiana i Lucusia
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Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Ch³odnym okiem

Praski folwark

Okupacja niemiecka. Straszne czasy,

gdy za bezinteresown¹ pomoc drugiemu

cz³owiekowi mo¿na by³o zap³aciæ naj-

wy¿sz¹ cenê. W tym piekle systemowej

nienawiœci i pogardy znajdowa³y siê jed-

nak tysi¹ce, a mo¿e i setki tysiêcy ludzi,

którzy tê cenê byli gotowi ponieœæ, w imiê

solidarnoœci z drugim cz³owiekiem, skaza-

nym przez okupanta na unicestwienie.

Takich odwa¿nych osób nie brakowa³o

równie¿ na Pradze. Ma³¿eñstwo ̄ abiñskich

z warszawskiego ZOO, ksi¹dz Kubacki z

Bazyliki na Micha³owie, rodziny Filipkowskich

z Kowieñskiej, Galasów z Brzeskiej, czy

Nowiñskich z Targowej, to tylko najbardziej

znane przyk³ady bohaterstwa i bezinteresow-

nej pomocy, jakiej udzielali ukrywaj¹cym

siê ¯ydom. Po wojnie zostali odznaczeni

medalem „Sprawiedliwy wœród Narodów

Œwiata”, który przyznaje izraelski instytut

Yad Vashem. Takich osób by³o oczywiœcie

wiêcej, czêœæ za pomoc udzielan¹ ¯ydom

zap³aci³a ¿yciem, o pamiêæ pozosta³ych nikt

siê nie upomnia³ po zakoñczeniu wojny.

Ich bohatersk¹ postawê warto przypomi-

naæ wspó³czesnym – podczas spotkañ z

m³odzie¿¹ w szko³ach, w symbolice prze-

strzeni publicznej, czy w popkulturze. Na

tym ostatnim polu du¿e zas³ugi mo¿e przy-

nieœæ wchodz¹cy do polskich kin film

„Azyl”, nakrêcona z hollywoodzkim roz-

machem produkcja opowiadaj¹ca o losach

ma³¿eñstwa Antoniny i Jana ¯abiñskich,

którzy w praskim ogrodzie zoologicznym

ukrywali setki ̄ ydów, w tym wielu ucieki-

nierów z getta. Od kilku lat dla zwiedza-

j¹cych ZOO udostêpniono modernistyczn¹

willê ¯abiñskich, s³ynny „Dom pod zwa-

riowan¹ gwiazd¹”, w którym urz¹dzona

zosta³a wystawa poœwiêcona bohaterskiemu

dyrektorowi i jego ma³¿once, a tak¿e

uratowanym przez nich ludziom.

Oczywiœcie, mam œwiadomoœæ, ¿e mimo

filmowego wsparcia pamiêæ o bohaterach

nie przetrwa bez zaanga¿owania w³adz

samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych

czy samych mieszkañców. Warto stworzyæ

choæby szlak spacerowy upamiêtniaj¹cy

praskich Sprawiedliwych (punktem wyjœcia

mo¿e byæ internetowa mapa „Dobry

Adres”, stworzona i uzupe³niana przez

pracowników Muzeum Polin). Do programów

nauczania mo¿na by³oby dodaæ elementy

historii lokalnej, w tym obowi¹zkow¹

wizytê w willi ̄ abiñskich. Wreszcie dobrym

pomys³em, do którego mo¿na przekonaæ

w³adze lokalne, by³oby upamiêtnienie praskich

bohaterów w przestrzeni publicznej –

mamy w Warszawie ulicê Jana ¯abiñskiego

(na Ursynowie), ale mo¿e na Pradze war-

to by³oby pomyœleæ chocia¿ o niewielkiej

Alei ¯abiñskich czy placu ksiêdza Kubac-

kiego (ni¿ej podpisany, wraz ze Stowarzy-

szeniem „Micha³ów”, od kilku lat zabiega

o nazwanie tak bezimiennego placu przez

Bazylik¹ NSJ na Micha³owie).

Pamiêtajmy o praskich Sprawiedliwych

i bierzmy ich postawê za przyk³ad

równie¿ dla naszych, coraz bardziej

niespokojnych czasów.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

¯abiñscy, Kubacki

i inni Sprawiedliwi z Pragi

Nie opad³y jeszcze emocje zwi¹zane z

deform¹ oœwiaty. W³aœciwie to dym dopiero

zacznie siê na jesieni, gdy rozpocznie siê

nowy rok szkolny, a rodzice i uczniowie

gor¹czkowo zaczn¹ siê przygotowywaæ do

nowych warunków, próbuj¹c siê zaaklima-

tyzowaæ w nowej rzeczywistoœci. Nowe tak-

¿e czeka wielu nauczycieli i dyrektorów

szkó³. Niektórzy z nich ju¿ dziœ podejmuj¹

trudne decyzje, jak dyrektor praskiego

Liceum Ruy Barbosy przy ulicy Burdziñskiego

Wies³aw W³odarski, który ju¿ dziœ zapowie-

dzia³ swoje odejœcie z funkcji, by unikn¹æ

zwalniania swoich kolegów nauczycieli.

Postawa budz¹ca szacunek, ale boli utrata

wspania³ego nauczyciela, który w 2007

roku zdoby³ ogólnopolski tytu³ Nauczyciela

Roku. Takich dylematów i indywidualnych

dramatów bêdzie wiêcej. Na ogólny rozgar-

diasz nak³adaæ siê bêd¹ lokalne problemy.

Taki maj¹ placówki oœwiatowe na Szmul-

kach. Zaplanowany kompleksowy remont

SP 30 przy Kawêczyñskiej, a tym samym

zapowiedziane zamkniêcie szko³y na dwa

lata, spowoduje lawinê problemów w s¹sia-

duj¹cych placówkach na Otwockiej i Objaz-

dowej, gdzie bêd¹ przenoszeni uczniowie.

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapad³y,

ale rozwa¿any jest przez PiS najgorszy

wariant dyslokacji. Sytuacja jest jak z ko-

medii Barei, lecz wcale mi nie do œmiechu.

Szko³a na Otwockiej stawiana jest w sytu-

acji, w której musi przyj¹æ sublokatora i

na dodatek oddaæ mu najlepszy pokój.

Emocje prêdko nie opadn¹, a PiS, id¹c za

ciosem, przyj¹³ pierwsz¹ z ustaw deformu-

j¹cych s³u¿bê zdrowia. Placówki zosta³y

podzielone na trzy stopnie. I tak najbli¿szy

nam Szpital Praski ostatnio rozbudowany

i remontowany za olbrzymie pieni¹dze, o

ile wejdzie do sieci szpitalnej, bêdzie móg³

nam zaoferowaæ tylko podstawow¹ opie-

kê na oddzia³ach: chirurgicznym, interni-

stycznym, pediatrycznym, ginekologiczno-

po³o¿niczym. Jeœli potrzebowaæ bêdziemy

specjalistycznej opieki np. kardiologicznej,

bêdziemy musieli jej szukaæ gdzie indziej.

Jeœli do sieci nie wejdzie, to zostanie po-

zbawiony kontraktu z NFZ po prostu zban-

krutuje i zostanie zamkniêty. To kolejna z

zapowiadanych deform. Przypomnê i bêdê

przypomina³ o deformie systemu proku-

ratury i s¹downictwa, który nic nie popra-

wi³, ale odda³ pe³niê w³adzy nad tymi in-

stytucjami w rêce PiS, ³ami¹c trójpodzia³

w³adzy, co jest podstaw¹ wspó³czesnej

cywilizacji. Zdemolowano ca³y istniej¹cy

system prawny. Skandalem by³o podpo-

rz¹dkowanie prokuratury Ministerstwu

Sprawiedliwoœci i oddanie nad ni¹ w³adzy

politykowi. Szeregiem dzia³añ ustawowych

zniszczono Trybuna³ Konstytucyjny. Urz¹d

ten przesta³ dzia³aæ. Kolejny prezes tej

instytucji zosta³ powo³any w takim pospiechu

i ba³aganie, ¿e po³amano nawet specjal-

nie w tym celu stworzone rozwi¹zania

„prawne” - sprawê bada S¹d Najwy¿szy.

Realizowana jest reforma s¹downictwa,

która ma oddaæ i tê instytucjê w rêce

partii rz¹dz¹cej. Na pierwszy ogieñ idzie

Krajowa Rada S¹downictwa, strzeg¹ca

niezale¿noœci sêdziowskiej. Zapowiadana

ju¿ jest reforma samorz¹dowa, bo i na te

instytucje PiS ostrzy sobie zêby. Ju¿ dziœ

odbywaj¹ siê i zapowiadane s¹ referenda

obywatelskie, którym PiS jest przeciwny

wbrew swoim obietnicom wyborczym.

PiS-owski wojewoda Sipiera bez skrupu³ów

wyda³ postanowienie o uniewa¿nieniu

uchwa³y Rady Warszawy w sprawie refe-

rendum, w którym warszawiacy mogliby

siê wypowiedzieæ w sprawie zamys³ów

PiS wobec Warszawy. PiS deformuje.

PS. Pocz¹wszy od stycznia br. PiS w

sonda¿ach zaczyna traciæ poparcie -

skutek deform?

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

PiS deformujeTransformacje w samorz¹dzie lokal-

nym na Pradze Pó³noc dla niektórych

by³y zaskoczeniem, niektórzy przyjêli je

z opanowaniem i nadziej¹, nadziej¹ na

konwersjê dotychczasowych zasad i form

dzia³alnoœci w³adz samorz¹dowych i

jednostek bud¿etowych w dzielnicy.

Cz³onkowie Klubu Radnych Niezale¿-

nych udowodnili, ¿e posiadaj¹ umiejêtnoœæ

oddzielenia przynale¿noœci politycznej od

dzia³añ na rzecz lokalnego œrodowiska.

Jasno i precyzyjnie okreœlaj¹ cele swoje-

go postêpowania. Do g³ównych nale¿¹

m.in. poprawa warunków ¿ycia mieszkañ-

ców Pragi Pó³noc, rozumianych jako wzrost

partycypacji w dostêpie do mieszkalnictwa

komunalnego, sportu, kultury, edukacji,

opieki spo³ecznej, opieki zdrowotnej;

krzewienie lokalnej to¿samoœci, poczucia

dumy z dziedzictwa Pragi czy dba³oœæ o

pozytywny, miastotwórczy i zrównowa¿ony

charakter rozwoju Pragi.

Wnikliwie pochyl¹ siê nad dotychczaso-

wymi dzia³aniami jednostek bud¿etowych,

budz¹cymi kontrowersje mieszkañców, w

tematach m.in. Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji, ze szczególnym uwzglêdnie-

niem programu ciep³o sieciowe, procesu

reprywatyzacji i wysiedleniami pra¿an z

dotychczas zajmowanych lokali, infra-

struktur¹ dróg podlegaj¹cych dzielnicy,

ochron¹ œrodowiska, rozwojem nauki  czy

te¿ likwidacj¹ Biblioteki nr 102 przy ulicy

Kijowskiej. To tylko niektóre elementy.

Otwartoœæ na ró¿nego rodzaju pomys³y i

sugestie zg³aszane przez mieszkañców,

dotycz¹ce wszelkich sfer ¿ycia, to podstawa

w ich dzia³aniu. Przejrzystoœæ i trans-

parentnoœæ, precyzyjnie i konkretnie

okreœlone cele. Odpowiedzialnoœæ za

podejmowane decyzje. Najwa¿niejsza

zasada: pracownicy urzêdu czy jednostek

bud¿etowych s¹ dla mieszkañców, a nie

mieszkañcy dla urzêdników.

Nale¿y s³uchaæ mieszkañców, poznaæ

ich potrzeby. Tylko umiejêtna komunikacja,

oparta na wzajemnym zaufaniu i trosce o

dobro wspólne mo¿e zaowocowaæ zado-

woleniem. Sprawy trudne traktuj¹c jako

wyzwania, dok³adaj¹c wszelkich starañ,

nale¿y rozwi¹zywaæ zgodnie z obowi¹zu-

j¹cym prawem, korzystnie dla mieszkañ-

ca. Czasami wa¿ny jest kompromis, który

bêdzie satysfakcjonuj¹cy dla obu stron.

Zarz¹dzanie strategiczne i stosowanie

jego instrumentów nie nale¿a³y co prawda

do kanonu dzia³ania jednostek w naszej

dzielnicy, ale czas to zmieniæ. Podstawowa

trudnoœæ wynikaj¹ca z mentalnoœci i

nawyków nie uwzglêdnia³a oczekiwañ

mieszkañców co do jakoœci us³ug publicz-

nych. Realizowanie powierzonych zadañ i

tym samym podnoszenie poziomu ¿ycia

mieszkañców wymaga podejmowania

dzia³añ d³ugookresowych, wykraczaj¹cych

poza jedn¹ kadencjê w³adz samorz¹do-

wych. Decyzje administracyjne i finansowe,

podejmowane przez lokalnych decydentów,

powinny opieraæ siê na rzetelnych informa-

cjach oraz umiejêtnym wykorzystywaniu

nowoczesnych metod kierowania dzielnic¹.

Wykonywanie zadañ publicznych nie mo¿e

wynikaæ z rocznych czy kadencyjnych

planów dzia³ania, lecz ze spójnych i

kompleksowych ustaleñ d³ugookresowych.

Jednostka publiczna powinna stale d¹¿yæ

do poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug i

ich ci¹g³ej modyfikacji, w celu dostosowania

do potrzeb mieszkañców. Kulturê organi-

zacyjn¹ jednostki powinna charakteryzowaæ

elastycznoœæ, innowacyjnoœæ, nastawienie

na rozwi¹zywanie problemów i przedsiê-

biorczoœæ. Sprawne zarz¹dzanie wymaga

wdro¿enia w naszej dzielnicy nowoczesnych

narzêdzi zarz¹dzania.

Pra¿anie mieli prawo do zmiany!

„Nie jesteœmy po to, by spo¿ywaæ urok

œwiata, ale po to,

by go tworzyæ i przetaczaæ jak ska³ê z³ot¹”

– Konstanty Ildefons Ga³czyñski

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Gwarancja zmiany

W ostatnim czasie du¿o medialnego

zamieszania wywo³a³y wypowiedzi przed-

stawiciela Zarz¹du Miejskich Inwestycji

Drogowych, twierdz¹cego, ¿e Rada Warszawy,

zobowi¹zuj¹c siê do realizacji okreœlonych

inwestycji drogowych, nie zabezpiecza

odpowiedniego finansowania. Czyli krótko

mówi¹c – mami mieszkañców obietnicami

bez wystarczaj¹cego pokrycia w funduszach.

Mia³o to dotyczyæ zw³aszcza tak wa¿nych

inwestycji, jak przebudowa ul. Ko³aciñskiej.

Sprawa ta wywo³a³a niepokój lokalnych

samorz¹dowców oraz mieszkañców,

dlatego 20 marca zorganizowa³em

spotkanie z wiceprezydentem Warszawy

Micha³em Olszewskim, odpowiedzialnym

za miejskie inwestycje drogowe, aby

wyjaœni³ wszystkim tê sprawê.

Stanowisko wiceprezydenta Olszew-

skiego by³o nastêpuj¹ce: zmieni³a siê

polityka inwestycyjna miasta. W za-

mierzeniu jej autorów ma ona staæ siê

bardziej elastyczna, co ma wyelimino-

waæ w przysz³oœci sytuacje, ¿e wykona-

nie bud¿etu inwestycyjnego oscyluje w

granicach kilka-kilkunastu procent, co

jest wynikiem dramatycznie s³abym. W

tym celu do Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej, bêd¹cej d³ugoterminowym

planem inwestycyjnym miasta, wpisuje

siê teraz pakiety inwestycyjne wraz z

estymacj¹ ich ca³oœciowych kosztów.

Przyk³adowo, na Bia³o³êce w jednym

pakiecie znalaz³a siê budowa ulic: Bia³o-

³êckiej, K¹tów Grodziskich, Ko³aciñskiej,

Szynowej, Ma³ej Modliñskiej oraz skrzy-

Walka z miastem o drogi
¿owanie Ostródzka-Zdziarska. Ca³kowit¹

wartoœæ prac wyceniono na 45 mln z³.

Ale jest to jedynie wartoœæ szacowana.

Jeœli oka¿e siê wiêksza, to ma zostaæ uzu-

pe³niona z bud¿etu Warszawy, jeœli

mniejsza – œrodki zostan¹ uwolnione.

Wiceprezydent Olszewski stwierdzi³, ¿e

inwestycje nie s¹ zagro¿one, a celem

miasta jest wykonanie ich do 2019 roku.

Mam nadziejê, ¿e tak faktycznie

bêdzie. Nie wyobra¿am sobie, aby

miasto mia³o siê nie wywi¹zaæ ze

swoich zobowi¹zañ. Zw³aszcza, ¿e wspo-

mniane inwestycje s¹ niezbêdne, a

mieszkañcy, m.in. przy wsparciu

mojego stowarzyszenia, walczyli o nie

latami. Mieszkañców nie interesuje,

czy polityka inwestycyjna miasta jest

taka czy inna. Liczy siê efekt, o który

zabiegaliœmy i na który wszyscy

niecierpliwie czekamy.

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

Ko³o

„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Próbujê zrozumieæ, co oznaczaj¹ alar-

mistyczne tytu³y, w rodzaju „Centralizacja

postêpuje. Oto, co PiS zabra³ i zabierze

samorz¹dom” w sk¹din¹d cenionym przeze

mnie portalu www.portalsamorzadowy.pl.

Oto, jakie zmiany wymienia autor tak

zatytu³owanego artyku³u.

Po pierwsze - zmiana sposobu powo-

³ywania wojewódzkiego konserwatora

zabytków. Dotychczas robi to wojewoda,

musi tylko uzyskaæ zgodê wiceministra

pe³ni¹cego funkcjê Generalnego Konser-

watora Zabytków. Po zmianie (która

jeszcze nie wesz³a w ¿ycie) konserwatora

wojewoda bêdzie powo³ywa³ wy³¹cznie

na wniosek Generalnego Konserwatora

Zabytków. Czyli, bêdzie mia³ na niego

mniejszy wp³yw. Wojewoda, nie

samorz¹d, który do tych spraw ma

siê nijak.

Po drugie - zmiana sposobu powo-

³ywania kuratora oœwiaty. Do 2015 r.

kuratora powo³ywa³ wojewoda za

zgod¹ ministra oœwiaty. Teraz kuratora

powo³uje minister oœwiaty na wniosek

wojewody. Wicekuratorów oœwiaty te¿

teraz powo³uje minister, nie wojewoda.

Podobnie, jak w przypadku konserwa-

torów, ca³a ta procedura ma³o ma

wspólnego z samorz¹dem (choæ, w

istocie, z komisji konkursowych wy-

³aniaj¹cych kandydatów na kuratora

znikli przedstawiciele samorz¹du

wojewódzkiego, którzy jednak i tak

niewiele mieli tam do powiedzenia).

Kolejna zmiana w oœwiacie polega na

tym, ¿e o ile w komisjach wybieraj¹cych

dyrektorów szkó³ zasiada³o do ub. roku

dwóch przedstawicieli kuratorium, to

teraz jest ich trzech. Ma to „znacz¹co

zwiêkszyæ rolê rz¹du w kszta³towaniu

polityki edukacyjnej na szczeblach

lokalnych.” Czy naprawdê? Ani przedsta-

wiciele gmin, ani kuratorium nie mieli i

nie maj¹ wiêkszoœci w komisjach (maj¹cych

teraz nawet 12 cz³onków), natomiast

zmiana umo¿liwi³a dwukrotne zwiêkszenie

liczby przedstawicieli rady pedagogicznej

i rady rodziców w komisjach, decyduj¹cych

o obsadzie dyrektora szko³y. Czy to jest

centralizacja? Proszê sobie samemu

odpowiedzieæ.

Natomiast, rzeczywiœcie, w ub. roku

spod w³adzy samorz¹du wojewódzkiego

przesz³y pod oko ministra wojewódz-

kie oœrodki doradztwa rolniczego.

Co ciekawe, w³aœnie: ministra, nie

wojewody. Warto przypomnieæ, ¿e

przekazanie oœrodków doradztwa

rolniczego samorz¹dom nie by³o

elementem reformy samorz¹dowej

rz¹du Jerzego Buzka, a nast¹pi³o

dopiero w 2012 r. Wczeœniej „ODR-y”

podlega³y pod - wojewodów.

Wszystkie te obserwacje sk³aniaj¹

do myœli, ¿e g³ównym celem reform

administracyjnych rz¹du Beaty Szyd³o

nie jest os³abienie samorz¹dów, lecz...

os³abienie wojewodów i wprowadzenie

sterowania rz¹dow¹ administracj¹

terenow¹ bezpoœrednio z Warszawy.

O innych zmianach administracyjnych - a

by³o ich w ostatnim roku sporo - innym razem.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Wojewoda mniejszy
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Ten stylowy portret dzika,

autorstwa Urszuli Frydrych

oraz wiele innych piêknych

fotografii zwierz¹t mo¿na

by³o zobaczyæ w Prywatnym

Centrum Kszta³cenia Zawo-

dowego przy ul. Kijowskiej 3

podczas zorganizowanego

w sobotê 18 marca Dnia

Zwierzaka.

Otwarta tego dnia wystawa

fotografii przyrodniczej „Zwie-

rzaki” jest wynikiem plenerów

fotograficznych dwunastu

uczestników zajêæ Fotokur-

sowni Irka Graffa, fotografa,

grafika komputerowego, au-

tora prezentacji multimedial-

nych i publicysty o tematyce

fotograficznej, mieszkañca

Pragi. Poza wspomnianym

dzikiem, zwiedzaj¹cych za-

chwyci na pewno lis napotka-

ny na drodze na Po³oninê

Wetliñsk¹ i uwieczniony

przez Ewê Bartniak oraz har-

cuj¹ce na œniegu koty sfoto-

grafowane przez Gra¿ynê

Ko³odziejczyk-Zaj¹c.

Goœciem Dnia Zwierzaka

by³ dr Andrzej Kruszewicz,

ornitolog i dyrektor warszaw-

skiego ZOO. Z humorem i

sympati¹ opowiada³ o swoich

podopiecznych, a tak¿e o

problemach ogrodu, który

ju¿ nied³ugo, bo w przysz³ym

roku obchodziæ bêdzie jubile-

usz 90-lecia. Szympansy,

lamy, alpaki oraz ¿aby gi-

ganty zwane te¿ ¿abami

kurczakami to tylko niektó-

rzy bohaterowie opowieœci

dr Kruszewicza.

Gawêdzie towarzyszy³ po-

kaz slajdów przygotowanych

przez Fotokursowniê Irka

Graffa, a nad ca³ym wydarze-

niem patronat obj¹³ Zwi¹zek

Polskich Fotografów Przyrody

Okrêg Mazowiecki.

Joanna Kiwilszo

Dzieñ Zwierzaka

na Kijowskiej
Dziki na Bia³o³êce nie dziwi¹ ju¿ nikogo, ale dzik na

praskim brzegu Wis³y, sfotografowany na tle Starego

Miasta – to jest coœ!

Co prawda galeria handlowa

pustyni raczej nie przypomi-

na, ale podczas drugiego ju¿

warsztatu z cyklu „Mali Prascy

Odkrywcy”, zorganizowanego

dla najm³odszych w Galerii

Wileñskiej, dzieci  przenios³y

siê w prehistoryczny œwiat

wielkich gadów. Tego dnia

po Galerii Wileñskiej kr¹¿y³

wielki dinozaur, którego mo¿-

na by³o dotkn¹æ, a nawet

zrobiæ sobie z nim pami¹t-

kowe zdjêcie. Ponadto w

strefie zabaw na poziomie 2.

dzia³a³o tzw. wykopalisko,

czyli coœ w rodzaju piaskow-

nicy, kryj¹cej w sobie ró¿ne

skarby, a œciœlej mówi¹c

fragmenty szkieletów, opa-

trzonych numerkami. Z tych

fragmentów mali odkrywcy

mogli z³o¿yæ szkielet zwie-

rzêcia ¿yj¹cego przed milio-

nami lat.

Obok stanowiska archeolo-

gicznego by³y k¹ciki, gdzie

pod opiek¹ nauczycielek ze

Szko³y Podstawowej nr 73

im. króla Stefana Batorego

mo¿na by³o zrobiæ dinozaury

Dinozaury

w Galerii Wileñskiej
Wykopaliska i rekonstrukcja szkieletu prehistorycznego gada – w sobotê 18 marca

ka¿dy uczestnik warsztatów dla ma³ych odkrywców móg³ poczuæ siê jak prawdziwy

paleontolog – odkrywca dinozaurów z pustyni Gobi.

z baloników i kolorowego

papieru oraz bi¿uteriê z

odlewów gipsowych zêbów

dinozaura. Przy innych stoli-

kach na dzieci czeka³y kolo-

rowanki i gry planszowe, ma

siê rozumieæ, z dinozaurami

oraz makieta Parku Jurajskie-

go, wykonana przez uczniów

szko³y nr 73.

O godzinie 13 interesuj¹co

o dinozaurach opowiada³a

archeolog dr Magdalena

¯urek z Uniwersytetu im.

kardyna³a Stefana Wy-

szyñskiego i jej syn Micha³,

absolwent Szko³y Podstawo-

wej nr 73. Po wys³uchaniu

prelekcji dzieci chêtnie bra³y

udzia³ w konkursach i quizach,

w których nagrody ufundo-

wa³y firmy: McDonald’s i

„Tape-a-l’oeil”.

Impreza zorganizowana

we wspó³pracy ze Szko³¹

Podstawow¹ z Oddzia³ami

Integracyjnymi nr 73 im.

króla Stefana Batorego,

umiejêtnie po³¹czy³a ele-

menty zabawy i edukacji.

Tego typu warsztaty nie tyl-

ko pokazuj¹ dzieciom, jak

niezmiernie ciekawy jest

œwiat, ale równie¿, byæ

mo¿e, rozwijaj¹ w nich

pasjê badacza.

Joanna Kiwilszo

„Motylem jestem”, „Kawiarenki” czy „Gondolierzy znad

Wis³y” - wszyscy znamy te popularne przeboje, które wylan-

sowa³a  Irena Jarocka. W 2014 roku Fundacja Ireny Jarockiej

wraz z grup¹ radnych i mieszkañców zwróci³a siê do

m.st. Warszawy o nadanie nazwy laskowi w rejonie ul. Leœnej

Polanki imienia Ireny Jarockiej.

Artystka pochodzi³a ze Srebrnej Góry w Wielkopolsce, ale

w ostatnich latach ¿ycia mieszka³a na Bia³o³êce, na osiedlu

Winnica w s¹siedztwie lasku i lubi³a tam spacerowaæ. W

wywiadach czêsto podkreœla³a, ¿e jest mieszkank¹ naszej

dzielnicy. W tym roku mija 5 lat od jej œmierci.

- Chcemy, aby mieszkañcy Bia³o³êki wypowiedzieli siê w

tej sprawie, dlatego powsta³a sonda, dziêki której bêdzie

mo¿na wyraziæ swoje zdanie na ten temat – mówi Marzena

Gawkowska, rzecznik prasowy dzielnicy Bia³o³êka.

Sonda jest dostêpna w linku poni¿ej:

ht tps: / /cawi .um.warszawa.pl /projects/3cce-

3734d6979df119c2df453d4ce775/_current.cawi?n-

c=0.7224816835267986?address_id=

G³osowaæ mo¿na do 3 kwietnia 2017 r. Wyniki sondy

zostan¹ przekazane Radzie m.st. Warszawy, która nadaje

nazwy ulicom i obiektom miejskim w Warszawie.

JK

Las im. Ireny Jarockiej

POLICJA APELUJE - NIE DAJ SIÊ OSZUKAÆ!
Policja przestrzega przed oszustami wy³udzaj¹cymi pieni¹dze

metod¹ na tzw. „policjanta”. Kiedy dzwoni osoba podaj¹ca

siê za policjanta lub funkcjonariusza Centralnego Biura

Œledczego, stosujmy zasadê ,,ograniczonego zaufania”:

1 .  Nie informujmy rozmówcy ile pieniêdzy oraz kosztownoœci

posiadamy w domu lub banku,

2. Nie przekazujmy osobom obcym gotówki ani innych

wartoœciowych rzeczy,

3. Ka¿dorazowo skontaktujmy siê z najbli¿sz¹ rodzin¹ i

Policj¹ (pod bezp³atnym numerem telefonu 997) i opiszmy

ca³¹ sytuacjê.

PAMIÊTAJMY O DWÓCH PODSTAWOWYCH ZASADACH:

1. Policjant nigdy nie zadzwoni z informacj¹ o prowadzonej

akcji.

2. Policja nigdy nie poprosi Ciê o przekazanie pieniêdzy,

przelanie ich na konto lub pozostawienie w jakimœ miejscu!

Komenda Sto³eczna Policji uruchomi³a specjaln¹ liniê

telefoniczn¹ dla tych osób, które podejrzewaj¹, ¿e móg³

do nich zatelefonowaæ oszust podaj¹cy siê za „wnuczka”,

„krewnego” lub „policjanta – funkcjonariusza CBŒ”. Na

Pañstwa sygna³y policjanci czekaj¹ przez ca³¹ dobê.

Telefonowaæ mo¿na pod nr 22 60-33-222.

By³a ikon¹ polskiej piosenki. Pojawi³a siê propozycja

upamiêtnienia Ireny Jarockiej, piosenkarki, która ostatnie

piêæ lat ¿ycia spêdzi³a na Bia³o³êce.
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