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Dwa testamenty
– jest nadzieja?
Rusza zmasowana ofensywa mieszkañców przeciwko
oszustom, którzy wy³udzili ogromny maj¹tek w postaci
dwóch kamienic na podstawie sfa³szowanego testamentu.
Zapewne nasi czytelnicy pamiêtaj¹ tê historiê, któr¹ opisaliœmy jako pierwsi i któr¹ pilotujemy od samego pocz¹tku.
Kamienice przy Tykociñskiej 30 i 40 dostaj¹ siê w ³apy
oszukañczej, rodzinnej szajki.
Przypomnijmy pokrótce t³o zany na 2 lata pozbawienia
tej historii. S¹d stwierdzi³ ewi- wolnoœci w zawieszeniu. S¹d
dentne fa³szerstwo testamen- uzna³ prawdziwoœæ testamentu bêd¹cego w posiadaniu Mi- tu, który mia³a w swoim domoros³awa K., podaj¹cego siê za wym archiwum bratanica tesiostrzeñca testatorki, na pod- statorki Florentyny Krzeszewstawie którego wszed³ w po- skiej. W myœl owego testamensiadanie kamienic przy Tyko- tu budynki przy Tykociñskiej
ciñskiej 30 i 40, przez lata za- mia³y zostaæ przekazane instyrz¹dzanych przez ZNK Targó- tucjom koœcielnym. Tu¿ przed
wek, który lekk¹ rêk¹ odda³ zapadniêciem wyroku, oskarbudynki œwie¿o wyremontowa- ¿ony Miros³aw K. przekaza³
ne przez siebie za milionowe jeden z budynków swojej córkwoty. Oskar¿ony zosta³ skadokoñczenie na str. 3
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protezy nylonowe
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)

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy
wizyty domowe tel. 22 392 76 19

Na dwa g³osy
17 stycznia 1945 roku zapisa³ siê w historii Warszawy jako
dzieñ zdobycia lewobrze¿nej czêœci miasta przez Armiê
Czerwon¹. Wydarzenie to upamiêtnia³ na placu Wileñskim
ods³oniêty w 1945 roku pomnik Braterstwa Broni (nazywany
„Czterech Œpi¹cych”), rozebrany ponad 2 lata temu w zwi¹zku
z budow¹ II linii metra. Akcjê przeciw powrotowi monumentu
w to miejsce zorganizowali dzia³acze PiS i œrodowiska
narodowoœciowe. W 2011 roku Rada Warszawy zdecydowa³a, ¿e pomnik powróci na plac Wileñski. W sonda¿ach
z 2013 roku opowiedzia³a siê za tym wiêkszoœæ pytanych
warszawiaków.
17 stycznia br. w okolicach jowa Rada Narodowa oraz
placu Wileñskiego pracownicy Tymczasowy Rz¹d Jednoœci
Instytutu Pamiêci Narodowej Narodowej. 200 metrów dalej
rozdawali ulotkê „Na co patrzyli
dokoñczenie na str. 3
„czterej œpi¹cy”. Dr Andrzej
Zawistowski, dyrektor Biura
Edukacji Publicznej IPN napisa³ w niej m.in.: „Dziœ, gdy pouœ
jawiaj¹ siê g³osy, nawo³uj¹ce
Din fotel
y
do powrotu monumentu na ulicjaln ci
spe la dzie
ce Warszawy, warto przypod
mnieæ, czego by³ on symbolem./…/ Przenieœmy siê na
moment do 1945 roku i spójrzmy na okolicê, w której wzniesiono pos¹gi. Tu¿ obok pomnika do po³owy 1945 roku swoj¹ ul. Œw. Wincentego 101/1
siedzibê mia³y mianowane
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
przez Stalina w³adze nowej
www.gold-clinic.pl
Polski: quasi-parlament - Kra-

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI

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

Spór o Targow¹
Budowa metra zaczyna wkraczaæ w fazê koñcow¹,
tymczasem wci¹¿ nie wiadomo, jak bêdzie wygl¹da³a ulica
Targowa po otwarciu centralnego odcinka jego drugiej linii.
Dzielnicowa Komisja Dialogu wysokoœci ulicy Kêpnej. SpoSpo³ecznego ju¿ w 2010 roku ³eczny projekt zak³ada tak¿e wywyst¹pi³a do w³adz miasta o ³¹czenie z ruchu ulicy Z¹bkowpotraktowanie ulicy Targowej jak skiej na brukowanym odcinku
Œwiêtokrzyskiej, która ma zo- miêdzy Targow¹ a Brzesk¹. Ten
staæ zwê¿ona, zazieleniona, a pomys³ wzbudzi³ najwiêksze
chodniki oddane pieszym. Tam kontrowersje wœród dzielnicookaza³o siê mo¿liwe odstêpstwo wych radnych z Komisji Polityki
od przepisów nakazuj¹cych od- Spo³ecznej, Bezpieczeñstwa,
tworzenie na powierzchni stanu Prawa i Samorz¹du oraz Komisprzed rozpoczêcia budowy. sji Infrastruktury, którym projekt
Poniewa¿ otwarcie nowej linii zosta³ zaprezentowany. Spometra ma spowodowaæ zmiany ³ecznicy dowodzili jednak, ¿e zanawyków komunikacyjnych mkniêcie Z¹bkowskiej da³oby
mieszkañców Pragi oraz dziel- impuls rozwojowy ca³ej okolicy,
nic i miejscowoœci oœciennych,
dokoñczenie na str. 4
strona spo³eczna proponuje po• Drzwi antyw³amaniowe
³o¿enie nacisku na dzia³ania
D Gerda, Dorn
centrotwórcze, które mia³yby
R • Drzwi wewnêtrzne
przemieniæ Targow¹ ze œcieku
Porta, Dre, Pol-skone
komunikacyjnego w przyjazn¹
Z • Okna
PCV i AL
pieszym ulicê miejsk¹, przyczyniaj¹c siê do ograniczenie ha- W • Parapety wew. i zew.
³asu i zanieczyszczenia powieI • Rolety wew. i zew.
trza, które w tym fragmencie
plisy, ¿aluzje, moskitiery
miasta przekracza³y znacznie
PROMOCJA na okna 40%
obowi¹zuj¹ce normy.
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Wobec braku wi¹¿¹cych deK Transport i obmiar gratis!
klaracji miasta w tej sprawie,
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
strona spo³eczna przygotowa³a
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
w³asny profesjonalny projekt
A mariusz_gradek@wp.pl
przebudowy ulicy Targowej. Zak³ada on uwolnienie chodników
od parkuj¹cych samochodów miejsca parkingowe zosta³y wyznaczone na wy³¹czonym z ruchu skrajnym pasie jezdni. Zmieœci³y siê tam równie¿ dwukierunkowe drogi rowerowe biegn¹ce
po obu stronach ulicy oraz buspas. Wa¿ne w spo³ecznym projekcie jest za³o¿enie poprawy
poruszania siê pieszych, st¹d
planowane uzupe³nienie przejœæ
podziemnych przy ul. Z¹bkowskiej zebrami na powierzchni
oraz postulat dodania kolejnych
przejœæ przez Targow¹, np. na

Kompleksowe zarz¹dzanie
i administrowanie
nieruchomoœciami

PONAD 10 LAT DOŒWIADCZENIA!
ZAPEWNIAMY OBS£UGÊ:
• administracyjn¹ • finansowo-ksiêgow¹ • techniczn¹ • prawn¹
STAWIAMY NA:
 profesjonalne postêpowanie
 gwarancjê terminowoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców
 wysokie kompetencje poparte licencj¹ zawodow¹
 dzia³anie w sposób otwarty i uczciwy
W marcu otwarcie filii na Pradze Pó³noc (przy pl. Hallera).
Zapraszamy do wspó³pracy!

ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
tel. (22) 101-20-66, 609-033-919
www.profess.waw.pl, sekretariat@profess.waw.pl

Wielka Praska Fota
10 lutego mija 366 rocznica otrzymania przez Pragê od króla
W³adys³awa IV praw miejskich. Znakomit¹ okazj¹ do jej uczczenia mo¿e byæ „Wielka Praska Fota” – wspólne zdjêcie pra¿an i
sympatyków Pragi wykonane z koœcielnej wie¿y. To wyj¹tkowa
okazja do spotkania. Zbiórka w sobotê 8 lutego, punkt 12.00,
na placu przed Bazylik¹ Najœwiêtszego Serca Jezusowego na
Kawêczyñskiej, tu¿ przy pêtli tramwajowej. Rozwa¿ane jest
utworzenie napisu o tematyce praskiej. Pomys³odawc¹ akcji jest
Adam Lisiecki, autor praskiego portalu www.zawinklem.pl. Przy
tej wyj¹tkowej okazji bêdzie mo¿na tak¿e odwiedziæ „Muzeum
chleba” pana Pozorka przy ulicy Jadowskiej i posmakowaæ
wyrobów piekarni.
Kr.
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Na podbój œwiata z Comeniusem
To nie jest slogan reklamowy z ulotki biura turystycznego.
Te s³owa pad³y z ust uczennicy bia³o³êckiego Gimnazjum
nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego, które uczestniczy w
partnerskim projekcie szkó³ Comenius.
Nieprzypadkowo europejski Wanda Walkowiak, nie jest
projekt edukacyjny Comenius ³atwo dostaæ siê do Programu.
nazwany zosta³ imieniem ¿yj¹- Trzeba dobrze napisaæ i na
cego na prze³omie XVI i XVII czas z³o¿yæ szczegó³owy wniow. czeskiego pedagoga i refor- sek do agencji narodowej, mamatora szkolnictwa, Jana Amo- j¹cej swoj¹ siedzibê w Biurze
sa Komensky’ego. Jednym z Edukacji. Agencja przydziela
g³ównych bowiem za³o¿eñ pro- punkty i je¿eli zaakceptuje projektowanej przez niego reformy jekt – szko³a dostaje pieni¹dze
edukacji by³o powszechne na jego realizacjê. Wniosek
kszta³cenie „pansoficzne”, musi zawieraæ prezentacjê
dziêki któremu „wszyscy mogli- szkó³, opis projektu, dzia³ania
by wiedzieæ wszystko o wszyst- s³u¿¹ce jego realizacji i okrekim”, prowadzone w duchu to- œlaæ korzyœci, jakie projekt przyniesie uczestnikom.
lerancji i humanizmu.
Okazuje siê, ¿e idee czeGimnazjum nr 121 im. Wojskiego pedagoga sprzed czte- ciecha Zawadzkiego przy ul.
rech wieków nic nie straci³y na P³u¿nickiej 4 stara³o siê czteaktualnoœci i patronuj¹ dziœ ry lata. Kiedy aplikacja siê pomiêdzynarodowemu progra- wiod³a, koordynatorka akcji,
mowi edukacyjnemu Come- nauczycielka jêzyka angielnius, zak³adaj¹cemu wymianê skiego, Renata Kapica uczestuczniów i nauczycieli ze szkó³ niczy³a w tzw. seminarium konpodstawowych, gimnazjalnych taktowym we Francji, w czasie
i œrednich na obszarze Unii którego dokonano doboru
Europejskiej. G³ównym celem szkó³ ze wzglêdu na wiek
programu jest upowszechnie- uczniów. W czasie seminarium
nie wiedzy, poznanie ró¿nych okreœla siê te¿, w obrêbie jakultur i jêzyków, wyrabianie kich tematów chce siê pracootwartoœci na œwiat i szeroko waæ. W grupie szkó³ skupiopojêtej aktywnoœci.
nych wokó³ wybranego temaNie chodzi tu o zwyk³¹ wy- tu, mo¿e uczestniczyæ tylko
mianê uczniów pomiêdzy jedna szko³a z danego kraju.
Projekt Comenius, do któredwiema zaprzyjaŸnionymi
szko³ami. Comenius zak³ada go zakwalifikowa³o siê bia³owspó³pracê przynajmniej 3 ³êckie gimnazjum, obejmuje
szkó³ z ró¿nych krajów. W dwa lata szkolne, w okresie
przypadku gimnazjum nr 121 2013-2015. Poza Gimnazjum
jest to nawet 6 szkó³. Program nr 121 im. W. Zawadzkiego
realizowany jest w cyklu dwu- uczestnicz¹ w nim:
letnim, szko³y wybieraj¹ sobie
1. szko³a francuska - Colletemat przewodni, w obrêbie ge Henri Guillaumet w Jouy-leMoutier pod Pary¿em
którego uczniowie pracuj¹.
Jak zaznacza dyrektor gim2. szko³a niemiecka – Schule
nazjum im. W. Zawadzkiego, im Innerstetal w Baddeckenstedt

3. szko³a turecka - Org. Esref
Bitlis Orta Okulu w Istambule
4. szko³a rumuñska – Colegiul
Economic „Virgil Madgearu” w
Ploiesti
5. szko³a w³oska - IPSCTPA
„E. Mattei” w Casercie.
Jako nadrzêdny temat, w
obrêbie którego koncentruj¹ siê
dzia³ania uczniów, grupa obra³a sobie zapobieganie porzuceniu szko³y. W Polsce, gdzie nauka jest obowi¹zkowa do 18
roku ¿ycia, nie jest to mo¿e pal¹cy problem, jednak w krajach
zachodnich wielu uczniów rezygnuje z nauki wraz z ukoñczeniem 16 lat i szko³y staraj¹
siê temu zapobiec.
Szko³y maj¹ do wykonania
szereg okreœlonych zadañ, a
zjazdy w poszczególnych placówkach odbywaj¹ siê pod
wybranym wczeœniej has³em,
np. sport, piosenka, plastyka,
zdrowie. Pierwszym zadaniem
projektu by³o nakrêcenie filmu
o szkole.
- Przychodziliœmy z kamer¹
na lekcjê i staraliœmy siê w
humorystyczny sposób przekazaæ informacje nie tylko o
szkole, ale i o Polsce – mówi
Martyna Œliwiñska, uczennica
klasy III f, autorka scenariusza
do filmu oraz wspó³autorka
ukazuj¹cej siê co miesi¹c
szkolnej gazetki „Bigos” czyli
Bardzo Interesuj¹cej Gazetki o
Szkole. – Na przyk³ad na lekcji geografii uczniowie podró¿owali po ca³ym kraju, byli w
górach, nad morzem. W ten
sposób zaprezentowaliœmy
nasze najpiêkniejsze regiony.
Film zosta³ zaprezentowany
we Francji i odniós³ ogromny
sukces. Oprócz filmu zosta³
opracowany kilkujêzyczny
s³owniczek najbardziej potrzebnych zwrotów. Zarówno
w przygotowanie filmu, jak i
s³owniczka m³odzie¿ w³o¿y³a
du¿o wysi³ku. W nagrodê najbardziej aktywni wyjechali w
grudniu do Niemiec.
Spotkanie w niemieckiej
szkole w Baddeckenstedt ko³o
Hannoweru odbywa³o siê pod

Sport niejedno ma imiê
16.09.2013 - 14.02.2014
Grupa m³odzie¿y z Gimnazjum nr 31 w Warszawie oraz AMICUS Fundacja Wsparcia
sk³adaj¹ ogromne podziêkowania dla uczestników oraz Partnerów projektu „Sport
niejedno ma imiê...”, finansowanego ze œrodków unijnych, Program „M³odzie¿ w Dzia³aniu”.
W projekcie wziê³o udzia³ 290 osób. M³odzie¿ praska mia³a szansê spotkaæ siê ze znanymi
sportowcami: Justyn¹ Marciniak, Jakubem G³¹bem, Ani¹ Lewandowsk¹, Dariuszem
GoŸdziakiem, Marcinem ¯ew³akowem, Tomaszem Majewskim oraz dziennikarzami sportowymi:
Adamem Kornackim i Maciejem Kurzajewskim.
Szczególne podziêkowania dla Partnerów projektu: Studio Tañca Duende, Polskiego
Zwi¹zku Karate Tradycyjnego, Dartom Bogorii Grodzisk Mazowiecki, Oficyny Wydawniczej
Oikos Sp. z o.o., Nowej Gazety Praskiej, METRO.
„Sport niejedno ma imiê...” to nie jedyny projekt realizowany przez Gimnazjum nr 31 w
Warszawie. Szko³a uczestniczy aktywnie w projektach edukacyjnych w ramach Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych oraz w projekcie BAZA. Gimnazjum zaprasza na dni otwarte,
szczegó³owe informacje na stronie internetowej www.gimnazjum31waw.ehost.pl.
Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e AMICUS Fundacja Wsparcia posiada status organizacji
po¿ytku publicznego, co pozwala na otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych poczynaj¹c od podatku za rok 2013. Obecnie prowadzona jest zbiórka publiczna
dla Oliwii Wroñskiej. Szczegó³y na stronie internetowej Fundacji www.fundacja-amicus.pl.
Zachêcamy do wsparcia. To nic nie kosztuje, a mo¿e pomóc wielu osobom...
Bank Pekao SA, nr konta: 93 1240 1037 1111 0010 3602 8655.

has³em „sport”. Uczniowie z innych krajów uczestniczyli w zajêciach szkolnych, mieli te¿ wycieczki na lodowisko, do aquaparku, do centrum motoryzacji
Autostadt. Porozumiewali siê po
angielsku. Zawi¹za³y siê przyjaŸnie, które na pewno przetrwaj¹ próbê czasu i odleg³oœci.
- Mieszkaliœmy u rodzinmówi Martyna Œliwiñska. – Nie
spodziewaliœmy siê, ¿e obcy
ludzie mog¹ nas przyj¹æ z takim sercem. To by³a wielka,
niezapomniana przygoda.
Chêtnie pojecha³abym do ka¿dej ze szkó³ partnerskich, ale
niestety, jedna osoba mo¿e
wyjechaæ tylko raz. Swoj¹

szansê ju¿ wykorzysta³am,
teraz czas na moich kolegów.
W marcu przewidziany jest
wyjazd do Rumunii, który odbêdzie siê pod has³em „piosenka”.
I w³aœnie przygotowanie piosenki bêdzie g³ównym zadaniem uczniów. Bêd¹ æwiczyæ na
miejscu pod kierunkiem nauczycieli wychowania muzycznego, a w Ploesti, w wyniku pracy w grupach, powstanie jedna
piosenka miêdzynarodowa.
W Turcji królowaæ bêdzie plastyka – mo¿e powstanie jakiœ
zbiorowy, wielki obraz? We Francji zajêcia odbywaæ siê bêd¹ pod
has³em „zdrowie”, a we W³oszech
- uczniowie przygotuj¹ wspólnie
musical. Temat spotkania w Polsce nie jest jeszcze ustalony.
Za ka¿dym razem do danego kraju partnerskiego jad¹

inne dzieci, zwykle 4 osoby.
Wyjazdy s¹ nagrod¹ dla tych,
którzy anga¿uj¹ siê w realizacjê projektu. Przynosz¹ nieocenione profity. Poza oczywistym doskonaleniem jêzyka
angielskiego, rozwijaj¹ osobowoœæ, daj¹ pewnoœæ siebie i
otwartoœæ na œwiat, co na pewno pomocne bêdzie w zdobyciu przysz³ego zatrudnienia.
- Wyjazd do Niemiec doda³
mi odwagi i pewnoœci siebie –
mówi Martyna Œliwiñska. – Teraz mogê podbijaæ œwiat!
Bez ¿adnej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e uczniowie
bia³o³êckiego Gimnazjum nr
121 im. Wojciecha Zawadzkiego, dziêki programowi Comenius staj¹ siê prawdziwymi
obywatelami Europy.
Joanna Kiwilszo

Znaj¹ swoje prawa
To by³a VI edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Prawach
Dziecka „Niech siê wreszcie ka¿dy dowie…” w kategorii klas
V-VI i pierwsza edycja w kategorii klas II–III, rozgrywanego w
SP z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 42 przy ul. Balkonowej 4.

Wiedzê, potrzebn¹ w konkursie, uczniowie zdobywali na zajêciach dodatkowych. Starsi korzystali z internetu, materia³ów
Rzecznika Praw Dziecka. M³odszym pomog³a ksi¹¿ka Joanny
Krzy¿anek „Dzieci z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa Ma³ych i
Du¿ych” oraz wydana przez
Polski Komitet Narodowy UNICEF broszurka „Twoje prawa”
(wed³ug Konwencji o Prawach
Dziecka). Najpierw odby³y siê
eliminacje szkolne. W konkursie wziê³y udzia³ 3-osobowe zespo³y szkó³ z Targówka, Bielan,
Ursynowa i Pragi Po³udnie: 13
– w kategorii klas V-VI, 6 – klas
II-III. Sprawdzianem dla m³odszych by³y takie formy, jak: wykreœlanka, u³o¿enie podpisu
pod ilustracj¹, krzy¿ówka. Dla
starszych konkurs mia³ 2 etapy:
w pierwszym, poprzez pytania
otwarte i zamkniête, musieli wykazaæ siê wiedz¹ ogóln¹ o prawach dziecka i Konwencji o
Prawach Dziecka. W drugim
etapie – w tekstach literackich
wskazywali przyk³ady ³amania
praw dziecka.
Uroczyste podsumowanie
konkursu, 15 stycznia, zaczê³o siê od wystêpów artystycznych zespo³ów: „Sylaba”, „Tazaro Junior” i „Tazaro School”.
Laureatów i goœci powita³a pomys³odawczyni i koordynatorka konkursu Katarzyna Spoczyñska-Król. Wraz z dyrektork¹ SP 42 Ann¹ Nadolsk¹Buczyñsk¹ i senatorem Markiem Borowskim wrêczy³a nagrody laureatom. W grupie
m³odszej I miejsce zdoby³a
dru¿yna SP 85 w sk³adzie:
Maciej D¹browski, Patryk Domañski i Julia Skar¿yñska. II
miejsce przypad³o zespo³owi z
SP 279, III – zespo³om z SP
246 i SP 42, wyró¿nienie – SP
277. Ró¿nice w punktacji nie
by³y du¿e: 46 – 44 – 43, 43 –
40,5 pkt.

W grupie starszej zwyciê¿y³
zespó³ SP 42 w sk³adzie: Kamila
Chowañska, Weronika Klimaszewska, Ida Szaci³o. II miejsce
zdoby³ zespó³ SP 289, III – SP 80
i SP 271; wyró¿nienie – SP 293.
Klasyfikacja punktowa: I - 104, II 90,5, III - 88, 88, wyró¿nienie - 70.
Wszystkim uczestnikom i
organizatorom konkursu serdeczne gratulacje z³o¿y³ Marek
Borowski. Senator przypomnia³
przys³owie: „dzieci i ryby g³osu
nie maj¹” – chyba ju¿ nieaktualne. Choæ w Polsce nie jest tak
Ÿle, jak w krajach, gdzie dzieci
g³oduj¹, sw¹ zmuszane do pracy, potem do wojska – ale wci¹¿
jest wiele do zrobienia.
Zapytani przez nas o wra¿enia m³odsi laureaci mówili:
„niektóre æwiczenia by³y trudne”, „fajna krzy¿ówka”, „niespecjalnie trudne pytania”,
„ksi¹¿ka – fajna, zrozumia³a,

ciekawa”. Co by³o trudne?
„Daty w tekœcie”. Czego by
chcieli mieæ wiêcej? „Czasu
wolnego”. „Mniej wymagañ w
szkole”. Czy za rok znów stan¹
do konkursu? „Mamy nadziejê, ¿e siê uda!”.
Nagrody dla laureatów ufundowali: senator Marek Borowski, Urz¹d Dzielnicy Targówek
oraz sponsorzy prywatni.
Oprócz sprzêtu komputerowego (lampki, s³uchawki, pendrive) w puli nagród by³y puzzle,
d³ugopisy, notesy.
„Chcê, by prawa dziecka
by³y bardziej znane. Konkurs to
dobra okazja, by dzieci wiêcej
siê dowiedzia³y w sposób nie
przekraczaj¹cy ich mo¿liwoœci.
Wa¿ne jest te¿, by dziecko wiedzia³o, gdzie siê zwróciæ, gdy
³amane s¹ jego prawa. Uczestnicy konkursu ucz¹ siê te¿ pracy w grupie; ca³y czas pracuj¹
dru¿ynowo”- podkreœla Katarzyna Spoczyñska-Król.
W uroczystoœci uczestniczy³
Marcin Brykczyñski, którego
s³owa znalaz³y siê w nazwie
konkursu. Na tablicy, ods³oniêtej trzy lata temu w SP 42, mo¿na przeczytaæ ich dalszy ci¹g:
„Niech siê wreszcie ka¿dy dowie i rozpowie w œwiecie ca³ym,
¿e dziecko to tak¿e cz³owiek.
Tyle, ¿e jeszcze ma³y”.
Zachêcamy Czytelników, by
porozmawiali z dzieæmi lub
wnukami o przys³uguj¹cych im
prawach, a potem pokazali im
listê tych praw, zamieszczon¹
na jednej ze stron niniejszego
wydania naszej gazety.
K.

Projekt kultura na Pradze
Czy bêdzie to dobry rok dla praskiej kultury? Z inicjatywy
zastêpcy burmistrza dzielnicy Praga-Pó³noc, Edyty Federowicz,
27 stycznia w sali konferencyjnej praskiego ratusza dosz³o do
spotkania przedstawicieli zarz¹du dzielnicy oraz praskich
œrodowisk przyczyniaj¹cych siê do rozwoju kultury, a wiêc artystów, w³aœcicieli galerii, klubów, lokali gastronomicznych oraz
animatorów kultury. Obecny by³ naczelnik Wydzia³u Kultury dla
Dzielnicy Praga-Pó³noc, Arkadiusz Werelich.
Z wypowiedzi burmistrz Edyty Federowicz wynika, ¿e praskie
¿ycie kulturalne koncentrowaæ siê bêdzie w tym roku w Parku
Praskim. Wydzia³ Kultury tam w³aœnie zamierza zorganizowaæ
trzy wielkie imprezy: Jarmark Floriañski – 11 maja, Noc Pragi –
27 czerwca i Praskie Lato - w lipcowe i sierpniowe niedziele
(zakoñczenie 30 sierpnia). Wybór Parku Praskiego na miejsce
wszystkich imprez podyktowany jest g³ównie wzglêdami
bezpieczeñstwa.
Urz¹d liczy na to, ¿e artyœci i organizacje pozarz¹dowe,
obracaj¹ce siê w obszarach kultury bêd¹ uczestniczyæ w projektowanych imprezach. Wobec niewielkiego bud¿etu, ma siê
to odbywaæ na zasadzie barteru: urz¹d udostêpnia miejsce,
a artyœci maj¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej twórczoœci.
Joanna Kiwilszo

Dwa testamenty – jest nadzieja?
dokoñczenie ze str. 1

ce, zaœ ta szybko sprzeda³a go
deweloperowi. Drugi budynek
zosta³ przekazany ziêciowi
oskar¿onego. Ten równie¿
szybko pozby³ siê budynku,
sprzedaj¹c go innemu deweloperowi. Mieszkañcy budynków, którzy sami wpadli na trop
przestêpstwa, oczekiwali, ¿e
trwaj¹ce postêpowanie s¹dowe i prawomocny wyrok powstrzymaj¹ bezprawn¹ sprzeda¿ kamienic, ¿e zadzia³aj¹ w
tej sprawie odpowiednie urzêdy i instytucje. Tak siê nie sta³o. Deweloperzy nabyli kamienice i bardzo szybko podwy¿szyli czynsze – z 6,5 z³ blisko
40 z³ za metr kw.!
Pora¿aj¹ce s¹ w tej sprawie
iloœæ zaniechañ urzêdów, niesprawiedliwoœæ s¹dów, bezprawie i wreszcie ogrom cynizmu deweloperów, którzy
œwiadomi, ¿e budynki zosta³y
ukradzione, zakupili je od fa³szywych w³aœcicieli. Wszystko to, a tak¿e drastyczne podwy¿ki czynszów id¹ce w setki
procent i eksmisje niezamo¿nych lokatorów z Tykociñskiej
40, którzy nie byli w stanie p³aciæ horrendalnych sum np. 1,6
tys. z³ za 40-metrowe mieszkanie naszym zdaniem sprawia, ¿e owo oszustwo mo¿e
œmia³o pretendowaæ do niechlubnego tytu³u najwiêkszych
afer III RP. Tak siê jednak nie
dzieje. Nad spraw¹ Tykociñskiej zaleg³a cisza, walcz¹ jedynie mieszkañcy Tykociñskiej
30 zrzeszeni w Stowarzyszeniu Obrony Mieszkañców Tykociñskiej i maj¹ w tej walce
wielkiego sprzymierzeñca –
prokuratora Roberta Szeskiego, cz³owieka skromnego,
wra¿liwego na krzywdê, cz³owieka wielkiej prawoœci, co –
jak podkreœlaj¹ stowarzyszeni
– jest dziœ wielk¹ rzadkoœci¹.
Oto, co pisz¹ cz³onkowie
stowarzyszenia w piœmie skierowanym do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga
Pó³noc: (...) Prosimy wiêc o intensywny nadzór nad nasz¹
spraw¹ w celu zapobie¿enia
krzywdom, jakie usi³uj¹ wci¹¿
na nowo wyrz¹dziæ nam zdemaskowani przez nas przestêpcy. Jest dla nas zupe³nie
zrozumia³e, ¿e czyni¹ to oni w
otwartym czy ukrytym akcie
zemsty i odwetu. (...) Tylko
dziêki obecnoœci i interwencjom P. prok. Roberta Szeskiego jesteœmy w stanie siê bro-

niæ przed szykowanymi na nas
– groŸnymi – pu³apkami prawnymi. Dlatego prosimy o docenienie wartoœci pracy P. prok.
Roberta Szeskiego – wzorowego naszym zdaniem pracownika wymiaru sprawiedliwoœci, istotnie przywracaj¹cego ca³y blask temu pojêciu. (...)
Mieszkañcy licz¹, ¿e uda im
siê unikn¹æ eksmisji i wywalczyæ odszkodowania z pomoc¹ walecznego prokuratora.
Zamierzaj¹ równie¿ wesprzeæ
swoje dzia³ania, zatrudniaj¹c
sprawnego adwokata, specjalizuj¹cego siê w tego typu trudnych i skomplikowanych sprawach. Do tej historii z pewnoœci¹ bêdziemy jeszcze powracaæ, choæ bardzo chcielibyœmy,
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by znalaz³a fina³ zgodny z duchem i liter¹ prawa, a tak¿e z
poczuciem elementarnej sprawiedliwoœci.
(egu)
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Na dwa g³osy
dokoñczenie ze str. 1

ulokowa³a siê nadzoruj¹ca polskie w³adze ambasada ZSRR.
W promieniu kilkuset metrów
funkcjonowa³o wiele instytucji
aparatu represji totalitarnego
pañstwa: warszawski Urz¹d
Bezpieczeñstwa Publicznego,
podrêczny areszt Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego, Wiêzienie KarnoŒledcze Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego Warszawa III, g³ówna kwatera NKWD
w Polsce, siedziby kilku jednostek NKWD i Armii Czerwonej
(m.in. Trybuna³ Wojenny Armii
Czerwonej, prokuratura i warszawska Komenda Miasta).
We wszystkich wymienionych
wy¿ej miejscach przes³uchiwano i torturowano tych, których
komunistyczna w³adza uznawa³a za swoich wrogów – m.in.
¿o³nierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ” oraz Narodowych Si³
Zbrojnych”. (...)
Tego samego dnia Rada
Warszawska Sojuszu Lewicy
Demokratycznej informowa³a
warszawiaków przed Liceum
im. W³adys³awa IV o swoim
wniosku o referendum w sprawie pomnika Braterstwa Broni: „Federacja M³odych Socjaldemokratów oraz Warszawski
Sojusz Lewicy Demokratycznej, wspierane przez Warszawskie Forum Lewicy,

sprzeciwiaj¹ siê inicjatywie Instytutu Pamiêci Narodowej,
maj¹cej na celu zburzenie pomnika Braterstwa Broni na
warszawskiej Pradze. Popularnie zwany „Pomnikiem Czterech Œpi¹cych”, monument
powinien zostaæ na swoim
miejscu, gdy¿ nie jest – jak
wmawia ludziom IPN – „symbolem w³adzy Stalina nad
Polsk¹”, ale symbolem wspólnej walki ¿o³nierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej
przeciwko nazistowskiemu
okupantowi. Pomnik ten przypomina o wspólnie przelanej
krwi obu armii i bohaterskiej
œmierci tysiêcy ¿o³nierzy, którzy z³o¿yli najwy¿sz¹ ofiarê
¿ycia w walce o wolnoœæ Polski. By³ to pierwszy pomnik,
ods³oniêty po drugiej wojnie
œwiatowej w Stolicy./…/Pomnik
Braterstwa Broni, stoj¹cy u
zbiegu al. Solidarnoœci i ul.
Targowej ju¿ blisko 70 lat, sta³
siê jednym z symboli Stolicy,
miejscem charakterystycznym
dla prawobrze¿nej Warszawy
i popularnym miejscem spotkañ pokoleñ warszawiaków.

(...) W przeprowadzonym na
zlecenie Urzêdu m.st. Warszawy badaniu ponad 70% warszawiaków odpowiedzia³o, ¿e
„pomnik powinien pozostaæ na
swoim obecnym miejscu”. Dlatego FMS i SLD domagaj¹ siê
przeprowadzenia ogólnowarszawskiego referendum w tej
sprawie. Doœæ niszczycielskiej
dzia³alnoœci IPN. Niech – zamiast manipulowaniem histori¹
i leczeniem swoich histerycznych obsesji – instytucja ta, finansowana corocznie milionami z³otych z bud¿etu Polski,
zajmie siê wreszcie rzeteln¹
edukacj¹ obywateli. ¯o³nierze,
których symbolizuje pomnik
„Czterech Œpi¹cych”, swoje ju¿
przewalczyli. Nale¿y siê im
wiêc spokojny odpoczynek i
niech przypominaj¹ kolejnym
pokoleniom warszawiaków o
trudnej i nierzadko bolesnej historii naszego miasta i kraju.”
Za komentarz obu akcji z 17
stycznia niech pos³u¿¹ s³owa
uczestnika Powstania Styczniowego, Adama Asnyka (1838–
1897): „Ale nie burzcie przesz³oœci o³tarzy, by na nich nowe doskonalsze wznieœæ; na nich siê
jeszcze œwiêty ogieñ ¿arzy i pamiêæ ludzka stoi tam na stra¿y i
wy winniœcie im czeœæ”.
K.

Kapelan Sybiraków
W rocznicê pierwszej wywózki Polaków na Sybir, 9 lutego,
w niedzielê o godz. 18.00 w katedrze Sw. Floriana zostanie
odprawiona msza œwiêta. Opiekun Terenowego Ko³a Sybiraków
na Pradze Pó³noc, ks. Andrzej Mazañski, otrzyma nominacjê
na kapelana tego ko³a.
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Spór o Targow¹
dokoñczenie ze str. 1

a ruch, w tym autobusowy,
zosta³by przeniesiony na ulicê
Bia³ostock¹. Umo¿liwi³oby to
stworzenie wêz³a przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia,
gdzie wszystkie œrodki transportu s¹ zlokalizowane blisko
siebie, a mo¿liwoœæ przesiadki
staje siê bardziej atrakcyjna.
Dodatkowym atutem koncepcji s¹ jej stosunkowo niskie
koszty: wiêkszoœæ zaproponowanych rozwi¹zañ mo¿na
przeprowadziæ w ramach nowej
organizacji ruchu, zmieniaj¹c
jedynie malowania na jezdni,
czy dok³adaj¹c krawê¿niki. W
gruncie rzeczy projekt przywraca wygl¹d Targowej z lat 60.,
kiedy chodniki s³u¿y³y wy³¹cznie pieszym i têtni³y ¿yciem.
Czêœæ radnych chyba jednak
nie do koñca zrozumia³a swoj¹
dziejow¹ rolê, uzale¿niaj¹c zmiany na Targowej i Z¹bkowskiej od
budowy obwodnicy lub nawet
kompletu tras zaplanowanych w
dokumentach miejskich. To od-

sunê³oby metamorfozê ulicy Targowej nawet o 20 lat. Z kolei pozytywne stanowisko Rady Dzielnicy dla spo³ecznego projektu
pozwoli³oby na skierowanie go
do Rady Warszawy i nadanie mu
rangi uchwa³y. Choæ projekt zaprezentowany przez spo³eczników z pewnoœci¹ bêdzie jeszcze
ewoluowa³, a jego realizacja nie
nast¹pi jutro, jest to z pewnoœci¹
ostatni moment na wprowadzenie jakichkolwiek zmian do planów miejskich. Prawdopodobnie
ju¿ w lutym zapadn¹ w kwestii
Targowej ostateczne decyzje.
Pewne w¹tpliwoœci, nawet wœród
samych spo³eczników, budzi³o
wyznaczenie w Targowej buspasa. Wci¹¿ jednak nie wiadomo, jakie plany dla tej okolicy ma
Zarz¹d Transportu Miejskiego ile linii tramwajowych i autobusowych wróci na Targow¹ i z jak¹
czêstotliwoœci¹ pojad¹. Dotychczas zak³adano, ¿e zmiany bêd¹
niewielkie. Wówczas nie uda siê
przerzuciæ autobusów na tory
tramwajowe, zw³aszcza, ¿e mia-

³y one zostaæ pokryte traw¹.
Wœród radnych ujawnili siê te¿
zwolennicy przejœcia podziemnego pod Z¹bkowsk¹, z zami³owaniem nosz¹cy wózki dzieciêce po schodach... Szkoda, ¿e na
niedawno zorganizowanym na
Pradze pokazie filmu dokumentalnego „Ludzki wymiar”, przedstawiaj¹cym dzia³ania na rzecz
poprawy przestrzeni publicznych
w miastach ca³ego œwiata, dzielnicowych radnych mo¿na by³o
policzyæ na palcach jednej rêki...
Zapowiedziano wizjê lokaln¹ i
kolejne posiedzenie po³¹czonych
komisji. Tymczasem miasto
przedstawi³o pierwsze koncepcje
zagospodarowania Placu Wileñskiego. Po przesuniêciu torowi-

ska w miejsce pomnika uda³o siê
wygospodarowaæ plac miejski od
strony cerkwi. To zmiana mocno
kompromisowa wzglêdem samochodów, podobnie jak propozycje
spo³eczników, dotycz¹ce ulicy
Targowej. Czy mieszkañcy nadal
bêd¹ musieli siê przeciskaæ miêdzy zaparkowanymi samochodami a œcianami kamienic i chodziæ
podziemiami? Miejmy nadziejê,
¿e stanowisko popieraj¹ce zaproponowany przez stronê spo³eczn¹ kierunek zmian uda siê
szybko przeg³osowaæ.
Zapowiedziano wizjê lokaln¹, a 6 lutego o godz. 16
odbêdzie siê posiedzenie
po³¹czonych komisji rady w
sprawie Targowej.
Kr.

Prawa dziecka
W ksi¹¿ce „Dzieci z ulicy Tulipanowej” wymienione s¹ prawa
dzieci do: imienia i nazwiska; tajemnic i marzeñ; zabawy; odpoczynku i wolnego czasu; emocji; ¿ycia bez przemocy; wyra¿ania
w³asnego zdania: opieki lekarskiej; jedzenia; nauki. Konwencja o
Prawach Dziecka wymienia tak¿e: prawo do ¿ycia, rozwoju i to¿samoœci; prawo do prywatnoœci; prawo do wychowania w rodzinie
(gdy rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej – powinno pomóc
pañstwo). Dzieci nale¿¹ce do mniejszoœci narodowej maj¹ prawo
uczenia siê swojego jêzyka ojczystego, religii i w³asnej kultury.

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
7 II (pi¹tek) godz. 18.30-20.30 - Warsztaty filcowania przedmiotów: Aplikacja z
we³ny wykonana technik¹ ig³owania na przyniesionej przez kursanta rzeczy z dzianiny
(czapka, beret, szalik, sukienka, sweterek) lub tworzenie niezale¿nych obrazków, tj.
zak³adka do ksi¹¿ki. Koszt zajêæ 55 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.
8 II (sobota) godz. 10.00 - Podstawy tkactwa artystycznego. W programie: przygotowanie ramy tkackiej; naci¹ganie osnowy; poznanie splotów i technik tkactwa; zasady
³¹czenia kolorów. Ka¿dy uczestnik wykona gobelin wg w³asnego projektu. Koszt: 40 z³.
Obowi¹zuj¹ zapisy.
8 II (sobota) godz. 11.30 - Filozofia dla dzieci: Myœlê, wiêc jestem… Dzieci w wieku
6-8 lat zapraszamy na dyskusjê na temat: Jaki jest sens ¿ycia ludzkiego, czy przedmioty
¿yj¹ i co to w³aœciwie oznacza ¿yæ? Bilety: 15 z³.
8 II (sobota) godz. 17.00 - „Listy malowane” – wystawa pracowni malarstwa UTW
DK Zacisze. Miejsce: Galeria Miejskiego Oœrodka Kultury w Z¹bkach, ul. S³owackiego 21.
Wstêp wolny.
8 II (sobota) godz. 19.00 - Warszawski Fajf – zaprasza Kapela z Targówka i zespó³
„Sztajerek” z DK Zacisze. Obowi¹zuj¹ zaproszenia.
9 II (niedziela) godz. 17.00 - „W Zaczarowanym Lesie” – przedstawienie dla dzieci
w wieku 3-8 lat. Bilet 10 z³.
9 II (niedziela) godz. 18.30 - „Porto Ercole” Alek Slon – otwarcie wystawy malarstwa oraz wyk³ad „Caravaggio” w galerii DK Zacisze. Przedpremiera prezentacja 10
obrazów, które w kwietniu 2014 roku wystawiane bêd¹ w Muzeum Regionalnym „Forte
Stella” w Toskanii. Tematem przewodnim prac jest postaæ w³oskiego mistrza Caravaggio,
widziana ze wspó³czesnej perspektywy. Wstêp wolny.
11 II (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski. Bilety: 10 z³/w cenie herbata i kawa.
12 II (œroda) godz. 17.45 - XXVI Gie³da Inicjatyw Artystycznych: Koncert z okazji 78.
rocznicy urodzin ANNY GERMAN. W programie: premiera ksi¹¿ki „Cz³owieczy los” Irmy
Martens-Berner, projekcja filmu o Annie German oraz minikoncerty m.in.: Jolanta Kubicka,
Andrzej D¹browski, Krzysztof Cwynar, Joanna Halszka Soko³owska, Oleksandra Zhuravel,
Julia Karlova-Antczak, Inka Soko³owska z zespo³em Fasolinki, Alicja Miesza³o, Natalia
Fiedorczuk, Marta S³ociak. Wstêp wolny.
14 II (pi¹tek) godz. 18.30-20.30 - Warsztaty filcowania przedmiotów: Walentynkowe serduszko z aplikacj¹, jako element breloka do kluczy b¹dŸ zawieszki (torebka,
telefon). Koszt zajêæ 35 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.
14 II (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury: Walentynki. Wstêp wolny.
15 II (sobota) godz. 19.00-23.00 - Walentynkowy bal karnawa³owy dla doros³ych.
Muzyka mechaniczna z ró¿nych czêœci œwiata. Jedzenie, picie i niezbêdne akcesoria uczestnicy przynosz¹ wed³ug w³asnych potrzeb. Koszt: 30 z³/osoba.
16 II (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³.
17-28 II (poniedzia³ek-pi¹tek) - „Zima w mieœcie”: ¯ywio³y – warsztaty dla dzieci;
TNIJ, SIECZ, K£UJ! Bezpieczna szermierka dla dzieci i m³odzie¿y z wykorzystaniem broni
miêkkiej typu Go-Now; Warsztaty modelarstwa i gier strategicznych; Intensywne kursy
tañca dla m³odzie¿y i doros³ych. Szczegó³y na www.zacisze.waw.pl.
23 II (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³.
24-28 II (poniedzia³ek-pi¹tek) - Intensywny kurs tañca towarzyskiego dla m³odzie¿y
i doros³ych.
25 II (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski. Bilety: 10 z³/w cenie herbata i kawa.

O lepsz¹ wspó³pracê
Pierwsze w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego poœwiêcono podsumowaniu dotychczasowej
dzia³alnoœci. W drugiej po³owie roku aktywnoœæ DKDS koncentrowa³a siê wokó³ przygotowania Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji. Formê warsztatów, jaka w tym przypadku dominowa³a,
uznano za obiecuj¹c¹, mo¿liw¹ do zastosowania w dalszych
pracach komisji, co pomog³oby prze³amaæ formu³ê statycznego
zebrania i w³¹czyæ w prace DKDS organizacje, które z ró¿nych
powodów nie chc¹ w nich uczestniczyæ. OdpowiedŸ na pytania,
wystosowane droga mailow¹ do tych organizacji, pozwoli³aby
na wprowadzenie korekt w sposobie dzia³ania komisji.
W dyskusji podsumowuj¹cej uparcie broni¹c parku przy ulicy
miniony rok, podkreœlano brak Kawêczyñskiej i przedstawiaj¹c
nale¿ytej wspó³pracy ze strony mocne, naukowe argumenty,
urzêdu dzielnicy, zarówno pod przemawiaj¹ce za koniecznowzglêdem protoko³owania po- œci¹ zmiany dotychczasowych
siedzeñ – obecny na spotkaniu decyzji miasta w sprawie przeburmistrz Piotr Zalewski wola³by biegu Trasy Œwiêtokrzyskiej.
przerzuciæ ten obowi¹zek na
Przeprowadzono wybory do
stronê spo³eczn¹ – jak niewy- prezydium. Na stanowisku przeznaczenia po odwo³aniu ze sta- wodnicz¹cego Dzielnicowej Konowiska Katarzyny £êgiewicz misji Dialogu Spo³ecznego
osoby z ramienia zarz¹du do Krzysztofa Tyszkiewicza zast¹uczestnictwa w posiedzeniach pi³ Tomasz Peszke z Praskiego
DKDS, co obni¿a rangê tych Stowarzyszenia Mieszkañców
spotkañ. Podkreœlano brak wk³a„Micha³ów”. Do Prezydium wedu merytorycznego ze strony
szli tak¿e: Olga Wieczorek-Trzeurzêdu, czyli projektów, raporciak (Stowarzyszenie Q Zmiatów, opracowañ, których opinionom), Maria Pokój (Stowarzywaniem powinna zajmowaæ siê
szenie Otwarte Drzwi), Maria
strona spo³eczna. Inicjatywa w
tej sprawie nie powinna wci¹¿ D¹browska (Fundacja Zmiana)
nale¿eæ do organizacji pozarz¹- i Krzysztof Tyszkiewicz (Stowadowych. Uznano, ¿e nale¿y po- rzyszenie Ulicy Szerokiej).
Przeg³osowano tak¿e stanowiprawiæ zarówno informowanie o
spotkaniach, jak i sprawozdaw- sko opiniuj¹ce pozytywnie spoczoœæ oraz promowanie dzia³añ ³eczny projekt zwê¿enia ulicy Tarkomisji w internecie. Poczucie gowej i zamkniêcia dla ruchu fragnieskutecznoœci i bezradnoœci, mentu Z¹bkowskiej, rekomenduwynikaj¹ce z braku prze³o¿enia j¹c wykonanie dwóch wariantów,
stanowisk i opinii DKDS na dzia- w tym z pozostawieniem Z¹bkow³ania miasta, a czêsto brak ja- skiej przejezdnej dla samochokiegokolwiek odzewu na nie, dów. O ostatecznych rozwi¹zamo¿na jednak przezwyciê¿yæ niach powinny zadecydowaæ
wytrwa³oœci¹. Dowiod³o tego przeprowadzone przez miasto
Kr.
Stowarzyszenie „Micha³ów”, analizy ruchu.

POSUL o powojennych planach dla Pragi
Mimo mroŸnej aury kolejny wyk³ad Praskiego Otwartego
Samozwañczego Uniwersytetu Lataj¹cego w nowym miejscu,
przy Stalowej 46, zgromadzi³ grono wiernych s³uchaczy.
Mieszkaj¹ca na ulicy Stalowej Ewa Kalnoj-Ziajkowska
opowiedzia³a o planach zagospodarowania Pragi w czasach
PRL, znalezionych w miejskich archiwach.
Ju¿ w 1945 roku powsta³a wp³ywu na plany miejskie maKoncepcja zabudowy Warszawy ³¿eñstwa Syrkusów po 1949
autorstwa modernistycznego roku i zmiana doktryny na soarchitekta Macieja Nowickiego. crealistyczn¹ nie zmieni³a jedStworzy³ on œmia³¹ wizjê od- nak podejœcia w³adz do starej
budowy, ale i przebudowy mia- tkanki miejskiej na Pradze. W
sta, na szczêœcie – zw³aszcza Planie Szeœcioletnim przetrwa³y
dla Pragi – nie zrealizowan¹. pierwotne koncepcje moderniZaplanowane w centrum dyna- stów, np. dla Szmulowizny, ale
miczne zmiany wysokoœci za- w socrealistycznym stroju.
budowy (np. grupy wie¿owców Wiele z zawartych w nim rozotoczone niskimi budowlami) wi¹zañ mia³o swój œlad jeszcze
mia³y tworzyæ wielkomiejski w przedwojennych koncepnastrój. Na Pradze planowano cjach rozbudowy miasta. O ile
„rozluŸnienie zabudowy” – np. jednak w lewobrze¿nej Warna Szmulowiznie, kosztem szawie, z racji zniszczeñ, mo¿na
istniej¹cych kamienic mia³y by³o sobie poczynaæ znacznie
powstaæ dwa zwarte osiedla œmielej, realizuj¹c nowatorskie
zatopione w zieleni. Spogl¹daj¹c na owe czasy wizje, Pragê
na plan mo¿na dostrzec brak nale¿a³o najpierw zburzyæ, aby
Szpitala Praskiego i koœcio³a wybudowaæ j¹ od pocz¹tku... W
œw. Floriana.
latach 60. zaledwie kilka buKoncepcja Heleny i Szymona dynków na Pradze znajdowa³o
Syrkusów, równie¿ wychodz¹c siê w rejestrze zabytków, m.in.
z ducha modernizmu, zak³ada³a Kaplica Loretañska i Koœció³
przekszta³cenie Pragi na wzór œw. Floriana. W 1967 roku plaich zrealizowanego projektu nowano np. puszczenie spod
Praga I, luŸno rozlokowanych Dworca Wileñskiego szybkiego
osiedli, np. wzd³u¿ Targowej. tramwaju miejskiego, który Do likwidacji przewidzieli tak¿e lawiruj¹c po Pradze - mia³ nazabudowê ulicy Stalowej. Na stêpnie przechodziæ mostem
rogu K³opotowskiego i Targo- przez Wis³ê. Projekt prawdopowej mia³ powstaæ plac, prawdo- dobnie nigdy nie wyszed³ poza
podobnie na cele handlowe. W etap studialny, ale legenda
zachodnim pasie Pragi umiej- miejska g³osi, ¿e rampa znajscowiono city i osiedla miesz- duj¹ca siê na ty³ach dawnego
kaniowe. Planowano te¿ wybu- PDT-u zosta³a wykonana w³adowanie pierzei wzd³u¿ Al. So- œnie dla tej linii. Jej powstanie
lidarnoœci, maj¹cej zapewne wymaga³oby du¿ych wyburzeñ.
chroniæ Park Praski przed ha- Na drodze tym ambitnym pla³asem ulicznym. Odsuniêcie od nom stanê³y zapewne braki

finansowe, jak i ogromny g³ód
mieszkañ w Warszawie. Myœlano wtedy tak¿e o przebiciu
pod lini¹ kolejow¹ po³¹czenia
Nowej i Starej Pragi. Niestety,
problem rozdzielenia obu czêœci dzielnicy do dziœ pozosta³
nie rozwi¹zany.
Dopiero w 1976 powstaje
Wstêpny plan porz¹dkowy, czyli
plan wyburzeñ na terenie Pragi. Wykonano wówczas dok³adn¹ inwentaryzacjê praskich
kamienic, która znajduje siê w
archiwum Dzielnicy Praga
Pó³noc. Doceniono wówczas
czêœæ budynków jako godne
ocalenia, np. przy Wileñskiej,
ale nadal wiêkszoœæ przewidziano do zburzenia. W latach 70. i

80. zaczynaj¹ powstawaæ nowoczesne plomby w zabudowie
ulicy Targowej. Fasadowoœæ
przebudowy podkreœla budynek
wzd³u¿ Kijowskiej, który mia³
zas³oniæ widok na zabudowania
wzd³u¿ Z¹bkowskiej. Powstaje
te¿ pierzejowa zabudowa pocz¹tkowego odcinka ulicy Jagielloñskiej. Wbrew pozorom do
dokumentów planistycznych nawet z czasów powojennych nie
tak ³atwo dotrzeæ. Wiele z nich
wci¹¿ czeka na odkrycie.
Kolejny wyk³ad POSUL 10
lutego - Niewiarygodne acz
prawdziwe historie praskich
¯ydów wed³ug varshe.org.pl Anna Cia³owicz. Pocz¹tek o
godz. 19:00.
Kr.

Bud¿et partycypacyjny
Do 9 marca 2014 roku mo¿na zg³aszaæ projekty w ramach
bud¿etu partycypacyjnego, czyli obywatelskiego. To unikalna
szansa, aby tê na razie niewielk¹ czêœæ samorz¹dowych pieniêdzy (dzielnice na cen cel przeznaczy³y od 0,5 do 1% swojego
bud¿etu) wydaæ na zdania najbardziej potrzebne mieszkañcom.
W przeciwieñstwie do Tar- czynek, ochrona zdrowia i
gówka i Bia³o³êki, na Pradze pomoc spo³eczna, infrastrukPó³noc nie dzielono ca³ej tura, edukacja, ochrona œrokwoty, dlatego zg³aszane dowiska. Wnioski nale¿y
wnioski mog¹ opiewaæ nawet zg³aszaæ na specjalnym forna – 1,2 miliona z³otych (na mularzu, który mo¿na wys³aæ
Targówku bud¿et partycypa- poczt¹ na adres Urzêdu
cyjny wynosi 1,36, a na Bia- Dzielnicy z dopiskiem „Bu³o³êce 1,5 miliona z³otych). d¿et Partycypacyjny 2015”,
Projekty nie mog¹ byæ jednak z³o¿yæ w dzielnicowym Wyca³kiem dowolne - musz¹ do- dziale Obs³ugi Mieszkañców,
tyczyæ obszarów, w których b¹dŸ przes³aæ mailem. Na
dzielnica realizuje swoje Pradze Pó³noc jest to adres:
dzia³ania w³asne. S¹ to m.in.: konsultacje.ppn@um.warszawa.pl.
kultura i ochrona dziedzictwa Pod projektem musi podpikulturowego, sport i wypo- saæ siê 15 mieszkañców, a
jeœli projekt dotyczy terenów,
które nie stanowi¹ w³asnoœci
miejskiej, nale¿y przedstawiæ
zgodê w³aœciciela terenu. W
formularzu projektu trzeba
tak¿e wpisaæ jego orientacyjny kosztorys, co jednak nie
powinno byæ zbyt trudne, poniewa¿ miasto udostêpni³o
przyk³adowe ceny ró¿nych
inwestycji. I tak np. wymiana
100 metrów chodnika to kosz
8000 z³, posadzenie drzewa
o obwodzie pnia 40-50 cm –
1500 z³, a budowa nowego
placu zabaw o powierzchni
200 m2 to koszt 250 tysiêcy
z³otych. Zakup i monta¿ jednej ³awki z oparciem wyniesie blisko 1000 z³.
Projekty warto zg³aszaæ
wczeœniej, do 16 lutego, bowiem wtedy istnieje szansa
naniesienia w ci¹gu 7 dni
ewentualnych poprawek i unikniêcia odrzucenia projektu z
przyczyn formalnych.
G³osowanie na zg³oszone i
zweryfikowane przez urzêdników propozycje bêdzie trwa³o
od 20 do 30 czerwca. Jednemu
mieszkañcowi przys³uguje tylko
jeden g³os w jednej wybranej
przez siebie dzielnicy, ale mo¿e
go oddaæ na 5 projektów, przyznaj¹c im od 1 do 5 punktów.
Zwyciêskie projekty zostan¹
zrealizowane w 2015 roku.
We wszystkich dzielnicach
a¿ do marca bêd¹ prowadzone dy¿ury konsultacyjne na
temat bud¿etu partycypacyjnego. Na Pradze Pó³noc najbli¿sze ju¿ 7 lutego (pi¹tek), g.
14:00-16:00, Urz¹d Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
ul. K³opotowskiego 15, 9 lutego
(niedziela), godz. 17:30-19:30,
kawiarnia-klub „Sens Nonsensu”, ul. Wileñska 23.
Wiêcej informacji na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl
Kr.
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Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
ROZLICZAMY PITY - 30 z³

Wokó³ œmieci
Od 1 lutego w 8 z 18 warszawskich dzielnic zacz¹³ obowi¹zywaæ nowy system zagospodarowania odpadów komunalnych. Zmiany obejm¹ wiêkszoœæ prawobrze¿nych dzielnic: Pragê Po³udnie, Pragê Pó³noc, Rembertów, Wawer,
Weso³¹, które bêdzie obs³ugiwa³ jeden operator, firma Lekaro. Na Bia³o³êce i Targówku bêdzie obowi¹zywa³ system
przejœciowy, czyli œmieci bêd¹ odbierane na dotychczasowych zasadach. Przed³u¿a siê postêpowanie przed Krajow¹
Izb¹ Odwo³awcz¹, która rozpatruje wyniki przetargów, faworyzuj¹ce miejsk¹ spó³kê MPO, zaskar¿one przez dwie
przegrane firmy, Byœ i Remondis. Nie zanosi siê na jego
szybkie zakoñczenie, obie strony maj¹ zbyt wiele do stracenia. Warszawa jest jedyn¹ gmin¹ na Mazowszu, która nie
wdro¿y³a œmieciowej reformy od 1 lipca zesz³ego roku. Wojewoda Mazowiecki, nadzoruj¹cy wdra¿anie przez stolicê
nowych przepisów t³umaczy tê sytuacjê niedoskona³oœciami
ustawy o przetargach publicznych.
Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz³owski i Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Œrodowiska - Adam Ludwikowski przedstawili
bilans obowi¹zywania nowej ustawy od czasu jej wprowadzenia, 1
lipca. Kontrola przeprowadzona przez WIOŒ na wybranej grupie
samorz¹dów gminnych wykaza³a wzrost masy odpadów komunalnych zebranych w III kwartale 2013 r. o ponad 13 proc. w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Masa odpadów zmieszanych utrzyma³a siê na poziomie z 2012 r., zaœ segregowanych
wzros³a ponad dwukrotnie. Wzros³o tak¿e zaanga¿owanie mieszkañców w selektywn¹ zbiórkê œmieci. Z przedstawionych danych
wynika, ¿e zmala³a tak¿e iloœæ dzikich wysypisk, a na ju¿ istniej¹cych nie przybywa nowych œmieci. W wiêkszoœci gmin wzros³a tak¿e
czêstotliwoœæ odbioru odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci.
Tymczasem w Warszawie, wraz z wprowadzeniem w ¿ycie nowego
regulaminu czystoœci, który obowi¹zuje firmy wywo¿¹ce odpady,
œrednio dwukrotnie zmaleje czêstotliwoœæ ich odbioru, zw³aszcza w
mniejszych budynkach. Choæ firma Lekaro zastrzega, ¿e harmonogram przedstawiony na jej stronie bêdzie ulega³ zmianom, a nadwy¿ki œmieci mo¿na wystawiaæ w dodatkowym w³asnym worku i
te¿ bêd¹ one zabrane, ju¿ na wstêpie budzi to spore w¹tpliwoœci co
do funkcjonowania nowego systemu. Zmiany w czêstotliwoœci wywozu odpadów i zwiêkszenie ich masy mog¹ jednak poci¹gn¹æ za
sob¹ podwy¿kê cen. Zmiany w tym zakresie zanotowano w kontrolowanych gminach; by³y to zarówno obni¿ki, jak i podwy¿ki, które
nast¹pi³y na przestrzeni zaledwie pó³ roku obowi¹zywania nowej
ustawy. Na w³aœcicielach i zarz¹dcach ci¹¿y te¿ teraz dodatkowy
obowi¹zek wystawienia pojemnika poza obrêb posesji w dniu
odbioru œmieci. Nie wiadomo, co w sytuacji, kiedy na postawienie
pojemnika poza posesj¹ nie pozwalaj¹ lokalne warunki.
Jak wykaza³a kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska, ¿adna z gmin na Mazowszu nie sprawdza³a podmiotów
odbieraj¹cych odpady komunalne w zakresie spe³niania warunków
zawieranych umów. Powa¿nym problemem jest te¿ brak kontroli
gmin nad wdra¿aniem systemu, który wynika zarówno z niechêci
czêœci samorz¹dów, jak i z niedoskona³oœci ustawy, nad zmianami
w której trwaj¹ ju¿ intensywnie prace. Jak zauwa¿y³ Adam Ludwikowski, mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska, brak
kontroli przedsiêbiorców przez samorz¹d mo¿e stwarzaæ warunki
do rozwoju szarej strefy. W województwie mazowieckim wdra¿anie
ustawy monitoruje specjalny zespó³ powo³any przez wojewodê. W
sk³ad zespo³u wchodz¹ przedstawiciele m.in. Mazowieckiego
Urzêdu Wojewódzkiego, regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych,
sto³ecznej i wojewódzkiej komendy policji, Pañstwowej Stra¿y
Rybackiej i Kuratorium Oœwiaty w Warszawie. Priorytetem w dalszych dzia³aniach ma byæ szeroka edukacja w tym zakresie oraz
uszczelnianie systemu, aby uniemo¿liwiæ kontynuowanie dotychczasowych praktyk, polegaj¹cych np. na zmianie kodu odpadu lub
wywo¿enie œmieci do lasu zamiast do zak³adu segregacji. S¹
Kr.
przygotowywane kolejne kontrole mazowieckich gmin.
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mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, 609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel
22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
NIEMIECKI, doœwiadczenie,
dojazd, 602-748-254
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PO¯YCZKI gotówkowe
506-550-042

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

PROTEZY

Kto przygarnie LARÊ

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

PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654
WESELA na 100 osób,
www.restauracjaneptun.pl
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi 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
519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48

Lara jest m³od¹, piêkn¹, szylkretow¹ kotk¹, która czeka samotnie w piwnicy na prawdziwy, ciep³y dom i dobrego opiekuna. Ma za sob¹ dramatyczn¹ historiê, bo zosta³a znaleziona w zamkniêtej piwnicy bez okienek, z której nie mog³a wyjœæ. Gdyby nie szczêœliwy
traf, umar³aby tam œmierci¹ g³odow¹. Kiedy zosta³a z³apana,
by³a bardzo wychudzona i odwodniona. Ba³a siê, jednak wystarczy³o kilka dni, ¿eby pozwoli³a siê g³askaæ i przytulaæ.
Teraz jest ju¿ ufna i spokojna i bardzo têskni za obecnoœci¹
cz³owieka, którego widuje tylko na krótko kilka razy na dobê.
Uwielbia siedzieæ na kolanach, rozkosznie mruczy. Bêdzie
wspania³¹ przyjació³k¹. Lara jest zdrowa (testy na FiV i FelV
wysz³y ujemne), odrobaczona, zaczipowana i wysterylizowana.
Kontakt w sprawie adopcji: 693 349 978.

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych
organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii 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. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,
któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³
bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z
Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³
problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by
wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES 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,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 i 19 lutego
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.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

Ksiê¿ycowa Nehrebecka
Proszê Szanownych Pañstwa, serial
„Czas Honoru” to honor dla najwa¿niejszych ludzi naszej niepodleg³oœci. W Chotomowie radni zmienili nazwê z Bagiennej na ul. Ksiê¿ycow¹. Zatrz¹s³ mn¹ brak
elementarnych wiadomoœci z historii regionu. ¯o³nierze AK do dziœ nazywani
„bandami” podziemnymi, cichociemnymi,
wyklêtymi, bezimiennymi wraz z harcerzami i ksiê¿mi katolickimi byli esencj¹
Pañstwa Polskiego. Nie znajduj¹ do dziœ
nale¿nego miejsca w naszej pamiêci.
W komisji do nadawania nazw ulic zasiada Anna Nehrebecka, aktorka, doskona³a recytatorka poezji niezale¿nej w
czasach stanu wojennego, której s³ucha³em w koœcio³ach Starego Miasta. Jako
adoptowany ziomek z gminy Jab³onna,
ale g³ównie warszawiak pytam, gdzie zamiast ul. Zegarynki i innych fiubdziu s¹
nazwiska Jana Kowalewskiego, Tadeusza

Rozwadowskiego (to nie to samo co Rozawadowska), Stanis³awa Stroiñskiego,
Stanis³awa Warzaliñskiego, Adama Zalewskiego, „Inki” - Danuty Siedzikówny, Zygmunta Szendzielarza „£upaszki”
i dziesi¹tków tysiêcy wa¿niejszych od
Czeremchowej, Szkolnej, Akacjowej, Odkrytej i bohaterów SLD. Pani Anno, z
czego Pani jest? Z PO? PIS? PSL? Czy ze
szczeroœci dawnych lat czy ze s³oikowa?
Czas Honoru zobowi¹zuje!
Doszukuj¹c siê dobrej optyki historycznej
pragnê powróciæ do problemów narz¹du
wzroku u zwierzaków. Aliœci, zaczêliœmy
przygl¹daæ siê trzeciej powiece u psów.
Po dwunastym tygodniu ¿ycia u wiêkszoœci szczeni¹t pojawia siê bardziej lub
mniej nasilone ³zawienie z worków spojówkowych. Czêsto tym objawom towarzyszy syndrom opadniêtych dolnych powiek lub syndrom wwniêtych powiek z

drapi¹cymi rzêsami po powierzchni rogówki. Tak czy siak oko dotkniête grudkowym zapaleniem trzeciej powieki jest
zaropia³e, przymru¿one i nadwra¿liwe
na œwiat³o dzienne. Lekarze weterynarii
w pocz¹tkach schorzenia ordynuj¹ krople do oczu o charakterze przeciwbólowym, przeciwzapalnym i bakteriobójczym. Proszê pamiêtaæ, ¿e terapia zachowawcza jest tylko wstêpem do zabiegu. Je¿eli lekarz prowadz¹cy nie wspomni o operacji, spotkacie siê Pañstwo z
popraw¹ stanu zdrowia zwierzaka jedynie podczas aplikacji lekarstw dospojówkowych. Jedyn¹ metod¹ rozwi¹zania
problemu jest zabieg degradacji grudek
ch³onnych na powierzchni trzeciej powieki. Metod zabiegowych jest kilka – najwa¿niejszy jest efekt koñcowy – systematyczna, powolna poprawa od pi¹tego
dnia po zabiegu. Wa¿ne jest, aby nie
³¹czyæ zabiegu na trzeciej powiece z jednoczesnym korygowaniem wwniêtych
lub wywiniêtych powiek od razu bowiem
przywrócenie komfortu relacji tkanek po
usuniêciu grudek zawsze skutkuje
zmian¹ pozycji ga³ki ocznej w stosunku
do powieki górnej i dolnej. Operacje „na
raz” polecam jedynie u mistrzów weterynaryjnej okulistyki, nie potwierdzaj¹c
ich 100% skutecznoœci.

Kto przygarnie CZARUSIÊ
CZARUSIA to m³oda kotka urodzona w maju 2013 r. Mieszka³a w bardzo ruchliwym miejscu
w centrum Warszawy. Obecnie jest pod opieka Stowarzyszenia Adoptuj Mnie i przebywa w
domu tymczasowym na Pradze P³d. Nieœmia³a wobec nowych osób, szczególnie panów,
ale wobec sta³ego opiekuna bardzo przymilna i kontaktowa.
Wystarczy trochê cierpliwoœci, a staje siê zapatrzonym
w cz³owieka pieszczochem. Ciekawska i „gadatliwa”, bardzo
lubi siê bawiæ i ogl¹daæ œwiat z najwy¿szych mebli w mieszkaniu.
Grzeczna, wzorowo korzysta z kuwety. Ma ksi¹¿eczkê zdrowia,
zosta³a zaszczepiona, odrobaczona i zaczipowana.
Kontakt: Dorota tel. 506 622 890.

Pomoc kotom wolno ¿yj¹cym
MroŸna zima to trudny okres dla kotów wolno ¿yj¹cych, które na co
dzieñ widujemy wokó³ nas na osiedlach, w piwnicach, na podwórkach, dzia³kach,
czy w przydomowych ogrodach. Jako nieod³¹czny element ekosystemu
miejskiego, stanowi¹ naturaln¹ ochronê przed gryzoniami. Dlatego nale¿y
im siê od nas pomoc.
Koty wolno ¿yj¹ce, szczególnie te, kuj¹cych siê nimi wolontariuszy. Podobktórym przysz³o ¿yæ w miastach, mimo nie jak w pozosta³ych dwóch dzielnicach,
swojej niezale¿nej natury, s¹ jednak uza- opiekuj¹ siê oni kotami w wyznaczonych
le¿nione od ludzi. Jak wszystkie zwie- rejonach. Urzêdy systematycznie przerzêta sta³ocieplne, potrzebuj¹ miejsca, w prowadzaj¹ kontrole miejsc przebywania
którym mog¹ schroniæ siê przed ch³odem i dokarmiania zwierz¹t.
i wilgoci¹. I chocia¿ w œrodowisku miaZakup karmy dokonywany jest censta nauczy³y siê wykorzystywaæ rozma- tralnie. Jak dowiedzieliœmy siê w Biurze
ite Ÿród³a pokarmu, jednak w znacznej Ochrony Œrodowiska m.st. Warszawy,
mierze korzystaj¹ z dokarmiania przez œrodki na to przeznaczone wynosz¹ 1micz³owieka.
lion 554 tysi¹ce z³otych na rok, a wiêc
W³adze miasta od wielu lat zim¹ ape- na dzielnicê przypada œrednio 86 330
luj¹ o pomoc dla wolno ¿yj¹cych kotów. z³otych. Dzielnice, potrafi¹c dziêki woW tym roku równie¿ prezydent Warsza- lontariuszom okreœliæ liczbê dokarmiawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wystoso- nych kotów, same zg³aszaj¹ zapotrzewa³a apel do zarz¹dców budynków, ad- bowanie na karmê. Biuro ochrony œroministratorów nieruchomoœci i wszystkich dowiska og³osi³o przetarg na karmê i co
warszawiaków o pomoc w przetrwaniu dwa miesi¹ce dostarcza j¹ do poszczezwierzêtom wolno bytuj¹cym w mieœcie, gólnych urzêdów dzielnic, które z kolei
tak o dokarmianie, jak i otwieranie okie- wydaj¹ j¹ karmicielom.
nek piwnicznych. Z zapytaniem, jak ta
W roku ubieg³ym na wniosek karmipomoc jest organizowana i realizowana cielek, które zauwa¿y³y, ¿e dostarczonej
na terenie Bia³o³êki, Pragi-Pó³noc i Tar- przez miasto karmy koty nie chc¹ jeœæ,
gówka, zwróciliœmy siê do Wydzia³ów zosta³y zlecone przez biuro ochrony œroOchrony Œrodowiska urzêdów tych trzech dowiska badania jakoœci zakupionej karprawobrze¿nych dzielnic.
my. Po ich przeanalizowaniu, w przetarWe wszystkich trzech dzielnicach ak- gu na centralny zakup karmy, który zocja dokarmiania kotów wolno ¿yj¹cych stanie og³oszony w 2014 roku, postanotrwa ca³y rok. Odbywa siê ona poprzez wiono zwiêkszyæ wymagania. Przede
sieæ wolontariuszy, którzy informuj¹ o wszystkim dostawca musi zapewniæ 2
szacunkowej liczbie dokarmianych kotów. rodzaje karmy (suchej i mokrej) od 2
I tak na Bia³o³êce, oko³o 1015 kotami ró¿nych producentów. Zwrócono równie¿
opiekuje siê 84 wolontariuszy. Na Pra- uwagê na sk³ad karmy, a wiêc zwiêkdze-Pó³noc populacja kotów liczy ok. szenie jej kalorycznoœci, zwiêkszenie za1200 sztuk. Tak¿e dziêki informacjom wartoœci bia³ka i t³uszczu oraz zmniejprzekazywanym przez wolontariuszy szenie iloœci popio³u.
oraz przez Stowarzyszenie Zwierz¹t DziWydzia³y ochrony œrodowiska w dzielkich i Udomowionych „Mruczek” wiemy, nicach przekazuj¹ rokrocznie apel Pani
¿e na terenie Targówka jest 2700 kotów. Prezydent do spó³dzielni mieszkanioW wydziale ochrony œrodowiska urzêdu wych, administratorów oraz wspólnot
dzielnicy zarejestrowanych jest 200 opie- mieszkaniowych o otwieranie okienek

piwnicznych. Niestety, nie zawsze apel ten
spotyka siê ze zrozumieniem. Zdarza siê,
¿e mieszkañcy niektórych bloków skar¿¹
siê na straty ciep³a w piwnicy, narzekaj¹,
¿e koty brudz¹. Zdarza³y siê przypadki
zamurowywania przez administratorów
okienek piwnicznych lub ich zamykania,
by w ten sposób uniemo¿liwiæ zwierzêtom schronienie siê w piwnicy.
Co prawda, otwierania okienek piwnicznych i dokarmiania kotów, jak równie¿ mi³oœci do zwierz¹t nikomu nie mo¿na nakazaæ. Jednak humanitarne zachowanie poparte jest zapisami prawa.
Obowi¹zek pomocy wolno ¿yj¹cym
kotom wynika z przepisów Ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 o ochronie zwierz¹t (Dz.
U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
Wy³apywanie kotów, p³oszenie, zakazy karmienia jest zabronione i jest kwalifikowane przez polskie prawo jako znêcanie siê nad zwierzêtami. W nowelizacji Ustawy o ochronie zwierz¹t (styczeñ
2012) podniesiono wymiar kary pozbawienia wolnoœci za znêcanie siê nad zwierzêtami do lat trzech, a kary finansowej
do kwoty 100 tys. z³otych.
Okienka piwniczne mo¿na wymieniæ
na takie, aby zapewnia³y kotom swobodne przechodzenie a jednoczeœnie zabezpieczyæ piwnice przed stratami ciep³ego
powietrza, o co apeluje Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Dzielnicy Targówek. Jednoczeœnie nale¿y dodaæ, ¿e koty, to zwierzêta dbaj¹ce o czystoœæ. Poza tym, we
wszystkich dzielnicach prowadzona jest
akcja odrobaczania i odpchlenia kotów,
a wolontariusze zobowi¹zani s¹ do utrzymywania porz¹dku i czystoœci w miejscach bytowania i karmienia kotów.
Tak wiêc przy odrobinie dobrej woli,
interesy dwóch, ¿yj¹cych obok siebie gatunków mo¿na pogodziæ. Le¿y to w naszym interesie. Miasto, gdzie ¿yj¹ koty,
to miasto bez gryzoni.
Joanna Kiwilszo

Lewa strona medalu
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Czy grozi nam
Armagedon Centralny?

Jak pan dyrektor
zosta³ kamienicznikiem

Dowiadujemy siê, ¿e w latach 2017-2022
odbêdzie siê modernizacja kolejowej linii
œrednicowej, przechodz¹cej przez Dworzec
Centralny. Jej skutki mog¹ byæ bardziej
odczuwalne ni¿ nieszczêsna budowa tzw.
centralnego odcinka drugiej linii metra.
Do tego czasu budowa metra na odcinku Rondo Daszyñskiego – Dworzec Wileñski wreszcie siê zakoñczy, ale prawdopodobnie rozpoczn¹ siê prace przy wyd³u¿aniu „centralnego odcinka”: od Dworca
Wileñskiego do Targówka oraz od Ronda
Daszyñskiego do Ksiêcia Janusza. Oznacza to ponowne zablokowanie ci¹gu komunikacyjnego ul. Targowej, a na Woli ci¹gu ulic Kasprzaka, Wolskiej i Górczewskiej.
Remont linii œrednicowej obejmie m.in.
przebudowê wiaduktów nad Sokol¹, Targow¹ i Zamoyskiego. Na koordynacjê z
zamkniêciem ul. Targowej pod budowê
metra specjalnie nie nale¿y liczyæ, gdy¿
obie inwestycje celuj¹ w dotacje unijne w
tym samym okresie rozliczeniowym, a
wykonywane bêd¹ przez podmioty ca³kiem od siebie niezale¿ne.

O problemach zwi¹zanych z brakiem
ustawy reprywatyzacyjnej pisa³em nie raz.
Przede wszystkim skutecznie hamuje to
rozwój Warszawy, jest przyczyn¹ wielu
osobistych tragedii lokatorów zwracanych
kamienic oraz - co najgorsze - jest równie¿ Ÿród³em wielu nienale¿nych fortun.
Obowi¹zuj¹cy do dziœ dekret o w³asnoœci
i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m.st.
Warszawy – tzw. dekret Bieruta – zosta³
przyjêty w celu umo¿liwienia odbudowy Warszawy. Przed drug¹ wojn¹ do miasta nale¿a³o bowiem zaledwie 860 nieruchomoœci, a w
rêkach prywatnych by³o ponad 23 tys. nieruchomoœci i ponad 40 tys. parceli. Ju¿ wtedy urbaniœci widzieli w tym ogromne zagro¿enie dla rozwoju miasta i zastanawiali siê
nad sposobem „aksamitnej” nacjonalizacji.
Dekret Bieruta odwróci³ te proporcje i umo¿liwi³ odbudowê i przebudowê Warszawy na
niespotykan¹ do tej pory skalê. Niestety, jego
zapisy by³y przez w³adze nadu¿ywane i
ogromna czêœæ nieruchomoœci zosta³a przez
pañstwo przejêta nienale¿nie.
To w³aœnie o ich zwrot staraj¹ siê od kilkudziesiêciu lat ich przedwojenni w³aœciciele
b¹dŸ spadkobiercy. Batalie o swoj¹ w³asnoœæ
tocz¹ latami w urzêdach i przed s¹dami. Nie
wiedz¹, kiedy ich sprawy zostan¹ rozpatrzone, a potem kiedy odzyskaj¹ swój grunt b¹dŸ
odszkodowanie. Na bazie tej niewiedzy i nieznajomoœci prawa w Warszawie powsta³a i
szybko rozwinê³a siê nowa bran¿a – handlarzy roszczeñ. To osoby fizyczne, lub wyspecjalizowane kancelarie, które docieraj¹ do
osób posiadaj¹cych roszczenia. Sk¹d maj¹
dane tych osób? To w³aœnie jest pierwsza za-

Poci¹gi dalekobie¿ne maj¹ byæ odprawiane w tym czasie z Dworca Gdañskiego. W odró¿nieniu od Centralnego, jest on dobrze skomunikowany z metrem, choæ ju¿ dziœ w godzinach szczytu przekraczana jest w nim granica
przepustowoœci. Sam dworzec by³ wyremontowany w 2010 r., lecz nie wiadomo, czy jego
dwa perony wystarcz¹ do obs³ugi ruchu przejêtego z Dworca Centralnego. Dlatego zapewne przeb¹kuje siê od jakiegoœ czasu o reaktywacji Dworca G³ównego przy ul. Towarowej,
mog¹cego równie¿ przej¹æ ruch z Centralnego, choæ wydaje siê to niemo¿liwe PRZED wy³¹czeniem tego ostatniego z ruchu w 2017 r.
Co by³oby mo¿liwe przed 2017 r. - to o¿ywienie linii kolejowej ³¹cz¹cej Dworzec Gdañski z Zachodnim. Ju¿ dziœ znajduj¹ siê tam dwa
przystanki: Warszawa Kasprzaka i Warszawa
Ko³o, nie ciesz¹ce siê popularnoœci¹ wœród podró¿nych. Sytuacja zmieni siê z zamkniêciem
Dworca Centralnego oraz ulic: Kasprzaka, Wolskiej i Górczewskiej (to z powodu budowy metra). Dla mieszkañców Woli i s¹siednich dzielnic dojazd ze stacji PKP Kasprzaka (przy ul.
Kasprzaka) i PKP Ko³o (przy ul. Górczewskiej)

bêdzie atrakcyjnym sposobem dotarcia do centrum i centralnego dworca PKP, jakim stanie
siê Gdañski. Zmniejszy siê wszak te¿ znaczenie pêtli autobusowej przy Dworcu Centralnym;
byæ mo¿e ZTM zbuduje przy Gdañskim ma³¹
pêtlê (miejsce zasadniczo jest).
Kolejarze zapewniaj¹ w³adze miasta,
¿e podczas remontu z Centralnego bêd¹
nadal odprawiane poci¹gi podmiejskie
(Kolei Mazowieckich i SKM). Inna grupa
kolejarzy ujawni³a jednak niedawno, i¿ w
tym samym czasie planowana jest przebudowa samego dworca. Mówili nawet o
potrzebie czasowego zamkniêcia odcinka
Alej Jerozolimskich. Sta³ym nieszczêœciem
Warszawy jest brak koordynacji inwestycji.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Obiektywny POradnik

Bêd¹ nowe przedszkola na Bia³o³êce
Ustawowa odpowiedzialnoœæ za prowadzenie i finansowanie przedszkoli spoczywa na gminach, a w przypadku Warszawy
na dzielnicach. Jest dobra wiadomoœæ dla
wszystkich zainteresowanych pos³aniem do
przedszkola swoich pociech. Na ostatniej sesji
Rady Dzielnicy Bia³o³êka, radni zawnioskowali o budowê 3 nowych przedszkoli i rozbudowê ju¿ istniej¹cego. Jeœli Rada Warszawy zatwierdzi wniosek, a jest to bardzo
prawdopodobne, w latach 2014-2017 powstan¹ nowe przedszkola: przy ul. Ceramicznej – na 10 oddzia³ów, ul. G³êbockiej - 4
oddzia³y, ul. Jesiennych Liœci – 6 oddzia³ów
przedszkolnych i 2 oddzia³y ¿³obkowe. Rozbudowane tak¿e zostanie przedszkole przy
ul. Hemara o 4 nowe oddzia³y. W sumie powstanie 26 nowych oddzia³ów i zostanie
utworzonych 650 nowych miejsc. £¹czna
kwota inwestycji to ponad 31 mln z³.
Zgodnie z najnowszymi poprawkami do
ustawy o systemie oœwiaty, od roku 2015
m.st. Warszawa bêdzie mia³o obowi¹zek
zapewniæ mo¿liwoœæ korzystania z wycho-

wania przedszkolnego dzieciom czteroletnim, zg³oszonym podczas rekrutacji do publicznego przedszkola. Od roku 2017 –
dzieciom trzyletnim. Jak wiadomo, Bia³o³êka jest dzielnic¹, w której wystêpuje najwiêkszy w Warszawie przyrost ludnoœci. W
ostatnim roku przyby³o 5,3 tys. nowych
mieszkañców. Bia³o³êka kusi najczêœciej
ludzi m³odych atrakcyjn¹ cen¹ metra kw.
Naturalna kolej rzeczy powoduje, ¿e rodzi
siê tu najwiêcej dzieci, którym trzeba zapewniæ miejsca w ¿³obkach, przedszkolach
i szko³ach. Od kilku lat proces rekrutacji,
zw³aszcza do przedszkoli publicznych, spêdza sen z powiek nie tylko rodzicom, ale
tak¿e zarz¹dom i radom dzielnic. Z powodu ograniczonej liczby miejsc odrzucane s¹
nie setki, ale tysi¹ce wniosków, co zmusza
rodziców do szukania miejsc w o wiele dro¿szych placówkach niepublicznych. Wystarczy wspomnieæ, ¿e w Bia³o³êce funkcjonuje
tylko 6 przedszkoli dzielnicowych, a dla porównania na Ursynowie jest ich 20, Mokotowie – 47, Pradze Po³udnie – 35. Zbli¿o-

Park na Micha³owie obroniony
G³oœne protesty mieszkañców w obronie parku przy ulicy
Kawêczyñskiej, który mia³ pójœæ pod topór w zwi¹zku z maj¹c¹ przebiegaæ w tym miejscu Tras¹ Œwiêtokrzysk¹, Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogowych podj¹³ d³ugo oczekiwane rozmowy z PKP PLK na temat przysuniêcia trasy do nasypu kolejowego. Takiego rozwi¹zania domagali siê zarówno spo³ecznicy z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”,
prascy radni z komisji infrastruktury, jak i projektanci planu miejscowego dla Szmulowizny i Micha³owa. Poniewa¿ kolejarze
nie dostrzegli wiêkszych przeszkód w przyjêciu takiego rozwi¹zania, powstanie nowy wariant inwestycji. Okazuje siê, ¿e
przy odrobinie dobrej woli wszystko jest mo¿liwe.
Pierwotnie ten fragment Trasy Œwiêtokrzyskiej mia³ zostaæ
zbudowany w latach 2014-2016. Warto podkreœliæ, ¿e ewentualne opóŸnienia w przyjêtym harmonogramie nie wynikaj¹ z
ostatnich protestów mieszkañców, ale z niechêci w³adz do s³uchania ich g³osu i dzia³aniu po najmniejszej linii oporu. Z góry
za³o¿ono bowiem, ¿e z PKP nie da siê rozmawiaæ i do tej tezy
dostosowywano rozwi¹zania projektowe. Tymczasem postulaty zwê¿enia i przysuniêcia do nasypu kolejowego jezdni Trasy
Œwiêtokrzyskiej by³y zg³aszane ju¿ w 2008 roku w ramach konsultacji spo³ecznych i postêpowania œrodowiskowego dla tej
inwestycji, co znaczy, ¿e wariant zamienny móg³ powstaæ ju¿
piêæ lat temu, a now¹ ulicê wybudowano by znacznie wczeœniej. Byæ mo¿e, ju¿ byœmy ni¹ jeŸdzili.
Kr.

gadka. Handlarze oferuj¹ zakup tych roszczeñ za u³amek ich wartoœci. Zdesperowani
w³aœciciele, pozbawieni nadziei na odzyskanie swoich nieruchomoœci, godz¹ siê na ich
sprzeda¿, ¿eby u kresu swego ¿ycia otrzymaæ cokolwiek. W tym momencie to handlarze staj¹ siê stron¹ i wystêpuj¹ do urzêdu o
zwrot nieruchomoœci. I zazwyczaj nagle sprawy nabieraj¹ przyspieszenia i dochodzi do
szybkiego zwrotu nieruchomoœci. Jakim cudem? To ju¿ kolejna zagadka. Potem idzie
wed³ug podobnego scenariusza. Pozbycie siê
dotychczasowych lokatorów, w przypadku
gdy nieruchomoœæ jest zamieszka³a i jej rozbiórka b¹dŸ przebudowa tak, aby w tym
miejscu móg³ powstaæ kolejny biurowiec lub
ekskluzywny apartamentowiec.
Rozwi¹zania tych zagadek nietrudno siê
domyœliæ. A ju¿ w ogóle ¿adnego g³ówkowania nie wymaga przypadek by³ego wicedyrektora jednego z biur Urzêdu Miasta zajmuj¹cego siê takimi zwrotami. Pan dyrektor zakupi³ takie roszczenie w³aœnie od
przedwojennych w³aœcicieli. Doskonale wiedzia³, od których warto. Zakupu dokona³ na
rodziców – ¿eby ju¿ tak strasznie bezczelnie nie by³o. Gdy sprawa zwrotu dobiega³a
fina³u w podleg³ej mu komórce, pan dyrektor uzna³, ¿e jego misja w urzêdzie siê wyczerpa³a i teraz bêdzie kamienicznikiem.
Zwolni³ siê z pracy, przepisa³ roszczenie z

rodziców na siebie i w spokoju czeka³ na
decyzjê zwrotow¹ przygotowywan¹ przez
jego by³ych podw³adnych. O ma³y w³os jego
plan jednak by run¹³, bo o sprawie dowiedzia³a siê Hanna Gronkiewicz-Waltz i zarz¹dzi³a kontrolê postêpowania. Ta oczywiœcie
nic nie wykaza³a, bo teoretycznie wszystko
przebiega³o zgodnie z prawem. A strony
etycznej nikt nie bada³, tym bardziej, ¿e pan
przesta³ ju¿ byæ pracownikiem. Ostatecznie
z niewielkim opóŸnieniem pan dyrektor sta³
siê w³aœcicielem kamienicy na Mokotowie.
Wstrz¹saj¹ce? Przyk³ad pana dyrektora otworzy³ niektórym oczy, ale to naprawdê wierzcho³ek góry lodowej. Takich przypadków w stolicy s¹ setki, a mo¿e i tysi¹ce, choæ oczywiœcie nie wszystkie tak bezczelnie realizowane. Skoñczyæ z tym mo¿e
tylko pani prezydent i parlament, który
zabroni takich praktyk wprowadzaj¹c stosown¹ ustawê. Hanna Gronkiewicz-Waltz
to obiecywa³a. Pani prezydent – chyba ju¿
najwy¿szy czas na realizacjê!
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

TELEGRAM
Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop
Marii Tondery, Mariusza Borowskiego
i Ireneusza Tondery - stop
w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop
Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop
ZAPRASZAMY!

Ch³odnym okiem

na liczba zameldowanych dzieci w wieku
3-5 lat powoduje, ¿e na jedno miejsce statystycznie oczekuje 10 dzieci.
G³osowanie jak zwykle poprzedzi³a dyskusja. Jedynie radny Wojciech Tumasz próbowa³ kwestionowaæ zasadnoœæ i op³acalnoœæ budowy nowych przedszkoli, przedstawiaj¹c w zamian propozycjê wykupowania przez dzielnicê miejsc w placówkach
prywatnych. Jednak zapewnienie miejsc w
przedszkolach jest jednym ze statutowych
obowi¹zków samorz¹du terytorialnego. Nie
mo¿na uzale¿niaæ tak wa¿nej kwestii od
sektora prywatnego, który rz¹dzi siê swoimi prawami i inwestuje w te projekty, które w danej chwili przynosz¹ zyski. Jednym
s³owem prywatyzacja przedszkoli nie mo¿e
mieæ miejsca, a sektor prywatny mo¿e jedynie pe³niæ rolê wspieraj¹c¹. Podczas d³ugiej dyskusji zarz¹d dzielnicy oraz co ciekawe, koledzy z klubu Gospodarnoœci próbowali wyt³umaczyæ to radnemu Tumaszowi, który w koñcu siê podda³ i zag³osowa³
za uchwa³¹, tak jak jednog³oœnie ca³a rada.
W obliczu tych trudnoœci, musi cieszyæ
postawa rz¹du i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dostrzegaj¹c problem,
przedstawi³o za³o¿enia nowelizacji ustawy
o systemie oœwiaty. Nikogo chyba nie trzeba przekonywaæ, ¿e bêd¹ to dobrze wydane pieni¹dze, wszak to inwestycja w dzieci
oraz wyraŸna ulga dla bud¿etów gmin,
dzielnic i bud¿etów domowych rodziców.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Wspólnoty mieszkaniowe
kontra konserwator
25 maja 2010 decyzj¹ Nr 458/2010 ówczesna wojewódzka konserwator zabytków Barbara Jezierska orzek³a o wpisaniu do rejestru
zabytków uk³adu urbanistycznego osiedla Praga II, opracowywanego w latach 1951-56 wed³ug projektu architekta Jerzego Gieysztora
wraz z zespo³em. Ochronie konserwatora poddany zosta³ kwarta³ pomiêdzy ulicami Ratuszow¹, Jagielloñsk¹, Namys³owsk¹ i Szanajcy.
Fakt ten, dla jednych satysfakcjonuj¹cy, postawi³ bowiem tamê zakusom deweloperów, d¹¿¹cych do zabudowy ka¿dego wolnego podwórka. Zapewni³ ochronê ciekawemu osiedlu, opartemu na regularnej siatce ulic w prostym uk³adzie szachownicowym, nawi¹zuj¹cym do pierwszych lokacji miast z rozleg³ym wyd³u¿onym placem, na którym brakuje tylko ratusza. Dla innych, niestety, sta³ siê Ÿród³em k³opotów. Decyzja z maja by³a wynikiem sporów, które wybuch³y w marcu 2010 w momencie, gdy wspólnoty mieszkaniowe z tego rejonu podjê³y roboty
budowlane, polegaj¹ce na ociepleniu swoich budynków, a konserwator zainterweniowa³ i postanowi³ je wstrzymaæ. Pierwsze sprawy konserwator przegra³ i wszyscy ci, którzy przed dat¹
25 maja 2010 wyst¹pili o pozwolenia na budowê, po wiêkszych lub mniejszych trudnoœciach,
dopiêli swego. Gorzej z tymi, którzy wystêpowali ju¿ po wpisaniu Pragi II do rejestru. Tu konserwator, powo³uj¹c siê na konkretne zapisy art.
3 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, odmawia³ zgód na jakiekolwiek
zmiany w wygl¹dzie osiedla, chroni¹c granity i
piaskowce na elewacjach, oraz kolumnady, portyki, lizeny i gzymsy w wystroju. Czêœæ wspól-

not w walce z machin¹ biurokratyczn¹ szuka³a
pomocy tak¿e u radnych. Dotarto tak¿e do
mnie. Powtarzaj¹ce siê sygna³y sk³oni³y mnie
w kwietniu 2013 roku do wyst¹pienia do burmistrza dzielnicy z interpelacj¹ o zorganizowanie spotkania przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych ze Sto³ecznym Konserwatorem Zabytków w celu omówienia przyczyn trudnoœci
we wspó³pracy. Trochê (sic) to trwa³o i wreszcie
do spotkania takiego dosz³o 29 stycznia roku
bie¿¹cego. O tym, ¿e temat rzeczywiœcie jest
nabrzmia³y, œwiadczy³a nie tylko frekwencja.
Tylu przedstawicieli mieszkañców nie widzia³em
dawno na ¿adnym spotkaniu organizowanym
przez urz¹d. Atmosfera w auli L liceum im Ruy
Barbosy mimo 10-stopniowego mrozu na zewn¹trz, czasami by³a wrêcz gor¹ca. Dzielnicê
reprezentowa³ burmistrz Jaros³aw Sarna w towarzystwie s³u¿b z ZGN, wydzia³u architektury
i stra¿y miejskiej by³ gotowy do dyskusji na
ka¿dy temat. Stawi³ siê osobiœcie Sto³eczny Konserwator Zabytków Piotr Brabander osob¹
w³asn¹. Niestety, bez zaplecza z wiedz¹ dotycz¹c¹ Pragi II i sam niezbyt mocno do tematyki
spotkania przygotowany. Przy wszystkich zapytaniach i w¹tpliwoœciach pan konserwator chowa³ siê za ustawê o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Nie by³ jednak w stanie wyjaœniæ, dlaczego jego urzêdnicy w analogicznych
sprawach wydaj¹ ró¿ne zalecenia. Niezbyt ciep³o by³y przyjmowane jego rady, ¿e budynki
mo¿na tak¿e ociepliæ od wewn¹trz, a czasami
ocieplenie po przeprowadzeniu innych prac termomodernizacyjnych nie jest wcale potrzebne.
Mieszkañcy z kolei wskazywali sprawy, gdzie

s³u¿by konserwatora nie stanê³y na wysokoœci
zadania (wyburzenie parowozowni). Podnosili,
¿e to oni powinni byæ podmiotem, a nie przedmiotem spraw, a przepisy winny byæ dostosowane do potrzeb cz³owieka. Tego nie negowa³
nikt. Wywo³any do tablicy, zabieraj¹c g³os jak
radny z tego terenu, przypomnia³em, ¿e konserwator zabytków wykonuje swoj¹ prace w
oparciu o przepisy prawa, które nie on uchwala. Najprostszym rozwi¹zaniem jest dostosowanie rygorów przepisów do postaci akceptowalnych przez mieszkañców tak, by nie utrudnia³y
im ¿ycia. Byæ mo¿e, warto zmniejszyæ zakres
mo¿liwoœci oddzia³ywania konserwatora z racji
faktu, i¿ na jesieni tego¿ roku ma byæ uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II, który stanowi nie mniejsz¹ ni¿ wpis konserwatora ochronê uk³adu urbanistycznego tego obszaru, a daje
mo¿liwoœæ wiêkszej elastycznoœci w wydawaniu
pozwoleñ budowlanych. Niestety, myœl taka
przysz³a mi ju¿ po zakoñczeniu spotkania, wiêc
na ³amach NGP publicznie siê ni¹ dzielê.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
PS. Przypominam o mo¿liwoœci sk³adania do 9 marca wniosków do bud¿etu
partycypacyjnego dzielnicy.
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Miêdzy nami s¹siadami
Wystawa „Miêdzy nami s¹siadami” mia³a swoj¹ premierê
7 wrzeœnia ubieg³ego roku w Galerii B.S. w Choszczówce.
Teraz mo¿na j¹ ogl¹daæ w Galerii przy ul. Van Gogha w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.
Miar¹ integracji niewielkich prowadzonej przez Barbarê
spo³ecznoœci s¹ imprezy wy- Stelmach Galerii B.S. z okazji
myœlone i organizowane przez 5-lecia dzia³alnoœci galerii, 7
samych mieszkañców. W wrzeœnia 2013 r. Autorka zdjêæ
Choszczówce zawsze dzia³o Agata Rz¹sowska-Grabicka
siê coœ ciekawego. Cyklicznie wspomina, ¿e pomys³ stworzeodbywa³y siê ró¿ne festyny, a nia wystawy zrodzi³ siê w wytak¿e olimpiada sportowa, któ- niku przekornego zak³adu, zarej organizatorem jest stowa- wartego przez ni¹ z córk¹, którzyszenie Nasza Choszczów- ra obawia³a siê wystêpu w
ka. Przyk³adem niezwykle szkolnym spektaklu.
udanej imprezy, tym razem
– Je¿eli ty wyst¹pisz – to ja
plastycznej, jest te¿ wystawa zrobiê wystawê – powiedzia³a
„Miêdzy nami s¹siadami”. Agata Rz¹sowska-Grabicka
Sk³ada siê na ni¹ kilkadziesi¹t do córki i póŸniej nie mog³a siê
fotografii Agaty Rz¹sowskiej- ju¿ wycofaæ.
Grabickiej i portretów rysowaWraz z B³a¿ejem Ma³czyñnych przez architekta B³a¿eja skim sportretowa³a swoich s¹Ma³czyñskiego.
siadów - mieszkañców ChoszWystawa zosta³a po raz czówki, zarówno tych ogólnie
pierwszy zaprezentowana w znanych, jak aktor Artur Bar-

ciœ, jak i znanych tylko s¹siadom. Na zdjêciach i rysunkach
s¹ doroœli i dzieci, ludzie ró¿nych profesji, prezentuj¹cy
swoje pasje i zainteresowania.
Bohaterem niezwykle udanego portretu jest jeden z najstarszych mieszkañców Choszczówki, by³y ¿o³nierz AK i
uczestnik Powstania Warszawskiego, Jerzy Korulski.
Wystawa mia³a tak du¿e powodzenie, ¿e postanowiono
pokazaæ j¹ szerszej publicznoœci. Czêœæ portretów od 25
stycznia mo¿emy ogl¹daæ w
Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy
ul. Van Gogha 1. Ta bardzo
sympatyczna wystawa, daj¹ca
ogromn¹ satysfakcjê autorom
portretów, ich modelom i widzom dostêpna jest w BOK-u
do 15 lutego.
Joanna Kiwilszo

Obywatelski bud¿et w toku
Proces tworzenia bud¿etu partycypacyjnego w toku. Odby³y siê ju¿ dwa spotkania konsultacyjne z mieszkañcami
Bia³o³êki, którzy bud¿et bêd¹ tworzyæ. Jak siê okaza³o, zainteresowanie jest du¿e i koncepcji na wydawanie œrodków
bud¿etowych jest równie¿ sporo.
Mieszkañcy wiedz¹ co, nie ma w tym nic dziwnego, bowiem
wiedz¹ zaœ jak. I temu w³aœnie bêdzie to pierwszy w Bia³o³êce
s³u¿¹ dy¿ury konsultacyjne bud¿et partycypacyjny.
urzêdników ratusza, którzy t¹
Na drugim dy¿urze konsulwiedz¹ dysponuj¹. Na pierw- tacyjnym mo¿na by³o pytaæ o
szym dy¿urze pytania dotyczy- projekty dotycz¹ce aran¿owania
³y kultury, sportu i edukacji, a
terenów zielonych, tworzenia
bardziej szczegó³owo – jak orplaców zabaw i wybiegów dla
ganizowaæ masowe imprezy,
jak przygotowaæ zajêcia dla psów. Kolejne spotkanie z
osób niepe³nosprawnych, jak mieszkañcami – 10 lutego.
Warto siê spieszyæ ze sk³awykorzystaæ przyszkolne boiska, w czasie kiedy nie korzy- daniem wniosków, bo choæ terstaj¹ ju¿ z nich uczniowie. I w³a- min mija 9 marca, to projekty
œnie tych tematów dotyczy³y obywatelskie z³o¿one do 16
projekty mieszkañców. Pytañ i lutego bêd¹ na bie¿¹co weryw¹tpliwoœci by³o sporo, ale nie fikowane przez urzêdników, co

pozwoli ustrzec siê b³êdów i
zwiêkszy szanse na realizacjê.
O szczegó³ach dotycz¹cych
bud¿etu partycypacyjnego
pisaliœmy w poprzednim
wydaniu NGP, zachêcamy
czytelników do zapoznania
siê z nimi. Wiele przydatnych
informacji na ten temat znajduje siê równie¿ na stronach:
www.bialoleka.waw.pl i
twojbudzet.um.warszawa.pl.
(egu)

Zaproœmy je do sto³u i ...poznajmy!

Zima atakuje i nie mo¿emy d³u¿ej wykrêcaæ siê od pomocy naszym
skrzydlatym s¹siadom. W powietrzu nie ma owadów, a roœliny i nasiona
przykry³ œnieg. By ptaki mog³y w dobrej kondycji przetrwaæ do wiosny,
potrzebne jest im nasze dokarmianie. Jesteœmy im to winni, choæby dlatego,
LIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
¿e miasto wci¹¿ kradnie ich naturalne miejsca ¿erowania i schronienia.
Na moim podwórku wisz¹ 4 karmniki: 2 ne zimy korzysta³y z nich tak¿e sikory,
zrobione z plastikowych butelek i 2 z plasti- dzwoñce, szpaki i kosy. Jeœli mieszkacie blikowych baniaków na wodê. £atwo je same- ¿ej parków czy ogrodów, do waszego karmmu zrobiæ (w dodatku bardzo niewielkim nika mog¹ te¿ zawitaæ rzadsi goœcie, jak np.
Pierwsza w nowym roku sesja – poza sprawami procedu- kosztem) i ³atwo umyæ, polecam (instrukcjê ziêba, czy¿, rudzik, szczygie³, gil, kowalik,
ich wykonania znajdziecie na naszej stronie kwiczo³, œpiewak, dziêcio³, a nawet gruboralnymi – ograniczy³a siê do jednej uchwa³y - bud¿etowej.
Bia³o³êccy radni wyst¹pili o podstawie tzw. specustawy internetowej). Codziennie obserwujê przy dziób oraz jeszcze inne ptaki. Rodzaj goœci
zwiêkszenie œrodków na budo- drogowej wymagaj¹ zwiêksze- nich du¿y ruch ptasiego drobiazgu. Na razie bêdzie te¿ zale¿a³ od tego, jak bêdzie wy(egu) sto³uj¹ siê tylko wróble i sikory, ale w minio- gl¹da³ i dla jakich ptaków karmnik bêdzie
wê dróg. Na budowê Marmu- nia o 405 tys. z³.
dostêpny oraz czym bêdziecie go nape³niaæ.
rowej potrzeba 346 tys. z³, na
przebudowê Wspó³czesnej –
By nasze dokarmianie ptakom s³u¿y192,5 tys. z³, na modernizacjê
³o, a nie szkodzi³o, musimy pamiêtaæ o
Ostródzkiej – 113,5 tys. z³, zaœ
kilku wa¿nych zasadach:
Nastêpna gazeta - 19 lutego
na budowê Srebrnogórskiej - Pokarm nie mo¿e byæ przetworzony:
40 tys. z³. Budowa ci¹gu pie- Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
nic solonego, przyprawionego, wêdzonego
szo-jezdnego na dzia³ce o nu- elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
itp. Najlepiej zastawiaæ stó³ dla ptaków tym,
merze ewidencyjnym 6/18 po- Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
ch³onie 575 tys. z³, wykup sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów czym ¿ywi¹ siê w naturze. A wiêc przede
gruntów pod budowê Frachto- w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate- wszystkim ziarna: soja, soczewica, groch,
mak, konopie, s³onecznik, siemiê lniane,
wej – 45 tys. z³.
ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam,
orzechy, rzepak, nasiona zbó¿. Takie mieZwiêkszenia œrodków wy- og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.
szanki
mo¿emy przygotowaæ sami lub
magaj¹ równie¿ inwestycje Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
kupiæ gotowe w sklepach zoologicznych
oœwiatowe. Na budowê szkotel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38
(przez internet mo¿na zamówiæ du¿e
³y podstawowej przy Ceramicznej potrzeba 102 tys. z³, poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 zestawy, które starcz¹ nam na ca³¹ zimê).
na budowê szko³y przy OrdoPtaki lubi¹ce owoce, np. kwiczo³y, kosy
Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
nówny – 84,5 tys. z³. I przedczy jemio³uszki uciesz¹ siê z pokrojonego w
strona internetowa - www.ngp.pl
szkola – przy Jesiennych Liœci
kostkê jab³ka lub suszonych rodzynek. Bare-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
(po³¹czone ze ¿³obkiem) – 400
dzo dobre s¹ mro¿one owoce, np. jarzêbiny,
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
tys. z³, przy Ceramicznej – 300
aronii, czarnego bzu, jagód lub porzeczek.
tys. z³, przy G³êbockiej – 250
redakcja: redakcja@ngp.pl
S³onina, która jest przysmakiem sikor i
tys. z³. Rozbudowa przedszko- OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
dziêcio³ów,
musi byæ surowa, bez ¿adnych
la przy Hemara poch³onie w nasi przedstawiciele:
dodatków. Po 3-4 tygodniach lub w czasie
tym roku kwotê 200 tys. z³.
Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515,
odwil¿y powinniœmy ja usun¹æ, bo zje³czeje
Wydatki bie¿¹ce, m.in. koszPawe³ 609-490-949
i mo¿e zaszkodziæ ptakom. Dobrym rozwi¹ty utrzymania urzêdu dzielnicy,
oraz biuro og³oszeñ:
zaniem s¹ kule z t³uszczu, z zatopionymi
koszty utrzymania i remontów
w nim orzechami i s³onecznikiem.
dróg, a tak¿e œrodki na odszko- „Marcin” ul. Œwiatowida
Chleb nie jest w³aœciwym pokarmem.
dowania dla w³aœcicieli nieru- róg Æmielowskiej paw. VIA
chomoœci wyw³aszczanych na tel. 22 423-63-64, 606-969-280
Jeœli jednak nie dysponujemy niczym in-

Zmiany w bud¿ecie

nowa gazeta praska

nym, pokrójmy go drobno, ususzmy i
dopiero taki podajmy ptakom.
Kaczki i ³abêdzie czêstujmy start¹
marchwi¹, posiekan¹ kapust¹ pekiñsk¹
i p³atkami owsianymi.
W ka¿dym przypadku wa¿ne jest,
by nie dopuszczaæ do psucia siê pokarmu,
poniewa¿ spleœnia³y czy gnij¹cy mo¿e
ptakom bardzo zaszkodziæ!
Równie wa¿ne jest zaopatrzenie ptaków w wodê do picia. Gdy na dworze panuje mróz, brak jest naturalnych Ÿróde³
wilgoci i ptakom grozi odwodnienie.
- Karmnik musi byæ zadaszony, by na
jedzenie nie pada³ œnieg (lub deszcz).
Powinien mieæ boczne œcianki, które bêd¹
zabezpieczaæ przed wysypywaniem siê
ziarna. Niezbêdna te¿ jest wysuwana
pod³oga, co umo¿liwi ³atwe sprz¹tanie
starej karmy oraz ptasich odchodów.
Ja preferujê karmniki butelkowe: chroni¹
karmê przed zamoczeniem, wyposa¿one
s¹ w dozownik ziarna, ³atwo je oczyœciæ.
Mo¿na je kupiæ w sklepach zoologicznych
lub wykonaæ samodzielnie.
Mog¹ z nich korzystaæ tylko drobne ptaki, zatem jeœli chcemy te¿ goœciæ go³êbie,
gawrony czy kawki, rozwi¹zaniem bêdzie
przygotowanie odrêbnych jad³odajni.
Karmnik powinien byæ tak usytuowany,
by utrudniony by³ do niego dostêp drapie¿nikom, np. kotom. Odpowiedni bêdzie balkon lub zaciszne miejsce na podwórku (w
ogródku) w pobli¿u gêstych krzewów, gdzie
nasi sto³ownicy bêd¹ mogli siê schroniæ w
razie niebezpieczeñstwa, jakim mo¿e byæ
atak ze strony ptasich drapie¿ników
(krogulec, pustu³ka). Jeœli brak jest takiej
naturalnej os³ony, mo¿e j¹ zast¹piæ stos
ga³êzi, który ustawimy niedaleko karmnika.
- Regularnie uzupe³niajmy pokarm, poniewa¿ ptaki przyzwyczajaj¹ siê do sto³ówki i bêd¹ przylatywaæ do niej nieraz z du-

¿ych odleg³oœci. Jeœli o nich zapomnimy, niepotrzebnie strac¹ du¿o energii, co przy z³ych
warunkach pogodowych mo¿e siê skoñczyæ
dla nich tragicznie. Z drugiej strony, nie
podawajmy zbyt wiele pokarmu, by nie
zalega³ i nie psu³ siê. Zepsuty czy choæby
tylko namoczony natychmiast usuwajmy.
Dokarmiaj¹c m¹drze ptaki pomagamy
im przetrwaæ trudn¹ porê, ale te¿ czerpiemy z tego niesamowit¹ satysfakcjê i przyjemnoœæ. Podpatrywanie przy karmniku ich
zachowañ dostarcza zarówno wiedzy na ich
temat, jak te¿ wiele radoœci. Zdarza siê jednak, ¿e korzystanie w tym celu z balkonów
czy parapetów rodzi s¹siedzkie konflikty.
Przy odrobinie dobrej woli mo¿na je rozwi¹zaæ, z korzyœci¹ dla ptaków i s¹siedzkich stosunków. Tak siê w³aœnie sta³o na osiedlu Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”, gdzie na podwórku w wyniku mediacji
zaistnia³ karmnik, postawiony przez administracjê osiedla. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie
szanowany przez wszystkich mieszkañców
i do koñca zimy nie zabraknie w nim dobrego po¿ywienia dla skrzydlatych s¹siadów.
A gdybyœmy bardziej racjonalnie gospodarowali miejsk¹ zieleni¹, najlepsz¹, naturaln¹ sto³ówk¹ dla ptaków by³yby rosn¹ce na
osiedlowych podwórkach, skwerach i w parkach krzewy ozdobne. Owoce cisu, berberysu, dzikiej ró¿y, irgi, ligustra, mahonii, ognika szkar³atnego i rokitnika w¹skolistnego nie
tylko piêknie wygl¹daj¹, ale te¿ s¹ chêtnie zjadane przez ptaki. Podobnie jest z jab³oni¹
ozdobn¹ (rajskie jab³uszka), jarz¹bem m¹cznym i pospolitym (jarzêbina), g³ogiem, bzem
lilakiem oraz tarnin¹. Te ostatnie œwietnie nadaj¹ siê te¿ na ¿ywop³oty, w których ptasi drobiazg znajduje najlepsze schronienie przed
atakami drapie¿ników. Zadbajmy wiêc, by
takie w³aœnie roœliny pojawi³y siê na trawnikach pod naszymi domami.
Renata Markowska
Noga w £apê

