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Nadchodzi
strefa
OPŁAT
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PRAGA
BŁYSKA

s. 6

Udany początek
sezonu dla piłkarzy praskiej UKS
Błyskawicy. Trwa
nabór.
SP O RT

SZCZUR W WIELKIM
MIEŚCIE

s. 5

Szczury opanowały miasto. Nie te korporacyjne, lecz prawdziwe, wszędobylskie,
rozlokowane licznie w piwnicach, altanach śmietnikowych, a niekiedy nawet
w mieszkaniach.
i n tr uzi

MAMY PIENIĄDZE
DO WYDANIA

s. 8

Można już oddać swój głos na projekty
zgłoszone w ramach tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Także i tym razem polecamy projekty przygotowane
w ścisłej współpracy z mieszkańcami.
B UDŻET OBYWATELSK I
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mieszkańcy nie płacą

dobro
wspólne

JACEK WACHOWICZ,
RADNY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

KAMIL CIEPIEŃKO,
RADNY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
Wzdłuż naszego wybrzeża powstaje
mur. Jest wysoki i straszny. Podobno
taki ma być, szczególnie straszny dla
fali powodziowych, które mają nas
nawiedzać w przyszłości. A gdyby
go trochę oswoić? W końcu to ponad
2 km żelbetu. Dlatego postanowiłem
wyjść z pomysłem pomalowania go,
aby nadać mu przyjazny charakter. Co
ciekawe, istnieją nawet specjalne farby
oczyszczające powietrze ze smogu,
które możemy wykorzystać. Pozostaje kwestia projektu. Jak tylko dostanę
zielone światło od wykonawcy, wspólnie zastanowimy się, jak go ubarwić.
Kolejny pomysł, w tym samym duchu, to ogromna magistrala ciepłownicza przy moście Gdańskim, słowem: rura. Smutny, szary codzienny
widok pasażerów tramwajów, którzy
pokonują most w drodze do pracy.
Zaproponowałem, aby na całej długości magistrali umieścić rysunki
i hasła o pozytywnym przesłaniu.
To inwestycje, które generują niewielkie koszty, a ich wartość dodana
jest ogromna. To ważne w dobie recesji wywołanej pandemią. Podobnie
jak iluminacja pomnika ks. Ignacego
Skorupki przy naszej katedrze. Dzięki zaangażowaniu urzędu udało nam
się oświetlić pomnik biało-czerwonym światłem. Na rocznicę 100-lecia
Bitwy Warszawskiej prezentował się
znakomicie. Może to czas, aby iluminacje zyskały też inne praskie obiekty? Jest pole do popisu! Zgłaszajcie

swoje pomysły, wszak dzielnica to
dobro wspólne i wszyscy jesteśmy za
nią odpowiedzialni.
A właśnie, jeśli mowa o odpowiedzialności, to wystartował budżet
obywatelski. Oczywiście nie mogło
w nim zabraknąć projektów naszego
stowarzyszenia, o których przeczytacie na kolejnych stronach „Przeglądu”. Budżet ma to do siebie, że
często wygrywają w nim projekty,
które nijak mają się do wcześniejszych ustaleń. Smutnym przykładem
są skwer przy ul. Szymanowskiego
i dawno już zdemontowany tzw. pokój spotkań czy obecne siedziska
w przestrzeni krzewów od strony
ul. Dąbrowszczaków. Projekt okazał
się chybiony, bo zasłania widoczność
kierowcom. Co ciekawe, okazało się
to dopiero po wybudowaniu siedzisk.
Suma tych dwóch projektów to ponad 100 tys. zł. Stać nas?
W tegorocznej edycji jestem autorem projektu „Skatepark. Kocham
Pragę” w Ogrodzie Jordanowskim
przy ul. Namysłowskiej. Zanim złożyłem projekt, zorganizowałem dla
mieszkańców spotkanie, podczas
którego podjęliśmy wspólną decyzję. Dodam tylko, że projekt ma nr 3
na liście do głosowania. Pamiętajmy,
że o dobro wspólne, nie tylko trzeba
wspólnie dbać, ale też walczyć.

Od kilku lat mieszkańcy osiedla
Syrkusów przeżywali koszmar
z rozjeżdżaniem terenów zielonych
i parkowaniem obcych samochodów pod ich oknami. Rusza pilotażowy program stref parkowania
bezpłatnego wewnątrz osiedlowy
wyłącznie dla mieszkańców!
W marcu 2020 r. wystąpiłem do
Zarządu Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy o możliwość zorganizowania stref parkowania wyłącznie dla mieszkańców w trzech
obszarach: kwartał ograniczony
ulicami Ratuszowa/Jagiellońska/
Świętych Cyryla i Metodego/Targowa, kwartał ograniczony ulicami
Olszowa/WybrzeżeSzczecińskie/
Kłopotowskiego/Panieńska i kwartał ograniczony ulicami Brechta/
Skoczylasa/pl. Hallera/Dąbrowszczaków. Moja interpelacja przyniosła skutki. Mieszkańcy okolicznych

BARBARA DOMAŃSKA,
RADNA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
Przed nami kolejna, siódma już edycja budżetu obywatelskiego. Budżetu, z którym byłam zawodowo związana od samego początku. Stałam
się nawet zdobywczynią dyplomu
pod dumną nazwą „Bohater Budżetu Partycypacyjnego”. Tak wówczas
niefortunnie zwał się ów budżet, odstraszając już samą swą trudną do
wypowiedzenia nazwą.
Drugi rok mam okazję uczestniczyć w tym procesie w zupełnie innej
roli. Rok temu zadebiutowałam jako
projektodawca i odniosłam całkiem
niemały sukces – dwa moje projekty

Pierwszym osiedlem będą Syrkusy, czyli kwartałRatuszowa/Jagiellońska/Świętych Cyryla i Metodego/Targowa.
Niebawem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu
i ruszy wydawanie identyfikatorów.
Po przetarciu szlaków następnymi
obszarami będą: Olszowa/Wybrzeże Szczecińskie/Kłopotowskiego/
Panieńska oraz Brechta/Skoczylasa/pl. Hallera/Dąbrowszczaków.
Dla uspokojenia mieszkańców
Pragi informuję, że taki projekt
sprawdza się doskonale w dzielnicy Wola.

oświata
i rekreacja

ANDRZEJ SOWA,
RADNY DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

Budżet obywatelski
zostały wybrane. Już wkrótce będą
widoczne efekty w postaci naprawionych alejek oraz nowych, atrakcyjnych urządzeń na placu zabaw
w parku Praskim. Największy jednak sukces ma wymiar niematerialny. To mobilizacja i zaangażowanie
sąsiadów i znajomych, ich wiara w
to, że warto. Warto się zaangażować,
pomimo że często wcześniejsze doświadczenia z poprzednich edycji
były zniechęcające.
To zaangażowanie przełożyło się
na moje tegoroczne propozycje.
Każda z nich (oprócz jednej, ale
o tym za chwilę) to wynik rozmów
z mieszkańcami różnych części Pragi. „Podoba mi się twój pomysł placu
zabaw, ale dla mnie park Praski jest
za daleko. Nie możesz złożyć projektu w Jordanku?” – tak powstała
koncepcja parku trampolin przy
ul. Otwockiej. Koncepcja kusząca,
nie tylko dzieci pewnie by miały zabawę… Tak samo zrodził się pomysł
tężni – wielu mieszkańców pytało,
czemu tylko na pl. Hallera, czy nie

budynków w określonej strefie,
posiadający identyfikatory, łatwiej
znajdą miejsca do zaparkowania
auta. Zwiększy się bezpieczeństwo,
bo z czasem wszyscy przyswoją zasady funkcjonowania wprowadzonego regulaminu, co przyczyni się
do poprawy komfortu życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu pojazdów.
Ważnym elementem jest również
włączenie służb takich jak straż
miejska czy policja. Wjazd, zatrzymanie i korzystanie z wyznaczonych
miejsc będzie możliwe po uzyskaniu
identyfikatorów. Wydanie identyfikatorów będzie nieodpłatne.
W sierpniu zarząd dzielnicy podjął
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
i wprowadzenia regulaminu wjazdu, zatrzymywania i korzystania
z miejsc postojowych na obszarze
Osiedla Praga I. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przygotowuje identyfikatory oraz wnioski do
uzyskania identyfikatorów.

da się po tej stronie torów. Oczywiście, że się da! Wystarczy zagłosować na tężnię przy ul. Białostockiej.
Wyjątkowym dla mnie projektem jest „Zielona Brzeska – finał”. To temat, który od paru lat
szczególnie mnie zajmuje. Wszyscy przechodzący odcinkiem od
ul. Ząbkowskiej do ul. Białostockiej pamiętają, że jeszcze do niedawna było tam brudne klepisko
upstrzone porzuconymi butelkami
i psimi odchodami. Patrzyły na to
dzieci idące do szkoły. To dla tych
dzieci, aby nie utrwalały w sobie
tego obrazu beznadziei, należało
to zmienić. W ramach inicjatywy
lokalnej wraz z rodzicami z SP73
malowaliśmy płot i stawialiśmy
donice. Potem w ramach budżetu
obywatelskiego udało się zasadzić rośliny wzdłuż ogrodzenia
i przy ulicy. Jest dużo lepiej – teraz
czas na finał! Trzeba jeszcze wymienić to pogięte ogrodzenie między chodnikiem a jezdnią. Czy się
uda? Zapraszam do głosowania!

Skończyły się wakacje. My wracamy
do pracy, dzieci i młodzież wracają
do szkół. Trudno zrozumieć decyzje
ministra edukacji narodowej o braku obowiązku zasłaniania ust i nosa
przez uczniów w szkolnych placówkach. Maseczki musimy nosić w sklepach, w urzędach, w przychodniach,
w komunikacji miejskiej. Dlaczego
nie w szkołach, w których jest tak
duże skupienie osób? Cała nadzieja
w mądrości władz Warszawy i Pragi-Północ, a także dyrektorów praskich
szkół, na których spoczywa ogromna
odpowiedzialność zrzucona przez
MEN zapewnienia bezpiecznych warunków do nauki i pracy uczniom,
nauczycielom i pracownikom.
A teraz kilka słów o konkretnych,
własnych działaniach związanych
z mandatem radnego, którymi chciałbym się z Państwem podzielić.
Jeszcze w czerwcu wspólnie z dyrektor Zespołu Szkół nr 14 Małgorzatą Augustowską rozpoczęliśmy
starania o środki finansowe na zakup
nowego serwera do pracowni informatycznej w budynku byłego Gimnazjum nr 30. Dzięki błyskawicznym
decyzjom zastępcy burmistrza odpo-

wiedzialnego za oświatę, Dariusza
Kacprzaka, udało się je znaleźć i od
września młodzież będzie mogła
uczyć się w nowoczesnej pracowni
pozwalającej na realizowanie materiału w profilowanych klasach informatycznych.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów
i pracowników jednej z praskich
podstawówek, we współpracy z dyrekcją szkoły, złożyłem interpelację,
prosząc o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania handlu
narkotykami w otoczeniu placówki. Efektem naszych starań mocno
wspartych przez zarząd dzielnicy jest
objęcie rejonu szkoły ścisłym nadzorem prewencyjnym przez patrole
Referatu Szkolnego Straży Miejskiej,
co – mam nadzieję – poprawi bezpieczeństwo dzieci i dorosłych.
Każdego dnia cieszy mnie wypełniona ćwiczącymi młodymi ludźmi,
którzy wakacje spędzają w Warszawie, otwarta hala przy ul. Szanajcy
17/19, o co od dawna zabiegałem.
Hala bez klimatyzacji, ale za to z atmosferą tworzoną przez pracujących
tam ludzi, pracowników rozumiejących misję Dzielnicowego Ośrodka
Sportu jako miejsca otwartego na
ludzi i dla ludzi.
Kończąc, chciałbym serdecznie
zachęcić Państwa do głosowania na
projekt „Zumba dla dorosłych, zabawa dla dzieci”, który jako radny
stowarzyszenia Kocham Pragę zgłosiłem w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021.
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na pradze powstaje
strefa problemów
TEMAT NUMERU
Przy praskich ulicach staną
parkomaty. Czy samochody przyjezdnych przeniosą się
na podwórka?
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Władze miasta postanowiły objąć
strefą płatnego parkowania tereny
Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową)
oraz Starej Pragi i Szmulek (od
Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie zoo.
Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania związany był
m.in. z uruchomieniem kolejnych
odcinków drugiej linii metra, co
wyraźnie wpłynęło na sytuację
parkingową w dzielnicy. Jak tłumaczą urzędnicy, analizy oraz
dane z istniejącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
(SPPN) potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy.
Skłania ich również do krótszego postoju, zwiększając rotację
i ułatwiając znalezienie wolnego
miejsca przyjezdnym oraz mieszkańcom. Druga grupa może skorzystać z zakupu abonamentu,
uprawniającego do darmowego
postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.
– Dla wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu w czasie epidemii, będziemy dalej przenosić
parkowanie z chodników na ulice.
Proces przenoszenia parkowania
na jezdnię lub do zatok musi być
stały, bo świat po pandemii będzie
inny niż ten, który znamy. Ponadto uważamy, że piesi zasługują
na szerokie i bezpieczne chodniki, które spełniają obowiązujące
standardy – przekonywał prezydent Rafał Trzaskowski.
Efekty tych deklaracji są już widoczne. Na ul. Jagiellońskiej, na
odcinku od ronda Starzyńskiego do pl. Hallera, i następnie od
ul. Ratuszowej do al. Solidarności, jeden z pasów jezdni został

przemalowany na pas do parkowania. Podczas ostatniej sesji
rady dzielnicy, na wniosek radnego Kamila Ciepieńko, zaapelowano do władz miasta, o zaniechanie nowej organizacji ruchu na
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PRZEMYSŁAW GRUZ

Dodatkowo, po drugiej stronie ul. Jagiellońskiej, od strony osiedla, znajduje się szeroki
i bezpieczny chodnik, a pomiędzy ulicą a ogrodem zoologicznym są aleja spacerowa
i ścieżka dla rowerów. Zwężanie ważnej ulicy pod pretekstem
poszerzania kolejnego chodnika
budzi kontrowersje.
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ul. Jagiellońskiej przynajmniej do
czasu zakończenia przebudowy
ul. Wybrzeże Helskie. – Ten odcinek ulicy jest wykorzystywany
przez kierowców jako alternatywa dla zamkniętego „wybrzeża”,
zarówno przez tych, którzy tylko przejeżdżają przez Pragę, jak
i samych mieszkańców – mówi
radny Ciepieńko. – Teraz, gdy
ulica zostanie zwężona, samochody podczas komunikacyjnego szczytu utkną tu na dobre,
a wraz z nimi hałas i spaliny.

To niejedyny problem związany
z wprowadzenie SPPN na Pradze-Północ. Po pierwsze liczba miejsc
parkingowych się zmniejszy, a po
drugie osoby, które chcą uniknąć
opłaty za parkowanie, mogą wjeżdżać na podwórka i zabierać miejsca
mieszkańcom. Z takim problemem
musiała się zmierzyć m.in. Wola,
gdzie parkowanie na podwórkach
stało się prawdziwą plagą.
Władze dzielnicy musiały uruchomić program mający za zadanie uporządkować parkowanie

i zapobiec przekształcaniu podwórek w dzikie parkingi. Objęte
nim zostały niektóre podwórka,
na które wjazd, zatrzymywanie
się i parkowanie na nich jest możliwe tylko dla osób posiadających
specjalny identyfikator, służb
miejskich oraz jednośladów. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne. – Wydajemy je m.in. osobom
posiadającym meldunek w obrębie danego osiedla, posiadającym
tytuł prawny do nieruchomości
na danym podwórku czy administratorom nieruchomości – wymienia Krzysztof Strzałkowski,
burmistrz Woli.
Płatne parkowanie jest też problemem dla właścicieli lokali handlowych i usługowych, gdyż abonamenty będą wydawane na podstawie
adresu zameldowania, a nie prowadzenia działalności gospodarczej.
Tymczasem lwia część przedsiębiorców nie ma meldunku w miejscu,
gdzie działa ich firma, będą musieli
zapłacić tysiące złotych rocznie za
parking. Małe firmy, które nie mogą
się obejść bez samochodu, może to
doprowadzić do bankructwa. Będą
musiały bowiem zapłacić ok. 30 zł za
dzień, czyli ponad 7 tys. zł rocznie.

Nowa Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zacznie
obowiązywać od 7 września. Będzie to dodatkowych kilkadziesiąt ulic, warto więc sprawdzić,
czy obejmie rejon naszego zamieszkania. Jeśli tak, to możemy
złożyć wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca, który pozwoli nam spokojnie parkować w
strefie. Koszt 30 zł. Uwaga, abonament wcale nie gwarantuje
nam miejsca parkingowego.
Wniosek o wydanie abonamentu można złożyć we wszystkich
Punktach Obsługi Pasażera ZTM.
Na Pradze znajdują się one na
Dworcu Wschodnim oraz stacji
metra Dworzec Wileński.
Wszelkie informacje odnośnie
wyrobienia abonamentu znajdują
się na stronie internetowej ZDM.
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KRÓTKO Z PRAGI

Koronawirus
wycina inwestycje
Nie będzie żłobka przy ul. Stolarskiej. Pod znakiem zapytania stoi
też budowa budynku komunalnego.
Jak tłumaczą władze miasta, to skutek recesji spowodowanej koronawirusem. Ponad 5,8 mln zł zostanie
zwróconych do kasy miasta. W budżecie dzielnicy pozostanie „zamrożonych” prawie 25 mln zł. To, czy
środki te będzie można uruchomić, dowiemy się po określeniu
skutków pandemii. Słowem, czekamy na zielone światło z lewego
brzegu.

Radni pokłócili się
o politykę rządu
Podczas ostatniej sesji pomysł klubu radnych PiS, o wykorzystaniu
rządowego funduszu lokalnego,
który miałby ratować praskie inwestycje, podzielił radnych i stał się
kością niezgody pomiędzy przedstawicielami PiS, PO oraz SLD. Politycy zaczęli nawzajem przerzucać
się odpowiedzialnością za stan polskiej gospodarki i finansowe konsekwencje rządowych obostrzeń.
W efekcie radni PiS opuścili obrady. Wrócili jednak wtedy, gdy w porządku obrad pojawiły się skargi na
zarząd dzielnicy.

Stalowa 39 do
zamieszkania
Odwrócone zielone dachy, jasna cegła na elewacjach i wiele odniesień
do historii Warszawy i Pragi – przy
ul. Stalowej 39 zakończyła się budowa dwóch 7-kondygnacyjnych
budynków. W budynkach znajdują
się 202 mieszkania o metrażach od
24 do 112 mkw. i 50 miejsc parkingowych w garażu podziemnym,
a także lokale usługowe na parterze.
Całość dopełniają otwarty dziedziniec z placem zabaw, eleganckie
lobby z posadzką w geometryczny
wzór oraz płaskie dachy, których
część wykończono zielenią. Inwestycja została przeprowadzona
przez Bouygues Immobilier Polska.

Rozrywkowe
centrum Pragi
Sezon letni w kultowej Hulakula
przy ul. Jagiellońskiej trwa w najlepsze! Zumba na świeżym powietrzu,
leżaki i muzyka na żywo to tylko
niektóre z atrakcji przewidzianych
dla gości warszawskiego centrum
rozrywki. W poniedziałki, od godz.
16, odbywają się międzypokoleniowe
imprezy przy dźwiękach przebojów
w aranżacji DJ Wiki, a w piątki Hulakula zaprasza do swojego ogródka
na chillout na leżakach. Gwiazdą
wieczoru będą orzeźwiające koktajle
na bazie toniku, a odpoczynek umilą
sety jednego z DJ-ów rezydentów.
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Senior w internecie
KAMPANIA na pradze
PATRONAT

„Senior w internecie” – to nowa inicjatywa realizowana
przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ. Jej celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, którzy coraz częściej korzystają z nowych technologii. „Przegląd Praski” jest partnerem medialnym kampanii.
REDAKCJA
Pandemia koronawirusa sprawiła,
że seniorzy w ostatnich miesiącach
zostali postawieni pod ścianą i byli
zmuszeni przenieść się jeszcze aktywniej do sieci, by nie stracić kontaktu z bliskimi, zapłacić rachunki
czy zrobić zakupy.
Programy pomagające seniorom
w opanowaniu podstawowych
umiejętności z obsługi komputera
realizowane są już od dłuższego
czasu. Ale dopiero pandemia koronawirusa, która zmusiła seniorów
do pozostania w domu w obawie
o własne zdrowie, stała się prawdziwym testem znajomości nowych technologii. Już nie w teorii,
ale w praktyce musieli wykorzystać zdobyte umiejętności. Nie
każdy poradził sobie celująco.
Co trzecia osoba powyżej 60.
roku życia korzysta aktywnie
z komputera i telefonu komórkowego. Seniorzy spędzają w ten
sposób nawet od 2 do 4 godzin
dziennie. Czego szukają w sieci? Sprawdzają pocztę, są obecni
w mediach społecznościowych,
by utrzymywać kontakt z rodziną,
dziećmi i wnukami, coraz częściej
robią zakupy i płacą rachunki. Wirtualny świat, który ma im ułatwić
funkcjonowanie jest jednak pełen niebezpieczeństw. – „Internet”
i „cyfryzacja” to słowa, które na
stałe weszły już do naszego słownika. Niestety, dla wielu naszych
dziadków, ale też rodziców, to, co

kryje się za ich definicją, wciąż
stanowi wyzwanie – mówi Kamil
Ciepieńko, radny dzielnicy, jeden
z pomysłodawców kampanii dla
seniorów. – W przestrzeni publicznej nie brakuje ostrzeżeń przed
zagrożeniami w sieci, ale wciąż

tatu, który poprowadził dr Łukasz
Kister, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, było poznanie realnych
potrzeb osób starszych, by przygotować program, który będzie spełniał ich oczekiwania. Okazuje się
bowiem, że prascy seniorzy mają

jest zbyt mało kampanii, które w
praktyczny sposób nauczą seniorów, jak bezpiecznie korzystać z
dobrodziejstw internetu – dodaje
praski radny.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
seniorów, Urząd Dzielnicy Praga-Północ przeprowadził warsztat
wprowadzający. W zamkniętym
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz środowisk
wspierających i pracujących na co
dzień z seniorami. Celem warsz-

problemy z rozpoznawaniem wiarygodności stron internetowych,
m.in. bankowych, chcieliby opanować umiejętność wykonywania
przelewów, robienia zakupów on-line. Nie chcą wiedzy teoretycznej i nauki z budowy komputera,
chcieliby biegle poruszać się po
stronach internetowych, znajdować potrzebne informacje na portalach internetowych, założyć profil zaufany, żeby kontaktować się
z urzędem, a nawet aktywnie pro-

wadzić media społecznościowe,
przesyłać zdjęcia rodzinie. Celem
kampanii „Senior w internecie”
jest nie tylko oswojenie z siecią,
lecz także poprawa bezpieczeństwa, tak by seniorzy nie padli
ofiarą przestępców wyłudzających
dane lub żerujących na niewiedzy i naiwności. – Czas jest trudny
i powinniśmy go wykorzystać na
działania skierowane do seniorów.
Kampania przyczyni się do popularyzowania wiedzy o internecie. Seniorów mamy dużo, należymy do
czołówki dzielnic, w których jest
wiele osób w podeszłym wieku,
dlatego każdy taki program jest
potrzebny – mówi Wojciech Gajewski, dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy.
Miejsca, do których przychodzą
seniorzy, odwiedzą eksperci, którzy
w pigułce przekażą najważniejsze
informacje na dany temat. Spotkania
będą trwać od 15 do 30 minut i będą
organizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Seniorzy
będą mogli przyjść z własnym sprzętem i od razu rozwiać wątpliwości,
zadawać pytania. Instytucje, które
współpracują na terenie dzielnicy
z seniorami, m.in. Ośrodek Pomocy
Społecznej, Dom Kultury Tu Praga czy Biblioteka Publiczna im. ks.
Twardowskiego, zbierają opinie i potrzeby, które pomogą organizatorom
ułożyć harmonogram warsztatów.
Pierwsze warsztaty w ramach kampanii „Senior w internecie” rozpoczną się we wrześniu.
Partnerem kampanii jest Instytut Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju i Instytut Staszica.

MIESZKAŃCY
PROSZĄ
O GŁOS
POLITYKA
Ponad tysiąc podpisów zebrali
Bezpartyjni Samorządowcy pod
projektem uchwały dotyczącej
referendum w sprawie podziału
Mazowsza. Wniosek trafił już do
Sejmiku Województwa Mazowieckiego i czeka na podjęcie decyzji.
Pojawiające
się
doniesienia
o utworzeniu dwóch oddzielnych
województw na Mazowszu budzą
wiele emocji i kontrowersji. Nic
dziwnego – dla ponad 5 mln mieszkańców obecnego województwa
mazowieckiego oznaczałoby to
ogromne zmiany. Dodajmy, niezwykle kosztowne zmiany, bo taka reorganizacja administracji i wszelkich
instytucji publicznych to dodatkowe ogromne koszty, nie tylko finansowe, lecz także społeczne. – Nie
wyobrażam sobie, by w tak ważnej
dla mieszkańców sprawie nie zapytać ich o zdanie. Województwo to
wspólnota samorządowa, tworzą ją
ludzie. To przede wszystkim oni powinni mieć prawo decydować, czy
chcą zostać podzieleni – mówi Dariusz Wolke, zastępca burmistrza
dzielnicy Praga-Północ, członek
komitetu referendalnego.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum został
złożony w sierpniu do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego jako
inicjatywa uchwałodawcza. Radni
sejmiku decyzję mogliby podjąć
już na najbliższym posiedzeniu.
Inicjatorzy podkreślają, że takie
referendum powinno odbyć się
jeszcze przed podjęciem decyzji
politycznych na ten temat. W skład
komitetu referendalnego weszli
zastępcy burmistrza dzielnicy Praga-Północ oraz radni stowarzyszeDB
nia Kocham Pragę.
PROMOCJA

Ząbkowska 2
Przystanek Piekarnia to kontynuacja wielopokoleniowej firmy
założonej pod nazwą Piekarnia
Osiedlowa Sławomir Krzosek. Wyróżnia nas tradycja pielęgnowana
od najmłodszych lat oraz wieloletnie rzemiosło i pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Od kilkudziesięciu lat wypiekamy
nasze produkty zgodnie z zasadą, że żyjąc zgodnie z naturą i respektując jej prawa, dostarczamy
naszemu organizmowi najlepsze

składniki. Dlatego wszystkie nasze
chleby produkujemy na własnych
zaczynach, pozwalając na wielogodzinną, naturalną fermentację,
dzięki której wyzwalają się naturalne aromaty i charakterystyczny
smak, który można poznać tylko
w naszych wypiekach.
Rozpoznawalnym produktem kojarzonym z Przystankiem Piekarnia
jest nasze autorskie dzieło – chleb
orkiszowy z Bingen. Na jego bazie
stworzyliśmy całą linię produktów

orkiszowych, które wyróżniają się
tym, że są produkowane w 100 proc.
z mąki orkiszowej z tzw. gatunków
uznawanych przez św. Hildegardę z
Bingen, jako posiadające właściwości lecznicze. Wiele osób potwierdza poprawę samopoczucia po ich
spożyciu. Warto zaznaczyć, że w
dobie wszechobecnej nadwrażliwości na gluten, pieczywo orkiszowe
jest wyjątkowo dobrze tolerowane przez organizm. Budowa glutenu orkiszowego jest odmienna

od budowy glutenu pszenicznego.
Dzięki większej ilości gliadyn oraz
kilkunastogodzinnej fermentacji
ciasta gluten ten jest lepiej rozkładany przez enzymy trawienne
i w większości przypadków nie
powoduje
uczucia
„nadętego
brzucha”. Dodatkowo w orkiszu
znajduje się naturalny antybiotyk
– rodanid, który jako substancja
biologicznie aktywna naturalnie
występuje w mleku kobiecym, ślinie i krwi. Orkisz zawiera więcej

witamin i składników mineralnych
niż pszenica uprawiana w sposób
przemysłowy.
Wielu konsumentów chleba oczekuje równych bochenków, lśniącej
skórki. W Przystanku Piekarnia
doświadczysz rzemiosła ludzkich
rąk, dlatego każdy bochenek ma
swój niepowtarzalny kształt i charakterystyczny smak. Na Pradze
znajdziesz nas przy ul. Ząbkowskiej 2 i ul. Grochowskiej 210/212
– serdecznie zapraszamy!

Bezpłatny magazyn mieszkańców Pragi-Północ
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SZCZUR W WIELKIM MIEŚCIE
INTRUZI

Szczury opanowały miasto. Nie te korporacyjne, lecz prawdziwe, wszędobylskie, rozlokowane licznie w piwnicach, altanach śmietnikowych, a niekiedy
nawet w mieszkaniach.
BARBARA DOMAŃSKA
Szczurza inwazja stanowi problem,
który narasta z roku na rok. Trzeba
tu jasno powiedzieć, dotyczy on nie
tylko Pragi. Z plagą tych gryzoni
zmaga się cała Warszawa. Nawet
najbardziej reprezentacyjne miejsca stolicy mają swoich nieproszonych lokatorów. Jakiś czas temu
media opublikowały zdjęcia szczurów pracowicie oczyszczających
z resztek pożywienia teren wokół
tzw. patelni, czyli wejścia do metra
przy ul. Marszałkowskiej. To pożywienie nie spadło z nieba, zostało
porzucone przez ludzi, którzy potem dziwią się: „Skąd te szczury?”.
Osobiście niedawno stanęłam oko
w oko z gromadką szczurów, dobrze
odżywionych i absolutnie niezestresowanych obecnością człowieka,
przy opracowywaniu zupełnie innego tematu. Nie samo spotkanie
było jednak największym zaskoczeZAPROSZENIE

niem. Najbardziej zadziwiło mnie
to, że nikt z mieszkańców nie zgłosił
problemu odpowiednim służbom.
A przecież wystarczy telefon do administracji czy urzędu.
Urząd Dzielnicy Praga-Północ walkę z gryzoniami prowadzi od dawna. W czerwcu opracowano plan
kompleksowej deratyzacji praskich
kamienic. Do tej pory akcję odszczurzania przeprowadzono w ponad
50 budynkach przy ulicach: Kępnej,
Brzeskiej, Szwedzkiej, Siedleckiej,
Tarchomińskiej, Mackiewicza i Zachariasza. Jak zapewnia urząd, to
nie koniec działań, deratyzacja i dezynsekcja są przeprowadzane sukcesywnie w następnych budynkach.
Całą akcję prowadzi ZGN i to tam
najlepiej zgłaszać kolejne miejsca.
Oprócz tego została przygotowana
kampania informacyjna – na klatkach schodowych zostały wywieszone plakaty z apelem o stosowanie
się do zasad mających ograniczyć

szczurzą aktywność. To jest najważniejszy punkt walki z plagą. Trzeba
pamiętać,
że szczury
to najinteligentniejsze ze
zwierząt.
Tępione od
tysięcy lat,
wykształciły w sobie
zaawansowane mechanizmy
unikania
niebezpiec z e ń s t w.
Kto oglądał
film dokumentalny „Szczurołap”, ten to wie.
Nie tak łatwo pozbyć się tych gryzoni. Proste metody, takie jak deratyzacja, mogą zadziałać na krótką chwilę, jednak nie rozwiążą problemu.

Szczury wrócą tam, gdzie jest dużo
pożywienia. A tego w mieście jest pod
dostatkiem. Wyrzucamy codziennie
tony jedzenia, z czego skwapliwie
korzystają nie tylko szczury, lecz
także lisy, dziki i inne dzikie zwie-

rzęta coraz odważniej buszujące po
mieście. Stąd apel do mieszkańców –
dbajmy o porządek, nie rozrzucajmy
resztek pożywienia. Do tego apelu
dodałabym jeszcze jeden punkt –

dbajmy o koty wolno żyjące. Dawniej koty mieszkały w piwnicach
wielu domów. Były dokarmiane,
miały otwierane okienka. Transakcja była wiązana: były koty, nie
było szczurów. Potwierdza to pani
doktor
z kliniki
weterynaryjnej Kanvet przy
ul. Igańskiej, która
od wielu
lat
zna
wszystkie
bezdomne
koty
w
okolicy.
Jak
mówi, teraz została
ich tylko
garstka.
Ludzie je tępią, pozbawiając się
w ten sposób najlepszego, naturalnego sprzymierzeńca w walce ze
szczurami. Wykorzystajmy ten oręż
w tej nierównej walce.
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NOWY SEZON
BŁYSKAWICY

PROSTO
Z OGRODU

SPORT
W sierpniu drużyna Seniorów UKS Błyskawica rozpoczęła
rozgrywki ligowe w A-klasie oraz rywalizację w Pucharze Polski. Początek rozgrywek
można uznać za bardzo udany.

ZWIERZAKI
W czasie, kiedy wszyscy
z niepokojem śledziliśmy informacje o epidemii COVID-19,
w warszawskim ogrodzie zoologicznym przyszły na świat
cztery gepardziątka. Rodzicami zostali siedmioletnia Wilma
i sześcioletni Fred.

KRZYSZTOF JEZIERSKI
Podopieczni Grzegorza Szeligi
rozpoczęli z wysokiego „C” od
meczu Pucharu Polski z UKS
Borzęcin, w którym zaakcentowali dobre przygotowanie do
sezonu, odnosząc przekonujące
zwycięstwo 9:0. Najwięcej bramek strzelili Konrad Dzięcioł,
Michał Kowalski i Krzysztof
Marczak. Następnie przyszła
długo wyczekiwana I kolejka
A-klasy, w której prascy zawodnicy podejmowali drużynę Rządzy
Załubice. Przeciwnik postawił
nam trudne warunki, ale mimo
to trzy punkty zostały na Pradze,
po zwycięstwie Błyskawicy 4:3.
Ponownie dobry występ zaliczyli
Konrad Dzięcioł (dublet), Michał
Kowalski i Krzysztof Marczak,
który w końcówce spotkania zapewnił Błyskawicy pełną pulę
punktów.
W drugiej kolejce ligowej prażanie udali się do Rząśnika, aby
na wyjeździe powalczyć o kolejne trzy punkty. Dzięki doskonałej
dyspozycji zawodników mecz ułożony został na korzyść drużyny
z Pragi już w pierwszej połowie
i mimo ofensywnemu nastawieniu
przeciwnika
w drugiej części meczu zwycięskie punkty
pojechały
do
Warszawy
po
wygranej 4:2.
Tym
razem
dobrą
formę
strzelecką pokazali nasi nowi
zawodnicy: Bartosz Miedziński
i Konrad Szela,
którzy w kluczowych
momentach spotkania zdobyli bramki.
Z kompletem punktów ligowych
drużyna Błyskawicy przystąpiła do
kolejnego meczu Pucharu Polski.
Tym razem w Kątach Węgierskich
Błyskawiczni mierzyli się z drużyną KS Madziar Nieporęt. Podobnie
jak w poprzednich spotkaniach już
w pierwszej połowie meczu prascy
piłkarze dołożyli starań, aby szalę zwycięstwa przechylić na swoją
stronę. Plan udało się zrealizować,
bo do szatni na przerwę schodzili z dwubramkową przewagą.

Cztery gepardki to dziewczynki.
Rozhasane, pewne siebie, ale cały
czas pilnujące się mamy. Porozumiewają się pomiędzy sobą serią
popiskiwań, zupełnie niepodobnych do dźwięków wydawanych
przez inne koty. Gepard to smukły, muskularny, niezwykle elastyczny kot, z małą głową i niewielkimi, zaokrąglonymi uszami,
o bardzo wysokich nogach. Dzięki
takiej budowie ciała jest najszybszym lądowym ssakiem świata.

Młode gepardki mają na karku grzywę, która pomaga im maskować się,
a matce ułatwia przenoszenie.
Czy wiecie, że...
Gepard może przyspieszyć od 0 do
100 km/godz. w ciągu 3 s – tak samo
jak bolidy Formuły 1, a na krótkich
dystansach (ok. 500 m) może biec
z prędkością ponad 100 km/godz.
Gepard, najszybszy ssak lądowy
na świecie, należy do kategorii zagrożenia VU (narażone/vulnerable)
– czyli takiej, w której są gatunki narażone na wymarcie w stosunkowo
niedługim czasie. Kategorie zagro-

Ma pazury, które się nie chowają
tak jak u innych kotów, tylko są
wysunięte cały czas, co zwiększa
przyczepność do podłoża, szczególnie podczas wykonywania
gwałtownych zwrotów w pełnym
biegu. Długi, około 90-centymetrowy ogon służy jako balans.
Dorosłe samce ważą przeciętnie
42–65 kg, a samice ok. 30–45 kg.
Sierść geparda jest bardzo gęsta,
na spodzie ciała w kolorze białym,
na wierzchu płowa, z czarnymi,
gęsto ułożonymi drobnymi cętkami. Od wewnętrznego kącika oka
do pyska ciągnie się czarna pręga.

żenia ujęte są w Czerwonej Księdze
Gatunków Zagrożonych – publikowanej przez Międzynarodową Unię
Ochrony Przyrody (IUCN).
Gepardy zniknęły już z 91 proc. ich
pierwotnego zasięgu w Afryce i Azji.
Obecnie szacuje się, że populacja dorosłych osobników liczy ponad 6,5 tys.
osobników i nadal spada (dane IUCN)
– głównie z powodu utraty i fragmentacji siedlisk, konfliktu między ludźmi
i dziką przyrodą, wypadków drogowych i nielegalnego handlu. Chociaż
ich zasięg geograficzny wydaje się
dość duży na mapie, to gęstość populacji gepardów jest wyjątkowo niska.

KATARZYNA FAGASIŃSKA

Co prawda, przeciwnik próbował
w drugiej części meczu odrobić
straty i udało mu się zdobyć bramkę kontaktową, ale dzięki doskonałej dyspozycji obrońców Błyskawicy, w szczególności Szymona Gizy,
starania przeciwnika nie przyniosły rezultatu w postaci kolejnych
bramek. Dzięki doskonałej grze
i współpracy młodych skrzydłowych, Mateusza Malinowskiego
i Kamila Snopka, mecz zakończył
się zwycięstwem Seniorów Błyskawicy 2:1 i tym samym zawodnicy
z Pragi meldują się już w IV rundzie
Pucharu Polski na szczeblu regionu warszawskiego. Trener Szeliga

zaznaczał już w okresie przygotowawczym, że kadra Błyskawicy jest
szeroka i daje możliwość rotacji zawodników na poszczególnych pozycjach, a to daje możliwość grania
na wysokim poziomie, mimo dużej
częstotliwości spotkań w zawodach
ligi i pucharu. Trener wyznaczył
na ten sezon ambitne cele, które
zakładają walkę o powrót drużyny
z Pragi do rozgrywek na poziomie ligi okręgowej. Równolegle do
zmagań seniorów najmłodsi błyskawiczni z roczników 2009–2013

przebywali na obozie sportowym
w ośrodku AGROTUR w Nowej Wsi
Przywidzkiej. W trakcie obozu pod
okiem trenerów: Andrzeja Klimkiewicza, Grzegorza Szeligi oraz Tomasza Magierowskiego zawodnicy
doskonalili swoje umiejętności.
Nasi młodzi piłkarze dużo trenowali oraz rozegrali mecze kontrolne
z zaproszonymi drużynami: Bałtyk Gdynia, APK Jedynka Kartuzy
i GKS Przodkowo oraz wewnętrzne
mecze między rocznikami. Chłopcy brali również udział w licznych
miniturniejach
organizowanych
na terenie ośrodka, np.: minigolf,
bocce, snooker ball, rzut podkową,
„zośka”, „molkky”, oraz zwiedzili Muzeum
Piłki
Nożnej,
w którym mieści się niezliczona
ilość
piłkarskich
eksponatów
i pamiątek. Nie
zabrakło również czasu na
zabawę oraz relaks w basenie.
Nasi piłkarze
wrócili z obozu
uśmiechnięci oraz gotowi na nowy
sezon rozgrywek.
UKS Błyskawica prowadzi obecnie nabory do drużyn z roczników
2004 i młodszych. Jednocześnie
jest też możliwość sprawdzenia się
dla zawodników z doświadczeniem
w rozgrywkach seniorskich. Zainteresowanych zawodników zachęcamy do kontaktu z trenerami.
Dane kontaktowe dostępne są na
stronie klubowej pod adresem: uksblyskawica.pl. Można również kontaktować się przez portal Facebook.
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Pragi. Działamy od 2007 r. Redaguje zespół medialny.
Wydawcą i redaktorem naczelnym jest Kamil Ciepieńko.
Adres do korespondencji: ul. Targowa 73, 00-987 Warszawa skr. pocztowa 265,
e-mail: przeglad@przegladpraski.pl, reklama@przegladpraski.pl
Wydawcą gazety jest NetONE. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za
treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.
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MAMY PIENIĄDZE
DO WYDANIA

Już od 1 września można oddać swój głos na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego. Także i tym razem polecamy projekty stowarzyszenia
Kocham Pragę, przygotowane w ścisłej współpracy z mieszkańcami. Każdy z nich to efekt
wielogodzinnych rozmów o tym, co na Pradze warto zmienić, wprowadzić, udoskonalić.
Zapraszamy do głosowania na projekty Kocham Pragę!
DOMINIKA BARANOWSKA
Ćwiczę z mamą i tatą – sportowe soboty. Kocham Pragę

26 Tężnia na ul. Białostockiej.

To zaproszenie na sobotnie popołudnie, gdzie zabawy ruchowe
i ćwiczenia sportowe poprowadzi
profesjonalny trener, a bawić się
będą wspólnie dzieci wraz ze swoimi rodzicami.

Kolejna odsłona tak lubianej przez
prażan i potrzebnej tężni solankowej! Tym razem na terenie zielonym pomiędzy ulicami Białostocką i Radzymińską.

2

Kocham Pragę

13 Remont historycznego bun-

kra przy ul. Jasińskiego.
Kocham Pragę

Koszt: 430000 zł
autor projektu: Barbara Domańska

Koszt: 8930 zł
autor projektu: Barbara Domańska

39 Zumba dla dorosłych – zaba-

Skatepark. Kocham Pragę

wa dla dzieci. Kocham Pragę.

Miejsce dla miłośników ekstremalnych wrażeń w VII Ogrodzie
Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej. Cichy i bezpieczny skatepark dla małych i dużych.
Znajdujący się na rogu ulic Jasińskiego i Panieńskiej bunkier
jest ostatnim poniemieckim
umocnieniem pozostałym na
Pradze-Północ. Projekt zakłada
jego remont, by mógł przez kolejne lata stanowić świadectwo
działań wojennych.
Koszt: 25000 zł
autor projektu: Jacek Wachowicz

7

Przywróćmy latarnie gazowe
na Jadowskiej. Kocham Pragę

Projekt polega na przywróceniu latarni gazowych na ul. Jadowskiej, które jeszcze kilka lat
temu oświetlały tę ulicę. Obecnie
przekształcone na elektryczne,
zatraciły swój urok i wartości
historyczne. Latarnie nie tylko
odzyskałyby swój niepowtarzal-

Kolejny etap upiększania zaniedbanego odcinka ul. Brzeskiej!
Tym razem celem jest poprawa
estetyki i bezpieczeństwa drogi
do Szkoły Podstawowej nr 73: wymiana zniszczonego ogrodzenia
na nowe, częściowo w formie zielonej ściany.
Koszt: 83203 zł
autor projektu: Barbara Domańska

35 Remont sali spor-

towej na Orliku

Przeprowadzenie remontu sali
w szatni „Orlika” przy ul. Targowej,
w której odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Pragi. Na sali od kilku lat organizowane są treningi boksu i samoobrony
dla prażan. Wyposażenie sali, m.in.

55 Przedszkolak w Bibliotece.

Projekt jest skierowany do praskich przedszkolaków. To możliwość skorzystania z bezpłatnych
wyjść do teatru, na spotkania
autorskie i opowiadanie baśni.
Wszystkie darmowe atrakcje będą
odbywały się w filiach praskiej Biblioteki Publicznej.

Koszt: 125200 zł
autor projektu: Jacek Wachowicz

Koszt: 430000 zł
autor projektu: Kamil Ciepieńko

ska – finał.
Kocham Pragę

Kocham Pragę

ny klimat, lecz także stałyby się
wyjątkową atrakcją turystyczną.

3

40 Zielona Brze-

16 Nakrętkołapacz.

Pragę

Prowadzenie dwa razy w tygodniu
zajęć zumby dla dorosłych oraz
równoległych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, które pozwolą uczestniczyć w zajęciach
tanecznych opiekunom. Zajęcia
wpłyną na poprawę sprawności
fizycznej i zdrowia ich uczestników oraz integrację społeczności
lokalnej. Dodatkowym atutem zajęć, obok poprawienia kondycji,
sprawności i zdrowia, jest możliwość zostawienia dzieci na czas
ćwiczeń pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Kocham

Nakrętkołapacz to żurowy pojemnik na plastikowe nakrętki w postaci lekkiej konstrukcji, np. w kształcie serca. W ten sposób mieszkańcy
Pragi zyskaliby stałe i łatwo dostępne miejsce, gdzie można wrzucić
zebrane plastikowe nakrętki na cel
charytatywny.
Koszt: 4900 zł
autor projektu: Barbara Domańska

Koszt: 22500 zł
autor projektu: Andrzej Sowa

Koszt: 50000 zł
autor projektu: Barbara Domańska
56 Park Trampolin w Jordanku.

Kocham Pragę

Stworzenie dodatkowych atrakcji
w Jordanku przy ulicach Siedleckiej i Otwockiej – zamontowanie
różnego rodzaju trampolin wraz
z miejscem do odpoczynku (siedziska), dodatkowo niewielki zestaw linowo-wspinaczkowy.
Koszt: 250000 zł
autor projektu: Barbara Domańska
Namawiamy też do głosowania na projekty, które realizujemy wspólnie z przyjaciółmi:
19 Miasteczko ruchu drogowego

Wykonanie kompleksowego obiektu dla młodych rowerzystów, przeznaczonego do praktycznej nauki
bezpiecznego korzystania z dróg.
Obiekt, który ma powstać pomiędzy ul. Ratuszową a boiskami „Orlik”, będzie się składał z jezdni,
ścieżek rowerowych, chodników
i przejść dla pieszych, różnego typu
skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej,
znaków drogowych pionowych
i poziomych.
Koszt: 393000 zł
autorzy projektu: Piotr Stryczyński
i Jacek Wachowicz

lustra, ławki do ćwiczeń siłowych,
zostało ofiarowane przez mieszkańców. Sala wymaga jednak odświeżenia i przystosowania do standardów,
tak aby była przyjazna i bezpieczna
również dla najmłodszych.
Koszt: 181000 zł
autorzy projektu: Piotr Stryczyński
i Kamil Ciepieńko

Jak głosować?
Na projekty można głosować przez
internet lub osobiście w Urzędzie
Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15. W internecie wchodzimy na stronę app.twojbudzet.
um.warszawa.pl (prościej wpisać
w przeglądarkę: „budżet obywatelski
Warszawa”), podajemy swój adres e-mail i czekamy na link, który umożliwia nam głosowanie. Sprawdzamy
pocztę i głosujemy!
Zagłosować można też osobiście
– fatygując się do urzędu dzielnicy
i wrzucając do urny wypełnioną
kartę do głosowania. Przed oddaniem głosu będziemy musieli pokazać urzędnikowi dowód osobisty
lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą
dostępne na miejscu.
Możemy wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym
oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie
od kosztu ich realizacji.
Wyniki poznamy 30 września br.

