
nowa gazeta praska  1

be
zp
³at
nie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 18 (511) 23 paŸdziernika 2013 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25 000 egz.

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 4

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

BEZP£ATNE

BADANIE S£UCHU

Firma FONIKON,

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym

proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Kiedy wraz z rozwojem mia-
sta w drugiej po³owie XIX w.
nast¹pi³ w Warszawie znacz-

ny wzrost ludnoœci, zarówno

lewobrze¿ne Pow¹zki, jak i

pe³ni¹cy funkcjê g³ównego

cmentarza praskiego Kamio-

nek, zaczê³y siê szybko za-

pe³niaæ. Za zgod¹ ówczesne-

go prezydenta Warszawy

Sokratesa Starynkiewicza

postanowiono wiêc utworzyæ

now¹ nekropoliê dla stolicy.

W styczniu 1883 r. zakupio-

no 65 ha ziemi z folwarku

Bródno, usytuowanego miê-

dzy Targówkiem, Nowym

Bródnem a terenami fortecz-

nymi. Nale¿a³y one do szpi-

tala œw. Ducha, ufundowane-

go jeszcze w XV w. przez

ksiê¿nê Annê Mazowieck¹ i

w 1444 nadane mu w charak-

terze zaplecza ekonomiczne-

go. Na wiosnê, kiedy ziemia

odmarz³a, zabrano siê do

porz¹dkowania terenu. Do

jesieni nastêpnego roku przy-

gotowano tylko czêœæ prze-

znaczonej na cmentarz po-

wierzchni, jednak w listopa-

dzie zdecydowano siê nekro-

poliê otworzyæ.

Tu¿ za g³ówn¹ bram¹

Cmentarza Bródnowskiego,

t¹ od strony ul. Œw. Wincen-

tego, stoi dziœ wysoka dzwon-

nica. To prawdopodobnie z

tego miejsca 20 listopada

1884 r. metropolita warszaw-

ski abp Teofil Choœciak - Po-

piel dokona³ uroczystego po-

œwiêcenia nowego cmenta-

rza, a ju¿ nastêpnego dnia

odby³ siê pierwszy pogrzeb

rocznej dziewczynki Marii

Skibniewskiej. Pocz¹tkowo

cmentarz by³ otwarty tylko dla

mieszkañców Pragi i okolic.

Najwiêkszy

w Europie

Przed dniem zmar³ych

Cmentarz Bródnowski zawsze pozostawa³ w cieniu

Pow¹zek. Tam jest aleja zas³u¿onych, tam spoczywaj¹

luminarze kultury i sztuki, politycy i wojskowi. Pocz¹tkowo

miejsce pochówku biedaków, dziœ nekropolia bródnowska

jest najwiêkszym cmentarzem w Europie.

W œrodê 23 paŸdziernika o godzinie 17 w sali konfe-

rencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc odbêdzie siê

spotkanie w ramach prac nad Zintegrowanym Programem

Rewitalizacji przygotowywanym przez miejskie Biuro

Polityki Lokalowej.

Celem spotkania ma byæ wypracowanie dzia³añ bêd¹cych

odpowiedzi¹ na lokalne problemy wyodrêbnionych obszarów

kryzysowych. Wezm¹ w nim udzia³ przedstawiciele Dzielni-

cowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc oraz

zawi¹zanego oddolnie komitetu, przygotowuj¹cego meryto-

ryczne opracowania zagadnieñ wa¿nych dla mieszkañców

tematów, które ich zdaniem powinny znaleŸæ swoje miejsce

w przygotowywanym programie rewitalizacji. Wypracowane

w serii spotkañ za³o¿enia bêd¹ podlega³y szerszym konsul-

tacjom spo³ecznym.

Program ma mieæ charakter operacyjny i s³u¿yæ do skoordy-

nowania dzia³añ miejskich na danym obszarze. Rewitalizacja

na terenach Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie oraz Targówka ma

staæ siê jednym z priorytetów miasta w latach 2014-20.      Kr.

Dziœ o rewitalizacji

A na wybetonowanych sta-

cjach II linii metra rozpoczy-

naj¹ siê prace nad wystrojem.

Na podwieszanym suficie

stacji Stadion Narodowy

rozpoczê³o siê montowanie

ceramicznych kubków. To nie

pomy³ka. W kubki bêd¹ wy-

posa¿one wszystkie sufity

nad peronami nowych stacji.

Bêd¹ ich tysi¹ce, jako ¿e bu-

downiczowie przykryj¹ nimi

14 tys. m2 sufitów. Ró¿niæ siê

bêd¹ kolorystyk¹. Na stacji

Rondo ONZ np. kubki bêd¹

szare, na stacji Œwiêtokrzy-

ska – ¿ó³te, zaœ na stacji Cen-

trum Nauki Kopernik - niebie-

skie. Poza wzglêdami este-

tycznymi kubki bêd¹ spe³niaæ

funkcje wyg³uszaj¹ce. Na sta-

cji Stadion Narodowy kubki

s¹ na razie montowane dla

celów testowych. Budowni-

czowie bêd¹ sprawdzaæ wy-

trzyma³oœæ takiego sufitu,

stopieñ t³umienia ha³asów

przez kubki, odpornoœæ farby

na zabrudzenia. Wykonywany

bêdzie równie¿ test demon-

ta¿u, który bêdzie musia³ byæ

ka¿dorazowo stosowany,

kiedy sufit bêdzie wymaga³

mycia.

Wci¹¿ utrudnienia

W ubieg³y weekend zmie-

ni³a siê organizacja ruchu na

Powiœlu i w Œródmieœciu, w

zwi¹zku z budow¹ przejœcia

podziemnego prowadz¹cego

do stacji Centrum Nauki Ko-

Budowa II linii metra

- ciek³y azot pod Wis³ostrad¹
Dawno nie odwiedzaliœmy budowy centralnego odcinka

II linii metra. A tam – jak zwykle – sporo zmian. Najpierw

z³a wiadomoœæ. Wraz z rozstrzygniêciem referendum

skoñczy³ siê dla Warszawy czas obietnic. Ju¿ wiadomo,

¿e II linia metra – w ca³oœci – nie zostanie ukoñczona

do 2020 roku, zbyt ma³o œrodków na ten cel otrzymamy

z Unii Europejskiej. Teraz dobra wiadomoœæ – tarcze

Krystyna i Elisabetta zakoñczy³y ju¿ dr¹¿enie swoich

odcinków tuneli.

Od kwietnia 2012 roku

dziêki Inicjatywie Obywatel-

skiej ka¿dy wniosek, który -

jeœli uzyska poparcie miliona

europejskich obywateli - musi

byæ wys³uchany i przeanali-

zowany przez Komisjê Euro-

pejsk¹. W ten sposób mo¿e-

my mieæ wp³yw na prawa rz¹-

dz¹ce nasz¹ wspólnot¹ i jej

kszta³t.

Inicjatywa STOP VIVISEC-

TION narodzi³a siê z p³yn¹-

cych z wielu krajów protestów

po wprowadzeniu unijnej dy-

rektywy 2010/63/EU w spra-

wie ochrony zwierz¹t wykorzy-

W obronie zwierz¹t
Kiedy uka¿e siê ten numer gazety, zostanie zaledwie

kilka dni do koñca zbierania podpisów pod Obywatelsk¹

Inicjatyw¹ STOP VIVISEKTION. Potrzeba milion podpisów,

by Komisja Europejska pochyli³a siê nad cierpieniem

rzesz zwierz¹t, wykorzystywanych do rozmaitych ekspe-

rymentów w laboratoriach na terenie Unii.

stywanych do celów nauko-

wych. S¹ to protesty przeciw-

ko faktycznej zgodzie na

przedmiotowe traktowanie

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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Teren zielony w zakolu linii

kolejowej jest ulubionym miej-

scem spacerów okolicznych

mieszkañców. Wbrew opiniom

inwestora, to prawdziwy park

z kilkudziesiêcioletnimi drze-

wami - jedyny w tej okolicy,

dlatego 12 paŸdziernika po-

nad 200 osób przysz³o zapro-

testowaæ przeciwko jego likwi-

dacji.  Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów” od

dawna domaga siê zmian w

projekcie Trasy Œwiêtokrzy-

skiej, przedstawiaj¹c istotne

dla mieszkañców argumenty

za przysuniêciem jej do linii

kolejowej, co pozwoli³oby na

uratowanie wiêkszoœci parku.

Nie zdecydowano siê tak¿e na

zwê¿enie pasów jezdni, za-

projektowanych z szerokim

gestem, mimo zapisanej w do-

kumentach planistycznych

ni¿szej klasy drogi. Mieszkañ-

cy nie sprzeciwiaj¹ siê samej

budowie po³¹czenia z Targów-

kiem, ale potrzebuj¹ ulicy

miejskiej, wpisuj¹cej siê w

XIX-wieczny charakter pra-

skiej zabudowy, a nie szero-

kiej, przelotowej trasy, nisz-

cz¹cej park oraz czêœæ pozo-

sta³oœci zabytkowego kom-

pleksu m³yna Michla, a miesz-

kañców zamykaj¹cej w getcie,

odciêtym wysokimi ekranami.

Drogowcy zas³aniaj¹ siê

trudnoœciami w pertraktacjach

z kolej¹, tymczasem kolejarze

chêtnie oddaliby przylegaj¹cy

do nasypu teren, gdyby mia-

sto o to wyst¹pi³o. Niestety,

¿adne argumenty nie przema-

wiaj¹ do w³adz miasta i pod-

leg³ych im urzêdników Zarz¹-

du Miejskich Inwestycji Drogo-

wych. Za zmiany w projekcie

trzeba by zap³aciæ, wymaga-

³oby to zapewne tak¿e wyko-

nania nowej oceny oddzia³y-

wania inwestycji na œrodowi-

sko, co znacznie oddali³oby

termin jej realizacji. Tymcza-

sem Trasa Œwiêtokrzyska ma

spe³niæ rolê protezy obwodni-

cy Œródmieœcia. Mimo podkre-

œlanej preferencji dla komuni-

kacji publicznej, miasto odst¹-

pi³o od realizacji wzd³u¿ niej

linii tramwajowej, maj¹cej biec

przez Targówek Fabryczny do

Z¹bek. Powstaje te¿ podejrze-

nie, ¿e trasa ma przynieœæ

poprawê w skomunikowaniu

nie tyle s¹siaduj¹cych dziel-

nic, ile terenów inwestycyj-

nych w Porcie Praskim, gdzie

docelowo ma mieszkaæ i pra-

cowaæ ok. 40 tysiêcy osób. Ma

tak¿e zapewniæ wygodny do-

jazd do ZUSOK na Targówku,

która w zapowiedziach miasta

ma zostaæ a¿ dziesiêciokrotnie

rozbudowana.

Stowarzyszenie Micha³ów

mówi NIE nie tylko wycince

Mieszkañcy Micha³owa i Szmulowizny nie ustaj¹ w

zabiegach o zmianê przebiegu Trasy Œwiêtokrzyskiej.

Wobec zbli¿aj¹cego siê terminu rozpoczêcia budowy,

któr¹ miasto zapowiedzia³o na 2014 rok, zorganizowano

protest w obronie parku przy ul. Kawêczyñskiej, który

ma przeci¹æ projektowana trasa.

LIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Po tym uroczystym wstêpie

radni przyjêli protokó³ z po-

przedniej sesji. Na wniosek

klubu radnych TBZ og³oszo-

na zosta³a zapowiadana na

20 minut przerwa, która

znacznie siê przed³u¿y³a.

Projekt pierwszej uchwa³y

dotyczy³ zmian za³¹cznika dziel-

nicowego do bud¿etu m.st. War-

szawy na rok 2013, z autopo-

prawk¹ zarz¹du dzielnicy. Komi-

sje edukacji i kultury oraz bez-

pieczeñstwa i porz¹dku publicz-

nego zaopiniowa³y projekt pozy-

tywnie; komisja bud¿etu i finan-

sów równie¿ pozytywnie, ale z

autopoprawk¹. W dyskusji wra-

ca³ temat zakupu ksi¹¿ek dla bi-

blioteki, przetargów, rodzajów

gad¿etów promocyjnych. Po

trzech kwadransach radni pod-

jêli jednomyœlnie uchwa³ê, w

której m.in. zwiêkszono œrodki

na wynagrodzenia pracowni-

ków placówek oœwiatowych, do-

tacjê przedmiotow¹ na OSiR

(200 000 z³), dotacjê na DK „Œwit”

(28 000 z³ na wydatki rzeczowe),

dla DK „Zacisze” (6 000 z³ na

realizacjê pilota¿owego projektu

Warszawskiego Programu Edu-

kacji Kulturalnej).

Jako drugi rozpatrywano

projekt za³¹cznika dzielnicy

Targówek do wstêpnego projek-

tu uchwa³y bud¿etowej m.st.

Warszawy na rok 2014. Cztery

komisje (infrastruktury i inwesty-

cji, gospodarki komunalnej i

mieszkaniowej, edukacji i kultury

oraz bud¿etu i finansów) zaopi-

niowa³y projekt negatywnie,

dwie – pozytywnie (sportu i re-

kreacji oraz bezpieczeñstwa,

promocji i inicjatyw lokalnych).

Nawi¹zuj¹c do tego wyniku

Maciej Jankiewicz zg³osi³ for-

malny wniosek, by radni Tar-

gówka przedstawili Radzie

Warszawy negatywn¹ opiniê.

Mi³osz Stanis³awski uzna³ wnio-

sek za nieuzasadniony i zachêci³

do wstrzymania siê od g³osu.

Po dyskusji, wniosek o zast¹-

pienie w tekœcie uchwa³y „pozy-

tywnego zaopiniowania” przez

„negatywne zaopiniowanie” po-

par³o w g³osowaniu 15 radnych,

nie by³o „przeciwnych”, 7 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. Taki sam wy-

nik da³o g³osowanie uchwa³y.

Jako pierwszy w interpela-

cjach g³os zabra³ Marcin Sk³o-

dowski: po spotkaniu z miesz-

kañcami osiedla Wilno na Tar-

gówku Fabrycznym zg³osi³ py-

tania, dotycz¹ce firmy First Re-

cycling, która wczeœniej, po za-

prezentowaniu siê na sesji, uzy-

ska³a negatywn¹ opiniê rad-

nych. Obszern¹ odpowiedŸ w

tej sprawie burmistrz S³awomir

Antonik rozpocz¹³ s³owami:

„czujê siê oszukany”. Uzasad-

ni³, dlaczego zarz¹d dzielnicy

Targówek jest przeciwny roz-

szerzeniu dzia³alnoœci tej firmy.

Zarz¹d nie jest stron¹ ani orga-

nem, prowadz¹cym postêpo-

wanie; przygotowuje materia³y

dla Biura Ochrony Œrodowiska,

by firma nie uzyska³a decyzji o

rozszerzeniu dzia³alnoœci.

„Mamy do czynienia z firm¹ nie-

uczciw¹” – tê opinie Danuta

Winnicka uzasadni³a informa-

cjami z Internetu, w którym First

Recycling podaje, ¿e poszerze-

nie dzia³alnoœci jest zgodne z

oczekiwaniami spo³ecznymi,

ma siê odbyæ wewn¹trz istnie-

j¹cej infrastruktury; zapowiada

zakup urz¹dzeñ do produkcji

paliwa alternatywnego. Podsu-

mowanie: „Musimy kategorycz-

nie siê przeciwstawiæ!”.

Podczas omawiania tego te-

matu na sali obrad pozosta³o 12

radnych, co uniemo¿liwia³o dal-

sze prowadzenie sesji. Powrót

jednej radnej przywróci³ kwo-

rum. Przewodnicz¹cy rady Zbi-

gniew Poczesny przekaza³ dwie

informacje: o rezygnacji Moniki

Pieñkowskiej z cz³onkostwa w

klubie „Nasz Targówek” oraz o

liœcie, w którym burmistrz przy-

pomina radnym, ¿e pod kar¹

grzywny zabronione jest prowa-

dzenie kampanii referendalnej w

gmachu i przed urzêdem. Prze-

wodnicz¹cy rady i wiceburmistrz

Andrzej Bittel przeprowadzili

rozmowy z radnym, który prze-

kroczy³ ten przepis; nazwisko

radnego nie zosta³o ujawnione.

W relacji z poprzedniej sesji

zabrak³o informacji, ¿e Klub

Radnych Niezale¿nych zmieni³

nazwê na „Nasz Targówek”.

Przewodnicz¹ca klubu Danuta

Winnicka poinformowa³a rad-

nych, ¿e zmiana nazwy klubu

zwi¹zana jest z za³o¿eniem w

dzielnicy Ko³a „Nasz Targówek”,

które zamierza wzi¹æ udzia³ w

przysz³orocznych wyborach

samorz¹dowych.                       K.

Nie tylko o bud¿ecie
Na sesji 17 paŸdziernika mia³y byæ tylko dwie uchwa³y

bud¿etowe: zmiany na rok 2013 i wstêpny projekt na rok

2014. Niespodziewanie, zaczê³o siê od podziêkowañ i

¿yczeñ dla p³k. Czes³awa Lewandowskiego, obchodz¹ce-

go w³aœnie 85. urodziny. Burmistrz S³awomir Antonik po-

dziêkowa³ Jubilatowi – przewodnicz¹cemu Spo³ecznych Rad

Kombatanckich w dzielnicy Targówek i w dzielnicy Praga

Pó³noc – za dzia³alnoœæ, dziêki której uda³o siê zintegro-

waæ wszystkie œrodowiska kombatanckie. Udekorowany

bukietem kwiatów p³k Lewandowski by³ mile zaskoczony.

Jego zdaniem, ta integracja jest zas³ug¹ wielu ludzi. Na

pytanie „czy zmieni³bym coœ w ¿yciu?”, odpowiedzia³:

„Nie, choæ by³o ciê¿kie i trudne – ale daje satysfakcjê w

tym, co siê obecnie robi”.

parku, z którego ma ocaleæ

zaledwie 1/3, ale tak¿e rucho-

wi tirów na Pradze i nadmier-

nym prêdkoœciom. Zgodnie z

rozwi¹zaniami przyjêtymi w

wiêkszoœci miast zachodnio-

europejskich, proponuje wpro-

wadzenie strefy „tempo 30” z

ograniczeniem do 30 km/h na

wszystkich lokalnych ulicach

Starej Pragi. Chce te¿ zwê¿e-

nia, a nie poszerzania ulic

oraz priorytetów dla pieszych,

rowerzystów i komunikacji

miejskiej. Jak zwê¿one i ob-

sadzone zieleni¹ ulice Pragi

mog³yby wygl¹daæ, prezentuj¹

wizualizacje zamieszczone na

blogu stowarzyszenia (jedno z

nich zamieszczamy poni¿ej).

Obroñcy parku uwa¿aj¹, ¿e

dzia³ania ZMID zwi¹zane z for-

sowaniem jedynie s³usznej wer-

sji projektu Trasy Œwiêtokrzyskiej

szkodz¹ nie tylko ich dzielnicy,

ale i ca³emu miastu, bowiem dla

doraŸnych korzyœci generuj¹

dodatkowe uci¹¿liwoœci i trwale

niszcz¹ tkankê miejsk¹, nie re-

spektuj¹c dokumentów strate-

gicznych, które samo miasto

stworzy³o. NajwyraŸniej po to,

aby zalega³y szafy.

Nadal s¹ zbierane podpisy

pod petycj¹ w sprawie obrony

parku. Wci¹¿ jest jeszcze czas

na zastanowienie i zmianê

niekorzystnych dla mieszkañ-

ców decyzji.                        Kr.

Obie sesje mia³y jeden me-

rytoryczny punkt, spowodowa-

ny koniecznoœci¹ wype³nienia

statutowych zadañ rady, czyli

opiniowania dzielnicowego

za³¹cznika do bud¿etu m.st.

Warszawy na 2014 rok. Pierw-

sze podejœcie do opiniowania

bud¿etu mia³o miejsce w

czwartek, 17 X. Poprzedzone

zosta³o wypracowaniem od-

powiedniego stanowiska

przez komisjê bud¿etu. Jej

przewodnicz¹cy Ireneusz

Tondera nie zostawi³ na za-

³¹czniku suchej nitki. Komisja

- jak jeden m¹¿ - 9 paŸdzier-

nika przyjê³a stanowisko, w

którym m.in. czytamy: „Sytu-

acja permanentnego niedofi-

nansowania zadañ i progra-

mów realizowanych przez

dzielnicê prowadziæ bêdzie do

ograniczenia rozwoju spo³ecz-

nego i infrastrukturalnego

dzielnicy, a w niektórych przy-

padkach do napiêæ spo³ecz-

nych oraz zmarnowania pozy-

tywnych efektów powa¿nych

nak³adów finansowych poczy-

nionych w minionych latach”.

Komisja wnosi³a o negatywn¹

opiniê do bud¿etu i wyspecy-

fikowa³a najwa¿niejsze po-

trzeby, które oszacowa³a na

poziomie 50 milionów z³otych.

Z punktu widzenia opozycji sy-

tuacja jak marzenie, ale opo-

zycyjne PiS i PWS obra¿one,

¿e w porz¹dku obrad nadzwy-

czajnej sesji zwo³ywanej przez

zarz¹d zabrak³o punktów do-

tycz¹cych zapytañ i interpela-

cji, opuœci³o obrady. Radny

Tondera odczyta³ tylko stano-

wisko komisji bud¿etu i brak

quorum, bowiem na sali bra-

kowa³o chorych radnych koali-

cji, i zakoñczy³ 48. sesjê.

49. sesja, tak¿e na wniosek

zarz¹du, który zosta³ z³o¿ony

po zakoñczeniu sesji 48., od-

by³a siê dnia nastêpnego w

gimnazjum przy ulicy Siera-

kowskiego, bowiem jak poin-

formowano, sala obrad rady

przy K³opotowskiego w tym

dniu zosta³a wczeœniej ju¿ wy-

najêta. Sesja zaczê³a siê z

du¿ym opóŸnieniem, bowiem

przewodnicz¹ca rady El¿bie-

ta Kowalska-Kobus utknê³a w

korku. Brakowa³o radnych

wszystkich klubów. W rezulta-

cie radni koñczyli dwugodzin-

ne zmagania na granicy qu-

orum, w trzynastkê. Panowa³

pe³en chaos. Czasami obra-

dy przypomina³y jarmark. Bry-

lowali radni opozycyjnego PiS

i PWS, których nie mog³a zdy-

scyplinowaæ przewodnicz¹ca

rady zmagaj¹ca siê z niedy-

spozycj¹ g³osow¹.

Podobnie jak na 48. sesji,

sprawozdanie z³o¿y³ przewod-

nicz¹cy komisji bud¿etu Irene-

usz Tondera. Odniesieñ do

bud¿etu na 2014 rok w deba-

cie nie by³o. Dominowa³y swa-

ry i animozje polityczne po nie-

dawnym referendum. Mimo

to, po wzajemnych przepy-

chankach, rada przychyli³a siê

do stanowiska komisji bud¿e-

tu i za³¹cznik oœmioma g³osa-

mi za przy piêciu wstrzymuj¹-

cych zaopiniowa³a negatyw-

nie, wnosz¹c jednoczeœnie o

dodatkowe œrodki do dyspozy-

cji Pragi na poziomie 60 mi-

lionów z³otych.                 DCH

XLVIII i XLIX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Dzieñ po dniu
Czterdziesta ósma i czterdziesta dziewi¹ta nadzwyczajne

sesje rady Praga Pó³noc odbywa³y siê w odstêpie 24 go-

dzin, a niewykluczone jest, ¿e w ci¹gu tygodnia odbêdzie siê

jeszcze jedna sesja nadzwyczajna. Wyczyn ten godny jest

odnotowania w anna³ach dzielnicy.

Micha³ów broni parku

Któ¿ nie lubi budowaæ na

pla¿y zamków z piasku? Naj-

milej jest robiæ to z w³asnymi

dzieæmi, a jeœli w³¹cz¹ siê do

budowania dziadkowie, bê-

dzie jeszcze milej. W podob-

ny sposób, choæ w hali Bia³o-

³êckiego Oœrodka Sportu, ba-

wili siê 12 i 13 paŸdziernika

bia³o³êczanie. Od 5-latków do

70-latków. Bawili siê drewnia-

nymi klockami, buduj¹c z nich

imponuj¹ce i gigantyczne

czasem konstrukcje.

Bia³o³êcki Festiwal Klockolo-

giczny zmieni³ halê sportow¹

przy Strumykowej i salê gimna-

styczn¹ Szko³y Podstawowej

nr 112 w ca³kiem spore place

budowy. Do dyspozycji by³o

100 tys. drewnianych elemen-

tów. Rêka w rêkê, z zapa³em

pracowali dziadkowie, rodzice

i dzieci. Mile widziany by³ ka¿-

dy budowniczy. Oczywiœcie, nie

mog³o siê obejœæ bez nagród –

twórcy najbardziej interesuj¹-

cych konstrukcji mogli liczyæ na

upominki. A ile zabawy by³o

podczas burzenia tego, co siê

wczeœniej zbudowa³o ...

Pomys³ klockologii zrodzi³

siê jakiœ czas temu, powsta³a

strona internetowa klockologia-

.pl i ca³a ideologia festiwali, któ-

re wedle twórców „wype³niaj¹

przestrzeñ masow¹” i „³¹cz¹

zainteresowania biegunowo

ró¿nych grup spo³ecznych (...)

Festiwal adresowany jest do

dzieci, rodziców i dziadków. (...)

Relatywnie tanie (imprezy,

przyp. red.), nie wymagaj¹ce

wielkich nak³adów i przygoto-

wania – wystarczy sala”. I –

dodajmy – klocki.

Podczas zabawy realizowane

s¹ œciœle okreœlone zadania:

rozwijanie przestrzennego i

logicznego myœlenia, rozwija-

nie umiejêtnoœci wspó³pracy w

grupie, æwiczenie koncentra-

cji, rozwijanie motoryki rêki,

utrwalanie pojêæ matematycz-

nych (liczenie elementów) i

rozwijanie umiejêtnoœci kon-

strukcyjnych.

Klockologia – mo¿e i brzmi

trochê œmiesznie, ale skoro

realizuje tak istotne zadania,

to mo¿e warto siê w to bawiæ?

(egu)

Baw siê klockami
Czy ktoœ wie, czym jest klockologia? Bynajmniej nie jest

to jedna z kategorii naukowych, wymyœlonych przez kaba-

reciarzy, wywo³uj¹ca salwy œmiechu. Klockologia jest co

prawda form¹ zabawy, ale czy tylko?
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Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad konty-

nuuje przebudowê do parame-

trów drogi ekspresowej S8

trasy od ul. Pow¹zkowskiej do

Marek (ul. Pi³sudskiego). Go-

towa i udostêpniona do ruchu

jest Trasa Toruñska od Marek

do ul. Modliñskiej, teraz nad-

szed³ czas na przebudowê

drugiego odcinka – od ul. Mo-

dliñskiej do Pow¹zkowskiej.

Najwa¿niejsze prace to posze-

rzenie jezdni g³ównych, po³¹-

czenie istniej¹cych i projekto-

wanych wêz³ów na Trasie AK

w zespo³y wêz³ów: Pow¹zkow-

ska – Broniewskiego – Mary-

moncka i Wis³ostrada – Mo-

dliñska, budowa i przebudowa

jezdni zbiorczo-rozprowadza-

j¹cych, budowa œcie¿ek rowe-

rowych i ci¹gów pieszo-rowe-

rowych. Do rozebrania i zbu-

dowania od nowa s¹ 33 obiek-

ty. Remontowanych i przebu-

dowywanych bêdzie 27 obiek-

tów, w tym Most gen. S. Gro-

ta–Roweckiego, który zostanie

poszerzony o ok. 10 m i bêdzie

mia³ po 5 pasów ruchu w ka¿-

dym kierunku. Remont potrwa

do paŸdziernika 2015 r.

Trwaj¹ ju¿ prace przygoto-

wawcze. Od 16 paŸdziernika

w godzinach nocnych (po-

miêdzy godz. 21 a 5 rano)

budowane by³y przejazdy po-

miêdzy jezdniami trasy; na

odcinku od ul. GwiaŸdzistej

do Mickiewicza obydwie jezd-

nie bêd¹ zwê¿ane o skrajne

lewe pasy. Pierwsze du¿e

zamkniêcia wykonawca za-

planowa³ na 18 paŸdziernika

w nocy. Wtedy zamkniête

zosta³y estakady w relacjach:

na prawym brzegu Wis³y:

• pó³noc – zachód (Tarcho-

min – Most gen. S. Grota-

Roweckiego),

• po³udnie – zachód (ul.

Jagielloñska – Most gen. S.

Grota-Roweckiego).

na lewym brzegu Wis³y:

• wschód – pó³noc (Most

gen. S. Grota-Roweckiego –

Gdañsk).

25 paŸdziernika rozpocznie

siê rozbiórka k³adki dla pie-

szych, która znajduje siê nad

tras¹ pomiêdzy ul. GwiaŸ-

dzist¹ a Mickiewicza. Prace

bêd¹ prowadzone w nocy, wte-

dy jedna jezdnia bêdzie w tym

miejscu ca³kowicie wy³¹czana

z ruchu, a ruch w obydwu kie-

runkach przek³adany na drug¹

jezdniê (bêd¹ tam po dwa pasy

w ka¿dym kierunku).

Kolejne wy³¹czenia z ruchu

zaplanowano na 8 listopada.

Bêdzie to zamkniêcie esta-

kad w relacjach:

na prawym brzegu Wis³y:

• pó³noc – wschód (Tarcho-

min – Bródno),

na lewym brzegu Wis³y:

• wschód – po³udnie (Most

gen. S. Grota-Roweckiego –

Wis³ostrada),

• zachód – pó³noc (Bielany

– Gdañsk),

oraz przejazdu ul. GwiaŸdzist¹.

Zamkniêta dla ruchu zosta-

nie równie¿ pó³nocna (w kie-

runku zachodnim) jezdnia

g³ówna Trasy AK od ul. Modliñ-

skiej do ul. GwiaŸdzistej. Ruch

w obydwu kierunkach zostanie

prze³o¿ony na jezdniê po³u-

dniow¹, bêd¹ tam po dwa pasy

ruchu w ka¿dym kierunku. Na

dalszym odcinku, tj. od ul.

GwiaŸdzistej do Pow¹zkow-

skiej zawê¿one bêd¹ we-

wnêtrzne (lewe) pasy obydwu

jezdni, kierowcy bêd¹ mieli do

dyspozycji po dwa pasy ruchu

w ka¿dym kierunku. Planowa-

ne jest skierowanie ruchu tran-

zytowego ciê¿kich pojazdów na

drogê krajow¹ nr 50. Za ok. rok

odcinki trasy i estakady za-

mkniête w tym roku maj¹ byæ

ponownie w³¹czone do ruchu.

Nastêpne wy³¹czenia przy-

gotowywane s¹ na 2014 i

2015 r. Podczas prac utrzymany

bêdzie ruch na moœcie i na tra-

sie g³ównej po dwóch pasach

ruchu w ka¿dym kierunku.

Zamkniêty bêdzie przejazd

ul. Gdañsk¹ pod tras¹; ulice,

które s¹ na wiaduktach nad ni¹

(ul. Mickiewicza, ul. S³owackie-

go, ul. Pow¹zkowska) bêd¹

zamykane po³ówkami, tak aby

utrzymaæ przejazd. Utrudnieñ

mo¿na spodziewaæ siê tak¿e

na ul. Broniewskiego.

Szczegó³owe informacje o

zmianach w organizacji ruchu

spowodowanych remontami i

inwestycjami mo¿na znaleŸæ

na stronie Biura Koordynacji

Inwestycji i Remontów w Pa-

sie Drogowym pod adresem

www.infoulice.um.warszawa.pl.

Tam te¿ mo¿na zamówiæ bez-

p³atn¹ us³ugê powiadamiania

SMS oraz newsletter o utrud-

nieniach w ruchu w Warsza-

wie. Natomiast szczegó³owe

informacje na temat zmian w

komunikacji miejskiej znaj-

duj¹ siê na stronie

www.ztm.waw.pl.

Trasa AK do remontu
Jak informuje ratusz ju¿ w pi¹tek wieczorem rozpoczê³a

siê przebudowa Trasy Armii Krajowej wraz z Mostem

gen. S. Grota-Roweckiego. Za dwa lata bêdzie tu droga

ekspresowa, ale do tego czasu zmotoryzowani musz¹

liczyæ siê ze zmianami w ruchu drogowym.

Budowa II linii metra

- ciek³y azot pod Wis³ostrad¹
pernik i w zwi¹zku z kolejnym

etapem odbudowy Ronda

ONZ. Dotyczy to skrzy¿owañ

Tamki z Wybrze¿em Ko-

œciuszkowskim i Wybrze¿a

Koœciuszkowskiego z Za-

jêcz¹, a tak¿e zachodniej

jezdni alei Jana Paw³a II.

Na odcinku od Wybrze¿a

Koœciuszkowskiego do Mostu

Œwiêtokrzyskiego Tamka zo-

sta³a wy³¹czona z ruchu.

Zwê¿ono Wybrze¿e Ko-

œciuszkowskie do jednego

pasa z zachowaniem mo¿li-

woœci skrêtu w kierunku mo-

stu. Aby na niego wjechaæ,

kierowcy jad¹cy ze Œródmie-

œcia bêd¹ musieli skorzystaæ

z objazdu. Na Tamce wydzie-

lony zosta³ pas do skrêtu w

lewo, w ulicê Wybrze¿e Ko-

œciuszkowskie, co spowodu-

je, ¿e ruch na tej ulicy bêdzie

siê odbywa³ w przeciwnym

kierunku ni¿ dot¹d.

Kierowcy jad¹cy Wybrze-

¿em Koœciuszkowskim z ̄ oli-

borza, na skrzy¿owaniu z Za-

jêcz¹ bêd¹ mogli wykonaæ

skrêt w lewo na Most Œwiêto-

krzyski i skrêt w prawo w Za-

jêcz¹. By wróciæ na Wybrze-

¿e Koœciuszkowskie porusza-

j¹c siê w kierunku Mokotowa,

trzeba bêdzie wykonaæ ob-

jazd ulic¹ Topiel. Pocz¹tki z

pewnoœci¹ nie bêd¹ ³atwe. Na

pociechê - zachodnia jezdnia

alei Jana Paw³a II wraca na

swoje miejsce. By ruch w re-

jonie Ronda ONZ powróci³ do

pe³nej normalnoœci, wystarczy

jedynie wykonaæ po³¹czenia

alei Jana Paw³a II z Prost¹ i

Œwiêtokrzysk¹.

Tymczasem pod ziemi¹

Na stacji Rondo Daszyñ-

skiego trwa betonowanie to-

rowiska na torach odstaw-

czych, izolowane s¹ stropy,

trwa budowa pomieszczenia

podstacji trakcyjnej i g³ównej

wentylatorni. Na obu pozio-

mach torów odstawczych po-

wsta³y ju¿ pomieszczenia

techniczne. Na poziomie -1

œciany s¹ wymurowane i

otynkowane, wykonano po-

sadzki. Na œcianach i sufitach

montowane s¹ przewody od-

dymiaj¹ce, przewody wenty-

lacji nawiewnej i wywiewnej,

kanalizacja i instalacja wody

po¿arowej, a tak¿e listwy ka-

blowe. To w nich zostanie

umieszczone okablowanie.

W pomieszczeniu podstacji

trakcyjnej wykonano pod³ogê

i listwy kablowe. Znajduj¹ siê

tam ju¿ m.in. transformatory,

rozdzielnie pr¹du sta³ego,

rozdzielnie œredniego napiê-

cia, rozdzielnie niskiego na-

piêcia i prostowniki. Trwa

monta¿ okablowania miêdzy

urz¹dzeniami energetyczny-

mi. W wentylatorni znajduj¹

siê ju¿ olbrzymie wentylatory,

odpowiedzialne za cyrkulacjê

powietrza na ca³ej stacji. Sko-

ro s¹ ogromne, nale¿y podej-

rzewaæ, ¿e i ha³aœliwe. St¹d

koniecznoœæ zamontowania

paneli wyg³uszaj¹cych z we-

³ny mineralnej i perforowanej

blachy na œcianach i suficie

wentylatorni, a tak¿e specjal-

na pod³oga.

Mro¿enie pod Wis³ostrad¹

Warto cofn¹æ siê nieco w

czasie, do 10 paŸdziernika,

kiedy to rozpoczê³y siê pra-

ce zwi¹zane z budow¹

³¹cznika wschodniej i za-

chodniej czêœci stacji Cen-

trum Nauki Kopernik. Cieka-

wostka polega na tym, ¿e ze

wzglêdu na bardzo trudne w

tym miejscu warunki geotech-

niczne, zdecydowano o za-

stosowaniu technologii mro-

¿enia gruntu ciek³ym azotem.

Prace bêd¹ przebiegaæ

dwuetapowo.

Na pocz¹tek przy u¿yciu

specjalnych wiertnic wykona-

ne zostan¹ mikrotunele. Bê-

dzie ich 500. Nastêpnie we-

wn¹trz otworów zostan¹

umieszczone rurki o ma³ej

œrednicy i kilkadziesi¹t czuj-

ników, które bêd¹ monitoro-

waæ proces ich wype³niania

czynnikiem ch³odz¹cym.

Bêd¹ to swego rodzaju wy-

mienniki ciep³a. Do tak przy-

gotowanej instalacji zostan¹

pod³¹czone zbiorniki z cie-

k³ym azotem o temperaturze

-196 oC. Poszczególne frag-

menty instalacji bêd¹ wypo-

sa¿one w elektroniczne za-

wory, stale i precyzyjnie kon-

troluj¹ce ciœnienie w in-

stalacji i jej wydajnoœæ. W

kolejnym etapie instalacja

bêdzie wype³niana ciek³ym

azotem, zaœ wszystkie para-

metry operacji mro¿enia bêd¹

starannie monitorowane i za-

pisywane. Jak siê szacuje,

pod wp³ywem ciek³ego azo-

tu grunt stanie siê twardy jak

ska³a w koñcu tego roku lub

na pocz¹tku przysz³ego. Do-

piero wówczas mo¿na bêdzie

rozpocz¹æ dr¹¿enie ³¹cznika.

Twardy jak ska³a grunt bêdzie

wymaga³ urz¹dzeñ do skra-

wania ska³. Bêd¹ to niewiel-

kie koparki, wyposa¿one w

wiruj¹ce frezy.

Jak z tego widaæ, budow-

niczowie dos³ownie dmu-

chaj¹ na zimne, pracuj¹c pod

Wis³ostrad¹ i maj¹c na wzglê-

dzie to, co sta³o siê z tune-

lem Wis³ostrady. Instalacja do

mro¿enia gruntu zosta³a za-

projektowana w taki sposób,

by nie przysporzyæ proble-

mów u¿ytkownikom tunelu i

nie zmniejszyæ jego przepu-

stowoœci. I tu jest w³aœnie clou

projektu – rozwi¹zanie ca³ko-

wicie pionierskie, niestoso-

wane jak dot¹d nigdzie na

œwiecie. Nieca³y grunt bêdzie

zamra¿any ciek³ym azotem.

Z poziomu otworów wewn¹trz

tunelu Wis³ostrady grunt bê-

dzie zamra¿any lodowat¹ so-

lank¹. Dziêki temu nie bêdzie

koniecznoœci zatrzymywania

ruchu w tunelu.

(egu)

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Polskiej Spó³ki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddzia³

w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, reprezentowanej przez Grzegorza

Miakotê, z³o¿ony dnia 16 paŸdziernika 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego ciœnienia

(max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa) na dz. nr. ew. 34/2 z obr. 4-07-09 w ul. Odlewniczej

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie

14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz

zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w

godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia

w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty

ukazania siê zawiadomienia.
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dokoñczenie ze str. 1

W obronie zwierz¹t
zwierz¹t: przetrzymywanie ich

ca³e ¿ycie w niewoli, podda-

wanie okrutnym torturom i

wyrz¹dzanie krzywdy w imiê

rzekomego dobra cz³owieka.

Wed³ug szacunkowych da-

nych, co roku w laboratoriach

na œwiecie zabijanych jest

oko³o 500 milionów zwierz¹t.

Wszystko odbywa siê w ukry-

ciu, za zamkniêtymi drzwiami,

jednak od czasu do czasu

wychodz¹ na œwiat³o dzienne

zdobyte zdjêcia lub filmy.

Prawda jest makabryczna:

zwierzêta s¹ trute, podpalane,

na ró¿ne sposoby okaleczane,

zamra¿ane, g³odzone, maj¹

wycinane czêœci mózgu, pod-

dawane s¹ elektrowstrz¹som,

zara¿ane wirusami obcymi dla

ich gatunku, testuje siê na

nich wszelkie mo¿liwe sub-

stancje i zabiegi. Nie ma dla

nich litoœci: tylko 30% tych

doœwiadczeñ robionych jest w

znieczuleniu miejscowym, po-

zosta³e 70% prowadzi siê bez

¿adnych znieczuleñ – wystar-

czy wyci¹æ struny g³osowe, by

mêka nie by³a s³yszalna. Po

koszmarze ¿ycia czeka je tyl-

ko jeden ratunek: œmieræ.

Czy te eksperymenty s¹

niezbêdne i czemu tak na-

prawdê s³u¿¹?

Coraz wiêcej badaczy je

potêpia. Statystyki mówi¹, ¿e

du¿a czêœæ uzyskanych na

zwierzêtach wyników jest w

ogóle nieprzydatna, a czêsto

wrêcz stanowi zagro¿enie dla

ludzkiego zdrowia i œrodowi-

ska, poniewa¿ ¿aden gatunek

zwierzêcia nie jest biologicznie

identyczny z ludŸmi. Wobec

tego dopuszczane s¹ do obie-

gu substancje bez pe³nej wie-

dzy o szkodliwoœci ich dzia³a-

nia w odniesieniu do organi-

zmu cz³owieka. Szacuje siê, ¿e

choroby wywo³ane skutkami

ubocznymi leków s¹ przyczyn¹

jednej czwartej zgonów w

pañstwach rozwiniêtych.

Mimo to prowadzi siê je na-

dal, s¹ wymagane przez prawo.

Powodem jest z jednej strony

niechêæ do zmian spo³ecznych,

z drugiej powi¹zania z wielkimi

pieniêdzmi i instytucjami.

Skoro „Unia i pañstwa cz³on-

kowskie w pe³ni uwzglêdniaj¹

wymagania w zakresie dobro-

stanu zwierz¹t jako istot zdol-

nych do odczuwania” (Artyku³

13 Traktatu o Funkcjonowaniu

Unii Europejskiej), to jedynym

etycznym rozwi¹zaniem tej

kwestii jest stworzenie projek-

tu wykluczaj¹cego doœwiad-

czenia na zwierzêtach, a w

zamian zobowi¹zuj¹cego do

u¿ywania w badaniach biome-

dycznych i toksykologicznych

materia³ów odpowiednich dla

gatunku ludzkiego.

Obecnie jest mo¿liwe wpro-

wadzenie na szerok¹ skalê

metod badañ biomedycznych

opartych na najnowszych

osi¹gniêciach nauki, stworzo-

nych specjalnie dla ludzi i

znacznie doskonalszych.

Wed³ug wyników Euroba-

rometru z 2006 r. takie roz-

wi¹zanie popiera a¿ 86%

ankietowanych.

Wiwisekcja jest zbrodni¹

niezale¿nie od tego, jak jest

usprawiedliwiana: dobrem

ludzkoœci, czy chêci¹ zysku.

Do 1 listopada wszyscy z

nas, którzy nie godz¹ siê na

brutalne deptanie praw in-

nych ¿yj¹cych istot, mog¹

oddaæ swój g³os udrêczonym

zwierzêtom. Musi byæ tych

g³osów co najmniej milion;

œpieszmy siê, by wœród nich

nie zabrak³o naszego.

Podpisy pod europejsk¹

inicjatyw¹ obywatelsk¹

STOP VIVISECTION

zbierane s¹ na stronie

http://www.stopvivisection.eu/pl.

Tu te¿ znajdziecie informacje

na temat wszystkich innych

form pomocy.

To oficjalne stwierdzenie

niesie ze sob¹ moralny obo-

wi¹zek respektowania funda-

mentalnych praw zwierz¹t.

Ochrona tych praw powinna

byæ priorytetem Unii Europej-

skiej i musi byæ gwarantowa-

na przez przepisy prawne na

poziomie unijnym. Sprawia-

nie bólu i cierpieñ istotom

czuj¹cym i bezbronnym, w

tym eksperymenty na zwie-

rzêtach - lub wiwisekcja - s¹,

bez cienia w¹tpliwoœci, prak-

tyk¹ nie do zaakceptowania.

Renata Markowska

Noga w £apê

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Polskiej Spó³ki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,

reprezentowanej przez Krzysztofa Gajewskiego, z³o¿ony dnia 3 paŸdziernika 2013 r.

i uzupe³niony dnia 11 paŸdziernika 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej na dz. nr. ew. 2, cz. 11 z obr.

4-07-16; 82, 59/2 z obr. 4-07-10 w ul. Inow³odzkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie

14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz

zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w

godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia

w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty

ukazania siê zawiadomienia.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

4 listopada (poniedzia³ek) - „Akcja:Kreacja” – wystawa prac

nagrodzonych w Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Twórczoœci

Artystycznej. Miejsce: Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie,

ul. Krakowskie Przedmieœcie 5. Wystawa czynna do 15 XI.

Organizator: DK Zacisze. Partner: ASP w Warszawie.

10 listopada (niedziela) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek

taneczny dla doros³ych z DJ-em Piotrem Oprzalakiem.

Wstêp: 15 z³, studenci UTW 13 z³.

11 listopada (poniedzia³ek) godz. 16.00 - „Œpiewnik patrio-

tyczny” - spotkanie integracyjno-patriotyczne. W programie:

tworzenie kotylionów, wspólny œpiew z „Zaciszañsk¹ Nut¹” i

Mêskim Zespo³em Wokalnym „¯urawie”, rozmowy o patriotyzmie,

a na zakoñczenie potañcówka warszawska. Obowi¹zuj¹

stroje w barwach narodowych. Gospodarze: zespó³ wokalno-

estradowy „Zaciszañska Nuta”, Mêski Zespó³ Wokalny „¯urawie”.

Potañcówka warszawska.

16 listopada (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”, czyli akademia

twórczego rozwoju dla dzieci w wieku 2,5-6 lat i ich rodziców.

Zapraszamy do zapisów.

Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: cykl warsztatów malarskich,

podczas których powstanie „Malowany prezent”. Od projektu

do gotowego obrazu. Nie trzeba mieæ swoich materia³ów,

wystarcz¹ chêci i twórczy zapa³. Terminy: 16, 23, 30 listopada,

7 grudnia, godz. 11.00-14.30 (3,5h). Koszt: 190 z³ (obejmuje

materia³y), 90 z³ dla osób, które maj¹ swoje materia³y.

17 listopada (niedziela) godz. 17.00 - 25-lecie Tkactwa

Artystycznego w DK Zacisze – otwarcie wystawy gobelinów.

Wystawa czynna do 4 grudnia. Wstêp wolny.

17 listopada (niedziela) godz. 17.00 - „Miêdzy Warszaw¹

a Tel Awiwem lat 30-tych” - koncert Olgi Mieleszczuk - wokal,

Hadriana Tabêckiego - pianino i Wojciecha Pulcyna - kontrabas.

W programie: tanga, ballady, foxtroty, orientalne walce po

polsku i hebrajsku. Wstêp wolny.

23 listopada (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali

Einsteini – Czary-mary, hokus-pokus! Magia to œwietna zabawa!

Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat, które lubi¹ zadawaæ

pytania, mieszaæ, przelewaæ mikstury. I grupa – godz. 10.00;

II grupa – godz. 11.00. Op³ata: 30 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

23 listopada (sobota) godz. 11.00-13.00 - Sobota dla Ma³ych

i Du¿ych: Teatralnie-manualnie – warsztaty i zabawy dla dzieci

w wieku 4-9 lat. Op³ata 15 z³.

23 listopada (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek

taneczny dla doros³ych z DJ-em Piotrem Oprzalakiem.

Wstêp: 15 z³, studenci UTW 13 z³.

24 listopada (niedziela) godz. 17.00 - „Myszka Miki i

Przyjaciele” spektakl muzyczny dla dzieci i rodziców. S³ynne

i lubiane utwory z bajek i filmów grane na ¿ywo. Fortepian,

obój, klarnet, skrzypce – muzycy zaprezentuj¹ brzmienie

tych instrumentów, bêdzie je mo¿na równie¿ obejrzeæ z

bliska i dotkn¹æ. Bilety w cenie 10 z³.

27 listopada (œroda) godz. 14.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.

27 listopad (œroda) godz. 17.45 - XXIII Gie³da Inicjatyw

Artystycznych: „Przegl¹d filmów dokumentalnych Karola

Nowakowskiego”.

30 listopada (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”, czyli

akademia twórczego rozwoju dla dzieci w wieku 2,5-6 lat

i ich rodziców. Zapraszamy do zapisów.

30 listopada (sobota) godz. 19.00-24.00 - „Z koszykiem”

zabawa andrzejkowa dla doros³ych. Prowadzi DJ Mateusz.

Cena 30 z³/osobê. W cenie muzyka i miejsce przy stole.

Bilety do kupienia w sekretariacie DK Zacisze.

Kotka na trzech ³apkach
M³odziutka kotka o imieniu Szanta szuka swojego miejsca na ziemi. Jej historia zaczê³a

siê na Helu, gdzie ktoœ w samym œrodku wakacji porzuci³ j¹ w lesie. Malutka i bezbronna nie

mia³a szans przetrwaæ - zaatakowa³y j¹ kuny leœne. W wyniku pogryzienia straci³a tyln¹

³apkê. Uratowa³ j¹ wczasowicz, który przypadkowo znalaz³ j¹ w czasie spaceru i nie znajduj¹c

na miejscu pomocy zabra³ ze sob¹ do Warszawy. Szanta trafi³a pod opiekê Stowarzyszenia

Adoptuj Mnie i znalaz³a siê w domu tymczasowym, gdzie odzyska³a pe³niê si³. Obecnie ma

4 miesi¹ce. Wyros³a na prawdziw¹ œlicznotkê, ma lœni¹ce czarne futerko z bia³ymi dodatkami

i s³odki wyraz pyszczka. Jest ju¿ po wszystkich szcze-

pieniach. Radzi sobie doskonale, a brak ³apki nie

przeszkadza jej w poruszaniu siê i zabawie. Mimo

smutnej przesz³oœci jest radosna i ma pozytywne

usposobienie. Jest grzeczn¹ kotk¹ niewychodz¹c¹

na dwór, korzystaj¹c¹ z kuwetki. Mo¿e mieszkaæ z

dzieæmi, z drugim kotem lub psem.

Telefon w sprawie adopcji:

602-135-886 lub 722-524-754

Wybieg wrós³ w krajobraz

Pragi. Wielu warszawiaków

umawia siê na randki „przy

miœkach”. Stali bywalcy do-

karmiaj¹ niedŸwiedzie. Gdy

powstawa³ projekt rewitaliza-

cji Parku Praskiego, pojawi³y

siê propozycje likwidacji wy-

biegu. W ankiecie zapytano

o to warszawiaków. Ponad

70% opowiedzia³o siê za po-

zostawieniem niedŸwiedzi w

tym miejscu, ok. 30% wyra-

zi³o ¿yczenie, by zabraæ je

st¹d ze wzglêdów humanitar-

nych (ha³as, spaliny, brak za-

bezpieczenia). W historii

obiektu nie by³o jednak przy-

padku, by zwierzê zmar³o z

przekarmienia lub zatrucia.

Do historii i tych dylematów

nawi¹zano w debacie o przy-

sz³oœci wybiegu, któr¹ 16

paŸdziernika poprowadzi³

dyrektor Warszawskiego

Ogrodu Zoologicznego dr

Andrzej Kruszewicz. Udzia³

wziêli m.in.: b. dyrektor ZOO

Jan Rembiszewski, prezes

Fundacji „Panda” Ewa Zboni-

kowska, cz³onkowie Rady

Naukowej ZOO, Wydzia³u

Biologii Uniwersytetu War-

szawskiego, przedstawiciele

Biura Ochrony Œrodowiska

Urzêdu m.st. Warszawy,

Akademii  Wiedzy o Mieœcie.

Zaproszony by³ burmistrz

Pragi Pó³noc.

Wybieg ma 700 m2 po-

wierzchni i czêœæ podziemn¹:

jest du¿y bunkier, w którym

przechowywane by³y sa-

dzonki cebulek. Teraz w

obiekcie zamieszkuj¹ 3 nie-

dŸwiedzice: 31-letnia Tatra i

przygarniête z cyrku Ma³a i

Sabina. Dyrektor Kruszewicz

ma nadziejê, ¿e jeszcze tej

zimy obie zostan¹ przeniesio-

ne do innego europejskiego

ZOO. Pozostanie seniorka

Tatra. Dyrektor chce pozwo-

liæ jej dokoñczyæ ¿ywota tu,

gdzie siê urodzi³a.

Jeden z uczestników deba-

ty stwierdzi³, ze wybieg siê

postarza³; trzeba zwierzêta

st¹d wyprowadziæ, a miejsce

niech zostanie jako pomnik.

O nowym wybiegu mo¿na

bêdzie myœleæ, gdy znajd¹ siê

œrodki finansowe na ten cel.

Inny pomys³: oddaæ miastu

teren, w zamian niech miasto

wybuduje wybieg na terenie

ZOO. Pad³a te¿ propozycja,

by wybieg wykorzystaæ jako

miejsce kulturowe: prowadziæ

tam zajêcia, spotkania; po-

czyniæ starania, by nie-

dŸwiedŸ sta³ siê symbolem

Warszawy (by³ w herbie War-

szawy wczeœniej ni¿ Syren-

ka) i Ogrodu Zoologicznego.

Mo¿e na prawym brzegu Wi-

s³y postawiæ mu pomnik? Za-

chêcano dyrektora Kruszewi-

cza, by wp³yn¹³ na w³adze

Warszawy, aby w nowym

miejscu stworzyæ niedŸwie-

dziom lepsze warunki. Miej-

sce na taki obiekt, z ogrodze-

niem, jest za s³oniarni¹. Koszt

– 1,5 – 2 mln z³otych.

W debacie od¿y³ pomys³,

który by³ marzeniem dyrekto-

ra ̄ abiñskiego – by ZOO prze-

jê³o kontrolê nad terenem Par-

ku Praskiego. Mog³oby tam

powstaæ Muzeum Przyrody…

Warto, by w kolejnej deba-

cie na ten temat wypowie-

dzieli siê prascy radni i radni

Rady Warszawy.                K.

Co dalej z wybiegiem?
Ten obiekt oddano do u¿ytku latem 1952 roku. Dyrektor

Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Jan ̄ abiñski, prze-

kona³ wtedy w³adze miasta, by powsta³ akcent, wskazuj¹cy

drogê do ZOO – wybieg dla niedŸwiedzia brunatnego. Przez

30 lat urodzi³o siê tu 396 niedŸwiedzi, ostatni w 1982 roku.
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Najwiêkszy w Europie
Warszawiakom z lewego

brzegu Wis³y udostêpniono go

13 stycznia 1885 r., lecz nie

wszystkim - na razie tylko

zmar³ym w przytu³kach i cho-

wanym na koszt miasta. Ca-

³kowite otwarcie Bródna dla

warszawiaków nast¹pi³o w

1887 r., kiedy to zamkniêto

cmentarz na Kamionku. Jed-

noczeœnie obni¿ono taksê za

grzebanie cia³ i place, czyni¹c

tym samym Bródno cmenta-

rzem dla mniej zamo¿nej ludno-

œci, a Pow¹zki - dla bogatych.

Zmar³ych chowano do tzw.

linii, czyli w rzêdzie, jeden

obok drugiego, bez prawa

budowy trwa³ych nagrobków,

pocz¹tkowo na 15 lat, a od

1932 r. - na 20 lat. Groby mia-

³y kszta³t niewielkiego kop-

czyka usypanego z ziemi,

przy których stawiano proste,

drewniane krzy¿e. Wokó³

cmentarza, zamiast solidne-

go muru, który teraz otacza

nekropoliê, sta³ skromny,

drewniany p³ot.

Z biegiem lat status Bródna

poprawia³ siê. W okresie miê-

dzywojennym Cmentarz

Bródnowski przesta³ byæ

cmentarzem ubogich. Zaczê³y

wyrastaæ bogate grobowce,

pojawi³y siê rzeŸby. Obok

skromnych pochówków prole-

tariuszy i biedoty warszawskiej,

grzebano tu przedstawicieli

elity politycznej II Rzeczypo-

spolitej (Roman Dmowski)

czy koœcielnej (arcybiskup

Aleksander Kakowski).

Ju¿ w czasie I wojny œwiato-

wej zaczê³o brakowaæ miejsca.

Nekropolia zosta³a wiêc po-

szerzona w 1916 r. o ponad

30 ha, a w 1921 r. o blisko 17 ha.

Dziœ Cmentarz Bródnowski,

zajmuj¹c powierzchniê pra-

wie 114 hektarów (dok³adnie

113 ha i 3558 m2) jest naj-

wiêkszym cmentarzem w

Polsce i w Europie. Spoczywa

tu ok. 1,2 mln osób. Teren ota-

cza mur o d³ugoœci prawie 5 km.

Orientacjê u³atwia przej-

rzysty uk³ad przestrzenny.

Ca³a powierzchnia cmenta-

rza pociêta jest siatk¹ pro-

stopad³ych alei, wyznaczaj¹-

cych kwatery, maj¹ce po 6

rzêdów. Ka¿dy rz¹d zawiera

32 mogi³y. Wytyczono te¿

dwie du¿e aleje: G³ówn¹ i

Szerok¹. Pierwsza ci¹gnie

siê od ul. Œw. Wincentego do

ul. Odrow¹¿a, druga przeci-

na j¹ w po³owie i jest do niej

prostopad³a.

Na terenie Cmentarza Bród-

nowskiego znajduj¹ siê dwa

koœcio³y. Pierwszy, drewniany,

pod wezwaniem œw. Wincen-

tego a Paulo, patrona ubogich

i chorych, pe³ni³ d³ugi czas rolê

jedynie kaplicy cmentarnej.

Zbudowany wg projektu archi-

tekta Edwarda Cichockiego z

drewna sosnowego, pocho-

dz¹cego z rozebranego rusz-

towania, s³u¿¹cego renowacji

kolumny Zygmunta III Wazy,

wyœwiêcony zosta³ 28 paŸ-

dziernika 1888 r. przez ks.

Ignacego Budrewicza.

W 1960 r. konsekrowano

drug¹, wiêksz¹ œwi¹tyniê –

trzynawowy murowany ko-

œció³ pod wezwaniem Matki

Boskiej Czêstochowskiej,

zbudowany wed³ug projektu

Stanis³awa Marzyñskiego.

Dziœ Cmentarz Bródnowski

ma prawie 130 lat. Spoczy-

waj¹ na nim duchowni, poli-

tycy, przemys³owcy i in¿ynie-

rowie, nauczyciele, lekarze,

aktorzy, artyœci i pisarze,

sportowcy i uczeni, powstañ-

cy z 1863 i 1944 r. oraz pole-

gli w czasach dwóch œwiato-

wych wojen. Stare groby z

piaskowca ozdobione rzeŸ-

bami, metalowe krzy¿e, wy-

kuwane rêcznie przez kowa-

li, mieszaj¹ siê ze wspó³cze-

snymi. Wiele z nich ma war-

toœæ artystyczn¹ i zabytkow¹.

W lutym 1981 r. powsta³ Spo-

³eczny Komitet Opieki nad

Cmentarzem Bródnowskim.

W ci¹gu 15 lat, miêdzy inny-

mi dziêki kwestom przepro-

wadzanym przez znanych

artystów, uda³o siê mu zebraæ

œrodki na renowacjê 150 po-

mników. Niestety, po pewnym

czasie komitet przesta³ ist-

nieæ – artyœci woleli kwesto-

waæ na Pow¹zkach.

Jednak by³ artysta, który do

koñca ¿ycia kwestowa³ na

Bródnie i ¿ywi³ ogromny sen-

tyment do tego Cmentarza.

To popularny piosenkarz Mie-

czys³aw Fogg. Urodzony w

Warszawie w 1901 roku, w³a-

œciwie ca³e swoje ¿ycie zwi¹-

za³ ze stolic¹. Trwaj¹c¹ po-

nad 60 lat karierê zaczyna³ w

1928 roku w Chórze Dana na

scenie warszawskiego te-

atrzyku Qui Pro Quo. PóŸniej,

ju¿ jako solista, wystêpowa³

z Mir¹ Zimiñsk¹ i Tadeuszem

Sygietyñskim. Lata okupacji

niemieckiej spêdzi³ w War-

szawie. Wystêpowa³ (za

zgod¹ w³adz Podziemnej

Polski) w kawiarniach dostêp-

nych polskiej publicznoœci,

m.in. w „Cafe Bodo”, „U Ak-

torek” i „Lucyna”.

Mieczys³aw Fogg bra³

udzia³ w Powstaniu War-

szawskim jako ¿o³nierz AK, a

jego zadaniem by³o podtrzy-

mywanie na duchu powstañ-

ców i mieszkañców Warsza-

wy – œpiewa³ w szpitalach, na

barykadach i w schronach.

Po wojnie za³o¿y³ kawiarniê

„Cafe Fogg” i prowadzi³ wy-

twórniê p³yt gramofonowych.

Obie firmy zosta³y szybko

znacjonalizowane. Zacz¹³

wiêc wystêpowaæ z w³asny-

mi recitalami. Podobnie jak

przed wojn¹, koncertowa³ na

ca³ym œwiecie - wystêpowa³

w USA, Kanadzie, Australii i

Nowej Zelandii. Po œmierci w

1972 r. Maurice’a Chevaliera

by³ najstarszym aktywnym

piosenkarzem œwiata. Jego

najwiêksze przeboje to „Tan-

go milonga”, „Ta ostatnia nie-

dziela”, czy wzruszaj¹ca „Pio-

senka o mojej Warszawie”.

Otrzyma³ setki nagród i wy-

ró¿nieñ. Zosta³ honorowym

obywatelem Chicago, a wódz

jednego z indiañskich szcze-

pów zawar³ z nim przymierze

krwi i nada³ mu imiê Œpiewa-

j¹cy Bia³y Orze³. W 1989 roku

za pomoc ¯ydom w czasie

okupacji otrzyma³ tytu³ Spra-

wiedliwego Wœród Narodów

Œwiata. Zmar³ rok póŸniej. Po-

chowany jest na Cmentarzu

Bródnowskim w kwaterze 10A.

Kolejna gwiazda estrady,

choæ mo¿e nie nale¿y nazywaæ

jej gwiazd¹, gdy¿ by³a osob¹

bardzo skromn¹, która spoczy-

wa na Cmentarzu Bródnow-

skim, to £ucja Prus, zmar³a w

2002 r. Radio przypomina so-

bie o niej najczêœciej jesieni¹,

nadaj¹c piêkn¹ piosenkê An-

drzeja Zieliñskiego „W ¿ó³tych

p³omieniach liœci”, któr¹ £ucja

Prus œpiewa³a razem z Jac-

kiem Zieliñskim i „Skaldami”.

Wylansowa³a równie¿ wiele

innych przebojów, jak „Dooko-

³a noc siê sta³a” czy „Nic dwa

razy siê nie zdarza” do tekstu

Wis³awy Szymborskiej. I w³a-

œnie fragment tego wiersza wy-

ryty jest na p³ycie jej grobu na

Cmentarzu Bródnowskim

(kwatera 15D):

„Zrodziliœmy siê bez wpra-

wy i pomrzemy bez rutyny”.

W tym krótkim szkicu

chcia³abym zaprezentowaæ

jeszcze jedn¹ niezwyk³¹ oso-

bê, która odnalaz³a miejsce

wiecznego spoczynku na

Cmentarzu Bródnowskim.

Czytaj¹c jego biografiê ma

siê wra¿enie, ¿e za ¿ycia

cz³owiek ten nigdy nie odpo-

czywa³ i nie umia³ usiedzieæ

na jednym miejscu. Tony Ha-

lik, bo o nim mowa, urodzi³ siê

w 1921 r. w Toruniu. W cza-

sie II wojny œwiatowej lata³ w

Dywizjonie 201 Brytyjskich

Si³ Powietrznych, ale w wyni-

ku zestrzelenia znalaz³ siê we

Francji, gdzie przy³¹czy³ siê

do tamtejszego ruchu oporu.

Za swoj¹ dzia³alnoœæ odzna-

czony zosta³ francuskim

Krzy¿em Wojennym.

Po wojnie wiód³ ¿ycie pod-

ró¿nika, fotografa i dziennika-

rza. Przez ponad trzydzieœci

lat pracowa³ jako korespon-

dent NBC.W 1976 roku z El¿-

biet¹ Dzikowsk¹ i Edmundo

Guillenem dotarli do legen-

darnej stolicy Inków - Vilca-

bamby. Przez ponad dwa-

dzieœcia lat prowadzi³ z ¿on¹

– El¿biet¹ Dzikowsk¹ - pro-

gramy (ponad trzysta) dla

TVP: Tam gdzie pieprz ro-

œnie, Tam gdzie roœnie wani-

lia, Tam, gdzie kwitn¹ migda-

³y, Tam, gdzie pachnie euka-

liptus oraz Pieprz i wanilia.

Zrealizowa³ oko³o czterystu

filmów dokumentalnych. Na-

pisa³ trzynaœcie ksi¹¿ek, wie-

le artyku³ów do gazet oraz

wspó³tworzy³ komputerow¹

Encyklopediê Œwiata.

Zmar³ po d³ugiej chorobie.

28 maja 1998 i  zosta³ pocho-

wany na Cmentarzu Bród-

nowskim (kwatera 31D). Po-

mnik na grobie, niezwyk³y, jak

¿ycie podró¿nika, przedsta-

wia krzy¿ z zawieszonym na

nim plecakiem, a wykona³ go

w granicie polski rzeŸbiarz

Gustaw Zem³a.

Kilka lat temu na ³amach

Nowej Gazety Praskiej przed-

stawi³am kilkanaœcie zabyt-

kowych, starych grobów

Cmentarza Bródnowskiego.

Zarówno tamte, jak i te

wspó³czesne, przedstawione

w obecnym numerze udo-

wadniaj¹, ¿e warto odwiedziæ

bródnowsk¹ nekropoliê nie

tylko 1 listopada przy okazji

Dnia Wszystkich Œwiêtych.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

Dzieje Pragi zaczyna od

Grodu Bródno, potem opisuje

rozwój osadnictwa na prawym

brzegu Wis³y. Prezentuje do-

kument z 10 lutego 1648 roku,

nadaj¹cy Pradze prawa miej-

skie; podkreœla znaczenie mi-

litarne tej czêœci miasta pod-

czas wojen i powstañ XVII –

XIX w., rozwój przemys³u i

handlu na prze³omie XIX-XX

wieku. Kolejny trudny dla Pra-

gi okres to I wojna œwiatowa i

walka o granice w latach 1918

– 1921, wojna polsko-bolsze-

wicka. Z kolejnych rozdzia³ów

dowiadujemy siê o powstaj¹-

cych w okresie miêdzywojen-

nym zak³adach produkcyjnych

i placówkach oœwiatowych, a

tak¿e o atrakcjach miejskich,

takich jak Park Praski.

Na przyk³adzie gen. Zyg-

munta Berlinga Alicja Bana-

sik pokazuje, jak ró¿nie oce-

niana jest najnowsza historia:

„dla jednych jest on bohate-

rem, dla innych zdrajc¹, ale

ca³ej prawdy nie znamy.” Sta-

wia pytanie: czy Praga sta³a

Przygoda pani Alicji
O warszawskiej Pradze napisano wiele ksi¹¿ek. Wydan¹

w tym roku pozycjê Alicji Banasik wyró¿nia to, ¿e do opo-

wieœci o wydarzeniach, historii obiektów, sylwetek ludzi

– autorka w³¹czy³a element, widoczny ju¿ w tytule „Moja

przygoda z poznawaniem dziejów warszawskiej Pragi”.

Na pocz¹tku by³a szkolna wycieczka na Pragê w 1950 roku,

potem zakupy na bazarze Ró¿yckiego, wêdrówka w czasie

Œwiatowych Dni M³odzie¿y i Studentów, wreszcie –

zamieszkanie na ul. Bia³ostockiej w roku 1982. Informuj¹c

o sprawach ró¿nej wagi, autorka przeplata je swoimi

refleksjami, np. na temat Powstania Warszawskiego.

siê modna w III RP? W udzie-

leniu odpowiedzi mog¹ po-

móc informacje o ruchu spo-

³ecznym w obronie praskich

zabytków i dzia³alnoœci Towa-

rzystwa Przyjació³ Pragi oraz

Oddzia³u Bródno Towarzy-

stwa Przyjació³ Warszawy.

Do lektury ksi¹¿ki zachêca

umieszczone na ok³adce pano-

ramiczne zdjêcie z widokiem na

Praskie Centrum Koneser. Tek-

sty ilustrowane s¹ czarno-bia-

³ymi zdjêciami w ma³ych roz-

miarach; na koñcu jest 128 ko-

lorowych fotografii obiektów: od

Kana³u Bródnowskiego do te-

renu budowy II linii metra.

W stopce czytamy, ¿e ksi¹¿-

ka wydana zosta³a „nak³adem

autora”. Mo¿e w kolejnej edy-

cji, wydanej „nak³adem Autor-

ki”, zobaczymy zdjêcie Alicji

Banasik i innych osób, aktyw-

nie dzia³aj¹cych na rzecz roz-

woju Pragi?                           K.

Pierwsze zmiany zostan¹ wprowadzone ju¿

w najbli¿szy weekend (26-27 paŸdziernika).

Na trasê wyruszy wówczas linia C09, ³¹cz¹-

ca Metro M³ociny z Cmentarzem Pó³nocnym,

pierwsza ze specjalnych autobusowych linii

„cmentarnych”; dodatkowo zostan¹ zmienio-

ne trasy wybranych linii tramwajowych i au-

tobusowych. Ponadto w niedzielê wszystkie

tramwaje bêd¹ kursowa³y czêœciej, wed³ug

sobotniego rozk³adu jazdy.

Od poniedzia³ku do czwartku (28-31 paŸdzier-

nika) bêdzie mo¿na korzystaæ z linii 409 kursu-

j¹cej na wyd³u¿onej trasie pomiêdzy CH ARKA-

DIA a Cmentarzem Pó³nocnym, linii C09 oraz z

linii 701, która w wybranych godzinach bêdzie

podje¿d¿a³a do Cmentarza Pó³nocnego.

W dniach 1-3 listopada dojazd do cmenta-

rzy zapewni¹ dwie specjalne linie tramwajo-

we: C1 (Annopol - Cm. Wolski) i C6 (¯erañ

Wschodni - Cm. Wolski) oraz 25 dodatkowych

linii autobusowych: C07 (¯erañ FSO - Leœnej

Polanki - ¯erañ FSO), C09 (Metro M³ociny -

Cm. Pó³nocny-Brama G³.), C11 (Cm. Bród-

nowski Œw. Wincentego - Pow¹zki-Cm. Woj-

skowy), C12 (Cm. Wolski - Pow¹zki-Cm.

Wojskowy), C13 (Cm. Bródnowski Œw. Win-

centego - Cm. Pó³nocny-Brama G³.), C14

(Cm. Pó³nocny-Brama G³. - Pow¹zki-Cm.

Wojskowy), C20 (Dw. Wschodni Kijowska -

Cm. Bródnowski), C22 (Pl. Wilsona - Pow¹z-

ki-Cm. Wojskowy), C25 (Cm. Bródnowski Œw.

Wincentego - Pl. Narutowicza), C27 (Królew-

ska - Cm. Bródnowski Œw. Wincentego), C30

(Wiatraczna - Cm. Bródnowski Odrow¹¿a),

C40 (Metro M³ociny - Cm. Pó³nocny-Brama

Zach.), C42 (Królewska - Cm. Pó³nocny-Bra-

ma G³.), C50 (Cm. Pó³nocny-Brama G³. - Cm.

Pó³nocny-Brama Zach.), C51 (Wiatraczna -

Pow¹zki-Cm. Wojskowy), C56 (Bródno-Pod-

grodzie - Cm. Pó³nocny-Brama G³., C63 (Pl.

Narutowicza - Pow¹zki-Cm. Wojskowy), C69

(Wiatraczna - Cm. Bródnowski (Œw. Wincen-

tego), C70 (Dw. Wschodni (Kijowska) - Cm.

Pó³nocny-Brama G³., C76 (Królewska - Cm.

Bródnowski (Odrow¹¿a) – Królewska), C80

(Pl. Trzech Krzy¿y - Pow¹zki-Cm. Wojskowy),

C81 (Metro M³ociny – Pociecha), C84 (Pl. Na-

rutowicza - Cm. Pó³nocny-Brama G³., C88

(Wiatraczna - Cm. Pó³nocny-Brama G³.) i C90

(Królewska - Pow¹zki-Cm. Wojskowy).

We Wszystkich Œwiêtych autobusy „C”

bêd¹ kursowa³y w ramowych godzinach 7.00-

19.00 (z wyj¹tkiem linii C11, C12 i C90 które

bêd¹ kursowa³y do godz. 21.00). W Dzieñ

Zaduszny linie cmentarne bêd¹ kursowa³y ra-

mowo od godziny 8.00 do godziny 18.00, z

wyj¹tkiem linii C11, C12 i C90, które bêd¹

dostêpne do oko³o godziny 20.00. W niedzie-

lê, 3 listopada, autobusy „C” bêd¹ podje¿d¿a³y

na przystanki w ramowych godzinach 9.00-

17.00 (linie C11, C12 i C90 bêd¹ kursowa³y

do oko³o godziny 18.00). Specjalne linie tram-

wajowe „C” – od 1 do 3 listopada – bêd¹ kur-

sowa³y w ramowych godzinach 7.00-19.00.

Jednoczeœnie zostan¹ wprowadzone zmia-

ny w kursowaniu wybranych linii tramwajo-

wych i autobusowych. Kursowanie linii 212 i

800 zostanie zawieszone od 1 do 3 listopa-

da. Linia 426 nie bêdzie jeŸdzi³a w dniu

Wszystkich Œwiêtych.

We Wszystkich Œwiêtych autobusy bêd¹ kur-

sowa³y wed³ug œwi¹tecznego rozk³adu jazdy, tram-

waje zgodnie z rozk³adem sobotnim, dla metra

zostanie wprowadzony specjalny rozk³ad jazdy.

2 i 3 listopada tramwaje bêd¹ podje¿d¿a³y

na przystanki zgodnie z rozk³adem jazdy obo-

wi¹zuj¹cym w soboty, a metro bêdzie kurso-

wa³o wed³ug specjalnego rozk³adu jazdy.

W pojazdach linii cmentarnych obowi¹zuj¹

wszystkie bilety z taryfy ZTM (w linii C81 bê-

dzie mo¿na podró¿owaæ na podstawie bile-

tów wa¿nych w 1. strefie biletowej).

Szczegó³owe informacje na temat zmian s¹

dostêpne na stronie ztm.waw.pl.

Komunikacj¹ miejsk¹ na cmentarze
A¿ 25 specjalnych linii autobusowych i dwie linie tramwajowe „C” bêdzie obs³ugiwa³o

sto³eczne nekropolie w okresie Wszystkich Œwiêtych, od 1 do 3 listopada. Dodatkowo

zostan¹ wprowadzone liczne zmiany w kursowaniu niektórych linii tramwajowych i

autobusowych, które u³atwi¹ dojazd do cmentarzy.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, egzamin szó-

stoklasistów, gimnazjalny,

maturalny 609-631-186

ANGIELSKI, nauczyciel,

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LICEUM Ogólnokszta³c¹ce

dla Doros³ych, kursy maturalne,

22 299-08-87, 693-809-073

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

KREDYTY gotówkowe,

konsolidacyjne, chwilówki.

Kredyt hipoteczny - bez

przedstawienia dochodów,

bez sprawdzaia w BIK, BIG.

Zadzwoñ 534-538-504

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

PRZYJMIEMY zlecenia na

sprz¹tanie biur, wspólnot

mieszkaniowych, drobnych

napraw 515-943-649

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

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 w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

PRACA

OPIEKA ma³ych psów, warunki

domowe 796-450-686

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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mini og³oszenia

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

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

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 647 j.t. ze zm.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 66/CP/2013 z dnia 10 paŸdziernika 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie ul. Marmurowej na odc. od ul. Dêbowej

do granicy miasta wraz z oœwietleniem, wymagan¹ infrastruktur¹ i przebudow¹ kolizji

na dz. nr. ew. 18/5, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 12/2, 43/1, 17/5, 17/21, 43/2, 16, 17/2,

26/18, 26/19, 42/18 z obrêbu 4-02-24; dz. nr ew. 55/17 z obrêbu 4-02-26 w Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra

Smoczyñskiego - Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, z³o¿ony

dnia 6 wrzeœnia 2013 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 309,

w poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego

za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê

i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody

uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za

poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu

dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty

ostatniego og³oszenia).

Pomiêdzy Warszaw¹ a Ja-

b³onn¹ le¿y oczyszczalnia

œcieków Czajka. Fenomen

biznesu na skalê œwiatow¹.

Ropy ubywa, wêgla ubywa,

uranu ubywa, aliœci kaskado-

wo przybywa fekaliów. Co robi

p. Waltz? Zastêpuje prost¹,

tani¹ - polsk¹! - technologiê -

tysi¹cami megadrogich pomp

i czujników niemieckich i zwal-

nia po³owê za³ogi, a tym, co

zostali obcina pensje o co naj-

mniej tysi¹c z³otych. Niemiecka

Unia ma pracê i niby dotacje

wracaj¹ siê wielokrotnie.

Dochodowy, doinwestowany,

nowoczesny zak³ad jest w³a-

œnie podobno do sprzedania.

Dlaczego?

Aliœci wróæmy do uboju rytu-

alnego. Jak wspomnia³em

wczeœniej, jest to temat zastêp-

czy. Podobnie jak aborcja, eko-

logia i referenda odwo³uj¹ce.

W ramach rozwoju cywili-

zacji i specjalizacji zawodo-

wej zabijanie zwierz¹t rzeŸ-

nych sta³o siê biznesem. Ro-

zumiem, bo sam jestem miê-

so¿erny w 20% spo¿ywanych

pokarmów, a nie biegam z

dzid¹ po lasach.

Wiem jedno: w chowie i ubo-

ju przemys³owym nigdy nie

osi¹gniemy zgody. Onegdaj

czêœci¹ mojej praktyki by³ nad-

zór nad rzeŸni¹. Wytrzyma³em

ok. 6 miesiêcy. Widok œwinek,

zwo¿onych z promienia ok. 100

km by³ tak¹ traum¹, która nie

pozwala³a mi normalnie ¿yæ.

Niby lekarz weterynarii,

wykszta³cony do badania ja-

koœci miêsa i jego wyrobów

nie wytrzyma³em, bo:

- podczas transportu i  prze-

gonieñ zwierzêta umiera³y;

- patrzenie w oczy uczciw-

szych od ludzkich, upodlo-

nych wielkoœci¹ st³oczenia

zwierz¹t, kojarzy mi siê nie-

odmiennie z ciemn¹ stron¹

natury cz³owieka;

-  og³uszenie pr¹dem, pod-

niesienie za jedn¹ koñczynê i

nastêpuj¹ce po nim poder¿-

niêcie gard³a, a nastêpne za-

nurzenie we wrz¹tku, aby po-

zbyæ siê szczeciny skutkuje

tym, ¿e wci¹¿ ¿yj¹ce zwierzê-

ta zasysa³y wrz¹tek do p³uc;

- taœma produkcyjna dopro-

wadza do nas - lekarzy wete-

rynarii, którzy pobieraj¹ i ba-

daj¹ próbki w kierunku w³o-

œnicy i innych chorób zakaŸ-

nych, a tak¿e do badania

ogólnego. Nazywamy siê VIS

– Weterynaryjna Inspekcja

Sanitarna, która jest zorgani-

zowana b. dobrze;

- zawsze pomiêdzy w³aœci-

cielem ubojni a lekarzem we-

terynarii powstaje konflikt o

p³uca. Te p³uca, które w koñ-

cowej fazie agonii zassa³y

„œmiertelny rosó³”. Konfiska-

ta to mniej surowca do pro-

dukcji pasztetów;

- wszystko zale¿y od prêd-

koœci taœmy produkcyjnej;

- jestem za zwolnieniem

prêdkoœci taœmy, zwiêksza-

niem komfortu transportu,

zmniejszeniem brutalnoœci

przepêdzania. Myœlê, ¿e tyl-

ko tyle mo¿emy zrobiæ, ale

jednoczeœnie a¿ tyle;

- ¿yjemy w kulturze miêso-

¿ernej, opartej na krzywdzie

i œmierci zwierz¹t. Czy rytu-

alnie, czy po chrzeœcijañsku

ca³y czas zabijamy.

Podpowiem NIK-owi

Najlepiej by³oby, gdyby jad³

biologicznie odpowiednie surowe

po¿ywienie (ang. B.A.R.F. - Bio-

logically Appropriate Raw Food).

Dieta BARF powsta³a na

podstawie wieloletnich badañ

nad od¿ywianiem siê zwierz¹t

w procesie ewolucji. Za jej twór-

cê uwa¿a siê australijskiego

lekarza weterynarii, naukowca

dr Iana Billinghursta, który

opracowa³ zasady diety dla

psów. Opieraj¹c siê na swych

doœwiadczeniach, wyda³ ksi¹¿-

kê „Give Your Dog a Bone”

(„Daj swemu psu koœæ”), która

szybko sta³a siê niezwykle po-

pularna wœród w³aœcicieli psów

na ca³ym œwiecie.

Z biegiem czasu w³aœciciele

psów, bardzo zadowoleni z

efektów, jakie dieta BARF przy-

nios³a ich czworonogom, zaczêli

wprowadzaæ j¹ tak¿e swym ko-

tom. Tak narodzi³ siê od³am

BARFa dla „ma³ych tygrysków”,

który opieraj¹c siê pocz¹tkowo

na zasadach dla psów, rozwin¹³

siê w samodzieln¹ dziedzinê i

przerós³ swój pierwowzór pod

wzglêdem dopracowania szcze-

gó³ów diety.

Dieta BARF dla kotów sk³a-

da siê z:

- surowego miêsa ró¿nych

gatunków, wraz ze skórami i

t³uszczem, koœæmi drobniej-

szych zwierz¹t (czasem zmie-

lonych, czasem zastêpowa-

nych mielonymi skorupkami jaj

kurzych lub m¹czk¹ kostn¹),

- surowych podrobów (w¹tro-

ba, serca, ¿o³¹dki, mó¿d¿ki i in.),

- ¿ó³tek z jaj kurzych lub

przepiórczych,

- oraz ró¿nych dodatków jak

m.in.: tauryna, olej rybi, algi,

dro¿d¿e piwne, uzupe³nionych

minimaln¹ iloœci¹ warzyw dostar-

czaj¹cych b³onnika i bardzo nie-

wielkich iloœci wêglowodanów.

Jednym z najwa¿niejszych wy-

mogów jest, aby produkty miêsne

by³y œwie¿e, dopuszczone do

spo¿ycia przez ludzi, a tak¿e po-

chodzi³y od zwierz¹t zdrowych.

BARF jest prosty i logiczny,

jednak niezbêdne minimum

wiedzy jest konieczne. Mo¿e

on zdzia³aæ wiele dobrego, ale

nieodpowiednio stosowany

mo¿e tak¿e zaszkodziæ.

W diecie tej nie wystêpuj¹

wysoko przetworzone produkty,

sztuczne konserwanty i barwni-

ki. BARF nie zawiera produktów

zbo¿owych, bogatych w wêglo-

wodany, których koty nie potra-

fi¹ w³aœciwie wykorzystywaæ.

Naturalna, surowa dieta ma

korzystny wp³yw na zdrowie i

samopoczucie kota. Zwykle po

zmianie po¿ywienia na BARF

mo¿na zaobserwowaæ ust¹pie-

nie wielu problemów zdrowot-

nych, takich jak alergie, stany

zapalne, nadmierne linienie,

brzydka sierœæ, kamieñ nazêb-

ny, a kot zaczyna mieæ wiêcej

energii. Dieta BARF wspoma-

ga tak¿e leczenie niewydolno-

œci organów wewnêtrznych, cu-

krzycy oraz problemów z uk³a-

dem moczowym. Wyelimino-

wanie nadmiernej iloœci wêglo-

wodanów pozwala zachowaæ

szczup³¹ sylwetkê zdrowym

kotom, a oty³ym schudn¹æ.

Nie istniej¹ przeciwwskaza-

nia zdrowotne dla takiego mo-

delu ¿ywienia, jednak w przy-

padku kotów chorych na prze-

wlek³e schorzenia modyfikuje

siê elementy diety do ich po-

trzeb. Komponuje siê dietê dla

konkretnego kota, zgodnie z

jego upodobaniami, wiekiem,

aktywnoœci¹ i stanem zdrowia.

Na forum www.barfnyswiat.org.

mo¿na znaleŸæ wszystko o

potrzebach ¿ywieniowych,

³¹cznie z gotowymi receptami

na prawid³owe, w pe³ni zbilan-

sowane kocie po¿ywienie.

Agnieszka Szlasa

Stowarzyszenie Adoptuj Mnie

www.adoptujmnie.com

Dieta dla kota
Nie od dziœ wiadomo, ¿e koty s¹ miêso¿ercami. Ich orga-

nizmy przystosowane s¹ do czerpania energii ze zwierzê-

cego bia³ka i t³uszczu. Surowy pokarm zapewnia im odpo-

wiedni¹ iloœæ enzymów, przeciwutleniaczy i bakterii, dziêki

którym mog¹ prawid³owo funkcjonowaæ. Organizm kota nie

potrafi sobie poradziæ z produktami roœlinnymi.

Kto przygarnie Szpaczkê?
Szpaczka zawdziêcza swoje imiê czarnemu futerku przetykanemu srebrnymi nitkami.

Jest 3-miesiêczn¹ kotk¹ o rewelacyjnym usposobieniu. Zabrana z ulicy i umieszczona

tymczasowo w domu, gdzie mieszka stado psów i kotów, nie schowa³a siê w mysi¹ dziurê,

ale okaza³a odwagê i od razu zaakceptowa³a now¹ sytuacjê i towarzystwo. Zanim tu trafi³a,

musia³a chorowaæ na koci katar. D³ugo nie leczony spowodowa³ powik³ania, wskutek których

kotka mia³a zupe³nie straciæ wzrok. Na szczêœcie pod nasz¹ opiek¹, po zastosowaniu

w³aœciwych kropli, stan jej oczu ju¿ znacznie siê poprawi³. Szpaczka widzi: biega jak

b³yskawica po ca³ym domu, poluje na zabawki i

wci¹ga do zabawy pozosta³e koty. Jest weso³a i

ma wilczy apetyt. Wci¹¿ jednak musi byæ pod

opiek¹ weterynarza okulisty i mieæ podawane kro-

ple, by uzyskaæ jeszcze lepsze widzenie.

Szpaczka zawojuje serce ka¿dego: lgnie do

cz³owieka, ufnie siê przytula i cudownie mruczy.

Jest naprawdê wyj¹tkowo mi³ym, ciep³ym i uroczym

stworzeniem. Szukamy dla niej bardzo dobrego

domu, gdzie bêdzie kochana i odpowiedzialnego

opiekuna, który przypilnuje kontynuacji leczenia.

Kontakt w sprawie adopcji: 888 066 402
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Obiektywny POradnik

Ch³odnym okiem

Lewa strona medaluProsto z mostu

Wypada³oby felieton po-

œwiêciæ wynikom referendum

w sprawie odwo³ania Prezy-

dent Warszawy, analizom,

zwyciêzcom i przegranym.

¯ycie biegnie jednak tak szyb-

ko, ¿e za kilka dni ju¿ nikt nie

bêdzie pamiêta³ o wydarzeniu,

które przez ostatnie cztery

miesi¹ce rozpala³o wyobraŸ-

nie jego organizatorów. Z kro-

nikarskiego obowi¹zku przy-

pomnê, ¿e w wyniku niskiej

frekwencji referendum okaza-

³o siê nieskuteczne. Na Pra-

dze Pó³noc frekwencja by³a

jedn¹ z najwy¿szych w War-

szawie i wynios³a 27,84%.

Bardziej obecnie interesuj¹

mnie, a jak sadzê, wszystkich

mieszkañców Pragi Pó³noc

œrodki, którymi dzielnica bêdzie

dysponowaæ w roku przy-

sz³ym. Na rok 2014 planowa-

ne dochody i wydatki dla dziel-

nicy wynosz¹ 251 907 342

z³otych. W zakresie wydatków

bie¿¹cych wynosz¹ 219 141 797

z³. Wydatki maj¹tkowe, czyli

inwestycyjne, okreœlone zo-

sta³y na poziomie 32 765 545

z³otych. Co siê na nie sk³ada?

Prawie 20 milionów poch³on¹

wydatki na budowê mieszkañ

komunalnych na Golêdzino-

wie. Na utworzenie nowego

przedszkola na Siedleckiej

12/14 i modernizacjê placów

zabaw w 10 innych placów-

kach (Strzelecka 16, Namy-

s³owska 11, Szymanowskiego

4a i 5a, Markowska 8, Jagiel-

loñska 28, Wo³omiñska 12/18

i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2)

- 7,5 miliona. Remont Gimna-

zjum 32 na Otwockiej - 2,6

miliona. Doposa¿enie kolej-

nych 6 budynków w instalacje

centralnego ogrzewania i cen-

tralnej ciep³ej wody (11 Listo-

pada 34, Radzymiñska 56,

Tarchomiñska 1, Wileñska 7 i

9, Z¹bkowska 2) - 3 miliony.

Czy to nas, jako radnych, sa-

tysfakcjonuje? Nie. Uwa¿amy,

¿e dla prawid³owej realizacji

zadañ bie¿¹cych niezbêdne

jest uzupe³nienie niedoboru

œrodków finansowych o

³¹czn¹ kwotê 36 222 911 z³ w

nastêpuj¹cych dziedzinach:

wynagrodzenia i pochodne

pracowników placówek oœwia-

towych - 13,1 mln z³, dotacje

dla niepublicznych placówek

oœwiatowych i publicznych,

prowadzonych przez osoby

prawne inne ni¿ jednostka sa-

morz¹du terytorialnego - 1,6

mln z³, energia i woda w bu-

dynkach zarz¹dzanych i

wspó³zarz¹dzanych przez

dzielnicê - 2,7 mln z³, rozlicze-

nia ze wspólnotami mieszka-

niowymi - 3,1 mln z³, remonty

zasobu komunalnego - 9,82

mln z³, utrzymanie i konserwa-

cja zieleni miejskiej, placów

zabaw i bazarów - 1 mln z³,

zasi³ki i pomoc w naturze dla

osób korzystaj¹cych z pomo-

cy spo³ecznej, do¿ywianie,

us³ugi opiekuñcze, pogrzeby,

posi³ki - 1,9 mln z³, organiza-

cja imprez kulturalnych, dota-

cje dla organizacji pozarz¹do-

wych - 1 mln z³, dotacja dla bi-

blioteki - 1 491 411 z³, upo-

wszechnienie sportu i turysty-

ki - 0,5 mln z³, zadania z za-

kresu bezdomnoœci zwierz¹t -

11,5 tys. z³. Dla prawid³owej

realizacji wydatków maj¹tko-

wych niezbêdne jest uzupe-

³nienie niedoboru œrodków

finansowych o ³¹czn¹ kwotê

25 mln z³ na nastêpuj¹ce za-

dania: wydatki maj¹tkowe dla

DOSiR-u (remont basenu) -

5 mln z³, rewitalizacja obszaru

oraz kamienic przy wyremon-

towanej ostatnio ulicy Kawê-

czyñskiej - 10 mln z³, budowa

przedszkola przy ulicy Mar-

kowskiej - 10 mln z³. Czy uda

siê pozyskaæ dodatkowe

œrodki? Trudno powiedzieæ.

Potrzeby trzeba sygnalizo-

waæ. Negatywna opinia o pro-

jekcie bud¿etu dla Pragi po-

winna daæ w³odarzom War-

szawy do myœlenia. Wszak w

przysz³ym roku wybory.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji

Bud¿etu Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

¯ycie biegnie dalej
Jak wiadomo od ponad tygo-

dnia, referendum w sprawie

odwo³ania Hanny Gronkiewicz-

Waltz ze stanowiska prezyden-

ta m.st. Warszawy, ze wzglê-

du na zbyt nisk¹ frekwencjê

zosta³o uznane za niewa¿ne i

niewi¹¿¹ce. Tylko 25,66%

uprawnionych warszawiaków

wybra³o siê do lokali wybor-

czych, a 95% tej liczby to ca³y

zjednoczony front przeciwni-

ków Pani Prezydent. Po gor¹-

cym okresie kampanii referen-

dalnej kurz powoli opada, emo-

cje wygasaj¹. Szybko znikaj¹

plakaty ze zszargan¹ liter¹ W.

Gdzieniegdzie jeszcze tylko

burmistrz Guzia³ zerka z za¿e-

nowaniem na swój ukochany

Ursynów. Na niepokorn¹ dziel-

nicê, która nie posz³a do urn za

g³osem swojego gospodarza.

Jak po ka¿dej bitwie, krajobraz

analizowany jest przez jej

uczestników, a wszyscy licz¹

zyski i straty. Okazuje siê, ¿e

w polityce, jak w sporcie – nie

ma rzeczy niemo¿liwych. Otó¿

wszyscy czuj¹ siê wygrani, a

przegranych brak. W ogóle roz-

mach i rozmiar tej krótkiej kam-

panii by³ niebywa³y, jak na te-

mat samorz¹dowy i lokalny.

Gdyby do zbierania podpisów i

agitacji nie w³¹czy³ siê PiS,

mo¿na by³oby od biedy uwie-

rzyæ, ¿e inicjatywa Warszaw-

skiej Wspólnoty Samorz¹dowej

ma charakter obywatelski. Jed-

nak gdy na liniê frontu prezes

Kaczyñski rzuci³ wszystko, co

ma najlepsze i znowu uwierzy³

w pomys³owoœæ swego rzecz-

nika Hofmana, który w swej

przepastnej szafie pe³nej nad-

przyrodzonych zdolnoœci i in-

stynktów politycznych znalaz³

metody dobre na wioski i gmi-

ny na Podkarpaciu – efekt móg³

byæ tylko jeden. Na Warszawê

ostra amunicja w postaci naj-

lepszego kandydata na wszyst-

kie stanowiska, który chcia³ za-

mkn¹æ niebo nad Ursynowem,

okaza³a siê œlepymi nabojami.

Techniczny premier z tabletu

zapewne wygra swoje pierw-

sze wybory ju¿ w maju – do

Parlamentu Europejskiego, bo

nie wyobra¿am sobie, aby nie

mia³ od prezesa obietnicy

pierwszego miejsca na liœcie,

jako rekompensaty za firmowa-

nie swoim nazwiskiem i tytu³em

profesorskim tylu nieudanych

projektów.

Jednak, aby nie byæ pos¹-

dzonym o jednostronnoœæ i

pychê, nale¿y wspomnieæ, ¿e

po og³oszeniu wyników Pani

Prezydent przyzna³a, ¿e to

referendum jej pomog³o. To

uczciwe podejœcie do sprawy,

bo wiadomo, ¿e nie myli siê

tylko ten, kto nic nie robi. Za-

rz¹dzanie stolic¹ du¿ego eu-

ropejskiego kraju zdecydowa-

nie ró¿ni siê od zarz¹dzania

korporacj¹, czy Europejskim

Bankiem Odbudowy i Rozwo-

ju. W Warszawie zza biurka

nie da siê skutecznie admini-

strowaæ. Mieszkañcy, czyli te¿

wyborcy, oczekuj¹ aktywnego

dzia³ania i dobrej komunikacji

na linii z ratuszem. Oczekuj¹

osobistego anga¿owania siê

w ¿ycie i problemy miasta.

Czasem trzeba za³o¿yæ kalo-

sze, pójœæ w zalane tereny i

porozmawiaæ z poszkodowa-

nymi, czasem trzeba byæ na

turnieju pi³karskim juniorów i

wrêczyæ puchary albo byæ

starterem np. Biegu Niepod-

leg³oœci. Niby drobne sprawy,

ale mieszkaniec potrzebuje

rozmów, t³umaczenia, dobre-

go przep³ywu informacji.

W demokratycznym kraju z

werdyktami s¹dów i wyborców

nie dyskutuje siê, tylko przyj-

muje je z pokor¹, bo jak ma-

wia³ Salomon - pokora po-

przedza chwa³ê, a pycha kro-

czy przed upadkiem. Dlatego

te¿ zarówno wygrani, jak i

przegrani powinni wyci¹gn¹æ

wnioski na przysz³oœæ. Wygra-

ni powinni z pokor¹ s³u¿yæ

ogó³owi, a przegrani powinni

zastanowiæ siê, czy warto bez

¿adnego powa¿nego powodu

nara¿aæ bud¿et miasta na

zbêdny wydatek 2,5 mln z³,

kiedy za rok zaplanowane s¹

konstytucyjne wybory samo-

rz¹dowe. A tak naprawdê, to

wygranymi s¹ wszyscy miesz-

kañcy Warszawy, gdy¿ dziêki

niewa¿noœci referendum nie

bêdzie destabilizacji miasta.

Nie bêdzie kampanii wybor-

czej, przedterminowych wybo-

rów, komisarza. To wszystko

jest niepotrzebne, jeœli ju¿ za

rok w listopadzie 2014 doko-

namy oceny i wybierzemy po-

nownie w³adze samorz¹dowe

wszystkich szczebli, z prezy-

dentem Warszawy w³¹cznie.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Emocje minê³y

Najwiêksze w tym roku wy-

darzenie polityczne w sto³ecz-

nym samorz¹dzie za nami.

Przez kilka ostatnich miesiê-

cy wszystko, co dzia³o siê w

Warszawie, podporz¹dkowa-

ne by³o tematowi referendum

w sprawie odwo³ania Hanny

Gronkiewicz-Waltz. To w tym

celu zawi¹za³a siê egzotycz-

na koalicja Prawa i Sprawie-

dliwoœci, Warszawskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej,

Solidarnej Polski, Ruchu Pali-

kota, Stowarzyszenia Dom

Wszystkich Polska Ryszarda

Kalisza, a nawet Zielonych.

Na jej czele stan¹³ Jaros³aw

Kaczyñski, który bez najmniej-

szego problemu zdetronizo-

wa³ pomys³odawcê referen-

dum Piotra Guzia³a – co by³o

zreszt¹ do przewidzenia. Po

drugiej stronie barykady Plat-

forma Obywatelska i trochê z

boku Sojusz Lewicy Demokra-

tycznej, który Hanny Gronkie-

wicz-Waltz broniæ nie zamie-

rza³, ale powrót PiS-u do w³a-

dzy postanowi³ uniemo¿liwiæ.

Jak siê okaza³o - skutecznie.

W referendum udzia³ wziê-

³o 25,66% uprawnionych, czyli

nieca³e 4% mniej ni¿ powin-

no, ¿eby by³o wa¿ne. W ¿ad-

nej dzielnicy frekwencja nie

osi¹gnê³a wymaganego progu

29,2 procent. Na Bia³o³êce w

g³osowaniu udzia³ wziê³o

23,09%, ale ju¿ na tradycyjnie

prawicowej Pradze Pó³noc

27,84%. Na Targówku w refe-

rendum g³os odda³o 27,31%

uprawnionych. Jak mo¿na siê

by³o spodziewaæ, ponad 90%

g³osowa³o za odwo³aniem

Hanny Gronkiewicz-Waltz i

taki wynik nie dziwi, bo Plat-

forma Obywatelska przyjê³a

strategiê, aby zwolennicy pani

prezydent pozostali w domu.

Jak siê okaza³o, do urn nie

poszli równie¿ sympatycy So-

juszu Lewicy Demokratycznej

i to oni uratowali g³owê Han-

ny Gronkiewicz-Waltz, poka-

zuj¹c czerwon¹ kartkê Jaro-

s³awowi Kaczyñskiemu i jego

dru¿ynie. Choæ w samym So-

juszu zdania by³y podzielone,

to jednak Miller, Czarzasty i

Wierzbicki zapowiedzieli, ¿e

oni do referendum nie id¹, bo

do sukcesu Kaczyñskiego i

Macierewicza rêki nie przy-

³o¿¹. Wyborcy SLD podzielili

ich zdanie i ponad 90% z nich

pozosta³o w domach.

W Warszawie wygra³ rozum,

bo mieszkañcy stolicy nie pod-

dali siê emocjom i postanowili

nie odwo³ywaæ urzêduj¹cej

prezydent na rok przed wybo-

rami tylko po to, ¿eby Jaros³aw

Kaczyñski móg³ odtr¹biæ kolej-

ny sukces w swym marszu do

IV RP. Tym razem PiS prze-

gra³, podobnie jak wszyscy,

którzy ramiê w ramiê z nim szli

po w³adzê legitymizuj¹c za-

w³aszczenie symbolu litery W.

Klêskê ponieœli organizatorzy

referendum, którym ten projekt

skradziono, ale przede wszyst-

kim politycy – jak chocia¿by

Ryszard Kalisz - którzy dot¹d

byli autorytetami i orêdownika-

mi antypisowskiej krucjaty, a

teraz w jednym rzêdzie z PiS-

em stanêli. Dziœ ich mit i czar

prys³.

Przed Hann¹ Gronkiewicz-

Waltz ciê¿kie zadanie. Przez

rok musi zrealizowaæ festiwal

obietnic, które w ostatnich

miesi¹cach z³o¿y³a. Dla nas

najwa¿niejsze s¹ te, które

wymóg³ na niej SLD i w naj-

bli¿szym czasie to w³aœnie o

te sprawy dla warszawiaków

bêdziemy walczyli. Mam na-

dziejê, ¿e skutecznie.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Po referendum
Po warszawskim referen-

dum nic ju¿ nie bêdzie takie

samo. Potêga machiny uru-

chomionej przez kierownictwo

partyjno-rz¹dowe dla ratowa-

nia partyjnej kole¿anki mia³a

przyt³oczyæ wszystkich, którzy

w przysz³oœci mieliby œmia³oœæ

podnieœæ rêkê na w³adzê.

G³os zabierali kolejno Prezy-

dent, Premier, Lech Wa³êsa,

Andrzej Wajda, nawet pani

Balcerkowa z „Alternatyw 4”.

Zachêceni przez politycz-

nych liderów i celebrytów, g³os

zabierali nastêpnie lokalni dzia-

³acze. Referendum wed³ug

nich to by³a „polityczna hucpa”,

„nieodpowiedzialna awantura”,

„populistyczno-oszo³omska jat-

ka”, „chamstwo” i „chore ambi-

cje”. Nie mo¿na siê dziwiæ ich

zaciek³oœci: pani prezydent

da³a pracê setkom, jeœli nie ty-

si¹com osób oddanych Partii.

Cynizm obroñców Hanny

Gronkiewicz-Waltz najtrafniej

wyrazi³ Wojciech Maziarski w

artykule opublikowanym na

pierwszej stronie „Gazety Wy-

borczej” podczas ciszy referen-

dalnej: „Nie dajmy sobie wmó-

wiæ, ¿e dla dobrego obyczaju

mamy postêpowaæ wbrew na-

szym politycznym wyborom!”

Poziom agresji wobec War-

szawskiej Wspólnoty Samorz¹-

dowej przekroczy³ wszelkie gra-

nice, a ju¿ na pewno przewy¿-

szy³ moc¹ rytualn¹ wymianê

ciosów pomiêdzy PO i PiS. Nic

dziwnego: obecnoœæ niezale¿-

nych samorz¹dowców w kam-

panii referendalnej utrudnia³a

ustawkê PO-PiS, korzystn¹ dla

obu partii przed przysz³oroczny-

mi wyborami. Prawdê mówi¹c,

nale¿y podziwiaæ tych prawie

trzysta piêædziesi¹t tysiêcy

mieszkañców Warszawy, którzy

w takich okolicznoœciach nie

bali siê przyjœæ do komisji refe-

rendalnych i zag³osowaæ.

Po og³oszeniu wyniku refe-

rendum pose³ Rafa³ Grupiñski,

szef klubu parlamentarnego

Partii, obwieœci³ w mediach, ¿e

oczekuje rezygnacji Piotra Gu-

zia³a, lidera komitetu referen-

dalnego, z funkcji burmistrza

Ursynowa. Nie jest jasne, czy

ten jeden z najbardziej wp³ywo-

wych polityków w pañstwie,

który swojej ¿onie zapewni³ sta-

nowisko przewodnicz¹cej Rady

Warszawy, zamierza ¿¹daæ

g³ów tak¿e innych cz³onków ko-

mitetu referendalnego.

Coraz czêœciej dochodzê do

wniosku, ¿e naszemu kierow-

nictwu partyjno-rz¹dowemu

samorz¹d coœ nie w smak.

Marzy im siê powrót do jedno-

litego systemu w³adzy, który

polega³ na tym, ¿e – i owszem

– w wyborach powszechnych

wybiera³o siê rady, ale radni

musieli respektowaæ wytyczne

i instrukcje otrzymane od w³adz

pañstwowych. Je¿eli któraœ

rada podjê³aby uchwa³ê tych in-

strukcji nie respektuj¹c¹,

uchwa³a podlega³a uchyleniu,

a je¿eli akty niesubordynacji

powtarza³yby siê - radê mo¿na

by³o, a nawet nale¿a³o, rozwi¹-

zaæ. Taki ustrój administracji te-

renowej w Polsce wprowadzo-

no ustaw¹ z dnia 20 marca

1950 r. o terenowych organach

jednolitej w³adzy pañstwowej.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Krajobraz po jatce
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13 paŸdziernika, sylwetkê

wielkiej francuskiej pieœniar-

ki, w monodramie „Édith Piaf

– ptak smutnego stulecia”, na

scenie Bia³o³êckiego Oœrod-

ka Kultury przypomnia³a cha-

ryzmatyczna dama polskiej

estrady, Joanna Rawik.

Giovanna Gassion, bo tak

naprawdê nazywa³a siê Édith

Piaf, dobrze pozna³a nêdzê

ulicznej egzystencji, przysz³a

bowiem na œwiat na paryskim

bruku. Od dziecka te¿ zara-

bia³a na ¿ycie œpiewaj¹c na

ulicy. Tak¹ zobaczy³, zafascy-

nowany jej niesamowitym

g³osem, Louis Leplée, w³aœci-

ciel nocnego klubu „Le Ger-

ny”, gdzie zadebiutowa³a w

1935 roku, ochrzczona przez

swego odkrywcê i opiekuna

imieniem „Piaf” – wróbelek.

Niestety „Papa” Leplée zo-

sta³ wkrótce zamordowany w

niewyjaœnionych okoliczno-

œciach, a ona sama znalaz³a

siê pod policyjn¹ kuratel¹.

Jednak dalej œpiewa³a. Oto-

czona artystyczn¹ opiek¹

autora tekstów Raymonda

Asso i znakomitej kompozy-

torki Marguerite Monnot, za-

czê³a odnosiæ sukcesy na

estradzie. By³a ju¿ s³awna,

kiedy pozna³a swoj¹ wielk¹

mi³oœæ, boksera Marcela

Cerdana. Szczêœcie nie

trwa³o jednak d³ugo – Mar-

cel zgin¹³ w katastrofie sa-

molotowej.

Œmierci Cerdana nie z³ago-

dzi³y ani artystyczne sukce-

sy, ani romanse z kolejnymi

partnerami. Swój ból i têsk-

notê wyœpiewywa³a w piosen-

kach. Kiedy wychodzi³a na

scenê, drobna, w¹t³a, niezbyt

urodziwa, w skromnej czarnej

sukience, wyniszczona przez

alkohol i narkotyki, nie spra-

wia³a wra¿enia wielkiej

gwiazdy. Ale gdy zaczyna³a

œpiewaæ, te wszystkie fizycz-

ne niedoskona³oœci by³y nie-

wa¿ne. Liczy³ siê tylko wspa-

nia³y g³os, który podobno

odziedziczy³a po babci, po-

chodz¹cej z Kabylii, krainy

po³o¿onej w górach Atlasu.

„Wróbelek sta³ siê s³owi-

kiem” – zawyrokowa³ zachwy-

cony jej g³osem przyjaciel,

Jean Cocteau. Jego przyjaŸñ

by³a szczera. Zmar³ na wieœæ

o jej œmierci, tego samego

dnia, 11 paŸdziernika 1963 r.

Joanna Rawik, urodzona w

Czerniowcach, polska piosen-

karka, aktorka i dziennikarka,

niezapomniana wykonawczy-

ni opartego na motywach po-

loneza As-dur Chopina utwo-

ru „Romantycznoœæ”, od wie-

lu lat zafascynowana jest po-

staci¹ Édith Piaf. Wynikiem tej

fascynacji jest ksi¹¿ka „Hymn

¿ycia i mi³oœci” oraz mono-

dram „Édith Piaf – ptak smut-

nego stulecia”.

To opowieœæ o ¿yciu Piaf, o

jej licznych romansach i o

Piaf - ptak smutnego stulecia
Mimo ¿e od œmierci artystki up³ynê³o w tym roku 50 lat,

piosenki Édith Piaf s¹ ci¹gle obecne na scenach œwiata, a

jej ¿ycie oraz przejmuj¹cy, pe³nej dramatycznej g³êbi g³os

nadal fascynuj¹ kolejne pokolenia.

dwóch ma³¿eñstwach, oraz o

wiecznym poszukiwaniu mi³o-

œci. Przewijaj¹ siê w tej opo-

wieœci znane postacie francu-

skiej kultury: Yves Montand,

Georges Moustaki, Charles

Aznavour, Théo Sarapo. Histo-

ria ¿ycia Piaf  przeplatana jest

piosenkami, które wszyscy

znamy: „Padam, padam”, „Ni-

czego nie ¿a³ujê” czy „La vie

en rose”. Joanna Rawik koñ-

czy sw¹ muzyczn¹ opowieœæ

s³ynnym „Hymnem o mi³oœci”.

Na bia³o³êckiej scenie ar-

tystce towarzyszy³ Eugeniusz

Majchrzak na fortepianie oraz

zespó³ z³o¿ony z muzyków

orkiestry „Romantica” pod

kierownictwem Macieja Prze-

strzelskegoi – skrzypce. Po

spektaklu mo¿na by³o poroz-

mawiaæ z Joann¹ Rawik oraz

zdobyæ autograf na jej nowej

ksi¹¿ce pt. „Muzyka ¿ycia”.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Wiadomo, ¿e Sienkiewicz

pisa³ same bestsellery. Jego

powieœci przet³umaczono na

wiele jêzyków, prawie wszyst-

kie zosta³y sfilmowane, niektó-

re nawet dwukrotnie. Ale ope-

ra, i to rockowa, w dodatku na

podstawie powieœci, której

akcja dzieje siê w Œredniowie-

czu? Czy to siê mo¿e udaæ?

Okazuje siê, ¿e tak! „Krzy-

¿acy”, polska rock opera to

wspania³e widowisko mu-

zyczne, które mieliœmy oka-

zjê obejrzeæ 14 paŸdziernika

na scenie Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury. Po raz

pierwszy wystawiona 30

grudnia 2010 r. z okazji 600.

rocznicy bitwy pod Grunwal-

dem w Sali Kongresowej w

Warszawie, odnios³a wielki

sukces.

W spektaklu wykorzystano

g³ówne w¹tki powieœci Henry-

ka Sienkiewicza, to znaczy

w¹tek romansowy – historiê

romantycznej mi³oœci Danusi

Jurandówny i Zbyszka z Bog-

dañca oraz zakochanej w nim

Jagienki, a tak¿e tragiczne

losy Juranda ze Spychowa na

tle konfliktu polsko-krzy¿ac-

kiego, zakoñczonego wielk¹

bitw¹ pod Grunwaldem.

Muzykê do tekstów Jacka

Korczakowskiego skompono-

wa³ Hadrian Filip Tabêcki.

Scenariusz i re¿yseria jest

dzie³em kilkakrotnie ju¿ gosz-

cz¹cego w Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury Marcina Ko³acz-

kowskiego. Wyst¹pili: Maciej

Balcar, Olga Szomañska, Ja-

cek Lenartowicz, Asteya Dec,

Marcin Ko³aczkowski oraz ze-

spó³ Freedom & Kameleon

pod kierownictwem Hadriana

Filipa Tabêckiego.

Spektakl bardzo s³usznie

zosta³ wystawiony w Bia³o³ê-

ce w ramach cyklu „Malarze

s³owa”, gdy¿ teksty zmar³ego

w lipcu poety Jacka Korcza-

kowskiego s¹ œwietne, oddaj¹

namiêtnoœci, jakie targaj¹ m³o-

dymi bohaterami, ból niespe-

³nionej mi³oœci Jagienki i cier-

„Krzy¿acy” na rockowo
Warto by³o przyjœæ do Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury,

aby us³yszeæ, jak Danuœka ratuje Zbyszka od niechybnej

œmierci okrzykiem „Mój ci jest !” w wersji rockowej.

pienie upokorzonego przez

zakon Juranda. Wspó³czesne

kostiumy oraz wykorzystanie

techniki audiowizualnej przy-

bli¿aj¹ treœæ opery m³odym lu-

dziom, pozwalaj¹ bardziej

wczuæ siê w problemy bohate-

rów. G³ównym jednak atutem

tego niezwyk³ego spektaklu

jest wspania³a muzyka Hadria-

na Filipa Tabêckiego i œwietni

wykonawcy. Sukcesu ca³oœci

dope³nia dowcipny komentarz

Marcina Ko³aczkowskiego.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK
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• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki
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• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr
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Zdjêcia do dokumentów - 16 z³


