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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

dokoñczenie na str. 6

STOMATOLOGIA

DLA DZIECI
Dinu

œ

specj
alny

 fo
tel

dla dzie
ci

ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Po klêsce Powstania Stycz-

niowego, przez trzy kolejne

dekady panowa³o powszech-

ne zw¹tpienie w sens zbrojnej

walki o niepodleg³oœæ. Idea

czynu zbrojnego od¿y³a dopie-

ro w programie za³o¿onej w

1892 r. Polskiej Partii Socjali-

stycznej i jednego z jej liderów,

Józefa Pi³sudskiego. W 1908 r.,

z myœl¹ o wykszta³ceniu kadr

przysz³ego powstania, we

Lwowie powo³any zosta³ do

¿ycia tajny Zwi¹zek Walki

Czynnej. Jego organizatorem

by³ wspó³pracownik Pi³sud-

skiego Kazimierz Sosnkowski.

Wkrótce, ze wzglêdu na

rozwój organizacji, trzeba by³o

porzuciæ tajnoœæ dzia³ania. W

1910 r., dziêki kontaktom z wy-

wiadem austriackim i ¿yczli-

woœci namiestnika Micha³a

Bobrzyñskiego, zosta³y utwo-

rzone dwie legalne organiza-

cje paramilitarne: Strzelec w

Krakowie i Zwi¹zek Strzelec-

ki we Lwowie. W tym ostatnim

wa¿n¹ rolê odgrywa³ bliski

wówczas wspó³pracownik Pi-

³sudskiego, W³adys³aw Sikor-

ski. Natomiast m³odzie¿ zwi¹-

zana z ruchem narodowym

Jak odrodzi³a siê wolna Polska

Praskie Orlêta

Zwi¹zku Strzeleckiego
Za podrêcznikowym sformu³owaniem: „W 1918 r. Polska

odzyska³a niepodleg³oœæ” kryje siê wysi³ek wielu ludzi, którzy

postanowili wykorzystaæ nieoczekiwan¹ szansê stworzon¹

wybuchem Wielkiej Wojny. Politycznym wizjom towarzyszy³y

ró¿norodne koncepcje militarne, stawiaj¹ce sobie za cel

wychowanie patriotyczne m³odzie¿y i przygotowanie jej do

czynu zbrojnego. Mia³o ono procentowaæ jeszcze d³ugo

po odzyskaniu niepodleg³oœci, bo budowa niepodleg³ej

Polski by³a procesem d³ugotrwa³ym i trudnym.

dokoñczenie na str. 2

Dajmy im drug¹ szansê!
We wrzeœniu tego roku w Rumunii przeg³osowano pra-

wo, ¿e mo¿liwe jest masowe uœmiercenie ca³ej populacji

bezdomnych psów. Mimo unijnych traktatów i konwencji,

mimo protestów w Europie i mimo propozycji wspó³pracy

ze strony miêdzynarodowych organizacji prozwierzêcych,

rz¹d rumuñski, ignoruj¹c nas wszystkich, rozpocz¹³ w paŸ-

dzierniku okrutn¹ eksterminacjê. Psy s¹ bardzo brutalnie

wy³apywane, czêœæ ginie wprost na ulicach, pozosta³e za-

myka siê w „schroniskach”, gdzie s¹ sukcesywnie zabija-

ne. Tych, które czekaj¹ na œmieræ, nawet siê nie karmi. RzeŸ

odbywa siê za zamkniêtymi drzwiami, nie maj¹ tam dostê-

pu ¿adni obserwatorzy ani wolontariusze. Czêsto nie s¹

tam wpuszczani nawet ludzie, którzy próbuj¹ szukaæ swo-

ich zaginionych zwierz¹t, przez co dochodzi do awantur z

udzia³em policji. Zdarzaj¹ siê jednak „przecieki” i wiemy, ¿e

to, co siê tam dzieje, ma niewiele wspólnego z humanitarn¹

eutanazj¹: po co wydawaæ pieni¹dze na zastrzyki usypiaj¹ce,

skoro mo¿na pos³u¿yæ siê trucizn¹, sznurem, kijem czy

siekier¹?

Ze strony urzêdu dzielnicy

zaprezentowano diagnozê

obszaru kryzysowego, postu-

luj¹c, aby po¿¹dane dzia³ania

sta³y siê kontynuacj¹ prowa-

dzonych wczeœniej, jednak z

przesuniêciem akcentu – te-

raz dzia³ania spo³eczne maj¹

determinowaæ te infrastruktu-

ralne, a nie odwrotnie.

Praga Pó³noc, jak i inne

dzielnice, ma swój w³asny

Mikroprogram Rewitalizacji

Dzielnicy Praga Pó³noc na lata

2005-2013, wielokrotnie kryty-

kowany przez przedstawicieli

organizacji spo³ecznych pod-

czas posiedzeñ Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego

za jednostronnoœæ i wybiór-

czoœæ w podejœciu do proble-

mu. W mikroprogramie znala-

z³o siê kilkanaœcie inwestycji,

bêd¹cych zazwyczaj remonta-

mi kamienic. W³¹czono do nie-

go tak¿e remont ulicy Bia³o-

stockiej, mocno krytykowany

za zmarnowanie okazji do

przywrócenia jej historycznego

wygl¹du oraz pogorszenie wa-

runków poruszania siê pie-

szym i rowerzystom. Obecnie

do dzia³añ rewitalizacyjnych

Debata

o rewitalizacji Pragi
Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotycz¹ce rewitalizacji

Pragi, czyli powstania Zintegrowanego Programu Rewita-

lizacji, zgromadzi³o bardzo wiele osób zainteresowanych

dzielnic¹, tak pod wzglêdem infrastruktury, jak i kwestii

spo³ecznych. Wiêkszoœæ spotkania poœwiêcono na prezentacjê

diagnozy spo³ecznej oraz przyk³adów dobrych praktyk

w rewitalizacji.

„Uratowa³o niektórych z nas i mnie osobiœcie z zawi³ych

i niebezpiecznych meandrów ¿yciowych ulicy „Ognisko”

Towarzystwa Przyjació³ „Dzieci Ulicy” przy ulicy Œrodkowej 9,

prowadzone przez „Dziadka” Kazimierza Lisieckiego. Zacz¹-

³em tam przychodziæ w 1940 roku” – wspomina Edmund

Kalata, laureat g³ównej nagrody w konkursie literackim „Ocaliæ

od zapomnienia”.

Najstarsze Ognisko

 25 paŸdziernika Edmund

Kalata jako jeden z bardzo

licznego grona by³ych wycho-

wanków Ogniska wzi¹³ udzia³

w 80. urodzinach tej placów-

ki. Oprócz jubileuszu okazj¹

do œwiêtowania by³o oddanie

do u¿ytku nowego pawilonu,

zbudowanego obok zabytko-

wej siedziby Ogniska „Praga”.

W po³udnie, w koœciele

Ojców Marianów p.w. Matki

Bo¿ej z Lourdes na rogu ulic

Szwedzkiej i Wileñskiej, odpra-

wiona zosta³a msza œw. w in-

tencji wychowanków Zespo³u

Ognisk Wychowawczych. Po-

tem b. wychowankowie zwie-

dzili klasztor Ojców Marianów,

a po po³udniu na terenie Ogni-

ska rozmawiali, wspominali z

kolegami dawne czasy, wspól-

nie œpiewali, s³uchali Czes³a-

wa Jakubika i Ryszarda Dola-

nowskiego z Kapeli Praskiej.

W starej siedzibie uroczy-

œcie otwarto, przygotowan¹
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Sport niejedno ma imiê
W ramach akcji „Sport niejedno ma imiê...”, organizowanej przez Gimnazjum nr 31

w Warszawie we wspó³pracy z AMICUS Fundacja Wsparcia, zapraszamy na szereg

wydarzeñ sportowych!

Za nami spotkania z: Adamem Kornackim, Justyn¹ Marciniak i Jakubem G³¹bem, spotkanie

IV kolejki Wschodz¹cy Bia³ystok Superligi Tenisa Sto³owego, w którym Dartom Bogoria Grodzisk

Mazowiecki pokona³a 3:0 Carbo – Koks TTS Poloniê Bytom (szczegó³y: bogoriagrodzisk.pl),

a tak¿e: zajêcia w Studio Tañca Duende, zwiedzanie Stadionu Legii. Fotorelacja ze spotkañ

na facebookowym profilu akcji - www.facebook.com/gim31waw?fref=ts

Ale to nie koniec pomys³ów! Listopad zapowiada siê równie ciekawie, przed nami kolejne

zajêcia w Studio Tañca Duende oraz mecz Dartom Bogorii Grodzisk Mazowiecki z dru¿yn¹

z Rzeszowa w grodziskiej hali - ju¿ 27 listopada o 19:00! Spotkanie w Centrum Olimpijskim

z Zofi¹ Klepack¹, br¹zow¹ medalistk¹ w windsurfingu i z Marcinem ̄ ew³akowem, polskim

pi³karzem, by³ym reprezentantem Polski.

10 listopada, w ramach kolejnej edycji Pucharu Polski w Kumite Dru¿ynowym - Mazovia Karate

Cup, odbêdzie siê spotkanie z Ani¹ Lewandowsk¹, medalistk¹ Mistrzostw Œwiata i Europy

w karate. Proponujemy udzia³ w wyk³adzie o zdrowym od¿ywianiu oraz FRIENDSTRAINIG

prowadzony przez Aniê Lewandowsk¹ i Adê Palkê. Na spotkania mo¿e zapisaæ siê ka¿dy pra¿anin!

Szczegó³owe informacje na www.gimnazjum31waw.ehost.pl oraz www.fundacja-amicus.pl
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utworzy³a wzorowane na

zwi¹zkach strzeleckich Pol-

skie Dru¿yny Strzeleckie.

Ostateczny plan Pi³sudskie-

go polega³ na przygotowaniu

kadr oficerskich i podoficer-

skich, które po wybuchu woj-

ny i wkroczeniu do zaboru ro-

syjskiego utworz¹ szkielet la-

winowo powiêkszaj¹cej siê -

przez nap³yw ochotników - ar-

mii polskiej. Jej marsz na nie-

obronion¹ przez Rosjan War-

szawê mia³ spowodowaæ zajê-

cie stolicy i umo¿liwiæ stworze-

nie faktu dokonanego – prokla-

mowanie niepodleg³ego pañ-

stwa polskiego. Zgodnie z

tym planem, 6 sierpnia 1914 r.,

kiedy Austro-Wêgry wypowie-

dzia³y wojnê Rosji, z krakow-

skich Oleandrów wyruszy³a na

teren Królestwa Polskiego

Pierwsza Kompania Kadrowa.

Plan Pi³sudskiego jednak

nie powiód³ siê. Przede

wszystkim okaza³o siê, ¿e nie

nast¹pi³ masowy nap³yw

ochotników do wkraczaj¹cych

oddzia³ów strzeleckich. Wieœ

kielecka przyjê³a ich nieufnie

i obojêtnie. W porównaniu

ze œwietnie wyposa¿onymi

¿o³nierzami rosyjskimi stano-

wili podejrzan¹ zbieraninê. Ar-

miê rosyjsk¹, w której szere-

gach by³o wielu zmobilizowa-

nych Polaków, traktowano jako

swoj¹, a równoczeœnie panicz-

nie obawiano siê Niemców.

Pi³sudskiego i strzelców

uratowali konserwatyœci kra-

kowscy, którym ca³kowicie

obce by³y mrzonki powstañ-

cze, a równoczeœnie byli lojal-

ni wobec Austro-Wêgier i bali

siê Rosji. Uda³o im siê uzy-

skaæ w Wiedniu zgodê na

utworzenie w Galicji dwóch

ochotniczych legionów i w³¹-

czenie do nich oddzia³ów

strzeleckich. W paŸdzierniku

1914 r., z inicjatywy Józefa

Pi³sudskiego, z wykorzysta-

niem kadr Polskich Dru¿yn

Strzeleckich i Zwi¹zku Walki

Czynnej powstaje w Warsza-

wie tajna Polska Organizacja

Wojskowa (POW), a w grud-

niu tego roku – I Brygada Le-

gionów Polskich z Józefem

Pi³sudskim jako dowódc¹. Tak

wiêc Zwi¹zek Strzelecki na kil-

ka lat przesta³ istnieæ, staj¹c

siê jednoczeœnie podstaw¹

budowania polskich struktur

wojskowych, bior¹cych udzia³

w walce o niepodleg³oœæ.

Jesieni¹ 1918 r. I wojna

œwiatowa zbli¿a³a siê ku koñ-

cowi, a wraz z ni¹ trwaj¹ca od

1795 r. niewola narodu polskie-

go. Nie oznacza³o to jeszcze,

¿e proces budowy niepodleg³ej

Polski jest zakoñczony. Pierw-

sze strza³y w zmaganiach o

granice Rzeczypospolitej pa-

d³y jeszcze przed 11 listopada

1918 r. W nocy z 31 paŸdzier-

nika na 1 listopada 1918 od-

dzia³y ukraiñskie, rekrutuj¹ce

siê z ¿o³nierzy rozpadaj¹cej

siê armii austro-wêgierskiej,

ochotników i strzelców siczo-

wych opanowa³y Lwów oraz

Ma³opolskê Wschodni¹.

Fundament obrony Lwowa

stanowi³a m³odzie¿ nazwana

Orlêtami. Spoœród przesz³o

1500 poleg³ych obroñców

miasta, 416 nie mia³o skoñ-

czonych 17 lat. Symbolem

Orl¹t sta³ siê poleg³y 13-letni

Antoœ Petrykiewicz. Tradycja

Orl¹t Lwowskich wesz³a na

trwa³e do œwiadomoœci poko-

lenia Polski niepodleg³ej i sta-

³a siê jednym z elementów

kszta³cenia patriotycznego

m³odzie¿y szkolnej II Rze-

czypospolitej. Do niej nawi¹-

zywa³a te¿ organizacja „Orlê-

ta”, tworzona od 1933 r.

przy reaktywowanym w 1919

r. Zwi¹zku Strzeleckim. Do

wybuchu II wojny œwiatowej

„Orlêta” sta³y siê ogólnopolsk¹

organizacj¹ masow¹, skupia-

j¹c¹ m³odzie¿ od 11. do 16.

roku ¿ycia, liczebnoœci¹

ustêpuj¹c jedynie Zwi¹zkowi

Harcerstwa Polskiego.

Podstawow¹ jednostk¹

organizacyjn¹ „Orl¹t” by³ li-

cz¹cy do 25 do 50 cz³onków

hufiec. Ni¿szym szczeblem

organizacyjnym by³a dru¿yna,

licz¹ca 8 – 18 cz³onków. Na

czele hufców stali komendanci.

Formacje „Orl¹t” podlega³y

bezpoœrednio pod komendy

okrêgów i podokrêgów Zwi¹zku

Strzeleckiego (ZS).

W Warszawie powsta³o 25

hufców „Orl¹t” i kilka samo-

dzielnych dru¿yn. Najliczniej-

sza by³a praska organizacja

„Orl¹t”, obejmuj¹ca 4 hufce:

„Annopol”, „Nowe Bródno”,

„Praga” i „Micha³ów” przy Pañ-

stwowym Monopolu Spirytu-

sowym. Liczebnoœæ praskich

„Orl¹t” t³umacz¹ za³o¿enia or-

ganizacji. Podobnie jak w in-

nych okrêgach, tak¿e w War-

szawie dzia³alnoœæ wycho-

wawcz¹ ukierunkowano na

m³odzie¿ pochodz¹c¹ z ubo¿-

szych rodzin, przede wszyst-

kim mieszkaj¹c¹ na warszaw-

skiej Pradze.

„Z punktu widzenia socjal-

nego zale¿a³o nam na m³o-

dzie¿y biednej, peryferyjnej,

tzw. dzieciach ulicy, którymi

nikt siê nie opiekowa³ i nie

chcia³ zbytnio zajmowaæ, bo

nawet rodzice, walcz¹cy o byt,

nie mieli czasu ani chêci, ani

te¿ przysposobienia pedago-

gicznego, aby siê w³aœciwie

zaj¹æ wychowaniem” – uza-

sadnia³ priorytety wychowaw-

cze „Orl¹t” komendant Okrê-

gu I ZS Zygmunt Pytliñski.

Znaczenie pochodzenia

spo³ecznego m³odzie¿y orlê-

cej potwierdzaj¹ te¿ w swoich

relacjach Feliks Jeziorek oraz

Czes³aw Ba³dowski, który

wspominaj¹c swoj¹ wizytê

wœród „Orl¹t” z jednego z huf-

ców praskich stwierdza³:

„... dla tamtejszej m³odzie-

¿y przynale¿noœæ do „Orl¹t”

by³a po prostu zbawieniem, bo

nigdy nie staæ ich by³o na har-

cerstwo, gdzie ka¿dy musia³

kupiæ swój w³asny mundur.”

Inny dzia³acz ZS, Rafa³

Ko³³¹taj-Srzednicki równie¿

zwraca³ uwagê, ¿e harcerstwo

mia³o charakter elitarny, a or-

ganizacja „Orl¹t” ukierunko-

wana by³a na te dzieci, których

rodziców nie staæ by³o na

mundury oraz op³acanie let-

nich obozów i wycieczek.

Wydaje siê, ¿e przynale¿-

noœæ do „Orl¹t” na Pradze by³a

atrakcyjna równie¿ dlatego, ¿e

przynajmniej czasem mo¿na

by³o otrzymaæ w orlêcej œwie-

tlicy darmowy posi³ek. Feliks

Jeziorek, cz³onek hufca „Pra-

ga” wspomina, ¿e do wst¹pie-

nia do „Orl¹t” zachêci³ go po-

czêstunek w postaci chleba z

kie³bas¹ i herbaty, podawany w

œwietlicy przy ul. Jagielloñskiej.

Z akt Zwi¹zku Strzeleckie-

go mo¿na wyczytaæ, ¿e wa-

runki ¿ycia wielu „Orl¹t” rze-

czywiœcie by³y bardzo ciê¿kie.

Równoczeœnie jednak niektó-

rzy cz³onkowie praskich huf-

ców wywodzili siê z rodzin

g³êboko zaanga¿owanych w

dzia³alnoœæ niepodleg³o-

œciow¹ w czasie I wojny œwia-

towej – ich ojcowie dzia³ali w

Legionach Polskich i POW,

bronili granic odbudowywanej

Rzeczypospolitej i byli uczest-

nikami wojny z bolszewikami.

Zajêcia „Orl¹t” warszaw-

skich odbywa³y siê w œwietli-

cach udostêpnianych przez

Zwi¹zek Strzelecki. Sk³ada³y

siê na nie pogadanki o tema-

tyce patriotycznej, nauka pie-

œni wojskowych, ale równie¿

gry i zabawy. Form¹ zajêæ by³y

te¿ wieczornice, podczas któ-

rych œpiewano pieœni patrio-

tyczne. Do zdañ „Orl¹t” nale-

¿a³o te¿ odrabianie lekcji

szkolnych pod nadzorem

opiekunów, a niedope³nienie

tych obowi¹zków grozi³o usu-

niêciem z dru¿yny.

Po kilku miesi¹cach zajêæ

œwietlicowych, zaczêto prze-

chodziæ do æwiczeñ sporto-

wych w terenie oraz szkolenia

o charakterze przysposobie-

nia wojskowego, przede

wszystkim musztry, strzelania,

a tak¿e wyk³adania wiedzy o

wojsku. Wœród zajêæ sporto-

wych dominowa³y biegi i mar-

sze, wycieczki z ogniskami w

lesie oraz nauka p³ywania.

„Orlêta” czêsto bra³y udzia³

w zawodach sportowych:

strzeleckich, lekkoatletycz-

nych, p³ywackich, w grach ze-

spo³owych, najczêœciej w pi-

³kê no¿n¹, które odbywa³y siê

w M³odzie¿owym Oœrodku

Sportowym „Agrykola”, na sta-

dionie CWKS Legia oraz na

p³ywalni przy ul. Pow¹zkow-

skiej. W ramach rywalizacji po-

szczególnych hufców odby-

wa³y siê marsze patrolowe w

terenie leœnym. 19 marca „Or-

lêta” uczestniczy³y w corocz-

nych biegach w dniu imienin

Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-

go na trasie Agrykola – Bel-

weder – Al. Sobieskiego –

Agrykola.

Spoœród hufców dzia³aj¹-

cych na praskim brzegu Wis³y,

najliczniejszy sta³ siê z cza-

sem „Micha³ów”, utworzony

przy Pañstwowym Monopolu

Spirytusowym. Jak wspomina³

Ryszard Dobrowolski, ps. „Ro-

mek”, nale¿a³ on do najlepiej

zorganizowanych i osi¹ga³

bardzo dobre wyniki w zawo-

dach sportowych. Hufiec „Pra-

ga” liczy³ blisko 80 cz³onków.

Liczny by³ równie¿ hufiec „An-

nopol”, przy którym istnia³ te-

atrzyk dzieciêcy. Inny hufiec

praski utworzono na Nowym

Bródnie z siedzib¹ przy ul. Od-

row¹¿a. Orlêta æwiczy³y tam

musztrê oraz strzelanie z ka-

rabinków ma³okalibrowych.

Od po³owy lat 30. „Orlêta”

coraz czêœciej w³¹czano do

uczestnictwa w uroczysto-

œciach o charakterze oficjal-

nym, m.in. w obchodach Œwiê-

ta Niepodleg³oœci, b¹dŸ oko-

licznoœciowych, np. poœwiêce-

nia sztandarów pu³kowych.

„Orlêta” bra³y udzia³ w uroczy-

stoœciach ¿a³obnych po œmier-

ci Marsza³ka, w ods³oniêciu

pomnika Dowborczyków a

tak¿e w powitaniu marsza³ka

Rydza-Œmig³ego po jego po-

wrocie z Francji w 1936 r.

Wa¿nym wydarzeniem w

¿yciu „Orl¹t” by³ niew¹tpliwie

pokaz sprawnoœci i musztry

przed goszcz¹cym w Polsce

królem Rumunii, Karolem II i

jego synem Micha³em, który

odby³ siê w Parku Ujazdowskim

27 czerwca 1937 r. a tak¿e,

dwa lata póŸniej, udzia³ w defi-

ladzie przed marsza³kiem

Edwardem Œmig³ym – Rydzem

z okazji rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 Maja w 1939 r. w

Alejach Ujazdowskich. Wziê³o

w niej udzia³ kilkaset „Orl¹t” z

Warszawy i okolic.

Niespe³na 4 miesi¹ce

póŸniej wybuch³a II wojna

œwiatowa, która po³o¿y³a kres

dzia³alnoœci „Orl¹t” Zwi¹zku

Strzeleckiego, ale nie s³u¿bie

Polsce m³odych cz³onków tej

organizacji. Najwa¿niejszy

egzamin by³ dopiero przed

nimi. Po zakoñczeniu kampanii

wrzeœniowej w 1939 r. wiêk-

szoœæ „Orl¹t” zaanga¿owa³a siê

w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹

w szeregach Armii Krajowej

i wziê³a udzia³ w Powstaniu

Warszawskim.

Joanna Kiwilszo

Przy napisaniu tekstu ko-

rzysta³am z nastêpuj¹cych

Ÿróde³ i literatury:

1. Zwi¹zek Strzelecki

(1919-1939). Komenda G³ów-

na. Organizacja personalna.

Wniosek przyjêty przez Za-

rz¹d G³ówny Zwi¹zku Strze-

leckiego z dn. 3 paŸdziernika

1923 r., Gabinet D¯S, BUW.

2. Ma³gorzata Wiœniewska,

Zwi¹zek Strzelecki, Warszawa:

Wyd. Neriton, 2010.

3. Marek Ga³êzowski,

Orlêta Warszawy, Warszawa:

Wyd. Rytm, 2009.

Pani Dorocie Wajszczak

Zastêpcy Dyrektora DOSiR Praga Pó³noc

Szczere wyrazy wspó³czucia

z powodu œmierci

Ojca

sk³adaj¹

Dyrektor i Pracownicy Oœrodka

4 listopada zapamiêtany zosta³ jako dzieñ Rzezi Pragi,

która nast¹pi³a w wyniku ostatniego starcia zbrojnego

Insurekcji Koœciuszkowskiej, a zarazem ostatniej bitwy

Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozegranej w obronie

Warszawy, 4 listopada 1794 roku.

Praga w okresie Powstania Koœciuszkowskiego by³a strate-

gicznym punktem obrony Warszawy przed atakuj¹cymi od

wschodu wojskami rosyjskimi. Si³y nacieraj¹ce pod dowódz-

twem Aleksandra Suworowa liczy³y ok. 23 tys. ¿o³nierzy i 104

armaty, podczas gdy obroñcy, dowodzeni przez gen. Józefa

Zaj¹czka, mogli wystawiæ ok. 13 tys. ludzi.

Po klêsce Tadeusza Koœciuszki pod Maciejowicami podjêto

gor¹czkowe prace nad umocnieniami Pragi. Wytyczono je jednak

zbyt obszernie. Mimo ¿e do budowy okopów u¿yto miejscowej

ludnoœci i spieszono siê bardzo, okopy nie zosta³y ukoñczone.

W dodatku podzielono obronê na trzy niezale¿ne odcinki i nie

ustanowiono silnego odwodu, jaki by³ w lewobrze¿nej Warszawie.

Spodziewano siê stopniowego oblê¿enia, tymczasem Su-

worow nakaza³ gwa³towny szturm i to od najtrudniejszej strony

- przez bagnist¹ Sask¹ Kêpê, czego dowództwo powstañcze

nie przewidzia³o. Walka o Pragê trwa³a cztery godziny. Atak

zacz¹³ siê o 5. rano, a o godzinie 9. Rosjanie byli ju¿ panami

zgliszcz w miejscu, gdzie jeszcze o œwicie sta³y zabudowania Pragi.

Na zdobytym terenie Rosjanie przeprowadzili masakrê ludno-

œci cywilnej. W wyniku kilkugodzinnej fali mordów ¿ycie straci³o

oko³o 20 tysiêcy ludzi. Ten akt sterroryzowa³ lewobrze¿n¹ stronê

Warszawy i sk³oni³ stolicê do kapitulacji. Wojska powstañcze

wycofa³y siê na po³udnie i 5 listopada ca³e miasto zosta³o zajête

przez Rosjan. Ówczesny ambasador brytyjski w Warszawie okre-

œli³ mord na cywilach jako ohydne, niepotrzebne barbarzyñstwo.

Dla uczczenia ofiar rzezi ustanowiony zosta³ pomnik – krzy¿

u zbiegu ul. Jagielloñskiej i al. Solidarnoœci.                        JK

219. rocznica Rzezi Pragi

Praskie Orlêta Zwi¹zku Strzeleckiego
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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

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Debata o rewitalizacji Pragi
zaliczono tak¿e dotychczas

prowadzone przez dzielnicê

projekty aktywizuj¹ce samotne

matki, czy osoby d³ugotrwale

bezrobotne, co bardziej odpo-

wiada duchowi rewitalizacji ni¿

projekty mikroprogramu.

Wybór trzech obszarów do

programu rewitalizacji by³ wy-

nikiem analizy wielu wskaŸni-

ków. S¹ to kwarta³y w obrêbie

ulic: Bia³ostocka – Markowska

– Kijowska – Targowa, Targo-

wa – Marcinkowskiego – Wy-

brze¿e Szczeciñskie – Plac

Weteranów oraz Wojnicka –

Kawêczyñska – Otwocka. Wi-

daæ tam koncentracjê rodzin

o wysokim stopniu ubóstwa i

d³ugotrwa³ego bezrobocia

oraz o niskim wykszta³ceniu.

Na Pradze odsetek osób, po-

bieraj¹cych œwiadczenia ro-

dzinne i alimentacyjne jest

najwy¿szy w Warszawie. Do-

chodz¹ do tego niekorzystne

trendy demograficzne – du¿y

udzia³ osób starszych oraz

wysoki poziom przestêpczoœci

nieletnich. Du¿e zagro¿enie

dla nastolatków wynika z nie-

dostatecznej oferty atrakcyj-

nych miejsc spêdzania wolne-

go czasu. Wci¹¿ za ma³o jest

œwietlic, choæ ich liczba wzra-

sta. Problemem jest te¿ nie-

pe³nosprawnoœæ, zw³aszcza

dzieci i m³odzie¿y i najni¿sze

wyniki gimnazjalne w ca³ej

Warszawie. Poprawa sytuacji

osób niepe³nosprawnych zna-

laz³a siê wœród priorytetów

rozwojowych Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji.

Mimo niskich stawek czyn-

szu, op³aty w starych budyn-

kach na Pradze s¹ wysokie ze

wzglêdu na ich niski poziom

efektywnoœci energetycznej.

Za ma³o kamienic wyposa¿o-

nych jest we wszystkie instala-

cje – czêœæ pra¿an nie ma w

mieszkaniu ubikacji, wiêkszoœæ

nadal musi siê te¿ ogrzewaæ we

w³asnym zakresie, korzystaj¹c

z pieców kaflowych lub piecy-

ków elektrycznych.

Z oko³o 300 budynków

mieszkalnych, znajduj¹cych

siê w zasobie komunalnym

Pragi Pó³noc, olbrzymia wiêk-

szoœæ wymaga natychmiasto-

wych remontów, a miasto re-

montuje œrednio jeden budy-

nek rocznie. Przez d³ugie lata

po wojnie zamierzano wiêk-

szoœæ praskich kamienic wy-

burzyæ, tworz¹c zupe³nie

nowe uk³ady urbanistyczne.

St¹d brak nak³adów na re-

monty. Myœlenie o ochronie tej

zabudowy jest stosunkowo

nowe, bowiem siêga lat 70.,

kiedy to nawet kamienicê przy

ul. Wileñskiej 13 typowano na

siedzibê biura konserwatora

zabytków. Obecnie wiêkszoœæ

historycznej zabudowy na

Pradze Pó³noc znajduje siê

pod ochron¹ konserwatorsk¹,

b¹dŸ œcis³¹ – z wpisem do re-

jestru zabytków, b¹dŸ obsza-

row¹ – jako uk³ad urbanistycz-

ny, wpisany do gminnej ewi-

dencji zabytków. Nie gwaran-

tuje to zwiêkszenia nak³adów

na remonty, ale obliguje np.

sporz¹dzaj¹cych plany zago-

spodarowania do odpowied-

niego wyeksponowania tej ar-

chitektury. Wa¿n¹ rolê w pro-

cesie rewitalizacji odgrywa te¿

odpowiednie zaprojektowanie

przestrzeni publicznej, przy-

ulicznej zieleni i skwerów, co

sprzyja poprawie wizerunku

dzielnicy i samopoczuciu jej

mieszkañców. Takie piesze

pasa¿e zaprojektowano m.in.

na zdegradowanych terenach

wewnêtrznych podwórek po-

miêdzy Targow¹ i Brzesk¹

oraz Wileñsk¹ i 11 Listopada.

Choæ plany miejscowe s¹

wa¿nym elementem polityki

przestrzennej, to niestety

udzia³ mieszkañców w ich po-

wstawaniu jest wci¹¿ bardzo

skromny i w niewielkim stop-

niu ten g³os jest brany pod

uwagê w koñcowym etapie

projektowania. Z takiego pro-

jektowania wy³¹czone s¹ np.

drogi, co generuje protesty,

nie tylko ze strony mieszkañ-

ców, ale te¿ urbanistów, sprze-

ciwiaj¹cych siê nadmiernej in-

gerencji tras przelotowych

przez historyczn¹ tkankê mia-

sta. Tê sytuacjê doskonale

obrazuje konflikt wokó³ Trasy

Œwiêtokrzyskiej.

Trudno o skuteczn¹ rewita-

lizacjê bez odwrócenia nega-

tywnych procesów degradacji

centrum miasta, o czym w

imieniu Komisji Dialogu Spo-

³ecznego przekonywali To-

masz Peszke i Krzysztof Tysz-

kiewicz, prezentuj¹c za³o¿enia

do Strategii Rozwoju Pragi,

przygotowane spo³ecznie w

ramach prac komisji. Zak³a-

daj¹ one m.in. poprawê ¿ycia

mieszkañców przez uspokoje-

nie ruchu lokalnego oraz ogra-

niczenie tranzytu przez dziel-

nicê, co spowoduje zmniejsze-

nie ha³asu komunikacyjnego i

zanieczyszczenia powietrza,

tworz¹c bezpieczne warunki

dla poruszania siê pieszo i na

rowerze. Dla skutecznej rewi-

talizacji wa¿ne jest te¿ powa¿-

ne potraktowanie mieszkañ-

ców, podejrzliwie nastawio-

nych do kolejnych pomys³ów

miasta. Zmarnowano na przy-

k³ad w znacznym stopniu po-

tencja³ akcji rewitalizacji po-

dwórek. Podobnego b³êdu nie

pope³niono w Gdañsku, gdzie

przeprowadzono udan¹ rewi-

talizacjê dzielnicy Letnica, po-

³o¿onej w s¹siedztwie stadio-

nu PGE Arena. W ramach pro-

gramu 29 komunalnych bu-

dynków z prze³omu XIX i XX

wieku (maj¹cych w sumie 130

mieszkañ) zosta³o gruntownie

wyremontowanych i zmoderni-

zowanych. Na potrzeby dzia-

³añ spo³ecznych i aktywizacji

mieszkañców zosta³y te¿ wy-

remontowane pomieszczenia i

sala gimnastyczna w by³ej

szkole podstawowej oraz bu-

dynek na centrum spo³eczno-

edukacyjne dzielnicy, tzw. dom

otwarty. Podjêto te¿ kontrower-

syjne decyzje o wyburzeniu

czêœci najbardziej zaniedba-

nych budynków, mimo ich wpi-

su do rejestru zabytków. Zabu-

dowê uzupe³niono o nowe wie-

lorodzinne budynki TBS-ów,

nawi¹zuj¹ce architektonicznie

do zabudowy zabytkowej. Za-

³o¿ono, ¿e dzielnica bêdzie

¿y³a, jeœli sytuacja ekonomiczna

jej mieszkañców bêdzie dobra.

Za³o¿ono, ¿e ludzie musz¹

byæ od pocz¹tku w³¹czeni w

proces. Zawi¹zano koalicjê na

rzecz rewitalizacji spo³ecznej.

Przy za³o¿eniu, ¿e proces ten

musi trwaæ co najmniej kilkana-

œcie lat, takie szerokie popar-

cie jest bardzo wa¿ne. Uznano

za konieczne szerokie i otwar-

te informowanie o przygotowa-

niu, wdro¿eniu, terminach, od-

dzia³ywaniach i potencjalnych

zagro¿eniach. Zwiêkszenie

wiêzi z miejscem zamieszkania

i odpowiedzialnoœci za nie osi¹-

gniêto dziêki konsultacjom do-

tycz¹cym zagospodarowania

podwórek. Uczestniczy³o w

nich 50% mieszkañców, a w

wyniku rozmów wypracowano

rozwi¹zania szczegó³owe, któ-

re po akceptacji natychmiast

skierowano do realizacji. Za-

chêcano do zg³aszania w³a-

snych pomys³ów, które w wiêk-

szoœci uda³o siê zawrzeæ w pro-

jekcie. To wraz z szybkoœci¹ re-

alizacji i odpowiedni¹ polityk¹

podnios³o zaufanie do w³adz

miasta odpowiadaj¹cych za

projekt. Do tej pory na program

rewitalizacji dzielnicy Letnica

wydano 43 mln z³otych i budzi

on coraz wiêksze zaintereso-

wanie mieszkañców.

Partycypacja spo³eczna w

doœwiadczeniach brytyjskich to

m.in. udany przyk³ad rewitali-

zacji wspólnot s¹siedzkich w

Chelsea. Pierwotny projekt

nowego osiedla przedstawio-

ny przez dewelopera zosta³

oprotestowany przez miesz-

kañców. Zdecydowano siê na

rozpoczêcie procesu projekto-

wania od nowa, dbaj¹c o sze-

roki udzia³ spo³eczny. Konsul-

tacje trwa³y przez rok. Zak³a-

da³y one szerokie informowa-

nie o projekcie – w tym celu

powsta³ sta³y punkt informacyj-

ny i interaktywny portal inter-

netowy. Przeprowadzono te¿

seriê konsultacji w mniejszych

grupach oraz warsztaty. Pro-

ces konsultacji wspiera³ sam

deweloper, bêd¹cy w³aœcicie-

lem gruntów, bowiem by³ on

zainteresowany wspólnym wy-

pracowaniem rozwi¹zañ, ak-

ceptowalnych przez inwestora,

miasto oraz okolicznych

mieszkañców, co gwarantowa-

³o brak problemów przy reali-

zacji inwestycji. Zaczêto od

szczegó³u, czyli wa¿nych dla

ludzi funkcji, które nastêpnie

wkomponowano w obraz ca³ej

inwestycji. Dla mieszkañców

okaza³o siê wa¿ne np. zinte-

growanie podzielonych ogród-

ków dzia³kowych, czy miejsce

do handlu lokalnymi produkta-

mi, czego pierwotny projekt

zupe³nie nie uwzglêdnia³.

W dyskusji na Pradze pre-

zentowano zarówno zastrze-

¿enia do obszarów wytypowa-

nych do rewitalizacji – zabra-

k³o wœród nich np. okolic ulicy

Wileñskiej czy Stalowej – jak i

braku okreœlenia priorytetów w

zakresie ochrony zabytków. Za

najwa¿niejsze do uratowania

uznano: m³yn Michla i „Dru-

ciankê” na Starej Pradze oraz

Pa³acyk Konopackiego na No-

wej Pradze. Nie rozstrzygniê-

to te¿, w jakim zakresie pro-

gram zintegruje remonty bu-

dynków mieszkalnych. Gdyby

odbywa³y siê one wy³¹cznie

dokoñczenie ze str. 1

niezale¿nie od programu rewi-

talizacji, w obecnym tempie

zajê³oby to 300 do 400 lat...

Debata by³a zaledwie wstê-

pem do dalszych konsultacji.

Kolejne spotkanie zaplanowa-

no na 12 listopada na

godz.17.00. W Urzêdzie Dziel-

nicy Praga Pó³noc odbêd¹ siê

wówczas warsztaty z udzia-

³em cz³onków organizacji spo-

³ecznych, pozwalaj¹ce lepiej

zidentyfikowaæ problemy i za-

proponowaæ ich rozwi¹zania.

Organizatorzy licz¹ na zainte-

resowanie i zaanga¿owanie

strony spo³ecznej.              Kr.

W sprawie Cmentarza Bródnowskiego

Z zainteresowaniem przeczyta³em artyku³ z nr

18 Nowej Gazety Praskiej pt. „Najwiêkszy w Europie”, i tu

muszê niestety wytkn¹æ wam b³¹d: Cmentarz Bródzieñski

nie Bródnowski, jak w nim piszecie - jest jednym z naj-

wiêkszych cmentarzy w Europie i na pewno nie najwiêkszym

w Polsce, otó¿ Cmentarz Centralny w Szczecinie ma

powierzchniê ponad 160 ha, warszawski cmentarz

Bródzieñski ma jak na razie lekko ponad 113 ha.

Pozdrawiam

(nazwisko znane redakcji)

Mi³o mi, ¿e mój artyku³ o Cmentarzu Bródnowskim spotka³

siê z zainteresowaniem. Jeœli chodzi o nazwê cmentarza, to

wbrew temu, co Pan pisze, obie formy „Bródnowski” i „Bró-

dzieñski” jako oboczne s¹ poprawne, z tym, ¿e wiêkszoœæ au-

torów dostêpnych opracowañ cmentarza u¿ywa jednak formy

„Bródnowski” , np. Jerzy Wilk (Jerzy Wilk, Cmentarz Bródnow-

ski, Warszawa: PTTK, 1983). Co prawda, ksi¹dz Wac³aw Nie-

myski w swoim opracowaniu z 1934 r. woli napisaæ „Warszaw-

ski rzymsko-katolicki Cmentarz Œw. Wincentego na Bródnie”.

Jednak w bazie hase³ wzorcowych katalogu Biblioteki Uniwer-

sytetu Warszawskiego przyjêto formê Cmentarz Bródnowski,

uzna³am wiêc j¹ za obowi¹zuj¹c¹.

Sprawa wielkoœci Cmentarza Bródnowskiego jest bardziej

skomplikowana, poniewa¿ zale¿y od kryterium, jakie siê przyj-

mie. Nazywaj¹c go najwiêkszym w Europie nie sprecyzowa-

³am, jakie by³y podstawy mojej oceny. Pan s³usznie podaje, ¿e

wiêksz¹ powierzchniê ma cmentarz w Szczecinie. Tak rzeczy-

wiœcie jest, ale wed³ug dostêpnych danych, na Bródnie spo-

czywa ponad 1,2 mln ludzi i pod tym wzglêdem, wed³ug prze-

wodników, jest to najwiêkszy cmentarz w Europie. A w ka¿dym

razie by³, bo wszystko siê przecie¿ zmienia i mo¿liwe, ¿e nie-

d³ugo najwiêkszym cmentarzem w Polsce i w Europie bêdzie

Cmentarz Pó³nocny na Wólce. Wszystko zale¿y od interpretacji

nie zawsze zreszt¹ precyzyjnych danych.

Joanna Kiwilszo

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 00

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

www.trybonppi.pl

Gotowe mieszkania

w inwestycji Osowska 84



4  nowa gazeta praska

O modernizacjê wnioskowa-

³a rada rodziców i samorz¹d

uczniowski tej szko³y. Zbudo-

wane 40 lat temu boisko nie

by³o remontowane, ma popê-

kan¹ powierzchniê betonow¹,

nie gwarantuje bezpieczeñ-

stwa, nara¿a dzieci na kontuzje.

Tê opiniê, wyra¿on¹ przez prze-

wodnicz¹cego komisji sportu i

rekreacji Bartosza Szajkow-

skiego oraz przewodnicz¹c¹

rady rodziców Lenê Danilczyk,

ilustrowa³y zdjêcia na telebimie.

W dyskusji przypomniano o

nie zrealizowanym projekcie

modernizacji tego boiska z lat

2005-2008. Upomniano siê tak-

¿e o wymagaj¹ce moderniza-

cji boiska przy innych szko³ach

na Targówku. Burmistrz S³awo-

mir Antonik zapewni³, ¿e za-

rz¹d dzielnicy nie jest przeciw-

ny modernizacji boiska przy SP

285. Dzia³ania w tej sprawie po-

dzieli³ na 3 etapy: sprawdzenie

roszczeñ do terenu; stworzenie

koncepcji i ewentualnie wydzie-

lenie okreœlonej czêœci; przygo-

towanie zezwoleñ na budowê,

przetargi na projekt i na wyko-

nanie. Œrodki finansowe na ca-

³oœæ prac musz¹ byæ zapewnio-

ne ju¿ na pocz¹tku.

Na wniosek radnych klubów:

PiS i Nasz Targówek nast¹pi³a

przerwa, po której Agnieszka

Kaczmarska zg³osi³a popraw-

kê do projektu uchwa³y: rada

dzielnicy zwraca siê do prezy-

dent m.st. Warszawy „o przy-

znanie dodatkowych œrodków

finansowych z przeznaczeniem

na modernizacjê boiska szkol-

nego przy SP 285 przy ul. Tur-

monckiej”. Tê poprawkê popa-

r³o w glosowaniu 16 radnych,

3 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu.

21 radnych jednomyœlnie

opowiedzia³o siê za uchwa³¹, w

której zawarta zosta³a poprawka,

a ponadto rada zwraca siê do

burmistrza dzielnicy Targówek o

rozpoczêcie dzia³añ, zmierzaj¹-

cych do modernizacji boiska

przy SP 285 w 2014 roku.

W Radzie Warszawy o œrodki

na ten cel zabiegaæ bêdzie Iwona

Wujastyk, obecna na sesji rady

Targówka.                               K.

Boje o boisko
Obrady sesji 28 paŸdziernika, zwo³anej na wniosek 7 radnych

klubu PO, poprowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca rady Joanna

Mroczek. Temat by³ jeden – modernizacja boiska szkolnego przy

SP nr 285 im. Jana Marcina Szancera przy ul. Turmonckiej 20.

Zmiany w bud¿ecie zosta³y

pozytywnie zaopiniowane przez

komisje: gospodarki komunalnej

i mieszkaniowej; infrastruktury,

inwestycji i ochrony œrodowiska

oraz bud¿etu i finansów. Tema-

tem dyskusji na sesji sta³o siê

boisko przy SP 275, w kontek-

œcie uchwa³y z poprzedniej se-

sji oraz podzia³ zadañ miêdzy

cz³onków zarz¹du dzielnicy, a

tak¿e koszty rewitalizacji kana-

³ów na Targówku. Dyskusja

trwa³a ponad dwie godziny. Pro-

jekt uchwa³y w sprawie zmiany

za³¹cznika nie uzyska³ wiêkszo-

œci w g³osowaniu: 12 radnych

by³o „za”, nikt nie by³ przeciw-

ny, 7 wstrzyma³o siê od g³osu.

Po og³oszonej na wniosek

klubu radnych PO przerwie

prowadz¹cy obrady Maciej

Jankiewicz poinformowa³, ¿e

wp³yn¹³ wniosek 7 radnych

tego klubu o odwo³anie Andrze-

ja Bittela z funkcji zastêpcy bur-

mistrza dzielnicy Targówek.

W nastêpnym punkcie wice-

burmistrz Andrzej Bittel w imie-

niu zarz¹du przedstawi³ inicja-

tywê uchwa³odawcz¹ zmiany

nazwy ulicy: nadanie imienia ks.

Jana Golêdzinowskiego do-

tychczasowej ulicy Pratuliñskiej

na odcinku od ul. Tykociñskiej

do Radzymiñskiej. Ks. Jan

Ignacy Golêdzinowski urodzi³

siê w 1877 roku, œwiêcenia ka-

p³añskie otrzyma³ w 1901 roku.

Zak³ada³ szko³y, prowadzi³ agi-

tacjê na rzecz Legionów Pol-

skich; w 1920 roku wst¹pi³ do

wojska, by³ kapelanem szpitala

wojskowego, potem m.in. pre-

zesem Komitetu Pomocy Bez-

domnym, kapelanem Zwi¹zku

Strzeleckiego. W 1931 roku

zacz¹³ tworzyæ parafiê Chrystu-

sa Króla przy ul. Tykociñskiej.

Po³o¿ono fundamenty i wznie-

siono mury œwi¹tyni; prace

przerwa³ wybuch II wojny œwia-

towej. W marcu 1940 roku ks.

Jan Golêdzinowski zosta³

aresztowany przez gestapo i

osadzony w wiêzieniu œledczym

na Pawiaku, we wrzeœniu wy-

wieziony do obozu koncentra-

cyjnego w Oœwiêcimiu, zim¹ –

w pierwszym transporcie zbior-

czym odes³any do Dachau; 6

maja 1942 roku w tzw. transpor-

cie inwalidów wywieziony do

krematorium w Alkoven k. Lin-

zu. Szcz¹tki z pieca kremato-

ryjnego wrzucono do Dunaju.

Uchwa³ê o nadaniu ulicy

imienia ks. Jana Golêdzinow-

skiego poparli wszyscy radni

obecni na sesji - 19 osób.

Na temat First Recycling jako

pierwszy g³os zabra³ burmistrz

S³awomir Antonik, który wraz z

wiceprezydentem Warszawy

Jaros³awem D¹browskim wizy-

towa³ tê firmê. Uzyska³ informa-

cjê, ¿e FR wycofuje siê z zamia-

ru rozszerzenia dzia³alnoœci,

natomiast chce o 5 odpadów

rozszerzyæ pakiet zbieranych

materia³ów. Po dyskusji zarz¹d

dzielnicy doszed³ do wniosku,

¿e taki kierunek nie odpowiada

oczekiwaniom mieszkañców;

ponadto, obowi¹zuje dotych-

czasowa decyzja œrodowisko-

wa. Rozszerzaniu zakresu dzia-

³añ ze zbieractwa na przetwa-

rzanie – stanowcze „nie”!

Negatywne opinie wyrazili

tak¿e Marcin Sk³odowski i

Jêdrzej Kunowski.

Reprezentuj¹ca First Recyc-

ling sp. z o.o. Joanna Dmow-

ska przedstawi³a oœwiadczenia

zarz¹du firmy, w których zna-

laz³y siê m.in. stwierdzenia, ¿e

plany rozszerzenia dzia³alnoœci

przy ul. Bardowskiego 4 zosta-

³y zarzucone; spó³ka „zamierza

poprzestaæ na swojej dzia³alno-

œci w zakresie zbierania odpa-

dów”. Jedynym rozszerzeniem

jest wniosek o mo¿liwoœæ do-

dania zgody na zbieranie 12

dodatkowych odpadów „innych

ni¿ niebezpieczne”; to nie koli-

duje z za³o¿eniami rewitaliza-

cji terenu i budow¹ osiedli

mieszkaniowych.

Dorota Jedynak, zastêpca

dyrektora Biura Ochrony Œrodo-

wiska zwróci³a uwagê, ¿e w

wypowiedziach „zbieranie odpa-

dów” mylone jest z „przetwarza-

niem odpadów”. FR wycofa³a

siê z „przetwarzania”, zostaje

„zbieranie” – zgodne z miejsco-

wym planem zagospodarowa-

nia. W temacie „zbieranie odpa-

dów” nie ma miejsca na g³os

spo³eczny, przy „przetwarzaniu”

– BOŒ s³ucha mieszkañców.

W dyskusji niepokoje

mieszkañców wyra¿ali m.in.:

Katarzyna Górska z Rady

Osiedla Zacisze i Hanna Neræ,

przewodnicz¹ca Rady Osie-

dla Targówek Fabryczny.

Dyrektor PGR Bródno Walde-

mar Rolewski przekaza³ informa-

cje o drastycznych skutkach wle-

wania przez FR wody ze swego

terenu do rowu, wykopanego 10

m od p³otu: „to jest katastrofa”! W

kolejnym oœwiadczeniu zarz¹d

FR stwierdzi³, ¿e „jednostkowe

dzia³anie, polegaj¹ce na odpro-

wadzeniu podskórnej wody na

s¹siedni¹ dzia³kê, natychmiast

zosta³y zaprzestane”, a pracow-

nicy za to odpowiedzialni ponie-

œli konsekwencje s³u¿bowe.

W odpowiedzi na pytania o

kontrole BOŒ na tym terenie

zachêcano mieszkañców, by

zg³aszali zauwa¿one niepra-

wid³owoœci - bêd¹ kontrole

interwencyjne i wyjaœnienia.

Na zakoñczenie dyskusji bur-

mistrz S³awomir Antonik przed-

stawi³ uzasadnienie Stanowi-

ska, negatywnie opiniuj¹cego

rozszerzenie dzia³alnoœci firmy

First Recycling na dzia³ce, po-

³o¿onej przy ul. Bardowskiego 4.

Stanowisko zosta³o przyjête jed-

nomyœlnie, 19 g³osami.           K.

LV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bud¿et, patron i odpady
Na sesjê 29 paŸdziernika przyby³a liczna grupa mieszkañców,

zainteresowanych dzia³alnoœci¹ firmy First Recycling. W po-

rz¹dku obrad by³o stanowisko w sprawie tej firmy i zmiana

za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na rok

2013. Na wniosek wiceburmistrza Andrzeja Bittela wprowa-

dzono projekt uchwa³y w sprawie zmiany nazwy ulicy.

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 67/CP/2013 z dnia 21 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 cz. dz. nr. ew. 3/3, 3/5

z obrêbu 4-02-07 w rejonie ul. Chlubnej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, 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 20 sierpnia 2013 r.

- decyzji nr 68/CP/2013 z dnia 21 paŸdziernika 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej przy

ul. Piskl¹t / Insurekcji na dz. nr. ew. 100/4, 100/5, 23/1, 22 z obrêbu 4-17-10 na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

reprezentowany przez p. Anettê Hamudê, z³o¿ony dnia 9 sierpnia 2013 r. i uzupe³niony

dnia 22 sierpnia 2013 r.

- decyzji nr 69/CP/2013 z dnia 22 paŸdziernika 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu wysokiego ciœnienia

wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ relacji EC ¯erañ – T³ocznia Rembelszczyzna przy

ul. P³ochociñskiej i wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego na dz. nr. ew.

• 1 z obrêbu 4-16-25

• 97/1, 97/2, 97/3, 96 z obrêbu 4-07-18

• 9/4, 10 z obrêbu 4-07-02

• 1, 2 z obrêbu 4-07-10

• 2, 1/3, 1/2 z obrêbu 4-07-09

• 4, 6 z obrêbu 4-07-08

• 24, 25, 27, 28, 23, 22, 51, 35/2 z obrêbu 4-06-11

• 10/3, 9, 11, 12, 2/3 z obrêbu 4-06-10

• 8/21, 8/8, 27 z obrêbu 4-06-14

• 14, 9 z obrêbu 4-06-13

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek PGNiG TERMIKA SA,

ul. Modliñska 15, 03-216 Warszawa, reprezentowany przez p. Ewelinê Godlejewsk¹,

z³o¿ony dnia 12 lipca 2013 r. i uzupe³niony dnia 6 sierpnia 2013 r.

- decyzji nr 70/CP/2013 z dnia 28 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 cz. dz. nr. ew. 56/4, 59,

42/3 z obrêbu 4-17-06; cz. dz. nr ew. 46/2, 91/26, 85/1, 85/4 z obrêbu 4-17-07 w rejonie

ul. Mehoffera na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, 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 20 sierpnia 2013 r. i poprawiony dnia 28 sierpnia 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).

Podpisany przez prezesa

PCK Stanis³awa Kracika list

referencyjny odczyta³ Jan Ki-

siel, cz³onek g³ównej komisji

rewizyjnej PCK. Krwiodaw-

stwo w tej szkole zaczê³o siê

10 lat temu, w ramach dzia-

³añ pó³nocnopraskiego PCK w

szko³ach ponadgimnazjal-

nych. Praga Pó³noc to jedyna

dzielnica Warszawy, która pro-

wadzi akcje krwiodawstwa w

tak zorganizowany sposób.

„Na ¿aden apel o krew nie

pozostaje obojêtna ani m³o-

dzie¿, ani pracownicy naszej

szko³y. Od ponad dziesiêciu lat

uczestniczymy w akcjach krwio-

dawstwa; tych zorganizowa-

nych i tych, wynikaj¹cych z po-

trzeby chwili. S¹dzê, ¿e tego

najcenniejszego leku, jakim jest

krew, nie zabraknie, a honoro-

we krwiodawstwo wœród m³o-

dzie¿y bêdzie wzorem do naœla-

dowania przez innych” – powie-

dzia³a dyrektor ZS nr 40 Beata

Doroœ-WoŸniak. Gratulacje i po-

dziêkowania na rêce pani dy-

rektor z³o¿yli: Marzena Matwiej

z Kuratorium Oœwiaty, Gra¿yna

Kie¿el z SZPZOZ Praga Pó³noc

oraz wielu przyjació³ szko³y,

m.in. senator Marek Borowski.

W programie artystycznym

uczniowie i absolwenci liceum ogól-

nokszta³c¹cego i technikum, w krót-

kich formach, na 2 – 3 – 4 g³osy

przybli¿yli zebranym ró¿ne aspek-

ty krwiodawstwa. Marta Zwierzcha-

czewska zagra³a na skrzypcach,

Patrycja Wichrowska zaœpiewa³a

„Kocham ciê, ¿ycie”. Program zo-

Dar ¿ycia
Na to odznaczenie nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³

nr 40 przy ulicy Objazdowej zapracowali, oddaj¹c 317 litrów

krwi. 29 paŸdziernika w wype³nionej uczniami i goœæmi sali

gimnastycznej odby³a siê uroczystoœæ, podczas której cz³onek

Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a Jerzy

Kornaus umieœci³ na sztandarze Zespo³u Szkó³ Odznakê Ho-

norow¹ III stopnia PCK. Sk³adaj¹c podziêkowania i gratulacje

przypomnia³, ¿e Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a,

przekszta³cone w Polski Czerwony Krzy¿, powsta³o w 1919

roku; pierwsza stacja poboru i przetaczania krwi – w 1931

roku. Przy oddawaniu krwi ka¿dy dawca ma przeprowadzon¹

pulê badañ – z tej informacji wyp³ynê³a rada: „dziewczyno,

jeœli chcesz mieæ zdrowego mê¿a, bierz krwiodawcê!”.

LIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

sta³ przygotowany pod kierunkiem

Moniki Ziental i Izabeli Sikory.

Uroczystoœæ odby³a siê w piêknie

udekorowanej sali gimnastycznej.

Pod has³ami: „Podaruj innym

cz¹stkê siebie” i „Daruj¹c krew

darujesz ¿ycie” zawis³o wielkie

serce i osiem ma³ych serduszek,

oznakowanych grupami krwi.

Po uroczystoœci goœcie zwiedzili

dwie nowe pracownie elektro-

energetyczne, sponsorowane

przez PGNiG TERMIKA.

Kolejna akcja oddawania krwi

odbêdzie siê 5 grudnia w sali

gimnastycznej Zespo³u Szkó³ nr

33 przy ul. Targowej 86.        K.
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ZAPEWNIAMY OBS£UGÊ:
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PONAD 10 LAT DOŒWIADCZENIA!

STAWIAMY NA:

� profesjonalne postêpowanie

� gwarancjê terminowoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców

� wysokie kompetencje poparte licencj¹ zawodow¹

� dzia³anie w sposób otwarty i uczciwy

Kompleksowe zarz¹dzanie

i administrowanie

nieruchomoœciami

CZAS NA ZMIANÊ! SPRAWDZ NAS!

'

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

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 28 paŸdziernika 2013 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie budynku

gimnazjum nr 124 ze zmian¹ sposobu u¿ytkowania czêœci pomieszczeñ (z mieszkalnych

na potrzeby oœwiaty) na dz. nr. ew. 12/1, 12/2 z obrêbu 4-17-06 przy ul. Przytulnej 3

w 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.

Nad warszawsk¹ Wis³¹ od

kilku lat wiele siê zmienia.

Przede wszystkim uprz¹tane

s¹ dzikie wysypiska, wywo¿o-

ne œmieci. W³adze deklaruj¹

chêæ wykorzystania Wis³y

tak¹, jaka ona jest: lewy brzeg

na centralnym odcinku ma

mieæ charakter wielkomiejski

i reprezentacyjny, prawy ma

pozostaæ zielony i naturalny.

Bardzo pozytywnie ocenian¹

inwestycj¹ jest œcie¿ka dla bie-

gaczy i rowerzystów wzd³u¿

³êgów po praskiej stronie Wi-

s³y. W tym roku sukces odnio-

s³y tak¿e nadwiœlañskie pla¿e,

których w Warszawie jest ju¿

ponad 20, w tym trzy miejskie.

Odwiedzi³o je trzy razy wiêcej

osób ni¿ w roku ubieg³ym. Pre-

zydent Olszewski podkreœla³

przy tym, ¿e zgody na dzia³al-

noœæ nad Wis³¹ nie s¹ wyda-

wane pochopnie.

Miasto chwali siê multime-

dialnym parkiem fontann na

Podzamczu, bêd¹cym jednym

z zadañ zrealizowanych w

ramach projektu warszawski

wêze³ wodno-rowerowy „Pe-

da³uj i p³yñ”, dofinansowane-

go z funduszy unijnych. Zna-

laz³o siê w nim piêæ zadañ,

maj¹cych uatrakcyjniæ prze-

strzeñ nad Wis³¹ i zachêciæ do

aktywnego spêdzania czasu

nad rzek¹. Oprócz parku fon-

tann i wyposa¿enia pla¿ miej-

skich s¹ to: przebudowa lewo-

brze¿nego bulwaru Wis³y, bu-

dowa Nadwiœlañskiego Szla-

ku Rowerowego i moderniza-

cja Portu Czerniakowskiego.

Przebudowa bulwaru ma siê

zakoñczyæ w przysz³ym roku,

w Porcie Czerniakowskim wy-

konano kompleksowe prace,

obejmuj¹ce m.in. jego pog³ê-

bienie, maj¹ce przystosowaæ

to miejsce do potrzeb wodnia-

ków. Nadwiœlañski Szlak Ro-

werowy wzd³u¿ lewego brze-

gu ma po³¹czyæ £omianki z

Konstancinem-Jeziorn¹ i sta-

nowiæ fragment Wiœlanej Tra-

sy Rowerowej biegn¹cej z Wi-

s³y do Gdañska, która wcho-

dzi w sk³ad systemu europej-

skich dróg rowerowych. Jej

budowa równie¿ ma siê za-

koñczyæ w przysz³ym roku.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ w ostat-

nich latach sta³y siê tramwaje

wodne i promy, które od prze-

jêcia przez Zarz¹d Transportu

Miejskiego co roku zwiêkszaj¹

iloœæ pasa¿erów, a na kursy w

okresie wakacyjnym czêsto nie

ma miejsc. Przysz³¹ atrakcj¹

ma byæ tak¿e remontowany

obecnie we Wroc³awiu stuletni

statek o napêdzie bocznoko³o-

wym „Lubecki”. To ostatnia tego

typu jednostka na Wiœle, po-

wsta³a we W³oc³awku w 1911

roku, w ca³oœci z³o¿ona z czê-

œci przywiezionych z Sankt Pe-

tersburga. Ponowne wodowa-

nie „Lubeckiego”, który jako

statek spacerowy ma kursowaæ

tak¿e na d³u¿szych trasach w

obrêbie Mazowsza, ma nast¹-

piæ na pocz¹tku 2014 roku.

Dziêki nadal ¿ywej sztuce

szkutniczej, na rzece pojawili

siê tak¿e mi³oœnicy dawnych

³odzi ¿aglowych – „batów” z

tzw. rozprzowymi, prostok¹t-

nymi ¿aglami. Coroczne wy-

œcigi takich ³odzi, s³u¿¹cych

na co dzieñ do przewozu to-

warów, odbywa³y siê a¿ do

1939 roku. Ich mi³oœnicy licz¹,

¿e ³ódŸ pod prostok¹tnymi

¿aglami stanie siê wkrótce

wizerunkiem Warszawy.

Wis³a ma szansê od¿yæ,

podnoszono jednak problem

braku pomostów, do których

mo¿na przycumowaæ (miasto

zapewni³o tylko cztery p³ywa-

j¹ce pomosty przy miejskich

pla¿ach), nie ma te¿ czytel-

nych i uaktualnianych znaków

nawigacyjnych.

Podstaw¹ w korzystaniu z

rzeki i jej brzegów jest dostêp-

noœæ. Projekt rozbudowy Wy-

brze¿a Helskiego odcina od

Wis³y czêœæ Pragi, tworz¹c na

praskim brzegu kolejn¹ Wis³o-

stradê. Prezydent Olszewski

zapewni³, ¿e w mieœcie priory-

tet maj¹ piesi, rowerzyœci i ko-

munikacja miejska, a na koñcu

samochody indywidualne i

zgodnie z tymi za³o¿eniami

Strategii Transportowej przeka-

zano projektantom nowe wy-

tyczne, aby nie likwidowaæ ¿ad-

nego z obecnie istniej¹cych

przejœæ dla pieszych. Nadal

trwaj¹ dyskusje tak¿e na temat

skrzy¿owañ z Ratuszow¹ i

Okrzei, które w projekcie nie-

bezpiecznie rozrasta³y siê do

gigantycznych rozmiarów.

Do mocno kontrowersyjnych

nale¿y tak¿e projekt Life+

WislaWarszawska.pl, maj¹cy

chroniæ rybitwy, tworz¹c dla

nich piaszczyste wyspy. Dzia-

³aniom tym, zmierzaj¹cym do

wycinki kilkudziesiêciu hekta-

rów drzew i zaroœli na Wiœle i

jej brzegach ma towarzyszyæ

tworzenie miejsc s³u¿¹cych

wypoczynkowi i edukacji przy-

rodniczej mieszkañców, m.in.

pawilonu przyrodniczego w

miêdzywalu na Golêdzinowie.

Wyjaœnieñ w tej sprawie za¿¹-

da³a Komisja Dialogu Spo³ecz-

nego przy Biurze Ochrony Œro-

dowiska. Swe w¹tpliwoœci wy-

razi³o nawet Sto³eczne Towa-

rzystwo Ochrony Ptaków,

uczestnicz¹ce w tym projekcie,

widz¹c w wycince zagro¿enie

dla rybitw zarówno ze strony

cz³owieka, jak i ptasich dra-

pie¿ników. Istnieje niebezpie-

czeñstwo powstania swoistej

pu³apki ekologicznej – ptakom

stwarza siê zachêcaj¹ce wa-

runki do gniazdowania, nie

mog¹c jednak zapewniæ im na-

le¿ytego bezpieczeñstwa, co w

efekcie zwiêksza straty. Tak¿e

powstanie pawilonu o bli¿ej

niewiadomym przeznaczeniu

edukacyjnym w terenie zale-

wowym, na obszarze Natura

2000, budzi wœród przyrodni-

ków oburzenie. Rodzi to pyta-

nie o faktyczne zagospodaro-

wanie zielonego, dzikiego

brzegu Wis³y, który w deklara-

cjach miasta mia³ taki pozo-

staæ. Kolejnym wy³omem jest

cykliczna wycinka drzew i krze-

wów na brzegach. Prezydent

Hanna Gronkiewicz-Waltz za-

pewnia, ¿e uchroni³o to War-

szawê przed powodzi¹, obni-

¿aj¹c poziom wody w rzece o

kilkadziesi¹t centymetrów, ale

jej eksperci przedstawiali teo-

rie tego dowodz¹ce, które po-

chodz¹ z lat 60. i 70. minione-

go wieku. Tymczasem nowo-

czesna nauka zmierza ku jak

najpe³niejszej renaturalizacji

brzegów, widz¹c w przyrodzie

sprzymierzeñca, a nie wroga

w przebiegu naturalnych pro-

cesów. Wa¿ne jest równie¿ to,

jak¹ funkcjê spe³niaj¹ lasy

³êgowe i ca³a flora w miêdzy-

walu oraz na brzegach rzeki.

Warszawa jest miastem zanie-

czyszczonym g³ównie spalina-

mi, natomiast drzewa oczysz-

czaj¹ powietrze, produkuj¹c

du¿e iloœci tlenu. Zbadano, ¿e

zdrowe drzewo o wysokoœci 10

m produkuje œrednio ok. 118 kg

tlenu rocznie. Cz³owiek zu¿y-

wa go 176 kg, czyli dwa drze-

wa œredniej wielkoœci zaspoka-

jaj¹ potrzeby jednej osoby.

Jak wiêc dbaæ o brzegi Wi-

s³y z poszanowaniem wszyst-

kich ich u¿ytkowników – zarów-

no ludzi, jak i mieszkaj¹cych w

³êgach zwierz¹t? Najwy¿sza

pora, ¿eby zacz¹æ o tym roz-

mawiaæ. Debata by³a czêœci¹

cyklu spotkañ pod wspólnym

szyldem „Zmieniamy Warsza-

wê. Warszawa 2.0”. Debaty

te obejmuj¹ jak najszersze

spektrum zagadnieñ, które s¹

wspó³czesnymi wyzwaniami

rozwoju metropolii. Miasto za-

pewnia, ¿e wnioski i pomys³y,

które pojawi¹ siê podczas de-

bat, stan¹ siê fundamentem ko-

lejnej, opracowywanej w³aœnie,

strategii rozwoju Warszawy.

Kolejna debata w œrodê 6 listo-

pada o godz. 17.00 na temat

„Ludzki wymiar miasta - jakie

powinno byæ miasto dla ludzi?”

odbêdzie siê w Muzeum Histo-

rii ¯ydów Polskich (ul. Aniele-

wicza 6). Jej wspó³organizato-

rem jest Ambasada Królestwa

Danii. W programie spotkanie

znalaz³ siê pokaz filmu „Ludzki

wymiar” w re¿. Andreasa M.

Dalsgaarda oraz spotkanie z

profesorem Janem Gehlem,

wybitnym duñskim architektem

i urbanist¹, propagatorem kon-

cepcji humanistycznego rozwo-

ju miast i autorem spektakular-

nych projektów zmian w prze-

strzeni miejskiej m.in. Nowego

Jorku i Moskwy.

Kr.

Wp³yñ na Wis³ê, przyjdŸ na brzeg
Debata z cyklu „Zmieniamy Warszawê. Warszawa 2.0”

poœwiêcona zagospodarowaniu warszawskiego odcinka

Wis³y pokaza³a, ¿e jest to temat wa¿ny nie tylko dla miesz-

kañców, ale i dla w³adz miasta. W spotkaniu wziê³a udzia³

zarówno prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jej zastêpca

Micha³ Olszewski, jak i pe³nomocnik ds. zagospodarowania

nadbrze¿a Wis³y Marek Piwowarski. Debata odby³a siê 29

paŸdziernika w Sto³ecznym Centrum Edukacji Kulturalnej

(Stara Prochownia) przy ul. Boleœæ 2.

przez b. wychowanków wysta-

wê, poœwiêcon¹ historii Ogni-

ska i jego twórcy, Kazimierza

Lisieckiego. Mo¿na by³o obej-

rzeæ m.in. dawne kroniki,

ksi¹¿ki, „Gazetê Ogniskow¹”.

Rozstrzygniêty zosta³ konkurs

plastyczny „80 lat Ogniska

Wychowawczego „Praga”, dla

wszystkich dzieci z Zespo³u

Ognisk Wychowawczych.

G³ówne nagrody otrzymali

autorzy z Ogniska „Stara Pro-

Najstarsze Ognisko

chownia” i Ogniska „Praga”.

Drugi konkurs przeprowadzo-

ny by³ na Facebooku: przez 5

dni stawiano pytania, dotycz¹-

ce historii Ogniska „Praga” i

jego za³o¿yciela. Spoœród au-

torów prawid³owych odpowie-

dzi metod¹ losowania wybra-

no trzech szczêœciarzy, którzy

zostali nagrodzeni.

Za symboliczny pocz¹tek 9.

dekady historii Ogniska „Pra-

ga” mo¿na uznaæ moment, gdy

podopieczni, wraz z wicepre-

dokoñczenie ze str. 1

zydentem Warszawy W³odzi-

mierzem Paszyñskim, rozwi¹-

zali kokardkê na drzwiach do

nowego pawilonu, a potem

przekrêcili klucz w drzwiach

wejœciowych. W pawilonie mie-

œci siê kuchnia z jadalni¹, du¿a

sala zabaw, szatnia i toalety.

Pomieszczenia s¹ klimatyzo-

wane. Budowê sfinansowa³

(1,02 mln z³) Urz¹d m.st. War-

szawy. Po oddaniu do u¿ytku

nowego pawilonu planowany

jest remont starego budynku.

Obecnie Ognisko „Praga”

jest placówk¹ wsparcia dzien-

nego dla 38 podopiecznych,

od 6 do 18 lat. Opiekuj¹ siê

nimi: kierownik Ogniska Wi-

s³awa Balas i dwie wycho-

wawczynie oraz ks. Wac³aw

Pokrzywnicki, który swoje

dzia³ania okreœla jako asy-

stencjê. Zajêcia dostosowane

s¹ do wieku, umiejêtnoœci,

potrzeb i zainteresowañ; to

programy motywacyjne, edu-

kacyjne, profilaktyczne i tera-

peutyczne. Du¿ym zaintereso-

waniem ciesz¹ siê wycieczki

do Centrum Nauki „Kopernik”

Na miejscu domowa kuchnia

zapewnia wszystkim ciep³y po-

si³ek. Rodzice mog¹ korzystaæ

z poradnictwa oraz pomocy pe-

dagogicznej i psychologicznej.

W ka¿dy poniedzia³ek ogni-

skowa gromada spotyka siê,

by omówiæ to, co jest najwa¿-

niejsze w danym tygodniu. Co

roku, na Œwiêto Zmar³ych, wy-

chowankowie sk³adaj¹ kwiaty

i zapalaj¹ znicze na grobie Ka-

zimierza Lisieckigo na Cmen-

tarzu Pow¹zkowskim.

K.

Fot. Jacek Natorff

Zaproszenie
Stowarzyszenie „Praska

Muza” dzia³aj¹ce przy Szkole

Muzycznej imienia Stanis³awa

Moniuszki na ulicy Kawêczyñ-

skiej rozpoczyna cykl „Sobot-

nich Koncertów Rodzinnych”

dedykowanych mieszkañcom

Pragi. Koncerty bêd¹ odbywa-

³y siê raz w miesi¹cu w wy-

bran¹ sobotê w przepiêknej

Sali Koncertowej szko³y na

ulicy Kawêczyñskiej 23/25.

Wykonawcy – uczniowie i na-

uczyciele Szko³y Muzycznej im.

St. Moniuszki zaprezentuj¹ intere-

suj¹cy program muzyczny, a na-

sze spotkania z melomanami bêd¹

wzbogacone opowieœci¹ prele-

genta o wykonywanych utworach.

Inauguracyjny koncert –

„Jesienny poranek muzyczny” –

odbêdzie siê dnia 16 listopada o

godzinie 12.00. Program wype³ni¹

utwory kameralne, ukazuj¹ce

tajniki muzyki kameralnej polega-

j¹cej na wspó³dzia³aniu i wspó-

³tworzeniu. Muzycy wykonaj¹

utwory: A. Vivaldiego, P. Czajkow-

skiego, a tak¿e J. Pachelbela, G.

Bacewicz, R. Twardowskiego

Ide¹ projektu jest prezenta-

cja szko³y i jej dorobku oraz

przybli¿enie muzyki klasycznej

mieszkañcom naszej dzielnicy.

Mamy nadziejê, ¿e koncerty

stan¹ siê form¹ mi³ego spêdzenia

czasu i prask¹ tradycj¹.           D.S.
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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

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

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto 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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uza-

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawia-

nie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-

gnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym. Pa-

cjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹

bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a

choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹

wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Miêdzy

innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,

19 i 20 listopada

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, odszed³ Tadeusz Mazo-

wiecki, z którym intelektualnie

by³o mi po drodze. Myœleliœmy,

¿e polityk to m¹¿ stanu. Bankier

to cz³owiek uczciwego interesu.

Policjant ³apie z³odzieja. S¹d w

imieniu Rzeczypospolitej spra-

wiedliwie ukarze z³oczyñców.

Myœla³em, ¿e ksi¹dz nie jada i nie

pije a¿ tyle i nie gwa³ci nieletnich.

I czy jedna religia musi byæ wy-

k³adana w niby œwieckiej szko-

le. Po odejœciu Tadeusza Mazo-

wieckiego w kolejce do psycho-

terapii z udzia³em psychologów,

seksuologów, a tak¿e historyków

powinien stan¹æ prezydent, rz¹d,

Sejm i Senat, ¿eby unikn¹æ kosz-

marów powtarzanych z przesz³o-

œci i tych teraz. Na ogólnonaro-

dow¹ psychoterapiê jako pierw-

szy zapisujê siê ja i proszê za-

miast „daleko od noszy” „kiep-

skich” „wiadomoœci” i „lisa” o

szczyptê oliwy dla mózgu dla

mnie i dla mas. Jesteœmy cho-

rzy i zacznijmy siê leczyæ.

W klimacie jak wy¿ej nauczam

swoich klientów, ¿e kalendarzo-

wa pora roku jest utopi¹. Kalen-

darzowej utopii wystarczy jedno

spojrzenie za okno i pomiar ter-

mometru zaookiennego. Klesz-

cze i pch³y nie znaj¹ pojêcia usta-

lanych pór roku. Dla owadów naj-

wa¿niejsza jest aura. Jako

¿eglarz i taternik obserwujê po-

godê za oknem ka¿dego ranka.

Proszê Szanownych, s¹! I

pch³y, i kleszcze. Ka¿dego ty-

godnia leczê przypadki babe-

szjozy i alergii pchlej. Pozwól-

cie, ¿e przypomnê objawy.

Ugryzienie kleszczy po up³y-

wie oko³o tygodnia objawia siê

nag³ym brakiem apetytu, krwio-

moczem i osowia³oœci¹. Choro-

ba pchla to œwi¹d, dermatolo-

giczne pobudzenie, z czasem

pojawiaj¹ce siê wy³ysienia, po-

stêpuj¹ce od nasady ogona w

stronê g³owy i tasiemczyca. Coœ

obcego, jakby pokroiæ w poprzek

sznurówkê. Bowiem larwy pche³

bardzo czêsto zawieraj¹ jaja ta-

siemców. Dlatego bardzo proszê

o szczególn¹ dba³oœæ o profilak-

tykê parazytologiczn¹, o której

wadach i zaletach kilka s³ów

napiszê w nastêpnym felietonie.

Utopia kalendarzowa

Poniewa¿ w Rumunii prak-

tycznie nie istnieje zjawisko

adopcji zwierz¹t ze schronisk,

organizacje prozwierzêce sta-

ra³y siê zmniejszyæ problem w

ten sposób, ¿e sterylizowa³y

uliczne psy i wypuszcza³y je z

powrotem w miejscach ich do-

tychczasowego bytowania. I

w³aœnie te zwierzêta – przyja-

zne, ufne, ³agodne, wysterylizo-

wane i dokarmiane przez

mieszkañców - w pierwszej ko-

lejnoœci padaj¹ ofiar¹ hycli.

Rz¹d rumuñski nigdy nie próbo-

wa³ rozwi¹zaæ problemu bez-

domnych czworonogów w spo-

sób rozumny i systemowy. Za to

teraz na ich wybicie przeznaczy³

dziesi¹tki milionów euro z bud¿e-

tów miast. Dla firm zajmuj¹cych

siê tym procederem to wspania-

³y biznes, bo za kilka lat, jeœli nie

wprowadzi siê powszechnej ste-

rylizacji, populacja siê odbuduje

i znów bêdzie co robiæ.

W Bukareszcie mieszka jed-

na z za³o¿ycielek naszej Funda-

cji i jednoczeœnie wolontariusz-

ka, która koordynuje dzia³ania

koalicji kilku rumuñskich organi-

zacji przeciwstawiaj¹cych siê

wprowadzaniu nowego prawa:

http://www.forromaniandogs.org/.

Z jej inicjatywy nawi¹zaliœmy

kontakt z przytuliskiem Glina

pod Bukaresztem, prowadzo-

nym przez organizacjê pozarz¹-

dow¹ A DOUA SANSA (druga

szansa) i staramy siê j¹ wes-

przeæ w walce o ¿ycie jej pod-

opiecznych. 12 paŸdziernika do

Gliny dotar³a dwójka naszych

wolontariuszy. ZawieŸli tam dary

zakupione za œrodki, które dar-

czyñcy, po naszym apelu w in-

ternecie, wp³acili w³aœnie na ten

cel. Marta i Bartek przekazali

prowadz¹cej przytulisko Ioanie

œrodki przeciw pch³om, klesz-

czom i robakom, leki dla zwierz¹t,

które w Polsce s¹ znacznie tañ-

sze ni¿ w Rumunii oraz ponad

200 sztuk ró¿nych akcesoriów:

obro¿y, smyczy, misek. Dziêki

temu bêdzie mo¿na zabezpie-

czyæ przed paso¿ytami 2/3 schro-

niska i przygotowaæ wiêcej psów

do adopcji za granicê. Wyjazd z

kraju to dla nich szansa na zna-

lezienie domu i lepsze ¿ycie.

Wracaj¹c do Polski Marta i

Bartek zabrali z Gliny 4 psy,

które po naszej stronie grani-

cy znalaz³y opiekê w domach

tymczasowych, gdzie oczekuj¹

dokoñczenie ze str. 1

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

Dajmy im drug¹ szansê!
na adopcjê. Cieszymy siê, ¿e

s¹ ju¿ bezpieczne.

Za pozosta³e ze zbiórki pie-

ni¹dze zakupiliœmy 120 kg su-

chej karmy dla doros³ych psów

i 120 kg mokrej karmy w pusz-

kach dla szczeni¹t. Jedzenie

zawieŸli do Gliny Magda i Ta-

dek, którzy wielokrotnie ju¿

odwiedzali przytulisko. Z ich

relacji wiemy, ¿e jest ono od-

dalone od siedzib ludzkich: je-

dzie siê ponad 2 kilometry

przez szczere pola, a¿ nagle

na horyzoncie pojawia siê

ma³a chatka i dobiega szcze-

kanie wielu psów.

Zwierzêta mieszkaj¹ w czte-

rech rzêdach niezadaszonych

boksów, skleconych z czego

siê da³o. Poniewa¿ boksy stoj¹

na ³ysym, bezdrzewnym tere-

nie, jedynym schronieniem

przed upa³em czy s³ot¹ s¹ bie-

da-budy, które wolontariusze

sami zbijaj¹ ze zdobytych

przez siebie materia³ów.

Jednak Magda i Tadek maj¹

o przytulisku jak najlepsze zda-

nie: mimo tych siermiê¿nych

warunków, spowodowanych bar-

dzo skromnymi œrodkami widaæ,

¿e psy s¹ kochane i zadbane.

Obecnie przebywa ich tu

ponad 200, du¿o wiêcej ni¿

przytulisko mo¿e przyj¹æ, ale

jak tu zamkn¹æ bramy przed

zwierzêtami, skoro poza nimi

czeka je pewna œmieræ?

Zreszt¹ one te¿ to czuj¹ i same

pielgrzymuj¹ do Gliny: podob-

no codziennie pod p³otem po-

jawiaj¹ siê nowe psy szukaj¹-

ce tu jedzenia i schronienia.

Czy wiedz¹c to wszystko

mo¿na zamkn¹æ oczy i uszy,

odwróciæ siê na piêcie? Czy

mo¿na odmówiæ pomocy? Po-

trzebuj¹ce zwierzêta nie maj¹

narodowoœci. Pomagaj¹c przy-

tulisku w Glinie wiemy, ¿e ra-

tujemy ¿ycie przyjmowanym tu

psom. Wa¿na jest te¿ solidar-

noœæ z ludŸmi, którzy maj¹c

niewielkie œrodki, ale du¿¹ mi-

³oœæ w sercach podejmuj¹ nie-

równ¹ walkê ze z³owieszczym

systemem, by ocaliæ chocia¿

trochê „najlepszych przyjació³

cz³owieka”. Wierzê, ¿e w Pol-

sce s¹ ludzie, którzy zechc¹

ich w tym trudzie wesprzeæ.

Kontynuujemy zbiórkê pieniê-

dzy dla podopiecznych orga-

nizacji A DOUA SANSA, by po-

darowaæ im tê drug¹ szansê na

szczêœliwe ¿ycie. Chcemy te-

raz uzbieraæ pieni¹dze na le-

czenie zwierz¹t i profilaktykê

zdrowotn¹, w tym sterylizacjê,

by jak najwiêcej z nich mog³o

wyjechaæ do nowych domów

poza granicami Rumunii.

Zreszt¹ w przytulisku braku-

je wszystkiego, zw³aszcza te-

raz, kiedy jest przepe³nione:

prócz jedzenia i lekarstw po-

trzebne s¹ porz¹dne budy,

nowe boksy i p³ot, œrodki czy-

stoœci, narzêdzia.

Darowizny mo¿na przekazy-

waæ na konto Fundacji Noga

w £apê, z dopiskiem: Dla ru-

muñskich psów.

Fundacja Noga w £apê.

Razem idziemy przez œwiat.

ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa

Nr rachunku Alior Bank:

87 2490 0005 0000 4500 5605 8992

Na naszej stronie internetowej:

www.nogawlape.org znajdzie-

cie zdjêcia i relacje z dwóch

ostatnich wizyt w przytulisku

oraz informacje, w jaki jeszcze

inny sposób mo¿na przy³o¿yæ

siê do dzia³añ zmierzaj¹cych

do zmiany sytuacji w Rumunii.

Wa¿ne jest uczestnictwo w

miêdzynarodowym proteœcie i

stworzenie silnego nacisku na

w³adze Unii Europejskiej, by

zajê³a siê t¹ spraw¹. Jeœli bê-

dziemy milczeæ, za chwilê w

œlady Rumunii pójd¹ inne kra-

je, które z braku systemowych

rozwi¹zañ problemu bezdom-

nych zwierz¹t zechc¹ je po

prostu wybiæ.

Kotek znad morza

Kilkutygodniowy kotek zosta³ znaleziony przez pewn¹ wczasowiczkê w czasie tegorocznych

wakacji w Gdañsku. Mieszka³ w opuszczonym baraku tu¿ przy pla¿y, by³ sam, porzucony przez

swoj¹ koci¹ mamê. Poniewa¿ na miejscu maluchowi nikt nie chcia³ pomóc, a turyœci mijali go

obojêtnie, zosta³ przywieziony przez pani¹, która go znalaz³a do Warszawy - aby tu znaleŸæ

swoje szczêœcie. Obecnie Neptunek ma 5 miesiêcy i

jest pod opiek¹ Stowarzyszenia Adoptuj Mnie. Prze-

bywa w domu tymczasowym. To wspania³y kocurek,

uwielbiaj¹cy zabawê i ci¹gle wpadaj¹cy na nowe

pomys³y. Jest przyjacielski i towarzyski, bardzo lubi

g³askanie. W mieszkaniu zachowuje siê idealnie. Mo¿e

mieszkaæ z drugim kotem, poniewa¿ uwielbia towarzystwo

innych zwierzaków. Jeœli masz ju¿ kota i szukasz mu

towarzysza, wybierz Neptunka!

Telefon: 602 135 886
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Obiektywny POradnik

Ch³odnym okiem

Lewa strona medaluProsto z mostu

Powoli, z mozo³em, zarz¹d

dzielnicy w porozumieniu z

rad¹, wydzia³ami i jednostka-

mi organizacyjnymi dopina

bud¿et roku bie¿¹cego. Ostat-

nio komisja bud¿etu opiniowa-

³a kolejne zmiany do dzielni-

cowego za³¹cznika, zwiêksza-

j¹ce jego wysokoœæ o prawie

4 miliony z³otych. Szczyt

szczêœcia to to nie jest, ale jak

siê nie ma, co siê lubi, to siê

lubi, co siê ma. Z jednej stro-

ny zarz¹d znalaz³ w ramach

œrodków w³asnych mo¿liwoœci

zwiêkszenia wydatków o 1,1

miliona w zwi¹zku ze zwiêk-

szonymi wp³ywami za u¿ytko-

wanie wieczyste. Z drugiej

strony maj¹ sp³yn¹æ pieni¹dze

z bud¿etu m.st. Warszawy.

Gdzie planujemy ich aloka-

cjê? Najwiêcej, bo 2 miliony

dostanie ZGN na koszty eks-

ploatacji mieszkaniowego za-

sobu gminy i rozliczenia ze

wspólnotami mieszkaniowymi

w ramach zaliczek A i B. 1,3

miliona z³otych pójdzie na edu-

kacjê. Pomoc spo³eczna, na

któr¹ zawsze brak, otrzyma

500 000 z³otych, o 200 000 z³o-

tych zostanie zwiêkszona do-

tacja do biblioteki publicznej,

a o 90 000 z³otych dla DOSiR.

Jednoczeœnie w zwi¹zku z

tañsz¹ realizacj¹ niektórych za-

mierzeñ jak np. modernizacja

Kawêczyñskiej czy ni¿szymi

cenami zaproponowanymi

przez realizatorów zadañ, któ-

re okreœlamy jako program

„Ciep³o sieciowe w budynkach

komunalnych”, w wyniku któ-

rych zaoszczêdzono prawie

900 000 z³otych, zarz¹d zapro-

ponowa³ otwarcie nowych te-

matów inwestycyjnych.

Gros œrodków ma otrzymaæ

ZGN na przygotowanie kolej-

nych dokumentacji w ramach

programu „Ciep³o sieciowe w

budynkach komunalnych”.

Obejmie on budynki na Brze-

skiej 4, 5, 6, 7, 11, 14, 14a, 16,

19, 20, 29, Bródnowskiej 2, 14,

20, Œrodkowej 3 i 3a, 11 Listo-

pada 26 i 44, Z¹bkowskiej 3,

4, 7, 11, 12, 50, Kawêczyñskiej

18, 20, 24, 41, 43, 45, 65, 73,

Wileñskiej 21, 23, 25, 29, 43,

59 i Tarchomiñskiej 12, prawie

200 000 otrzyma DOSiR na mo-

dernizacjê instalacji ppo¿.

Resztê œrodków wykorzysta

DBFO - 30 000 i urz¹d - 169 000

na zakupy sprzêtu biurowego.

Propozycje te zatwierdziæ jesz-

cze musi rada dzielnicy, której

posiedzenie przewidziane jest

na 6 listopada. Jednoczeœnie z

korygowaniem bud¿etu roku

2013 prowadzone s¹ prace nad

za³¹cznikiem na rok 2014. Przy-

pomnê, ¿e na razie bud¿et roku

2014 ma negatywn¹ opiniê

rady. Pewn¹ nowoœci¹ jest tzw.

bud¿et partycypacyjny, którego

elementy maj¹ byæ wprowadza-

ne w roku 2015. W jego ramach

czêœæ bud¿etu dzielnicy ma byæ

rozdysponowana bezpoœrednio

z woli mieszkañców. Zarz¹d

dzielnicy powo³a³ zespó³ do

spraw bud¿etu partycypacyjne-

go na rok 2015 w Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc m.st. Warszawy, któ-

rego celem jest przygotowanie

wytycznych w zakresie sposo-

bu przeprowadzenia konsulta-

cji spo³ecznych, ustalenia spo-

sobu zg³aszania propozycji wy-

datków bud¿etowych przez

mieszkañców i ustalenia sposo-

bu g³osowania mieszkañców

nad zg³oszonymi propozycjami.

W sk³ad zespo³u wchodz¹,

oprócz urzêdników i radnych ze

wszystkich klubów, przedstawi-

ciele mieszkañców i organiza-

cji pozarz¹dowych, funkcjonu-

j¹cych na terenie dzielnicy, w

sumie 21 osób. Mam przyjem-

noœæ bycia z ramienia rady jed-

nym z nich. Bêdziemy mieli do

rozdysponowania 1,5 miliona

z³otych. Pierwsze posiedzenie

zespo³u w po³owie listopada.

Ju¿ dziœ oczekujê od Pañstwa

pomys³ów i propozycji

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

O bud¿ecie zwyk³ym

i partycypacyjnym

Dzisiejszy felieton chcia³bym

poœwiêciæ cz³owiekowi wybitne-

mu. Cz³owiekowi, który jak po-

wiedzia³ prezydent Bronis³aw

Komorowski – dobrze zas³u¿y³

siê Polsce. Mimo ¿e jest wiele

innych spraw lokalnych, czujê,

¿e jestem Tadeuszowi Mazo-

wieckiemu to winien. A to dla-

tego, ¿e z ca³¹ stanowczoœci¹

mogê powiedzieæ, ¿e to by³ mój

premier. Jako nieœwiadomy po-

wagi sytuacji 16-latek, doœæ

szybko zrozumia³em, jak trud-

nego zadania siê podj¹³ i na

czym polega³a nie³atwa misja

utworzenia pierwszego nieko-

munistycznego rz¹du. W latach

70., a potem w latach Solidar-

noœci Tadeusz Mazowiecki -

mimo ¿e wydawa³o siê, ¿e ni-

gdy nie by³ w pierwszym szere-

gu w walce o wolnoœæ - mia³ nie-

zwyk³¹ zdolnoœæ zjednywania

sobie ludzi. Przez sw¹ wywa-

¿on¹, pe³n¹ stoickiego spokoju

postawê i ¿yciow¹ m¹droœæ

udowodni³, ¿e jednak by³ jed-

nym z g³ównych architektów

wolnej Polski. To, co mnie

szczególnie ujê³o, w dzisiejszej

rzeczywistoœci jest trudne do

osi¹gniêcia. Zazwyczaj mówi³

cicho, powoli, a mimo to wszy-

scy potrafili go z uwag¹ i zain-

teresowaniem s³uchaæ. Agre-

sywni dziennikarze nie wcho-

dzili mu w s³owo. Wspó³pracow-

nicy i oponenci nie wdawali siê

w utarczki s³owne czy osobiste

wycieczki. Udowodni³, ¿e dialog

i pokojowe rozwi¹zywanie spo-

rów to podstawa nowoczesnej

polityki. Szczególnie utkwi³o mi

w pamiêci stwierdzenie, ¿e

mo¿na siê spieraæ, polemizo-

waæ, ¿e mo¿na i trzeba piêknie

siê ró¿niæ. Jest jednak pewna

granica, której nie wolno prze-

kraczaæ. To godnoœæ drugiego

cz³owieka, to przyzwoitoœæ, to

przede wszystkim dobro wspól-

ne domu, któremu na imiê Pol-

ska. Nauczy³ nas te¿, ¿e trzeba

przebaczaæ. Do historii przej-

dzie spotkanie Tadeusza Mazo-

wieckiego z kanclerzem Nie-

miec Helmutem Kohlem w Krzy-

¿owej na Dolnym Œl¹sku (nota-

bene) w listopadzie 1989 r. kil-

ka dni po upadku muru berliñ-

skiego. Podczas mszy œw. do-

sz³o do symbolicznego pojed-

nania miêdzy narodami. Wielu

zarzuca³o Mazowieckiemu, ¿e

przesadza w przebaczaniu, ¿e

s³ynna gruba kreska, któr¹ od-

dzieli³ przesz³oœæ w swoim s³yn-

nym expose - jest uk³onem dla

skompromitowanych funkcjona-

riuszy re¿imu. Zamys³ by³ jed-

nak inny. By³ to sygna³ do zjed-

noczenia ca³ego narodu, bez

dzielenia na lepszych i gor-

szych, na z³ych i dobrych.

Oprócz symboliki i prze³omu,

jaki siê dokonywa³ w bezkrwa-

wy sposób podczas 16 miesiê-

cy Jego rz¹dów, dokonywa³y

siê jednoczeœnie wielkie prze-

miany gospodarcze i admini-

stracyjne. W tym krótkim cza-

sie powsta³y dwie wielkie refor-

my, gospodarcza i samorz¹do-

wa. Rz¹d Mazowieckiego mia³

za zadanie zmieniæ gospodar-

kê z centralnie sterowanej w go-

spodarkê wolnorynkow¹. Kiedy

nic nie by³o w sklepach i szala-

³a 800% inflacja, zaczê³a rodziæ

siê inicjatywa Polaków i dzia³al-

noœæ gospodarcza. Ciê¿ki by³ to

okres, ale operacja na otwartym

sercu przeprowadzona przez

Leszka Balcerowicza mimo

wszystko powiod³a siê. Powsta-

³y te¿ zrêby samorz¹dnoœci. W

1990 r. zaczê³y dzia³aæ samo-

rz¹dy terytorialne i Polacy za-

czêli sami o sobie stanowiæ w

swoich ma³ych lokalnych ojczy-

znach. Z czasem te¿, niestety,

zaczê³a siê wkradaæ do rzeczy-

wistoœci nasza narodowa ce-

cha, czyli wewnêtrzne k³ótnie,

które doprowadzi³y do tzw. woj-

ny na górze, czego efektem

by³o kandydowanie Mazowiec-

kiego przeciw Lechowi Wa³êsie

na prezydenta Polski. W mojej

ocenie to by³ - byæ mo¿e - jedy-

ny Jego b³¹d polityczny. Kosz-

towa³ on upadek rz¹du i zmia-

nê premiera, który ju¿ mia³ zde-

cydowanie ³atwiej, bowiem pod-

waliny i fundamenty zosta³y

po³o¿one wczeœniej przez pre-

miera Tadeusza Mazowieckie-

go i jego pierwszy niekomuni-

styczny po wojnie rz¹d. Potem

stan¹³ na czele Unii Demokra-

tycznej, a po po³¹czeniu z Kon-

gresem Liberalno-Demokra-

tycznym na czele Unii Wolno-

œci. W po³owie lat 90. pe³ni³ mi-

sjê pokojow¹ jako wys³annik

ONZ na Ba³kanach. Przez

ostatnie lata by³ doradc¹ prezy-

denta Bronis³awa Komorow-

skiego. Tadeusz Mazowiecki

by³, jest i bêdzie wzorem dla

wielu pokoleñ. By³ bowiem naj-

lepszym ucieleœnieniem powie-

dzenia, ¿e premierem, prezy-

dentem czy politykiem siê bywa

– a cz³owiekiem jest siê zawsze.

Czeœæ Jego Pamiêci!

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

¯egnaj, premierze

Rozpoczêcie remontu Mostu

Grota-Roweckiego na drugi

dzieñ po referendum nie tylko

sparali¿owa³o Warszawê, ale i

narazi³o Hannê Gronkiewicz-

Waltz na kolejne drwiny. Wszyst-

ko dlatego, ¿e w³adze stolicy nie

raczy³y o tym mieszkañców

uprzedziæ - ponoæ dlatego, ¿e

same o rozpoczêciu prac nie wie-

dzia³y. Jeœli to prawda, to brak

koordynacji pomiêdzy Generaln¹

Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Au-

tostrad, wykonawc¹ i ratuszem

jest przera¿aj¹cy. Tym bardziej,

¿e najgorsze przed nami, bo

maj¹ byæ zamykane kolejne zjaz-

dy na Trasê Toruñsk¹, a sam

most mocno zwê¿ony. Okolicz-

ne przeprawy ju¿ stoj¹ zakorko-

wane i jedynym ratunkiem wyda-

je siê byæ przekonanie warsza-

wiaków do korzystania z komu-

nikacji miejskiej, której czêstotli-

woœæ w tych rejonach powinna

zostaæ zintensyfikowana. Kolej-

na sprawa - to umo¿liwienie do

niej dostêpu, czyli u³atwienia

chocia¿by dla tych, którzy siê

chc¹ dostaæ do tramwaju je¿d¿¹-

cego z Tarchomina do metra

M³ociny. W tej sprawie napisa-

³em nawet interpelacjê do Han-

ny Gronkiewicz-Waltz, proponu-

j¹c  utworzenie parkingu park&ri-

de na terenie dawnej fabryki do-

mów przy ul. Œwiderskiej tak, aby

doje¿d¿aj¹cy do tramwaju mogli

zostawiæ bezpiecznie swe pojaz-

dy, a nie szukaæ dla nich miejsc

po w¹skich uliczkach osiedlo-

wych Tarchomina. Zreszt¹ kosz-

tem jego mieszkañców.

O wiele lepsze wiadomoœci

p³yn¹ w kwestii bezpieczeñ-

stwa w stolicy. Wbrew alarmu-

j¹cym doniesieniom jednej z

gazet, przestêpczoœæ w War-

szawie spada, choæ dla odmia-

ny roœnie w miejscowoœciach

podwarszawskich. Takie wyja-

œnienia i dane otrzymaliœmy od

policji i stra¿y miejskiej, pod-

czas zwo³anego specjalnie w

tej sprawie posiedzenia Komi-

sji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku

Publicznego Rady Warszawy.

Jakby trochê statystykom na

przekór, nastêpnego dnia nad ra-

nem dosz³o do dwóch incydentów,

które szerokim echem roznios³y

siê po mieœcie. Pierwszy to zatrzy-

manie pos³a Wiplera po szarpani-

nie z policj¹ po wyjœciu z jednego

z modnych klubów. Policja utrzy-

muje, ¿e parlamentarzysta by³ po

alkoholu i siê na nich rzuci³, zaœ

ten twierdzi, ¿e stró¿e prawa go

pobili. Póki co, wiêkszoœæ argu-

mentów przemawia za tym, ¿e to

jednak pos³a ponios³a fantazja, ale

poczekajmy na dowody. Póki co

Republikanie – stworzony przez

Wiplera nowy byt na prawicy -

pozostali bez przywódcy.

Tego samego dnia zatrzyma-

ny i doprowadzony zosta³ do

aresztu Piotr Ikonowicz, by³y lider

PPS i pose³ lewicy, od lat zajmu-

j¹cy siê pomoc¹ lokatorom i

obron¹ ich przed eksmisjami. W

trakcie jednej z nich mia³ pobiæ

komornika, za co zosta³ skazany

na prace spo³eczne, a potem

areszt. To aresztowanie zbulwer-

sowa³o stolicê tym bardziej, ¿e

Bronis³aw Komorowski nie zasto-

sowa³ wobec niego prawa laski.

Sam zreszt¹ w tej sprawie do pre-

zydenta pisa³em, bo kilkakrotnie

w blokowaniu eksmisji z Piotrem

uczestniczy³em. Ma³o kto wyko-

nuje tyle pracy spo³ecznej i tak

po¿ytecznej, co on i wie to ka¿-

dy, ktokolwiek siê z Ikonowiczem

zetkn¹³. Dlatego decyzja Komo-

rowskiego w tej sprawie jest

krzywdz¹ca i niesprawiedliwa.

Te dwa incydenty pos³u¿y³y za

pretekst do przypomnienia o so-

bie burmistrzowi Ursynowa Piotro-

wi Guzia³owi, o którym po referen-

dum ju¿ ka¿dy zapomnia³. Otó¿

og³osi³ on, ¿e zarówno Ikonowicz,

jak i Wipler byli w komitecie refe-

rendalnym i teraz s¹ przeœladowa-

ni przez Tuska. Nastêpnym w ko-

lejce ma byæ ponoæ on. Zastana-

wiam siê tylko, czy maj¹ go za-

mkn¹æ do wiêzienia, czy po pro-

stu zawieŸæ do dobrego lekarza.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Kalejdoskop wydarzeñ
Z³a twarz Polaków nienawi-

dz¹cych innych Polaków ujaw-

nia siê najczêœciej na Krakow-

skim Przedmieœciu. To zapew-

ne kl¹twa wisz¹ca nad ulic¹,

na której podczas Insurekcji

Koœciuszkowskiej mot³och

zlinczowa³ rosyjskich szpie-

gów oraz podejrzewanych o

zdradê konfederatów targowic-

kich, w tym biskupa wileñskie-

go Ignacego Massalskiego.

Wielkie natê¿enie z³oœci wy-

st¹pi³o tam szczególnie latem

2010 r. £atwo mo¿na by³o wte-

dy znaleŸæ w t³umie osób op³a-

kuj¹cych prezydenta Lecha Ka-

czyñskiego twarze wykrzywione

nienawiœci¹. Dla mnie bardziej

wstrz¹saj¹cy by³ widok zaczer-

wienionych twarzy m³odzieñców

spod znaku krzy¿a zrobionego

z puszek po piwie, szydz¹cych

z modl¹cych siê staruszek, któ-

re mog³yby byæ ich matkami i

babciami. M³odzieñcy ci byliby

godnymi przeciwnikami patrio-

tów o zaciêtych minach, którzy

na Cmentarzu Pow¹zkowskim

co roku podczas uroczystoœci

upamiêtniaj¹cych Powstanie

Warszawskie bucz¹ i gwi¿d¿¹

na - w ich przekonaniu - zdraj-

ców narodu, czyli przedstawicieli

nielubianych partii politycznych.

Buczeli i gwizdali równie¿

kibole Lechii Gdañsk i Œl¹ska

Wroc³aw, gdy spiker przed

meczem poprosi³ o minutê mil-

czenia dla uczczenia pamiêci

Tadeusza Mazowieckiego w

dniu jego pogrzebu. Szczytem

funeralnego chamstwa wyka-

za³a siê jednak grupa osób,

która na uroczystoœciach po-

grzebowych pierwszego pre-

miera III RP na Krakowskim

Przedmieœciu pojawi³a siê z

transparentem maj¹cym napis

z antysemickim podtekstem, a

jeden z trzymaj¹cych transpa-

rent pokrzykiwa³ coœ o zbrod-

niarzu, który dokona³ zbrodni

na narodzie polskim.

Mot³och ujawnia siê w cza-

sach kryzysu. Mamy globalny

kryzys ekonomiczny, kryzys

demograficzny, kryzys poli-

tyczny. Mamy s³abe pañstwo,

nie umiej¹ce skutecznie sta-

wiæ czo³a ani zjawiskom kry-

zysowym, ani korupcji partyj-

nej, ani przestêpczoœci krymi-

nalnej. Brak zaufania do pañ-

stwa przek³ada siê na rozkwit

nieformalnych struktur, mog¹-

cych ³atwo staæ siê bojówka-

mi sfrustrowanych polityków.

W cenie wtedy s¹ brutalny

jêzyk i rêkoczyny.

W niektórych miastach to-

czy siê regularna wojna po-

miêdzy narodowcami a anty-

faszystami, nie ustêpuj¹ca

brutalnoœci¹ wojnom kibol-

skim. Porywczy m³odzieñcy

okreœlaj¹cy siebie mianem le-

wicy i prawicy wzajemnie blo-

kuj¹ publiczne wyst¹pienia

swoich liderów i ideologów. A

zaczê³o siê od uniwersytetu

na Krakowskim Przedmieœciu...

Jestem pod wra¿eniem, ile

spoœród osób, które znam, z któ-

rymi w minionych latach rozma-

wia³em o polityce, kulturze i spra-

wach codziennych, których nigdy

bym o to nie podejrzewa³, dziœ

pochwala brutalizacjê walki poli-

tycznej – oczywiœcie tylko jednej

z walcz¹cych stron, tej swojej.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Chamstwo funeralne
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Wystawa prac Andrzeja Re-

nesa to ju¿ siódma, przedostat-

nia ekspozycja w ramach za-

inicjowanego przez Fundacjê

Artbarbakan i wspó³finansowa-

nego przez m.st. Warszawa -

Dzielnicê Praga-Pó³noc, pro-

jektu „Artystyczna Tarchomiñ-

ska 2013”. W projekcie bior¹

udzia³ artyœci z ró¿nych œrodo-

wisk twórczych, tak akademic-

kich, jak i niezale¿nych. Wysta-

wom towarzysz¹ spotkania z

artystami, które s¹ okazj¹ do

poznania samego twórcy, jak

równie¿ tajników jego pracy.

Jest to o tyle istotne, ¿e czêsto

organizatorzy staraj¹ siê zapre-

zentowaæ artystów z nietypo-

wej strony. Tak jest i tym razem.

RzeŸbiarz Andrzej Renes

(ur. w 1958 r. w Grodkowie),

absolwent Liceum Sztuk Pla-

stycznych im. Antoniego Kena-

ra w Zakopanem oraz Akade-

mii Sztuk Piêknych w Warsza-

wie i Brukseli, znany jest

przede wszystkim z wielu po-

mnikowych realizacji w ró¿nych

miastach Polski. Jest autorem,

miêdzy innymi takich pomni-

ków, jak pomnik kardyna³a Ste-

fana Wyszyñskiego w Warsza-

wie, premiera Stanis³awa Grab-

skiego w £owiczu, ksiêdza Pio-

tra Skargi w Grójcu, ksiêcia

Micha³a Kleofasa Ogiñskiego w

Guzowie czy prezydenta War-

szawy Stefana Starzyñskiego

przy Placu Bankowym w War-

szawie. Jego dzie³em s¹ tak¿e

statuetki nagród: „Wiktora” dla

telewizyjnej osobowoœci roku,

„Kisiela”, nagrody tygodnika

„Wprost” i „Czempiona”, nagro-

dy Przegl¹du Sportowego. Tym

razem, w Galerii N’69 zapre-

zentowa³ g³ównie swoje prace

malarskie i rysunki.

Optymistyczne, proste w

formie, emanuj¹ce ¿ywymi

kolorami obrazy pochodz¹ z

2006 roku. Mimo tych barw,

nasz¹ uwagê przykuwaj¹ ra-

czej lekkie i swobodne, nie-

wielkie wymiarowo rysunki.

Delikatn¹, a zarazem pewn¹

kresk¹ artysta przedstawia

pojedyncze postacie lub grupy

kilku osób. Bardzo ciekawy

efekt daje te¿ prowadzenie

rysunku podwójn¹ lini¹.

- Rysunek to czêœæ mojego

myœlenia – mówi Andrzej Re-

nes. – Rysujê od zawsze, ca³y

czas, o³ówkiem, pêdzlem, far-

bami, flamastrami, w zale¿no-

œci od tego, jak¹ mam potrze-

bê i które narzêdzie pasuje do

aktualnego stanu pracy. Ryso-

wanie to pewien stopieñ twór-

czego wtajemniczenia. Po-

trzeba kilku miesiêcy sta³ego

rysowania, aby osi¹gn¹æ po-

ziom g³êbokiego przekazu.

RzeŸby Andrzeja Renesa

mijamy codziennie, chodz¹c

po ulicach Warszawy. Praska

Kapela Podwórkowa i statua

ksiêdza Skorupki wros³y ju¿ w

pejza¿ Pragi. Przed starym

gmachem Biblioteki Uniwersy-

teckiej, na terenie kampusu

przy Krakowskim Przedmie-

œciu, mo¿emy przysi¹œæ na

³aweczce obok figury studen-

ta, który mo¿e jest „wiecznym”

studentem, bo wydaje siê, ¿e

jest tam od zawsze. Natomiast

malarstwo i rysunek Andrzeja

Renesa – ekspozycjê pod ty-

tu³em „Nie tylko rzeŸba...”

mo¿na zobaczyæ w Galerii

N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9

jedynie do 8 listopada 2013 r.

Osoby zainteresowane

zwiedzeniem wystawy proszo-

ne s¹ o kontakt z Fundacj¹

Artbarbakan, tel.: 501 013 835

lub 500 791 681.

Joanna Kiwilszo

Andrzej Renes: „Nie tylko rzeŸba...”
Nie tylko rzeŸba, ale równie¿ malarstwo i rysunki sk³adaj¹

siê na wystawê prac znanego warszawskiego rzeŸbiarza

Andrzeja Renesa, otwart¹ 25 paŸdziernika w Galerii N’69

przy ul. Tarchomiñskiej 9.

Temat obu sesji zwo³anych w kilkudniowym odstêpie to

sprawy bud¿etowe.

Radni wyrazili swoj¹ pozytywn¹ opiniê na temat wstêpnego

projektu bud¿etu na rok 2014, zwracaj¹c wszak¿e uwagê na

koniecznoœæ dokonania zmian wynikaj¹cych z ustalenia osta-

tecznej liczby uczniów w placówkach oœwiatowych (jak siê to

okreœla w uchwale tzw. uczniów przeliczeniowych).

W za³¹czniku do uchwa³y znalaz³ siê równie¿ wniosek o wpisanie

w 2013 do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy budo-

wy w Bia³o³êce w latach 2014–2017, co najmniej trzech szkó³ pod-

stawowych i jednego gimnazjum. A wskazaniem do dokonania tych

zmian jest dynamiczny rozwój demograficzny Bia³o³êki, struktura wie-

kowa ludnoœci i przepe³nienie istniej¹cych szkó³ podstawowych.

Kolejna uchwa³a dotyczy³a tegorocznego bud¿etu. Radni

wnioskowali w niej o zwiêkszenie œrodków na kwotê 3,3 mln

z³. Niemal ca³oœæ tej kwoty stanowi dotacjê na bie¿¹ce wydatki

bia³o³êckich przedszkoli w 2013.                                     (egu)

L i LI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Dwie bud¿etowe

Us³yszeliœmy szereg utwo-

rów klasycznych w nowocze-

snych aran¿acjach Daniela

von Lison. W jego dynamicz-

nej interpretacji „Etiuda rewo-

lucyjna” Fryderyka Chopina

nabra³a zupe³nie innego wy-

razu. Obdarzony niezwykle

piêkn¹ barw¹ g³osu tenor Si-

lvio d’Anza, maj¹cy w swoim

repertuarze zarówno arie ope-

rowe, jak i filmowe standardy,

z równym powodzeniem za-

œpiewa³ monumentaln¹ pieœñ

„Va Pensiero” z opery „Nabuc-

co” Giuseppe Verdiego i prze-

bój Nino Roty „Brucia la Ter-

ra” z filmu „Ojciec Chrzestny”.

Koncert, prowadzony przez

Annê Barañsk¹-Wróblewsk¹

zakoñczy³ wylansowany przez

Andrea Bocelli utwór „Time to

say goodbye”, wykonany

przez wszystkich artystów

wystêpuj¹cych tego niezwy-

k³ego wieczoru.                 JK

Royal Pop Classix Night
27 paŸdziernika w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, w ramach

Bia³o³êckiej Sceny Mistrzów, zaprezentowany zosta³ miêdzy-

narodowy projekt muzyczny pod patronatem The Best of

Poland. Na scenie wyst¹pili: solista scen muzycznych i aktor

o ujmuj¹cej osobowoœci Silvio d’Anza, wirtuoz organów

elektronicznych Daniel von Lison, tenor Jaros³aw Wewióra,

sopranistka Katarzyna Laskowska oraz tancerka Anna Majder.

Boles³aw Polnar jest absolwentem krakowskiej ASP (dyplom

w 1977 r. na wydziale grafiki), mieszka i pracuje w Opolu. Ar-

tysta prezentowa³ swoj¹ twórczoœæ na blisko 100 wystawach

indywidualnych oraz równie wielu wystawach zbiorowych w

kraju i za granic¹. Wielokrotnie nagradzany presti¿owymi na-

grodami ogólnopolskimi i regionalnymi, w kwietniu 2013 roku

zosta³ odznaczony orderem Gloria Artis.

W Galerii przy Van Gogha Boles³aw Polnar prezentuje obrazy

akrylowe, m.in. cykl portretów „Sny i pó³sny”, instalacjê ma-

larsk¹ dedykowan¹ Krzysztofowi Kieœlowskiemu i œwiadcz¹cy

o du¿ym poczuciu humoru, podwójny portret - Gustava Klimta

i w³asny, zatytu³owany „Klimt oddaj mi kota”.                       JK

Malarstwo Boles³awa Polnara
Do 9 listopada w Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury mo¿na ogl¹daæ wystawê malarstwa

Boles³awa Polnara.

Plenerowe si³ownie, pod has³em

„Warszawa w dobrej kondycji”, po-

wstan¹ ju¿ niebawem we wszyst-

kich dzielnicach. W Bia³o³êce na

biegaczach, orbiterach, twisterach,

wahad³ach, wioœlarzach i wyciska-

czach mo¿na bêdzie amatorsko i

masowo wyciskaæ pot w okolicach

parku Strumykowa (316 oddanych

g³osów), na „Orliku” przy Krzy¿ówki

(290 g³osów), w okolicach Parku

Henrykowskiego (279 g³osów),

przy stacji uzdatniania wody na

Ostródzkiej (271 g³osów), na pla-

cu zabaw przy Portowej (254 g³o-

sy), w okolicach Aluzyjnej i Miko-

³aja Tr¹by (225 g³osów).

S¹ równie¿ dobre wiadomo-

œci dla cyklistów. W Warszawie

ma powstaæ docelowo koherent-

ny system tras rowerowych. Sieæ

tras zosta³a ju¿ rozpisana w do-

kumencie pod nazw¹ „Program

rozwoju tras rowerowych”. Nie

jest to wszak¿e wersja ostatecz-

na. G³os mieszkañców jest w

zwi¹zku z tym wysoce wskaza-

ny. Warto wiêc 21 listopada zaj-

rzeæ do sali konferencyjnej bia-

³o³êckiego ratusza miêdzy 17 a

20, bowiem tam w³aœnie odbê-

dzie siê spotkanie konsultacyj-

ne w tej sprawie. Konsultacje po-

trwaj¹ w stolicy do 30 listopada.

Amatorsko i masowo
Ju¿ wiadomo, gdzie w Bia³o³êce powstan¹ si³ownie pod

chmurk¹. Zachêcaliœmy niedawno czytelników do udzia³u w

konsultacjach spo³ecznych w tej sprawie. No i zdecydowali,

g³osuj¹c w WOM i na stronie www.wdobrejkondycji.waw.pl.

A jakie œcie¿ki rowerowe s¹

planowane w Bia³o³êce? Jest

ich na najbli¿sze lata sporo. Na

pocz¹tek œcie¿ka rowerowa

wzd³u¿ Wa³uszewskiej, na od-

cinku od Polnych Kwiatów w

kierunku Bohaterów, realizo-

wana ze œrodków dewelope-

rów. Data realizacji nie jest na

razie znana, wykonano jedynie

dokumentacjê projektow¹.

Kolejna œcie¿ka rowerowa

bêdzie bieg³a wzd³u¿ drogi tech-

nicznej na odcinku od Modliñ-

skiej do Oczyszczalni Œcieków

Czajka. MPWiK wykona³o dla tej

inwestycji dokumentacjê projek-

tow¹ i ma j¹ realizowaæ z w³a-

snych œrodków – jak deklaruje

– jeszcze w tym roku. Œcie¿ka

rowerowa wzd³u¿ Daniszew-

skiej, na odcinku od Szlachec-

kiej do Annopol, bêdzie realizo-

wana ze œrodków urzêdu dziel-

nicy Bia³o³êka w 2014. Gotowa

jest dokumentacja projektowa.

Na zakoñczenie œcie¿ki rowe-

rowe, dla których nie ma jesz-

cze dokumentacji projektowych,

ani daty wykonania. Obie bêd¹

realizowane przez dewelope-

rów. Jedna z nich bêdzie bieg³a

wzd³u¿ ulicy Aluzyjnej, w kierun-

ku Wis³y. Druga bêdzie przebie-

gaæ w pobli¿u ulicy Œwiatowida,

w rejonie planowanej nowocze-

snej galerii handlowej, o której

niedawno pisaliœmy.

Zainteresowanych sieci¹ tras

rowerowych w ca³ej Warszawie

zachêcamy do zapoznania siê

z dokumentem „Program rozwo-

ju tras rowerowych”, który jest

dostêpny pod adresem:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/

konsultacje.um.warszawa.pl/files/program_ro-

zwoju_tras_rowerowych_16_10_v3_0.pdf.

(egu)

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515,

Pawe³ 609-490-949
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