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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)
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 4

� 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. 2

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

Oprawiamy prace dyplomowe - 20 z³

dokoñczenie na str. 3

STOMATOLOGIA
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Radca prawny urzêdu,

Grzegorz Romanowicz wyra-

zi³ opiniê, ¿e o prawomocno-

œci obrad decyduje kworum,

a tak¿e cel i zasady, okreœlo-

ne w statucie dzielnicy oraz

przepisy ustawy o samorz¹-

dzie gminnym, determinuj¹ce

zakaz parali¿owania prac naj-

wy¿szego organu dzielnicy

poprzez og³aszanie notorycz-

nych przerw w obradach rady

dzielnicy. Podany powód ko-

lejnej przerwy w LXIII sesji by³

pozorny.

Przy obecnoœci trzynastu

radnych z klubów: Nasz Tar-

gówek i PO przyjêty zosta³

wniosek o zdjêcie z porz¹d-

ku obrad punktów: „W przy-

padku aktu odwo³ania prze-

wodnicz¹cego rady dzielnicy

Targówek – wybór przewod-

nicz¹cego rady dzielnicy”

oraz „Informacje i wnioski”. W

zwi¹zku z wyczerpaniem

porz¹dku obrad LXIII sesja

zosta³a zamkniêta.

Po kilku minutach wice-

przewodnicz¹ca rady Joanna

Mroczek otworzy³a LXIV se-

LXIII i LXIV sesje Rady Dzielnicy Targówek

Nocna zmiana w³adz
Wczeœniej ni¿ zapowiadano, 2 czerwca, ale o póŸnej

godzinie (20.00), na wniosek 13 radnych kontynuowana

by³a LXIII sesja rady dzielnicy, przerwana 28 maja. Wice-

przewodnicz¹cy Maciej Jamiñski powierzy³ prowadzenie

obrad najstarszej wiceprzewodnicz¹cej, Ma³gorzacie

Kwiatkowskiej, która og³osi³a przerwê do czasu uzyskania

pisemnej opinii prawnej, czy ona mo¿e prowadziæ sesjê.

Dwanaœcioro radnych z klubów: Mieszkañców Targówka,

Bródna i Zacisza oraz PiS wysz³o z sali.

Czêœæ linii tramwajowych

ma powróciæ na swoje daw-

ne trasy: 1, 6, 18, 25, 26, jed-

nak wraz z otwarciem ulicy

Targowej i wyd³u¿eniem linii

zmniejszyæ siê ma czêstotli-

woœæ kursowania. w przypad-

ku tramwaju nr 23 - dwukrot-

nie. Linia 28 bêdzie jeŸdzi³a

do Kawêczyñskiej, a nie do

pêtli ̄ erañ-FSO, jak ostatnio,

i zapewni po³¹czenie miêdzy

Dworcem Wschodnim, Wileñ-

skim i Gdañskim, który przej¹³

tymczasowo czêœæ funkcji da-

lekobie¿nych. Zmiany w ko-

munikacji autobusowej maj¹

polegaæ na skracaniu linii i

traktowaniu ich jako dowo¿¹-

cych do metra. Tylko do Dw.

Wileñskiego mia³yby do-

je¿d¿aæ linie 512, 527, czy

podmiejskie 738, 805. W wie-

lu miejscach proponowane

zmiany spowoduj¹ ogranicze-

nie iloœci linii z 3 do 2 (Kawê-

czyñska i ¯erañ-FSO), przy

czym ZTM odnosi siê raczej

niechêtnie do powrotu linii 13

na Kawêczyñsk¹, nie chc¹c

zwiêkszenia iloœci linii na mo-

Konsultacje zmian

w komunikacji miejskiej
W maju i czerwcu na Pradze Pó³noc odby³y siê dwa

spotkania konsultacyjne, poœwiêcone proponowanym

przez Zarz¹d Transportu Miejskiego zmianom w komunikacji

miejskiej po uruchomieniu drugiej linii metra.

Przypomnijmy, ¿e eksperty-

za prawna zamówiona przez

Zarz¹d Oczyszczania Miasta

jednoznacznie wskazuje, ¿e to

organ wydaj¹cy zezwolenie

na usuniêcie drzew lub krze-

wów (w tym wypadku Sto³ecz-

ny Konserwator Zabytków,

któremu podlegaj¹ zabytkowe

parki Warszawy) ma obowi¹-

zek zidentyfikowania gatun-

ków chronionych i nie mo¿e

tego obowi¹zku przerzucaæ na

wnioskodawcê. Jednak i orga-

nowi wydaj¹cemu zezwolenie

nie spêdzi to snu z powiek,

poniewa¿ zostawia siê mu wy-

godn¹ furtkê: „je¿eli organ nie

potrafi zidentyfikowaæ gatun-

ków chronionych, to nale¿y

przyj¹æ, ¿e ich nie ma.” Takie

rozstrzygniêcie chroni urzêd-

ników, ale ca³kowicie pozba-

Park Praski.

Pi³y posz³y w ruch
Wycinki w Parku Praskim rozpoczête. W minionym

tygodniu na terenie parku wyciêto 8 drzew. Czy na tym

siê skoñczy?

Po dwa pasy ruchu w ka¿dym

kierunku (dwa pasy na starej,

zachodniej jezdni i dwa na no-

wej, wschodniej), trzeci pas do

parkowania, œcie¿ki rowerowe po

obu stronach, dla bezpieczeñ-

stwa oddzielone od chodników,

du¿o zieleni (nasadzony bêdzie

dodatkowy szpaler drzew) i w

œrodku linia tramwajowa, bez

ekranów dŸwiêkoch³onnych –

tak bêdzie wygl¹da³a nowa

ulica Œwiatowida, bêdzie otwart¹

alej¹, przyjazn¹ dla ludzi.

Poprzedni projekt zak³ada³

poszerzenie Œwiatowida do 6

(a miejscami do 7) pasów

ruchu, przeciwko czemu ostro

zaprotestowali mieszkañcy.

Zbierali podpisy, wysy³ali

petycje. Pod wodz¹ Jacka

Jackowskiego za³o¿yli nawet

profil na Facebooku „Nie dla

autostrady Œwiatowida”.

Protestuj¹cych nie popar³

burmistrz Bia³o³êki, Piotr

Jaworski, wiêc sprawa wyda-

wa³a siê beznadziejna.

A jednak mieszkañcy odnie-

œli sukces. Og³osi³ to 29 maja,

na sesji rady dzielnicy, nowy

Œwiatowida

jednak wê¿sza
Protestuj¹cy przeciwko poszerzeniu ulicy Œwiatowida

do 3 pasów ruchu w ka¿d¹ stronê odnieœli sukces:

g³ówna ulica Tarchomina bêdzie wê¿sza. Nowy projekt

ulicy powstanie w wakacje.
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KREDYTY NA DOBRYCH WARUNKACH!

- KREDYTY - gotówkowe, firmowe, samochodowe

- PO¯YCZKI POZABANKOWE bez BIK, na oœwiadczenie

- „CHWILÓWKI” na dowód - wyp³ata w ci¹gu 1h

SPECJALNA OFERTA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW!

BIURO KREDYTOWE - Warszawa

ul. Borzymowska 43/4 (Targówek) tel. 728-863-032

œcie Œl¹sko-D¹browskim.

Czêœciej, bo przez ca³y dzieñ,

a nie tylko w godzinach szczy-

tu bêdzie kursowa³a linia 338.

Na obu spotkaniach pre-

zentowano te same propozy-

cje, co rozczarowa³o uczest-

ników, którzy liczyli na usto-

sunkowanie siê ZTM do zg³o-

szonych ju¿ przez nich wcze-

œniej uwag. Pojawi³y siê oba-

wy o fasadowoœæ konsultacji

i brak jasnoœci wyboru osta-

tecznych rozstrzygniêæ. Na

obu spotkaniach dyskusja

koncentrowa³a siê wokó³ kon-

cepcji stworzenia swego ro-

dzaju tymczasowej pêtli dla

autobusów koñcz¹cych bieg

przy Dw. Wileñskim, maj¹cej

funkcjonowaæ do czasu

przed³u¿enia linii metra na

Targówek. Mia³aby ona prze-

biegaæ ulicami: Targowa –

K³opotowskiego – Jagielloñ-

ska - Al. Solidarnoœci. Prze-

dokoñczenie ze str. 1 ciwko takiemu rozwi¹zaniu

ostro protestuj¹ mieszkañcy

ul. Jagielloñskiej, nie podoba

siê ono tak¿e Dzielnicowej

Komisji Dialogu Spo³ecznego

na Pradze Pó³noc. Jej prze-

wodnicz¹cy Tomasz Peszke

uzna³ konsultacje za wycinko-

we, bowiem nie obejmuj¹ one

niezbêdnych zmian w organi-

zacji ruchu. Podkreœlano s³a-

be skomunikowanie ulicy Bia-

³ostockiej i Osiedla Jagielloñ-

ska oraz brak po³¹czenia Pra-

gi Pó³noc ze Stadionem i lini¹

kolejow¹. Kontrpropozycj¹

strony spo³ecznej jest wyd³u-

¿enie trasy autobusów, któ-

rych ma byæ znacznie mniej

ni¿ obecnie, bo ok. 20 na

godzinê, do nowej pêtli przy

stacji Stadion oraz do Dw.

Wschodniego. Zmiana orga-

nizacji ruchu, która ma pole-

gaæ na otworzeniu przejazdu

na wprost ulic¹ Jagielloñsk¹

ma uzupe³niaæ stworzony od-

dolnie projekt zwê¿enia ulicy

Targowej, ale stwarza te¿ nie-

bezpieczeñstwo pog³êbienia

degradacji Pragi przez doci¹-

¿enie jej ulic dodatkowym ru-

chem tranzytowym. Rozwi¹-

zaniem by³oby reglamento-

wanie przepustowoœci tego

skrzy¿owania z Al. Solidarno-

œci i uprzywilejowanie na nim

ruchu lokalnego, w tym lokal-

nej linii ³¹cz¹cej Star¹ Pragê

z Prag¹ II.

W dyskusji podnoszono

koniecznoœæ ograniczenia ko-

niecznych przesiadek do

maksimum jednej i zapewnie-

nia bezpoœredniego skomuni-

kowania Pragi z lewobrze¿n¹

Warszaw¹. Nie sposób teraz

dostaæ siê np. na Nowy Œwiat,

co zapewnia³y dawniej bez-

poœrednie linie przyspieszo-

ne, które wo¿¹ teraz miesz-

kañców bardziej odleg³ych

dzielnic.

Trudno te¿ mówiæ o zmia-

nach w komunikacji bez mo¿-

liwoœci dyskusji o zmianach

organizacji ruchu. Do takiego

spotkania z udzia³em in¿ynie-

ra ruchu mo¿e dojœæ jeszcze

przed koñcem konsultacji,

prowadzonych przez ZTM,

które trwaj¹ do 27 czerwca.

Uwagi mo¿na zg³aszaæ listow-

nie na adres pocztowy ZTM ul.

¯elazna 61, 00-848 Warsza-

wa lub drog¹ elektroniczn¹:

konsultacje@ztm.waw.pl

Kr.

Park Praski.

Pi³y posz³y w ruch
wia takiej ochrony przyrodê.

Nie trzeba by³o wiêc d³ugo

czekaæ na efekty nowego po-

dejœcia Sto³ecznego Konser-

watora Zabytków do zabytko-

wych parków. W minionym ty-

godniu wyciêto 8 drzew. Tym-

czasem przyrodnicy podczas

ich oglêdzin bez trudu odna-

leŸli gatunki chronione, w tym

gniazdo pe³zacza – niewiel-

kiego ptaka znajduj¹cego siê

w Polsce pod œcis³¹ ochron¹.

Wycinki dokonano ponadto w

okresie lêgowym.

Ostatnia wichura z³ama³a

jedno z parkowych drzew, co

dodatkowo oœmieli³o zwolen-

ników radykalnych rozwi¹zañ

pod pretekstem zagro¿enia

dla u¿ytkowników parku. Do-

brym powodem jest te¿ boga-

ty kalendarz imprez odbywa-

j¹cych siê w Parku Praskim.

Czy jednak dla ich organiza-

torów i uczestników by³oby to

miejsce równie atrakcyjne,

gdyby pozbawiono je znacz-

nej iloœci drzew? Czy nie ma

innych sposobów zapewnie-

nia bezpieczeñstwa ni¿ wy-

cinka? Sta³a siê ona jedyn¹

form¹ zarz¹dzania drzewo-

stanem, a przecie¿ powinna

byæ stosowana tylko w osta-

tecznoœci. Tak¿e o tym, ¿e

parki pe³ni¹ w mieœcie znacz-

nie wiêcej wa¿nych funkcji, w

tym regeneracji powietrza i

os³abiania silnych wiatrów -

do czego drzewa s¹ niezbêd-

ne - jednostki nimi zarz¹dza-

j¹ce uparcie nie chc¹ wie-

dzieæ. Tym samym jednak od-

dala siê mo¿liwoœæ osi¹gniê-

cia porozumienia pomiêdzy

Zak³adem Oczyszczania Mia-

sta i Sto³ecznym Konserwa-

torem Zabytków a mieszkañ-

cami i przyrodnikami.      Kr.

dokoñczenie ze str. 1

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

Celem konkursu jest pro-

pagowanie idei integracji

osób pe³nosprawnych z nie-

pe³nosprawnymi i budowanie

relacji opartych na szacunku

i akceptacji dla odmiennoœci.

Pomys³odawczyni¹ i inicja-

tork¹ konkursu jest Urszula

Wyganowska, kierownik

szkolnej œwietlicy.

Urszula Wyganowska od lat

wspó³pracuje z instytucjami,

organizacjami i placówkami,

które swoje dzia³ania ukierun-

kowuj¹ na osoby niepe³no-

sprawne. W przygotowaniu

uroczystoœci pomaga³y wycho-

wawczynie œwietlicy: Anna Cie-

leñ i Anna Jasiñska. Przedsiê-

wziêcie otrzyma³o aprobatê

Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy i Dyrekcji

Szko³y Podstawowej nr 275,

przy wsparciu Wypo¿yczalni

dla doros³ych i m³odzie¿y nr 98.

Patronem Medialnym II War-

szawskiego Konkursu „Jeste-

œmy tacy sami” by³o Stowarzy-

szenie Przyjació³ „Integracja”.

Na sali nie mog³o zabrak-

n¹æ mi³ych goœci: przedstawi-

cieli Rady Dzielnicy Targó-

wek, Polskiego Zwi¹zku Nie-

widomych, poetów i recytato-

rów, a nade wszystko grupy

starszaków z przedszkola nr

157 i podopiecznych Katolic-

kiego Stowarzyszenia Niepe-

³nosprawnych przy koœciele

pw. Œw. Marii Magdaleny.

Jesteœmy tacy sami ju¿ po raz drugi
To by³a ju¿ druga edycja Warszawskiego Konkursu

literacko-plastyczno-fotograficznego „Jesteœmy tacy

sami”. Za nami uroczystoœæ podsumowania konkursu,

która odby³a siê w Szkole Podstawowej z Oddzia³ami

Integracyjnymi nr 275 na Hieronima.

W czêœci artystycznej mo¿-

na by³o wys³uchaæ poezji w

wykonaniu doros³ych i dzieci

– uczniów szko³y nr 275. By³y

te¿ piosenki i inscenizacje o

tematyce dotycz¹cej osób

niepe³nosprawnych i ich inte-

gracji z reszt¹ spo³eczeñstwa.

Interesuj¹ca prezentacja mul-

timedialna daj¹ca wiele do

myœlenia i piêkny wystêp gru-

py maluchów z przedszkola

integracyjnego przy Tokarza.

Nie mog³o, oczywiœcie, za-

brakn¹æ laureatów konkursów.

Wiele by³o radoœci podczas

odbierania nagród, dyplomów i

podziêkowañ. Wszyscy maj¹

nadziejê na równie mi³e spotka-

nie w przysz³ym roku.          (egu)

LVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Radni zaproponowali rów-

nie¿ wprowadzenie do bud¿e-

tu nowych zadañ – 100 tys. z³

z przeznaczeniem na wyposa-

¿enie sali kinowej w Bia³o³êc-

kim Oœrodku Kultury m.in. w

rzutnik cyfrowy, zwijany ekran

i system nag³aœniaj¹cy,  zwiêk-

szenie o kwotê 800 tys. z³ œrod-

ków dla szko³y podstawowej

przy Hanki Ordonówny na za-

gospodarowanie terenu przyle-

gaj¹cego do placówki, zwiêk-

szenie o 650 tys. z³ œrodków na

dodatkowe prace w szkole pod-

stawowej przy Ceramicznej.

Ponadto radni wnioskowali o

wprowadzenie do bud¿etu no-

wego zadania na lata 2014-

2017 – budowa szko³y podsta-

wowej przy Myœliborskiej dla

tysi¹ca uczniów i przeznacze-

nie na jego realizacjê ³¹cznie

nieco ponad 32 mln z³. Œrodki

na ten rok to 150 tys. z³ z prze-

znaczeniem na rozpoczêcie

prac projektowych. Drugim z

takich zadañ jest budowa szko-

³y podstawowej przy Warzelni-

czej, przewidywana na lata

2014-2017 i przeznaczenie na

jego realizacjê ³¹cznie 32 mln

z³. Œrodki w roku bie¿¹cym w

wysokoœci 150 tys. z³ zostan¹

przeznaczone na prace projek-

Œwiatowida przyjazna

dla mieszkañców
Tradycyjnie i na tej sesji radni wyst¹pili o zwiêkszenie

œrodków w za³¹czniku do bud¿etu dzielnicy na ten rok. Planuje

siê zwiêkszenie o 295 tys. z³ œrodków na dzia³alnoœæ w sferze

kultury, o 200 tys. z³ na funkcjonowanie biblioteki publicznej,

o 113 tys. z³ na zasi³ki i œwiadczenia pomocy spo³ecznej,

o 95 tys. z³ na funkcjonowanie urzêdu dzielnicy, 40 tys.

na budynki komunalne przeznaczone do zbycia i zamiany.

towe. Planowana szko³a to

obiekt na minimum 1000

uczniów na jedn¹ zmianê (40

oddzia³ów) wraz z zapleczem

sportowym i œwietlicowym.

Pozytywnie zaopiniowano

propozycje prezydent War-

szawy, dotycz¹ce miejsc

przeznaczonych do handlu

obwoŸnego w Bia³o³êce. Po-

zytywn¹ opiniê otrzyma³o

równie¿ sprawozdanie z dzia-

³alnoœci bia³o³êckiego Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej.

Skarga obywatelska, która

wp³ynê³a do urzêdu dzielnicy

w kwietniu, zosta³a uznana za

bezzasadn¹. Termin rêkojmi

i gwarancji dla przebudowy

ulicy Smugowej by³, wedle

komisji rewizyjnej, terminem

powszechnie stosowanym w

Warszawie. Wykorzystanie

drewna pozosta³ego po wy-

cince równie¿ by³o zgodne z

podpisan¹ umow¹. Zgodny z

umow¹ by³ te¿ termin odbio-

ru inwestycji.

Œwiatowida bêdzie wê¿sza

– po dwa pasy ruchu w ka¿-

dym kierunku (dwa pasy na

nowej jezdni i dwa na starej),

trzeci pas do parkowania,

œcie¿ki rowerowe po obu stro-

nach, dla bezpieczeñstwa

oddzielone od chodników,

du¿o zieleni (nasadzony bê-

dzie dodatkowy szpaler) i w

œrodku linia tramwajowa, bez

ekranów dŸwiêkoch³onne.

Szerzej na ten temat pisze-

my w tekœcie „Œwiatowida

jednak wê¿sza”.            (egu)

Konsultacje zmian

w komunikacji miejskiej

Od 6 czerwca wy³¹czone z ruchu jest

skrzy¿owanie ulic Œwiatowida i J. Mehoffe-

ra. Ulice Œwiatowida i J. Mehoffera za-

mkniête s¹ dla ruchu w rejonie skrzy¿owa-

nia. Proponowany objazd zosta³ poprowa-

dzony ulicami: Œwiderska – Æmielowska –

Myœliborska. Taka organizacja ruchu obo-

wi¹zuje do pocz¹tku lipca. Przez ten czas

usuniête zostan¹ kolizje z podziemnymi

instalacjami, zbudowane torowisko oraz

wyremontowane obecne skrzy¿owanie.

Linie autobusowe zosta³y skierowane na

trasy objazdowe. Od skrzy¿owania ulic Œwia-

towida/Stefanika autobusy linii 101 i 186

pojad¹ ul.: Stefanika, Strumykow¹, Myœli-

borsk¹, Æmielowsk¹ i Œwiatowida, linii 126:

Stefanika, Strumykow¹, Myœliborsk¹ i Me-

hoffera, 509: Stefanika, Odkryt¹, Nowo-

dworsk¹, Mehoffera, Œwidersk¹ i Æmielow-

ska, 518: Stefanika, Odkryt¹, Nowo-

dworsk¹, Mehoffera, Œwidersk¹ i Porajów a

linii E-8: Stefanika, Strumykow¹, Myœli-

borsk¹ i Tras¹ Mostu Sk³odowskiej-Curie.

Zmienia siê równie¿ trasa linii 133, au-

tobusy od skrzy¿owania Mehoffera/Myœli-

borska pojad¹ ul. Myœliborsk¹ i Æmie-

lowsk¹. Autobusy linii 516 od skrzy¿owa-

nia ulic Mehoffera/Œwiderska jad¹ ul. Œwi-

dersk¹, Æmielowsk¹ i Milenijn¹, a linii E-6

od skrzy¿owania ulic Œwiatowida/Æmielow-

ska jad¹ ul. Æmielowsk¹, Myœliborsk¹, Stru-

mykow¹, Stefanika i Œwiatowida. Autobu-

sy linii nocnej N13 w kierunku pêtli Dw.

Centralny od skrzy¿owania Stefanika/Œwia-

towida jad¹ ul. Stefanika, Strumykow¹, My-

œliborsk¹, Æmielowsk¹ i Œwiatowida, nato-

miast w kierunku pêtli Nowodwory od

skrzy¿owania Æmielowska/Œwiatowida ul.

Æmielowsk¹, Myœliborsk¹, Strumykow¹,

Stefanika i Œwiatowida. Od skrzy¿owania

Œwiatowida/Stefanika objazdem jad¹ rów-

nie¿ autobusy linii nocnych N01, N03 i N63:

Stefanika, Strumykow¹ i Myœliborsk¹.

Szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ

na stronie ww.infoulice.um.warszawa.pl,

www.facebook.com/infoulice a tak¿e na

stronie www.ztm.waw.pl.

Na Bia³o³êce inaczej
Na Bia³o³êce trwa budowa 4,5 km trasy tramwajowej wzd³u¿ ul. Œwia-

towida od pêtli Stare Œwidry (przy Moœcie im. M. Sk³odowskiej-Curie) do

pêtli Mehoffera. Bêd¹ na niej trzy przystanki: Myœliborska, Tarchomin,

Mehoffera; koszt to ok. 65 mln z³. Tramwaje pojad¹ ni¹ pod koniec roku.
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

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

APTEKA czynna

7 dni w tygodniu oraz œwiêta

w godz. 7-22

ul. Jagielloñska 66A

Nocna zmiana w³adz
sjê rady dzielnicy Targówek.

Na wniosek Jêdrzeja Kunow-

skiego przyjêto ustalenie, ¿e

nie bêd¹ og³aszane przerwy

d³u¿sze ni¿ 10 minut, a do po-

rz¹dku dziennego, 13 g³osa-

mi, wprowadzono „wybór

przewodnicz¹cego rady”. Mi-

cha³ Jamiñski, przewodnicz¹-

cy klubu radnych PO, zg³osi³

kandydaturê Krzysztofa Mi-

szewskiego. Wybrano komi-

sjê skrutacyjn¹ w sk³adzie:

Jêdrzej Kunowski, Anna Mo-

czulska i Daniel Wargocki.

W tajnym g³osowaniu

wszyscy obecni radni opo-

wiedzieli siê za wyborem

Krzysztofa Miszewskiego.

Gdy nowy przewodnicz¹cy

dziêkowa³ za wybór, do sali

wróci³a grupa radnych, którzy

wczeœniej opuœcili obrady.

Jêdrzej Kunowski zg³osi³,

podpisany przez 13 radnych

wniosek, by w przypadku od-

wo³ania burmistrza – kolej-

nym punktem porz¹dku ob-

rad by³o powo³anie burmi-

strza. Mimo zg³oszonego

przez Macieja Jankiewicza

sprzeciwu, dotycz¹cego le-

galnoœci kontynuowania ob-

rad, wniosek popar³o 13 rad-

nych, 12 wstrzyma³o siê od

g³osu. Kilkadziesi¹t minut

zajê³a dyskusja na temat le-

galnoœci zastosowanej proce-

dury oraz wniosku o odwo³a-

nie burmistrza „w zwi¹zku z

utraceniem przez niego za-

ufania Rady Dzielnicy Targó-

wek”. Burmistrz S³awomir

Antonik zacytowa³ tekst Po-

rozumienia Klubu Radnych

Niezale¿nych z Klubem

Mieszkañców Targówka,

Bródna i Zacisza z 2012 roku.

Porozumienie nie zosta³o ze-

rwane. To, co siê dzieje, na-

zwa³ zdrad¹. Przypomnia³

osi¹gniêcia dzielnicy Targó-

wek w kilku dziedzinach w

roku 2013.

Do komisji skrutacyjnej

zg³oszono 9 kandydatów. W

wyniku dyskusji  i g³osowania

ustalono, ¿e w 4-osobowym

sk³adzie bêd¹ przedstawicie-

le 4  klubów: Jêdrzej Kunow-

ski – PO, Urszula Suzdalcew

– PiS, Anna Moczulska -

Nasz Targówek, Ma³gorzata

Zieliñska – Klub MTBZ.

Po tajnym g³osowaniu

komisja przeliczy³a g³osy.

Przewodnicz¹ca Ma³gorzata

Zieliñska og³osi³a wynik: 13

g³osów za odwo³aniem bur-

mistrza, 12 – przeciw.

Zgodnie z ustaw¹ samo-

rz¹dow¹, uchwa³a o odwo³aniu

burmistrza jest równoznaczna

z odwo³aniem ca³ego zarz¹du

dzielnicy.

S³awomir Antonik podziê-

kowa³ wszystkim, z którymi

wspó³pracowa³. Przyj¹³ po-

dziêkowania od Krzysztofa

Miszewskiego i Ma³gorzaty

Zieliñskiej oraz licznie przyby³ych

na sesjê dyrektorów placó-

wek oœwiatowych Targówka i

nauczycieli.

Tu¿ po pó³nocy, w imieniu

Klubu Nasz Targówek, Danuta

Winnicka zg³osi³a kandydaturê

Grzegorza Zawistowskiego na

burmistrza dzielnicy. Kandydat

wyrazi³ zgodê i przez prawie

godzinê odpowiada³ na pyta-

nia radnych. Przypomnia³, ¿e

rok temu przesta³ byæ burmi-

strzem nie w wyniku rezygna-

cji, lecz odwo³ania. Zapewni³,

¿e koalicja za³o¿onego prze-

zeñ Stowarzyszenia „Nasz

Targówek” i Klubu Radnych

Nasz Targówek zosta³a zawi¹-

zana dla dobra dzielnicy, m.in.

w celu dzia³ania na rzecz

zmian w studium zagospo-

darowania przestrzennego,

które pozwol¹ zrealizowaæ

wnioski dotycz¹ce ul. Œw.

Wincentego, a tak¿e drugiej

linii metra na Targówku.

Najwa¿niejsza jest wspó³pra-

ca z rad¹ dzielnicy, a nie

rozgrywki polityczne.

W imieniu klubów:

MTBZ, PiS oraz radnych

niezale¿nych Zbigniew Po-

czesny zg³osi³  S³awomira

Antonika jako kandydata

na burmistrza.

Po wype³nieniu procedur

tajnego g³osowania Ma³go-

rzata Zieliñska og³osi³a wyni-

ki: kandydaturê S³awomira

Antonika popar³o 12 radnych,

Grzegorza Zawistowskiego –

13 radnych.

S³awomir Antonik pogratu-

lowa³ zwyciêzcy, Grzegorz

Zawistowski podziêkowa³

radnym za oddane g³osy, ry-

walowi – za kandydowanie.

Jako kandydatów na swo-

ich zastêpców burmistrz Za-

wistowski zaproponowa³:

Grzegorza Gadeckiego, Ja-

nusza Janika, Wac³awa Ko-

walskiego i Dorotê Kozielsk¹.

Kandydaci krótko zaprezen-

towali swoje dokonania i pla-

ny. Odby³y siê 4 tajne g³oso-

wania. Grzegorz Gadecki

uzyska³ 13 g³osów – za, 11 –

przeciw; Janusz Janik 14 –

za, 8 – przeciw; Wac³aw Ko-

walski 13 – za, 9 – przeciw;

Dorota Kozielska 13 – za, 7

– przeciw.

Przewodnicz¹cy rady od-

czyta³ uchwa³ê o wyborze za-

stêpców burmistrza. O godzi-

nie 3.30 og³osi³ zamkniêcie

LXIV sesji Rady Dzielnicy

Targówek.

K.

No¿e do kosiarek

i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu
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Z okazji Dnia Dziecka wolontariusze stowarzyszenia

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) zorganizowali akcjê

zbierania darów dla Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr

Franciszkanek Rodziny Maryi, po³o¿onego przy ul. Klasyków.

Mieszkañcy dzielnicy hojnie wsparli to przedsiêwziêcie –

zebrano i przekazano w sumie 500 kg produktów!

Dzieñ Dziecka to dla najm³odszych czas festynów, waty

cukrowej i kolorowych balonów, a wielu z nas kojarzy siê on

z przygotowywanymi przez doros³ych niespodziankami.

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki, chc¹c w tym dniu sprawiæ

przyjemnoœæ najm³odszym, postanowi³a zorganizowaæ akcjê

zbierania upominków dla wychowanków Domu Dziecka

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

W ostatnich dniach maja, dziêki wsparciu sieci DH Tarchomin,

wolontariusze bia³o³êckiego stowarzyszenia prowadzili akcjê

informacyjn¹, a przy wyjœciach ze sklepów zbierali upominki,

zabawki, pomoce szkolne, s³odycze, produkty spo¿ywcze z

d³ugoterminow¹ dat¹ wa¿noœci oraz œrodki czystoœci.

Wiele osób aktywnie w³¹czy³o siê do akcji, w odruchu serca wrzucaj¹c

do koszyka prezenty takie jak kredki, flamastry, farbki, s³odycze,

d¿emy i inne niespodzianki. „Mieszkañcy chêtnie dorzucali coœ od

siebie, od ma³ych upominków po naprawdê imponuj¹ce prezenty” – z

zadowoleniem zauwa¿a Piotr Cieszkowski, inicjator i koordynator

przedsiêwziêcia. To ju¿ kolejny raz Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

organizuje akcjê wsparcia, poprzednio pomoc trafi³a do domu samotnej

matki na Bia³o³êce. „Taka dzia³alnoœæ sprawia nam ogromn¹ radoœæ i

daje du¿o pozytywnej energii. Dziêkujemy wszystkim ludziom dobrej

woli za okazane wsparcie”. Bia³o³êccy aktywiœci przekazali dzieciom,

w imieniu mieszkañców, 500 kilogramów darów. Wszystkim, którzy

wparli tê akcjê, nale¿¹ siê wielkie s³owa podziêkowania!

Marcin Kalinowski

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

https://www.facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki
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Œwiatowida

jednak wê¿sza
wicedyrektor do spraw inwesty-

cji Zarz¹du Transportu Miejskie-

go, £ukasz Puchalski. Solidary-

zuj¹c siê z przeciwnikami zbyt

szerokiej trasy stwierdzi³, ¿e

stary projekt od razu wzbudzi³

jego w¹tpliwoœci. Wed³ug naj-

nowszych prognoz, natê¿enie

ruchu na Tarchominie nie wzro-

œnie bowiem a¿ tak bardzo,

¿eby osiedlow¹ ulicê trzeba

by³o zmieniaæ w super szerok¹

arteriê, któr¹ mieszkañcy zd¹-

¿yli ju¿ nazwaæ Tarchostrad¹.

- Stary projekt by³ niedosto-

sowany do wymogów bezpie-

czeñstwa, sprzyja³ szybkiej jeŸ-

dzie, która grozi³aby kolizjami i

wypadkami, zaœ piesi i rowerzy-

œci mieliby ograniczony komfort

– mówi³ £ukasz Puchalski.

Decyzja o zamówieniu nowe-

go projektu przebudowy ulicy

Œwiatowida zapad³a na pocz¹t-

ku poprzedniego tygodnia, na

spotkaniu u odpowiedzialnego

za transport i inwestycje wice-

prezydenta Jacka Wojciechowi-

cza. Wed³ug zapewnieñ £uka-

sza Puchalskiego, rozpoczêta

trzy miesi¹ce temu budowa linii

tramwajowej, od Mostu Pó³noc-

nego do pêtli przy Mehoffera, nie

jest zagro¿ona i zostanie odda-

na przez wykonawcê do koñca

paŸdziernika, zaœ pozwolenie na

u¿ytkowanie torów zostanie wy-

dane do koñca tego roku.

Pozostaje kwestia zmarno-

wanych pieniêdzy, wszak stary

Protestowanie  w XXI wieku,

przeciwko rozbudowie ulicy w

centrum miasta, to tak jakby

udowadniaæ wszem i wobec,

¿e ma siê po prostu k³opoty

ze zdrowym rozs¹dkiem.

Tysi¹ce mieszkañców Tar-

chomina  czekaj¹ na tramwaj

zapowiadany od lat, budowa

siê rozpoczê³a, a dwóch na-

wiedzonych panów organizu-

je protesty, poniewa¿ ich zda-

niem zmodernizowana przy

okazji ulica Œwiatowida bê-

dzie za szeroka i to zak³óci

spokojny ¿ywot mieszkañców.

Otó¿ przypomnê, ¿e kiedy w

roku 1986 zamieszka³em na

Tarchominie, ulic Œwiatowida i

Œwiderskiej w ogóle nie by³o.

By³a natomiast cisza i b³ogi

spokój, a jeŸdzi³o siê po „kocich

³bach” ulicy Mehoffera, która

jako jedyna by³a ³¹cznikiem z

ulic¹ Modliñsk¹. Kiedy zaczê-

to budowaæ jezdniê ulicy Œwia-

towida, wycinaj¹c po³acie krze-

wów i wyros³e dziko drzewka,

niszcz¹c sielski krajobraz i

m¹c¹c wszelki spokój, nikt nie

protestowa³, chocia¿ wiedzieli-

œmy, ¿e bêdzie to arteria prze-

lotowa. Na szczêœcie w tam-

tych latach radny Tumasz, nie

prowadzi³ „spo³ecznej” dzia³al-

noœci i dziêki temu ulice Œwia-

towida i Œwiderska powsta³y

bez przeszkód, bez protestów.

Ostatnimi laty, kiedy aktyw-

noœæ radnego Tumasza skiero-

wana jest g³ównie na wspó³pra-

cê z protestuj¹cymi, to co i

rusz mamy k³opoty z reali-

zacj¹ potrzebnych dzielnicy

inwestycji. Dlaczego do dziœ

tramwaj nie dojecha³ do Win-

nicy? No bo radny Tumasz

dwa lata temu wtórowa³ pro-

testuj¹cym mieszkañcom

domków jednorodzinnych na

Winnicy broni¹cych nadwi-

œlañskiej wydmy, nie s³ucha-

j¹c natomiast g³osów tysiêcy

mieszkañców z bloków na

Nowodworach, którzy pragnê-

li tramwaju jak kania deszczu.

Zastanawiam siê, czy pan

Jacek Jackowski widzia³ auto-

stradê, bo jego protest na face-

booku pod has³em „Nie dla au-

tostrady Œwiatowida” œwiadczy o

kompletnej indolencji. Projekt tej

ulicy, nota bene zatwierdzony w

planach przed laty, nigdy nie

zak³ada³ rozwi¹zañ autostrado-

wych. Ma to byæ po prostu arte-

ria, nadaj¹ca tej czêœci dzielni-

cy wielkomiejski charakter. Za

tak¹ ulic¹ Œwiatowida, za roz-

wi¹zaniem przysz³oœciowym,

opowiadaj¹ siê w zdecydowanej

wiêkszoœci mieszkañcy Tarcho-

mina. Uwa¿am, ¿e protest 50

osób, zebranych w Ratuszu, jest

niczym w stosunku do oczeki-

wañ tysiêcy tarchominian.

Gdy rozum œpi, rodz¹ siê... protesty

Argumenty organizatorów

protestu s¹ w wiêkszoœci ba³a-

mutne i czêsto wrêcz œmiesz-

ne, jak na przyk³ad zwiêkszony

koszt odœnie¿ania poszerzonej

ul. Œwiatowida albo ¿e za 20 lat

w wiêkszoœci europejskich sto-

lic samochody znikn¹ z cen-

trum. Zapewniam panów Jac-

kowskiego i radnego Tumasza,

¿e nie za 20 lat, ale ju¿ teraz w

wielu miastach, niekoniecznie

sto³ecznych, wprowadzono

ograniczenia wjazdu do cen-

trum. Nie znaczy to jednak, ¿e

nastêpuje œwiatowe zahamo-

wanie rozwoju motoryzacji. We-

d³ug wszelkich prognoz boom

motoryzacyjny bêdzie trwa³

jeszcze d³ugo. Na Tarchominie

równie¿, a poszerzanie ulic sta-

nie siê wrêcz koniecznoœci¹.

Przed miesi¹cem przebywa-

³em s³u¿bowo w Chinach i miê-

dzy innymi w prowincji Gang-

su mia³em mo¿liwoœæ zoba-

czyæ, jak w szczerym polu bu-

duje siê 100 tysiêczne miasto

Dingxi. Mieszkañców na razie

znikoma liczba, ruch samocho-

dowy niemal œladowy, ale uli-

ce jak na za³¹czonym zdjêciu

budowane z rozmachem.

Chiñczycy wiedz¹, ¿e w mia-

stach ma byæ przestronnie i

wygodnie. Myœl¹ perspekty-

wicznie. Chyba warto ich na-

œladowaæ, a nie wspieraæ pro-

wincjonalne, zaœciankowe

mrzonki protestuj¹cych, têsk-

ni¹cych do wiejskich traktów i

wozów drabiniastych.

Zastanawiam siê tak¿e, kto

poniesie koszty opóŸnienia bu-

dowy ulicy Œwiatowida, je¿eli

protest spowoduje przyhamo-

wanie inwestycji. Moim zda-

niem powinni byæ obci¹¿eni ini-

cjatorzy protestu. Dlaczego

zawsze, w takich sytuacjach,

musimy p³aciæ wszyscy?

Andrzej Maœlankiewicz

Na ostatniej sesji Rady

Dzielnicy Bia³o³êka og³oszo-

no, ¿e projekt przebudowy

ulicy Œwiatowida bêdzie

zmieniony, wiêc dyskusje na

ten temat s¹ ju¿ nieaktualne.

Mimo to, uzna³am, ¿e powin-

nam ustosunkowaæ siê do li-

stu, który do redakcji Nowej

Gazety Praskiej przys³a³ pan

Andrzej Maœlankiewicz.

W tekœcie pod zgrabnym,

zaczerpniêtym z Goi tytu³em,

wyraŸnie czuje siê ducha

dawnej epoki. Ju¿ w pierwszym

zdaniu autor stwierdza, ¿e

protestowanie w XXI wieku

przeciwko rozbudowie ulicy w

centrum miasta (Bia³o³êka

awansowa³a!), to dowód braku

zdrowego rozs¹dku.

Wydaje siê, ¿e jest zupe³nie

odwrotnie. Mamy na to w War-

szawie liczne przyk³ady, jak

choæby postanowienie, na

wniosek mieszkañców, o zwê-

¿eniu jezdni ulicy Targowej i

Œwiêtokrzyskiej. Skoñczy³y siê

czasy œlepego pod¹¿ania za

jedynie s³uszn¹ decyzj¹. Pro-

test poparty sensownymi argu-

mentami jest wyrazem zdolno-

œci samodzielnego myœlenia, a

nie braku zdrowego rozs¹dku.

Mieszkañcy maj¹ prawo do

wypowiadania w³asnego zda-

nia na temat miejsca, w którym

¿yj¹ i nie mo¿na ich za to uzna-

waæ za jakichœ oszo³omów.

Wbrew zarzutom autora

tekstu, nikt nie by³ nigdy prze-

ciwny budowie linii tramwajo-

wej, ale jedynie bezzasadne-

mu poszerzeniu ulicy. I nie

by³o to tylko dwóch nawiedzo-

nych panów, ale spora liczba

mieszkañców Tarchomina;

œwiadczy o tym obrona stare-

go dêbu przy ul. Stefanika i

liczne komentarze na Facebo-

oku. 50 osób zebranych w ra-

tuszu, to tylko ma³a czêœæ

tych, którym siê chcia³o zaan-

ga¿owaæ w sprawy spo³eczne.

Widaæ, czasem jednak warto.

Nie interesuj¹ mnie wyciecz-

ki personalne, pominê wiêc

akapit poœwiêcony radnemu

Wojciechowi Tumaszowi, na-

tomiast w tekœcie pana Ma-

œlankiewicza jest kilka nieœci-

s³oœci, które pragnê wyjaœniæ.

Otó¿  ja równie¿ mieszkam na

Tarchominie od 1985 roku i

dobrze pamiêtam, ¿e w czasie,

kiedy nie istnia³a ulica Œwiato-

wida, ulica Mehoffera nie by³a

jedynym ³¹cznikiem z ulic¹

Modliñsk¹ - na osiedle jeŸdzi-

³o siê wówczas g³ównie ulic¹

Obrazkow¹. Rzeczywiœcie,

nikt nie protestowa³, kiedy bu-

dowano ulicê Œwiatowida, do

czasu, a¿ wysz³y na jaw plany

przekopania Wydmy Nowo-

dworskiej, o której z takim lek-

cewa¿eniem Pan pisze. Bo

có¿ znaczy garstka mieszkañ-

ców „domków jednorodzin-

nych na Winnicy”, którym nie-

obojêtny jest stan miejskiej

przyrody wobec „tysiêcy z blo-

ków na Nowodworach”? Tu te¿

zapachnia³o minion¹ epok¹.

Pan Maœlankiewicz z trosk¹

wypowiada siê w imieniu tych

spragnionych tramwaju tysiê-

cy mieszkañców z bloków na

Nowodworach, a oni wcale

nie s¹ w takiej z³ej sytuacji.

Maj¹ szybki autobus E-8,

je¿d¿¹cy co cztery minuty, bez

przystanków dowo¿¹cy ich do

metra i dopiero bêd¹ protesto-

waæ, jak po wybudowaniu li-

nii tramwajowej, ten autobus

bêdzie zlikwidowany!

Œwietnie zorientowany w

oczekiwaniach mieszkañców

Tarchomina autor listu stawia

im za przyk³ad buduj¹ce siê

w szczerym polu, 100-ty-

siêczne, chiñskie miasto Din-

gxi. Nie wydaje siê, aby Chiñ-

czycy (nie mówiê o dawnej

kulturze) byli najlepszym

wzorem do naœladowania, ale

przecie¿ nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby sam autor,

piewca rozwoju motoryzacji i

postêpu, przeniós³ siê do pro-

wincji Gangsu i zamieszka³ w

tej koszmarnej, betonowej

pustyni bez skrawka zieleni.

Ale wróæmy z tej krainy

szczêœliwoœci wszelakiej do

naszych planów i wyobra¿eñ

urbanistycznych. Wbrew temu,

co Pan pisze, tysi¹ce tarcho-

minian pragn¹ miasta, w któ-

rym da siê ¿yæ, a wiêc w któ-

rym siê równie¿ chodzi, jeŸdzi

na rowerze i w którym przede

wszystkim jest czym oddy-

chaæ, a czyste powietrze za-

pewniaj¹ te wyœmiane przez

Pana, „wyros³e dziko drzew-

ka”, bo te nasadzone czêsto

siê nie przyjmuj¹. Zapewniam

Pana, ¿e bynajmniej nie s¹ to

„zaœciankowe, prowincjonalne

mrzonki”, ale w³aœnie myœlenie

perspektywiczne.

Joanna Kiwilszo

Myœlê, wiêc (kiedy trzeba) protestujê

projekt przebudowy Œwiatowi-

da, wykonany przez MP Mosty,

kosztowa³ ZTM 253 tys. z³otych.

Okazuje siê, ¿e oszczêdnoœci

wynikaj¹ce z budowy wê¿szej

ulicy wynios¹ od 1,5 do 2 mln

z³ i pokryj¹ poniesione koszty. I

jeszcze jedna dobra wiado-

moœæ: wraz ze zmian¹ projektu

jest nadzieja na uratowanie

200-letniego dêbu, rosn¹cego

w okolicy ul. Stefanika, obronio-

nego dziêki marcowej akcji

mieszkañców przed wyciêciem.

Jak widaæ, warto czasami

zaanga¿owaæ siê w sprawy

spo³eczne, warto te¿ broniæ

swoich racji. Nawet burmistrz

Piotr Jaworski, który do tej pory

by³ przeciwny zmianom w pro-

jekcie i nie akceptowa³ postu-

latów protestuj¹cych, wraz z

ich wygran¹, nagle zmieni³

front. Teraz, na ³amach portalu

internetowego TuBialoleka.pl

twierdzi, ¿e to jego propozycje

uzyska³y aprobatê wiceprezy-

denta Jacka Wojciechowicza.

Prawda jest taka, ¿e prze-

forsowanie wê¿szego warian-

tu ulicy Œwiatowida, to zas³u-

ga solidarnej postawy miesz-

kañców. I to dziêki nim nowy

projekt przebudowy ulicy zo-

stanie zamówiony w wakacje i

powinien byæ gotowy w przy-

sz³ym roku. Wtedy zacznie siê

budowa drugiej, wschodniej

jezdni. Ca³a inwestycja ma byæ

oddana w po³owie 2016 roku.

Joanna Kiwilszo

Mieszkañcy Bia³o³êki

wsparli Dom Dziecka

Ten list otrzymaliœmy po ukazaniu siê poprzedniego numeru.
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Organizatorzy przygotowali

mnóstwo atrakcji; zaprezentuj¹

siê grupy rekonstrukcyjne i

historyczne, bêdzie pokaz

musztry, tresury psa policyj-

nego, Policyjne Miasteczko

Bezpieczeñstwa. Podczas

pikniku mo¿na bêdzie bez-

p³atnie oznakowaæ swój ro-

wer. A ponadto, na goœci cze-

kaj¹ pokazy stra¿ackie, eks-

pozycje uzbrojenia i umundu-

rowania wojskowego z ró¿nych

okresów historycznych, dmu-

chane zamki, trampoliny, ma-

lowanie buziek, gry i zabawy

podwórkowe, stoiska z wat¹

cukrow¹ oraz zabawkami.

Podczas pikniku zarówno

dzieci, jak i doroœli  bêd¹ mo-

gli wzi¹æ udzia³ w licznych

konkursach z nagrodami,

popróbowaæ pysznoœci z

kuchni polowej i s³odkich wy-

pieków mam z rady rodziców.

Wœród atrakcji pojawi siê

m.in.: namiot medyczny i

uzbrojenie si³ specjalnych,

wykorzystywane m.in. w

Afganistanie, a scenie wyst¹-

pi¹ utalentowani m³odzi lu-

dzie - artyœci-amatorzy,

uczniowie i absolwenci

LXXVI LO. Us³yszymy tak¿e

stare warszawskie szlagiery

i szanty w wykonaniu znanego

praskiego artysty Zbigniewa

Kowalczyka.

Wspó³partnerami pikniku

s¹ Garnizon Warszawski i

policja, PLL LOT, poniewa¿

LXXVI Liceum Ogólno-

kszta³c¹ce prowadzi aktu-

alnie, jako jedyna szko³a w

Polsce, nabór kandydatów do

klasy personelu pok³adowe-

go, bêdzie ona funkcjonowaæ

przy wspó³pracy z Polskimi

Liniami Lotniczymi LOT.

O godzinie 16.00 zostanie

odczytana na scenie Dekla-

racja Zrywu Czystych Serc –

czyli serc wolnych od narko-

tyków, alkoholu, przemocy i

obojêtnoœci na drugiego cz³o-

wieka. Jest to program pro-

wadzony przez KG Policji w

ramach programu Profilaktyki

PaT.

Do zobaczenia 14 czerwca

na Kowelskiej 1. Na pewno

nikt nie bêdzie siê u nas

nudzi³.

K.

Zapraszamy na piknik!
LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Józefa

Pi³sudskiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkañców

Pragi, a szczególnie Czytelników Nowej Gazety Praskiej

na „III PIKNIK u MARSZA£KA”.  Impreza odbêdzie siê

14 czerwca, w godzinach od 11.00 do 17.00, na terenie

boiska oraz placu szkolnego przy ul. Kowelskiej 1.

Patronat prasowy nad imprez¹ tradycyjnie ju¿ objê³a

Nowa Gazeta Praska.

Budowa II linii metra

Zosta³a szybko wype³niona

betonem, zaœ jak ju¿ dziœ

wiemy z du¿¹ doz¹ prawdo-

podobieñstwa, powsta³a na

skutek przebicia podziemnej

soczewki wodnej podczas

wykonywania ³¹cznika miêdzy

tunelem i wentylatorni¹.

Rondo Daszyñskiego i CNK

Najni¿sza kondygnacja

stacji Rondo Daszyñskiego.

Posadzki peronów zosta³y

pokryte szarym kamieniem.

Nad peronem stacji, na

pod³o¿u w postaci specjal-

nego tynku akustycznego,

powstaje czerwony sufit

podwieszany, wraz z oœwie-

tleniem, wyposa¿ony w

dŸwiêkoch³onne kubiki.

Gotowe jest torowisko z

trzeci¹ szyn¹ zasilaj¹c¹

poci¹gi. Zamontowano ju¿

Awaria na Targowej opisana przez nas w poprzednim

wydaniu NGP okaza³a siê na szczêœcie niezbyt groŸna,

choæ przysporzy³a sporo problemów komunikacyjnych i

zmusi³a do ewakuacji kilkudziesiêciu lokatorów z pobli-

skich kamienic. Po trzech godzinach i po starannym

sprawdzeniu kamienic wszyscy powrócili do swoich

mieszkañ. Wyrwa mia³a œrednicê siedmiu metrów i

g³êbokoœæ ponad trzech metrów. Uszkodzi³a zarówno

asfalt obu jezdni Targowej, jak te¿ wewnêtrzny pas zieleni.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

schody ruchome. Na po-

wierzchni praca wre – uk³a-

dane s¹ tory tramwajowe

wzd³u¿ Prostej, zaœ na od-

twarzanej Kasprzaka wyle-

wany jest asfalt. Powstaj¹

stalowe konstrukcje zadaszeñ

wejœæ na stacjê.

Tymczasem na stacji

Centrum Nauki Kopernik

budowany jest ³¹cznik miêdzy

wschodni¹ i zachodni¹ jej

czêœci¹. Trzy korytarze ³¹cznika

dr¹¿one by³y jednoczeœnie.

Jak pamiêtamy, grunt w

tamtym miejscu by³ mro¿ony

ze wzglêdu na newralgiczne

po³o¿enie pod tunelem Wis³o-

strady, które tyle problemów

przysporzy³o budowniczym

po pamiêtnym zalaniu. Pozo-

sta³o jeszcze tylko zabetono-

wanie czêœci œrodkowego

³¹cznika i wyburzenie tymcza-

sowych œcian, znajduj¹cych

siê miêdzy korytarzami.

W pó³nocnym korytarzu

wiele zmian. Gotowa jest

p³yta fundamentowa, izola-

cja przeciwwodna, zbroje-

nia, 30 stalowych ¿eber, za-

betonowane boki korytarza i

jego strop, zabezpieczanie

wyrobiska betonem metod¹

natryskow¹ i wzmacnianie

stalowymi pierœcieniami. Po

zaizolowaniu ods³oniêtego

fragmentu barety Wis³ostra-

dy, jej uzbrojeniu i zabetono-

waniu mo¿na uznaæ, ¿e ko-

rytarz pó³nocny jest gotowy.

Przypominamy, ¿e bareta

jest pojedyncz¹ sekcj¹ œcia-

ny szczelinowej, wykonan¹

pod p³yt¹ fundamentow¹,

œcian¹ lub s³upem konstruk-

cyjnym i s³u¿y do wzmocnie-

nia konstrukcji.

W podobny sposób jak

pó³nocny, umacniany by³ ko-

rytarz po³udniowy stacji CNK.

Korytarz œrodkowy wykony-

wano jako ostatni. Na pocz¹-

tek usuniêto urobek z bocz-

nych korytarzy. Zabetonowa-

no wiêksz¹ czêœæ stropu. Po-

wstaje wykop pod p³ytê

denn¹, na której oprze siê

czêœæ peronu.

Awarie na II linii metra

Zwa¿ywszy na rozbie¿noœci

w ocenie – du¿o czy ma³o

awarii podczas budowy II linii

metra – warto przypomnieæ

te najwiêksze.

Maj 2012, zapada siê jezdnia

na Rondzie Daszyñskiego,

na powierzchniê wydostaje

siê piana, któr¹ tarcza TBM

wtryskiwa³a w grunt. Efekty?

Ruch wstrzymany na kilka dni

na newralgicznej Towarowej.

W tym miejscu piana wyp³ywa³a

na powierzchniê jeszcze

dwa razy, nie przysparzaj¹c

jednak a¿ tak spektakularnych

problemów.

Po³owa sierpnia 2012.

Dr¹¿enie pod tunelem Wis³o-

strady. Spod tunelu wyp³ywa

6 tys. m3 b³ota. Ca³kowicie

zalany zostaje plac budowy

stacji Centrum Nauki Koper-

nik. Pod tunelem powstaje

wyrwa d³uga na 60 metrów,

szeroka na 23. Tunel traci

podparcie. Tunel, który pier-

wotnie mia³ byæ nieczynny dla

ruchu cztery miesi¹ce, by³

unieruchomiony przez dziesiêæ

miesiêcy. Awaria spowodo-

wa³a opóŸnienia w oddaniu

ca³oœci inwestycji, których nie

da siê ju¿ odrobiæ.

Koniec wrzeœnia 2012. Za-

pada siê ziemia na skrzy¿o-

waniu ulic Œwiêtokrzyskiej i

Szkolnej. Niezbêdna jest

ewakuacja oko³o setki miesz-

kañców okolicznych budyn-

ków, bowiem ods³aniaj¹ siê

ich fundamenty. Ewakuowani

mieszkañcy trafiaj¹ do hotelu.

Grunt wokó³ budynków

wzmacniano kilka miesiêcy.

Stanê³y prace na budowie

stacji Œwiêtokrzyska.

Prze³om 2012-2013. Pê-

kaj¹ budynki na Targowej.

Stuletnie kamienice w pobli-

¿u budowy stacji Dworzec

Wileñski zaczynaj¹ siê sy-

paæ. Niektóre szczeliny maj¹

po centymetrze gruboœci.

Czêœæ lokatorów jest zmu-

szonych opuœciæ swoje

mieszkania. Po badaniach

rzeczoznawcy orzekaj¹, ¿e

budynki s¹ bezpieczne.

Luty 2014. Pêka budynek

poczty na rogu Targowej i

Solidarnoœci. Po tygodniu

wy³¹czenia poczty z u¿ytko-

wania rzeczoznawcy stwier-

dzaj¹, ¿e zagro¿enia nie ma.

Koniec maja 2014. Osuwi-

sko na Targowej.

Du¿o to czy ma³o – po-

zostawiamy os¹dowi Czy-

telników.

(egu)

Opublikowany w poprzednim wydaniu NGP

tekst „Œwiat rowerem siê krêci”

pochodzi z portalu ngo.pl

Redakcja NGP

Daszyñskiego na czerwono, korytarze CNK
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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, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GEODETA, pe³en zakres

us³ug 604-622-242

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

OPIEKA nad niepe³nospraw-

nymi, starszymi, dzieæmi

504-764-870

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,

komunie, konsolacje, sto³y

bilardowe. Wysockiego 10.

Tel. 603 956 654

SALA BANKIETOWA

„CARMEN” - wesela i

imprezy okolicznoœciowe

- ul. Krasnobrodzka 11. Tel.

22 811 10 85, 503 625 030,

www.carmen.waw.pl

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WYROBY garma¿eryjne,

nawi¹¿ê wspó³pracê ze

sklepami 602-253-579

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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

ZATRUDNIÊ

DO SERWISU sprz¹taj¹cego

osoby z II grup¹ inwalidzk¹

zatrudnimy, tel. 22 329-25-06

i 22 329 25-05

mini og³oszenia

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:

 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24 i 25 czerwca

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

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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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

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

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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu

lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych na okres

do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem

lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

OG£ASZA

NA DZIEÑ 11.07.2014 r.

USTNY KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do kon-

kursu wywieszone jest na tablicach informacyjnych:

Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc,

ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.

Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach

Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej:

m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy Praga-

Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na

lokalach przeznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u Pani

Iwony Michalak Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w  Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23,

p. 22, tel. 22 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.

Proszê Szanownych Pañstwa,

wybraliœcie J.K. Mikkego...

trudno. Demokracja.

Panie Januszu uwa¿am, ¿e

polityk nie mo¿e nie wa¿yæ s³ów,

ale nade wszystko musi mieæ

wyniki. Nie g³osowa³em na

pana, ale J..ego K.. M....aæ, pod-

powiem, co mo¿na: z poziomu

europos³a poprosi³bym policjê

skarbow¹ USA o dostarczenie

nazwisk polskich urzêdników,

którzy wziêli ³apówki od firmy

H.P. Mo¿e Micha³ Boni pomo¿e

po s¹siedzku. Aliœci, tak¿e w ra-

mach przyjaŸni europolsko-pol-

skiej zobowi¹za³bym prezyden-

ta Komorowskiego do dostoso-

wania przepisów o korporacjach

zawodów zaufania publicznego

i „wolnym” handlu do norm unij-

nych. Chcê odzyskania moich

podatków od kolesi z rz¹du za

pendolino i nie chcê np. aptek

co przystanek autobusowy i nie

chcê w mojej wsi dwóch Biedro-

nek, Lidla, Obi i Kauflandu, któ-

re zabi³y lokalnych przedsiêbior-

ców. Podpisanie aktu deregula-

cji o zawodach samo w sobie

zabija zawody. Mo¿na te¿ od-

wrotnie, aby w Portugalii, Niem-

czech, W³oszech itd., nawet w

piêciotysiêcznych miejscowo-

œciach istnia³y 3 polskie i 2 ukra-

iñskie supermarkety i co przy-

stanek autobusowy by³ s¹d,

szpital, teatr, notariusz, geode-

ta czy weterynarz, otoczeni la-

sem reklam. Po wygranej kam-

panii mo¿e pan wyzwaæ pozwa-

nych od g³upków, ale z politycz-

nego punktu widzenia nie zale-

cam. NajpóŸniej za cztery lata

chcê dowiedzieæ siê w g³ównym

wydaniu Wiadomoœci,  co zro-

bili europos³owie w Brukseli.

Wróæmy do behawiorystyki

zwierz¹t. U zwierz¹t najwa¿niej-

szy jest porz¹dek w stadzie. Ów

porz¹dek jest osi¹gany poprzez

porozumiewanie siê i ustalanie

hierarchii. Do tego s³u¿y jêzyk

gestów, zapachów i dŸwiêków.

Nie potrzeba w nim  nic z ludz-

kiej werbalnoœci. Stado nie roz-

mawia, nie glêdzi, nie obradu-

je. Liczy siê bezpieczeñstwo i

komfort ¿ycia ca³ego stada w

danej chwili. Nad przysz³oœci¹

czuwa osobnik alfa, czyli wódz.

P³eæ nie ma znaczenia. U ró¿-

nych gatunków rz¹dz¹ ró¿ne

p³cie. Niezale¿nie od p³ci alfy

podwalin¹ s¹ bazy genów. Alfy

s¹ zawsze heteroseksualne.

Rzadko bywaj¹ monogamiczne.

Aby byæ alf¹ w stadzie, trzeba

mieæ odpowiedni¹ mieszankê

cech przywódczych.

W stadzie nie ma pojêcia

sprawiedliwoœci, aliœci licz¹ siê

odwieczne obyczaje, które po-

zwalaj¹ prze¿yæ jak najwiêk-

szej iloœci osobników. Nie

wszystkim. Œmieræ jest tak

samo oczywista jak narodziny.

Stado wiêcej rodzi ni¿ traci. W

stadach nie ma becikowego,

ale ogólny dobrostan stada

pozwala na jego utrzymanie.

Dziêki temu zwierzêta dra-

pie¿ne i cz³owiek ma na co polo-

waæ. W stadzie nie ma kultów

religijnych i zwi¹zków zawodo-

wych. Jest natomiast wymagany

szacunek dla wy¿szych rang¹.

Rangi siê nie dostaje ani za³a-

twia. Rangê trzeba sobie wypra-

cowaæ. Ka¿dy, kto chce mieæ

szacunek wœród stada, musi po-

siadaæ mieszankê cech i zacho-

wañ, która to uczyni. W stadzie

nie ma dyskusji o wyborach. Nie

ma g³osowania nad ¿adn¹ czyn-

noœci¹ czy zasad¹. O pozycji

decyduje walka i organizowanie

koalicji. Nie ma dwu- czy wielo-

w³adzy. Zwierzêta skacz¹ sobie

do garde³ nie w celu zabicia, ale

pokazania wy¿szoœci. W stadzie

wszystkie osobniki d¹¿¹ do za-

jêcia jak najwy¿szego miejsca w

Mo¿na czy nie mo¿na, trzeba chcieæ
hierarchii. Seks w stadzie jest nie

tylko prokreacyjny, ale bywa

bardzo czêsty. Wygl¹d twarzo-

czaszki i aktywnoœæ delfinów to

potwierdza. Potomstwo w sta-

dzie jest jednym z dóbr najwy¿-

szych. Prawe czy lewe ³o¿e nie

ma a¿ tak du¿ego znaczenia, jak

w monarchiach. Osobniki stada

bywaj¹ poprzez cechy gatunko-

we grube czy opas³e. S¹ jednak

bardzo sprawne, aby w ka¿dej

chwili oprócz t³uszczu obroniæ

swój materia³ genetyczny.

Najwy¿szym dobrem stada

jest posiadanie dobrego alfy,

organizacja i wspó³praca.

Czy MY, po obchodach 25 lat

od zmiany ciemiê¿cy, jesteœmy

w stanie zorganizowaæ nasze

polskie stado w normalnie dzia-

³aj¹c¹ strukturê? Toniemy w

d³ugach i zale¿noœciach geopo-

litycznych. Czekamy na niewi-

dzialn¹ rêkê rynku. Niewi-

dzialn¹ jest dlatego, ¿e jej nie

ma. Kasa po cichu wyp³ywa

strumieniami. Dlatego trzeba

walczyæ, a nie jechaæ po lans.

Henryk to oko³o roczny kot. Jest

bardzo aktywnym stworzeniem.

Jest bystry, pomys³owy, potrafi

nawet otwieraæ drzwi z klamki!

Czasem ma ochotê siê przytulaæ, a

innym razem woli sobie „pobuszowaæ”

po mieszkaniu. W domu tymczasowym

oswaja siê z obecnoœci¹ psów. Jest

wykastrowany. Mile widziany dom

wychodz¹cy.

Kontakt: 518-693-658.

Kto przygarnie Henryka

Wysoko wyspecjalizowana kadra lekarzy radiologów

i neurochirurgów, l¹dowisko dla helikopterów

medycznych, dwup³aszczyznowy aparat

angiograficzny i nó¿ GAMMA, a tak¿e nowoczesny

blok operacyjny sta³y siê podstaw¹ do decyzji

o utworzeniu w Mazowieckim Szpitalu Bródnow-

skim – Krajowego Centrum Leczenia Chorób

Naczyniowych Mózgu. Ju¿ od 1 czerwca pacjenci

mog¹ skorzystaæ z ca³odobowego dy¿uru

naczyniowego.

W trakcie konferencji inicjuj¹cej jego powo³anie,

cz³onkowie zespo³u nowego Centrum przedstawi-

li wyk³ady na temat wewn¹trznaczyniowego i ope-

racyjnego leczenia têtniaków oraz naczyniaków

mózgu, jak równie¿ trombektomii mechanicznej w

leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu. Wyk³ady

Nowe Centrum w Szpitalu Bródnowskim
zosta³y zobrazowane transmisj¹ omawianych

zabiegów, na ¿ywo, wprost z sali operacyjnej

Szpitala Bródnowskiego.

Kierownikiem zespo³u lekarzy radiologów i

neurochirurgów Krajowego Centrum Leczenia

Chorób Naczyniowych Mózgu zosta³ prof.

Miros³aw Z¹bek, ordynator Oddzia³u Neurochi-

rurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Krwawienie podpajêczynówkowe z malformacji

naczyniowej mózgu jest czêsto wystêpuj¹c¹

jednostk¹ chorobow¹, spotykan¹ w praktyce

klinicznej. Zagro¿enie ¿ycia i zdrowia ni¹ wywo³ane

sprawia, ¿e dla uzyskania dobrego wyniku leczenia

potrzebne jest szybkie dzia³anie zarówno na etapie

diagnostyki, transportu do oœrodka referencyjnego,

jak i przeprowadzenia niezbêdnego leczenia.
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Spoœród wa¿kich tematów

dni ostatnich, jak œmieræ prezy-

denta Jaruzelskiego, wybory do

PE, pozwólcie Pañstwo, ¿e

chwilê refleksji poœwiecê inne-

mu wa¿nemu wydarzeniu - 25

rocznicy wyborów z czerwca

1989 roku. Kilka miesiêcy po

ich zakoñczeniu piêkna wów-

czas Joanna Szczepkowska

s³odkim g³osikiem oznajmi³a

wszem i wobec, ¿e 4 czerwca

w Polsce skoñczy³ siê komu-

nizm. Data umowna jak ka¿da

inna, poprzedzona uzgodnie-

niami w Magdalence i Okr¹-

g³ym Sto³em. Fakt faktem, koñ-

czy³a siê pewna epoka - PRL.

W PRL koñczy³em szko³y, dar-

mowe studia, bez problemu

znajdowa³em kolejne posady.

Jako œwie¿o upieczony magi-

ster by³em ³akomym k¹skiem

dla wiejskich szkó³ z szybk¹

perspektyw¹ dyrektorowania.

Jako warszawiak od pokoleñ,

wybra³em jednak ¿ycie miej-

skie. Upomnia³a siê o mnie ar-

mia - w ci¹gu roku dochrapa-

³em siê stopnia „starszy sier-

¿ant podchor¹¿y.” Ma³e miesz-

kanie, ma³¿eñstwo, wczasy

krajowe, kolorowy telewizor

marki Rubin (dwa programy

TV) by³y elementem luksusu,

telefon na kabel po kilku latach

oczekiwania na przy³¹czenie –

ma³a PRL-owska stabilizacja.

Wybory 1989 zdynamizowa³y

wszystko. Jako historyk wiem,

¿e nic w dziejach nie odbywa

siê z dnia na dzieñ. Daty s¹ je-

dynie do wkuwania na lekcjach.

Procesy s¹ ci¹g³e. Co zmieni-

³o siê przez 25 lat? Ka¿dy ma

zapewne inny punkt odniesie-

nia. Nast¹pi³y ogromne zmia-

ny spo³eczne. Internet, telefo-

nia komórkowa, cyfryzacja spo-

wodowa³y, i¿ staliœmy siê w

ogromnej wiêkszoœci spo³e-

czeñstwem informatycznym.

Skutkuje to skokiem cywiliza-

cyjnym, nowymi mo¿liwoœciami

poznawczymi i edukacyjnymi.

Tworzy siê nowe spo³eczeñ-

stwo, coraz bardziej partycypu-

j¹ce w ¿yciu publicznym. Nie-

w¹tpliwie s¹ to pozytywy. Zmia-

ny maj¹ te¿ ciemn¹ stronê. Po-

jawili siê spo³ecznie wyklucze-

ni. W pierwszej grupie emeryci

i renciœci, wiecznie zmagaj¹cy

siê ze starym portfelem, byli

pracownicy PGR, o których przy

przemianach zapomniano, by³a

wielkoprzemys³owa klasa ro-

botnicza, któr¹ likwiduj¹c prze-

mys³ tak¿e zlikwidowano (gdzie

FSO, Pollena, Warel, Avia), in-

teligencja, której znacz¹c¹ bu-

d¿etow¹ czêœæ skutecznie siê

pauperyzuje. Biedê siê dziedzi-

czy. Dziedziczy siê wykluczenie

i bezrobocie. B³êdy systemowe

pope³nione w minionym 25-le-

ciu spowodowa³y i powoduj¹

coraz wiêksze rozwarstwienie

spo³eczne. Pojawiaj¹ siê nowe

okreœlenia socjologiczne, jak

gimbusy czy prekariat okreœla-

j¹ce m³odych ludzi poszukuj¹-

cych swojego miejsca w otacza-

j¹cej ich rzeczywistoœci, któr¹

coraz mniej rozumiej¹. W tych

grupach nale¿y doszukiwaæ siê

wyborców ekstremalnych Pali-

kota i Korwina-Mikke. M³odych

ludzi pracuj¹cych na umowach

œmieciowych za kilka z³otych na

godzinê, dla których etat jest

nieosi¹galny jak Œwiêty Graal.

Ludzi znaj¹cych jêzyki, mog¹-

cych swobodnie jeŸdziæ po ca-

³ym œwiecie, którzy jednak nie

maj¹ za co podró¿owaæ, a jak

wyje¿d¿aj¹, to za prac¹ w Lon-

dynie na zmywaku. Dziœ kilku

mi znajomych 30-latków to albo

przyspawani do mieszkañ ro-

dziców kontestatorzy albo „s³o-

iki”, obci¹¿one do¿ywotnim kre-

dytem, którzy rzucili siê na g³ê-

bokie warszawskie wody, szu-

kaj¹c swojej ziemi obiecanej.

CZAS NA ZMIANY.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

25 lat - czas na zmiany

Najgorêtszym tematem

ostatnich tygodni by³a inwesty-

cja towarzysz¹ca budowie linii

tramwajowej na Tarchomin,

czyli przebudowa i poszerzenie

ul. Œwiatowida. Na szczêœcie

dyskusja ju¿ siê zakoñczy³a i

zosta³ wybrany wariant, który w

pe³ni zadowoli wszystkich, za-

równo mieszkañców, urzêdni-

ków i tych, którzy g³oœno pro-

testowali. Warto podkreœliæ, ¿e

ma³o kto wiedzia³ o rozbudowie

ulicy przy okazji budowy toro-

wiska. A gdy ju¿ sprawa zosta-

³a nag³oœniona, przekaz od in-

westora (ZTM) i innych urzêd-

ników by³ jednoznaczny, ¿e nie

ma mo¿liwoœci zmiany zakre-

su inwestycji na Tarchominie i

inwestor jest zobowi¹zany re-

alizowaæ inwestycjê zgodnie z

prawomocn¹ decyzj¹ ZRID

(zezwolenie na realizacjê inwe-

stycji drogowej) oraz obowi¹zu-

j¹cymi decyzjami administra-

cyjnymi. Ponadto, dociera³y

g³osy, ¿e wstrzymanie budowy

drugiej jezdni oznacza³oby

dwuletnie opóŸnienie w odda-

niu do u¿ytku linii tramwajowej

i ¿e decyzja œrodowiskowa,

jak i pozwolenie na budowê,

dotycz¹ ca³ej inwestycji. Sza-

cowano, ¿e otrzymanie nowej

decyzji œrodowiskowej po-

trwa³oby 1,5 roku, a nowego

pozwolenia na budowê - ko-

lejnych szeœæ miesiêcy.

Wobec powy¿szego jako

w³adze dzielnicy podjêliœmy

dzia³ania, zmierzaj¹ce do

przeprojektowania przebudo-

wy bez równoczesnego opóŸ-

nienia oddania tramwaju. Dzia-

³ania te zakoñczy³y siê pe³nym

sukcesem. Zaprosiliœmy na

sesjê rady nowego dyrektora

pionu inwestycji w ZTM, £uka-

sza Puchalskiego, który no-

wym i œwie¿ym spojrzeniem

wyszed³ naprzeciw oczekiwa-

niom wszystkim. Okaza³o siê,

¿e jednak da siê upiec dwie

pieczenie przy jednym ogniu.

Dyrektor Puchalski zapewni³,

¿e projekt bêdzie zmieniony, a

wytyczne do nowego projektu

s¹ takie, by by³ on bardziej

bezpieczny oraz przyjazny pie-

szym i rowerzystom. Na istnie-

j¹cej jezdni zamiast dwóch

pasów ruchu powstan¹ trzy, w

tym jeden s³u¿¹cy do parkowa-

nia. Druga jezdnia bêdzie mia-

³a dwa pasy ruchu (a nie trzy,

jak w obecnym projekcie) z do-

datkowym trzecim pasem

przed skrzy¿owaniami. Praw-

dopodobnie nast¹pi tak¿e

dosuniêcie pasów ruchu do

torowiska tak, by wymusiæ na

skrêcaj¹cych samochodem

mniejsz¹ prêdkoœæ. Z pewno-

œci¹ nie bêdzie tak¿e ekranów

akustycznych. Co bardzo istot-

ne, przeprojektowanie i zwê¿e-

nie ulicy wi¹zaæ siê bêdzie ze

znacz¹cymi oszczêdnoœciami.

Wydane zostanie 1,5 mln z³

mniej. A co jeszcze wa¿niejsze

- potwierdzone zosta³o, ¿e

wstrzymanie budowy drugiej

jezdni nie zatrzyma budowy

linii tramwajowej, poniewa¿ to

inwestycja podzielona na etapy.

Etap I to linia tramwajowa,

która i tak zosta³aby oddana do

u¿ytku przed now¹ jezdni¹.

Sposób, w jaki za³atwiono

sprawê ul. Œwiatowida œwiad-

czy, jak wiele zale¿y od w³adz

lokalnego samorz¹du. Z jakim

uporem i determinacj¹ nale¿y

dzia³aæ, aby zaspokoiæ potrze-

by jak najwiêkszej grupy zain-

teresowanych stron. Bez-

wzglêdnie trzeba ws³uchiwaæ

siê w g³os mieszkañców, bo to

oni wybieraj¹ swoich przedsta-

wicieli w samorz¹dzie i to dla

nich pe³nimy tê s³u¿bê.

Budowa linii do Mehoffera

powinna zakoñczyæ siê oko³o

paŸdziernika, wiêc jest szan-

sa na pierwsze kursy nowego

tramwaju jeszcze w tym roku,

natomiast budowa nowej nitki

Œwiatowida zacznie siê w II

pó³roczu 2015 i ma zakoñczyæ

siê na wiosnê 2016 r. W ubie-

g³y pi¹tek zamkniête zosta³o

skrzy¿owanie ul. Œwiatowida i

Mehoffera. Utrudnienia maj¹

potrwaæ do po³owy lipca.

Zmieniona zosta³a organizacja

ruchu i komunikacji autobuso-

wej. Zachêcam do odwiedze-

nia strony www.ztm.waw.pl.

Wytrzymajmy jeszcze trochê z

tymi niedogodnoœciami, a ju¿

za kilka miesiêcy bêdziemy

cieszyæ siê z nowoczesnego

tramwaju na Tarchominie, a za

2 lata z reprezentacyjnej i

funkcjonalnej ulicy.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Œwiatowida bêdzie

wê¿sza ni¿ planowano

Mimo sprzeciwu radnych

SLD, g³osami Platformy Oby-

watelskiej oraz Prawa i Spra-

wiedliwoœci Rada Miasta

nada³a imiê Ryszarda Kukliñ-

skiego ulicy w dzielnicy Bia³o-

³êka. Teraz od ul. Modliñskiej

do Mostu Pó³nocnego – na-

zwanego wbrew woli miesz-

kañców Mostem Sk³odow-

skiej-Curie – jechaæ bêdziemy

ulic¹ imienia cz³owieka, który

dla wiêkszoœci Polaków boha-

terem nie jest. Nawet po obej-

rzeniu filmu „Jack Strong” W³a-

dys³awa Pasikowskiego.

I s³usznie, bo Ryszard Ku-

kliñski nie ma twarzy Marcina

Dorociñskiego, a jego historia

jest bardziej zagmatwana od

fabu³y dzie³a Pasikowskiego.

Jego biografia pe³na jest bia-

³ych plam, zagubionych doku-

mentów i zaskakuj¹cych

awansów. Wiemy, ¿e szpiego-

wa³ od zawsze. Najpierw swo-

ich kolegów dla wojskowej

bezpieki, potem dla CIA i praw-

dopodobnie równie¿ dla

Zwi¹zku Radzieckiego. Wbrew

temu, co prawica próbuje

wmówiæ, Kukliñski nie urato-

wa³ œwiata przed trzeci¹ wojn¹

œwiatow¹, nie mia³ bowiem do-

stêpu do najtajniejszych sekre-

tów ZSRR, bo nie mieli go na-

wet polscy genera³owie. Móg³

przekazywaæ tylko informacje

dotycz¹ce naszego kraju, a te

s³u¿y³y do typowania celów w

Polsce dla amerykañskiego

ataku nuklearnego. Na ma-

pach NATO figurowa³y one do

1990 roku.

Nie dziwi wiêc, ¿e Kukliñ-

skiego nie chcia³ w 1992 r. ho-

norowaæ ówczesny minister

obrony Janusz Onyszkiewicz.

Nie zrobi³ te¿ tego Lech Ka-

czyñski, gdy by³ prezydentem

stolicy, i Prawo i Sprawiedli-

woœæ, gdy przez cztery lata

rz¹dzi³o Warszaw¹. Wynosze-

niu Kukliñskiego na piedesta³

sprzeciwiali siê m.in. legendar-

ny kurier Pañstwa Podziemne-

go Jan Karski i prezydent RP

Lech Wa³êsa. Bo trudno sta-

wiaæ na piedestale oficera, któ-

ry na w³asn¹ rêkê decyduje,

kto jest wrogiem, a kto sojusz-

nikiem. Oficera, który z³ama³

przysiêgê wojskow¹ i sprze-

niewierzy³ siê swojemu pañ-

stwu – bez wzglêdu na to, ja-

kie ono by³o.

Nie dziwiê siê radnym Pra-

wa i Sprawiedliwoœci, ponie-

wa¿ w ich pojmowaniu boha-

terstwa i patriotyzmu ka¿dy,

nawet najbardziej haniebny

czyn, jeœli tylko szkodzi³ Pol-

sce przed 1989. rokiem - go-

dzien jest pochwa³y. Zdziwie-

nie budzi fakt, ¿e radni Platfor-

my Obywatelskiej takiego ob-

rali sobie bohatera i zrobili to

w 25. rocznicê wolnych wybo-

rów. Zw³aszcza, ¿e SLD zapro-

ponowa³o, aby w rocznicê od-

zyskania pe³nej suwerennoœci

zamiast Ryszarda Kukliñskie-

go uhonorowaæ ulic¹ kogoœ,

dziêki komu rzeczywiœcie ta

prawdziwa wolnoœæ w Polsce

nasta³a, czyli Bronis³awa Ge-

remka. Niestety, Platforma

Obywatelska okazjê tê zmar-

nowa³a.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Platforma Obywatelska

uhonorowa³a zdrajcê
Kolejnym kub³em zimnej

wody wylanym na dobre samo-

poczucie w³adz Warszawy jest

najnowszy raport „Ulice handlowe:

analiza - strategia - potencja³”,

przygotowany przez BNP

Paribas Real Estate Advisory

and Property Management

Poland Sp. z o.o. oraz Polsk¹

Radê Centrów Handlowych.

Ulice handlowe to takie, dok¹d

idziemy specjalnie na zakupy

trwaj¹ce ponad godzinê. W

raporcie oceniono osiem, a

w³aœciwie dziesiêæ polskich

miast (Katowice, Kraków, £ódŸ,

Poznañ, Szczecin, Trójmiasto,

Warszawê i Wroc³aw) pod

wzglêdem strategii rozwoju ulic

handlowych, jako konkurencji

dla wielkopowierzchniowych

centrów handlowych.

Okazuje siê, ¿e Warszawa

jako jedyna, obok Krakowa, ta-

kiej strategii po prostu nie ma.

Z Krakowem sytuacja jest jed-

nak szczególna. Tradycja sta-

romiejskich ulic handlowych jest

tam bardzo silna, a i tak, mimo

braku spisanej strategii, w³adze

zadba³y o to, by najbli¿sze cen-

trum handlowe (Galeria Kra-

kowska) znalaz³o siê w odleg³o-

œci a¿ 1 km od nich, najdalej

wœród analizowanych miast.

Ulice uwa¿ane za handlowe

w Warszawie to (w kolejnoœci

wskazañ przez mieszkañców)

Nowy Œwiat, Chmielna, Mar-

sza³kowska, Al. Jerozolimskie

i Mokotowska. Wobec braku

strategii, ich potencja³ jest nie-

wykorzystany. Autorzy raportu

z niesmakiem stwierdzaj¹, i¿

ca³y ten teren nie jest objêty

miejscowymi planami zagospo-

darowania przestrzennego.

Warto zacytowaæ raport: „Brak

spójnej polityki zarz¹dzania

rozwojem tej czêœci miasta

oraz brak rozwi¹zania kwestii

parkingowych powoduj¹, ¿e

wiêkszoœæ zachodz¹cych tam

zmian ma charakter przypad-

kowy. Podejmowane dzia³ania

oddolne maj¹ na celu wypraco-

wanie kompromisu miêdzy w³a-

dzami miasta, w³aœcicielami,

najemcami oraz mieszkañca-

mi, co z kolei umo¿liwi³oby wy-

pracowanie spójnej strategii

rozwoju tych obszarów i przy-

ci¹gniêcie do nich najemców.”

Krótko mówi¹c, urzêdnicy w

Warszawie s¹ jakby zbêdni. W

£odzi stworzyli „Strategiê rozwo-

ju ulicy Piotrkowskiej”, w Pozna-

niu wdra¿aj¹ „Zintegrowany Pro-

gram Odnowy i Rozwoju Œródmie-

œcia”, w gdañskim G³ównym Mie-

œcie wymyœlili preferencje czyn-

szowe dla najemców lokali u¿yt-

kowych prowadz¹cych dzia³al-

noœæ gastronomiczn¹ a¿ do pó-

³nocy, we Wroc³awiu dzia³a spe-

cjalne Biuro Rozwoju Gospodar-

czego, a w Warszawie... cieszy-

my siê, gdy urzêdnicy nie prze-

szkadzaj¹ oddolnym inicjatywom.

Warto zauwa¿yæ, ¿e fia-

skiem skoñczy³y siê nie tylko

usi³owania stworzenia w War-

szawie strategii rozwoju inten-

sywnego (w œcis³ym œródmie-

œciu), ale i ekstensywnego.

Reprezentacyjnymi ulicami

handlowymi mog³yby bowiem

byæ i Targowa, i Grochowska,

i jeszcze kilka ulic w innych

dzielnicach. W³adzom miasta

nie chce siê nawet chcieæ.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Sklepy pod klepsydr¹
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Wspó³finansowany przez

m.st. Warszawa Dzielnica Praga-

Pó³noc projekt Fundacji Art-

barbakan „Artystyczna Tarcho-

miñska 2014” zak³ada ró¿no-

rodnoœæ. Fundacja zaprasza

artystów z ró¿nych œrodowisk

twórczych, akademickich i nie-

zale¿nych, stosuj¹cych ró¿ne

techniki i œrodki wyrazu. Obecna

wystawa jest tego najlepszym

przyk³adem. Prezentowane w

Galerii N’69 prace niezale¿ne-

go artysty Jaremiego Picza nie

s¹ utrzymane w jednej stylisty-

ce. Zgromadzone w Galerii

„N’69” pejza¿e i abstrakcje

œwiadcz¹ o wszechstronnoœci

autora i o jego ci¹g³ych poszu-

kiwaniach twórczych.

Jaremi Picz, ur. w 1955 r. po-

chodzi z Lewina Brzeskiego.

Ekspresje
Niezwykle kolorowa wystawa malarstwa Jaremiego

Picza w Galerii N’69 koñczy pierwsz¹ czêœæ projektu

„Artystyczna Tarchomiñska 2014”.

Zbigniew ¯ak to cz³owiek

Renesansu. Jest gitarzyst¹ i

multiinstrumentalist¹, kompo-

zytorem, aran¿erem, autorem

tekstów piosenek i sztuk te-

atralnych, a tak¿e podró¿ni-

kiem. Nagra³ 10 p³yt w ró¿-

nych stylach muzycznych. Na

ostatniej p³ycie „Traveller’s

Dreams”, która ukaza³a siê w

2013 roku, zagra³ na ponad 30

instrumentach.

Artysta zajmuje siê tak¿e

malarstwem, rzeŸb¹, poezj¹ i

teatrem. Ma na swoim koncie

udzia³ w licznych wystawach

indywidualnych i zbiorowych

w kraju i za granic¹. Na obec-

nej wystawie, otwartej 7

czerwca w Galerii przy Van

Gogha w Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury, znalaz³y siê obra-

zy jeszcze nigdzie nie wysta-

wiane. S¹ to spojrzenia na

ró¿ne tematy, takie jak mi³oœæ,

rozstanie, marzenia, ale rów-

nie¿ na taniec, muzykê, a na-

wet zwyk³e sprzêty. Ka¿dy

obraz nosi w sobie jak¹œ hi-

storiê. Trzeba j¹ tylko zoba-

czyæ, bo najczêœciej jest zako-

dowana w abstrakcyjnych for-

mach. Czasem wystarczy po-

patrzeæ na obraz pod innym

k¹tem, czasem z boku, aby

odkryæ ukryty sens, zobaczyæ

twarz, zarys postaci czy wiru-

j¹c¹ w tañcu flamenco sukniê.

„Spojrzenia” - malarstwo Zbigniewa ¯aka
Najgorzej jest przejœæ obok obrazu i nie zobaczyæ go.

Obok obrazów Zbigniewa ̄ aka obojêtnie przejœæ siê nie da.

Ka¿dy z nich - to ukryta opowieœæ, trzeba tylko umieæ j¹ dostrzec.

Zbigniew ¯ak nie lubi szu-

fladkowania. W ka¿dej dzie-

dzinie sztuki, czy to jest mu-

zyka czy malarstwo, chce

mieæ swobodê wypowiedzi,

mo¿liwoœæ wyra¿enia w³a-

snych emocji. Widzowi tak¿e

pozostawia woln¹ rêkê w in-

terpretacji swoich dzie³. Po-

zorne abstrakcje staj¹ siê

wtedy opowieœciami o duchu

morza, o kobiecie tañcz¹cej

z ptakami czy o podró¿y do

Brazylii. Obraz przedstawia-

j¹cy dwa konie, jeden nama-

lowany w sposób bajkowy,

drugi – bardziej realistyczny,

ka¿dy interpretuje inaczej. I o

to w³aœnie chodzi. Najgorsza

jest obojêtnoœæ, brak zainte-

resowania. Podobnie jest z

muzyk¹.

Zbigniew ̄ ak prowadzi w Bia-

³o³êckim Oœrodku Kultury naukê

gry na ró¿nych instrumentach.

- Zawsze mówiê swoim

uczniom: jeœli s¹dzisz, ¿e po-

trafisz graæ – wyjdŸ na ulicê i

zatrzymaj swoj¹ gr¹ przechod-

nia. Jeœli ci siê to uda, to zna-

czy, ¿e coœ potrafisz! –zdradza

tajniki swojej pracy artysta.

Jeœli ktoœ chce poznaæ se-

krety malarstwa Zbigniewa

¯aka, przekonaæ siê, ¿e sztu-

ka nie znosi ram - powinien

zobaczyæ wystawê pt. „Spoj-

rzenia”, która czynna bêdzie

w Galerii przy Van Gogha w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

do koñca czerwca.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Uprawia malarstwo, rysunek i

rzeŸbê. Uczestnik licznych ple-

nerów i wystaw poplenerowych,

otrzyma³ w 2012 roku odznacze-

nie „Zas³u¿ony dla Kultury Pol-

skiej”. Ma na swoim koncie

udzia³ w znacz¹cych wystawach

indywidualnych i zbiorowych, z

których do najwa¿niejszych na-

le¿y wystawa w Galerii Wac³a-

wa Sucheckiego w Düsseldorfie,

w latach 80. Jego obrazy znaj-

duj¹ siê w kolekcjach prywat-

nych w kraju i za granic¹.

Jaremi Picz to artysta nie

poddaj¹cy siê modom, poszu-

kuj¹cy, staraj¹cy siê malowaæ

ci¹gle coœ nowego. Maluje

nadmorskie i miejskie pejza¿e,

wielobarwne abstrakcje, akty i,

choæ, jak sam twierdzi, to nie

jest w tej chwili na topie - kwia-

ty. Maluje po prostu to, co lubi.

Przy tym nie jest obojêtny na

z³o, które dzieje siê wokó³ nas.

Przejmuj¹cy obraz zatytu³owa-

ny „Ostatnie drzewo” zadedy-

kowa³ wszystkim tym, którzy

usuwaj¹ w miastach wszystko,

co zielone, wycinaj¹ drzewa

przy drogach, t³umacz¹c to

bezpieczeñstwem. Czarne,

nadpalone kikuty to wizja na-

szej betonowej przysz³oœci, a

jednoczeœnie protest przeciw

bezmyœlnym dzia³aniom.

Z kolei obraz „Pinokio” to

odpowiedŸ artysty na arogan-

cjê w³adzy. Maluj¹c zdeformo-

wan¹ postaæ drewnianego pa-

jaca, wyrazi³ swój sprzeciw

wobec oszustwa i obietnic

sk³adanych bez pokrycia.

Mimo niezgody na nieweso³¹

rzeczywistoœæ, obrazy Jaremie-

go Picza s¹ jednak optymistycz-

ne. Artysta wspania-

le operuje ¿ywymi,

nasyconymi kolora-

mi. Na kilku abstrak-

cjach i pejza¿ach

wzrok przyci¹ga

¿ó³ta plama. ¯ó³ty -

kolor ¿ycia - prze³a-

muje malarsk¹ prze-

strzeñ i nadaje cha-

rakterystyczny ton

temu intryguj¹cemu

malarstwu.

Wystawa malarstwa Jare-

miego Picza „Ekspresje” w

Galerii N’69 przy ul. Tarcho-

miñskiej 9 czynna bêdzie do 20

czerwca. Osoby zainteresowane

zwiedzeniem wystawy proszo-

ne s¹ o wczeœniejszy kontakt

telefoniczny z fundacj¹: tel.

501 013 835 lub 500 791 681.

Joanna Kiwilszo


