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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. 4

dokoñczenie na str. 3
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

� 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

Centralna czêœæ Warszawy,

le¿¹ca po lewej stronie Wis³y,

usytuowana jest na wysoczy-

znie polodowcowej, siêgaj¹cej

kilkunastu metrów wysokoœci.

Dziêki temu w³aœnie skarpa

warszawska nosi w sobie nie-

zwyk³y potencja³ krajobrazowy,

który pozostaje niewykorzysta-

ny, ale wrêcz jest niweczony

przez kolejne nieprzemyœlane

inwestycje.

Atrakcyjnoœæ krajobrazow¹

Warszawy tworzyli sami

mieszkañcy, nie do koñca

œwiadomie – ze œmieci. Du¿y

POSUL

o warszawskiej skarpie
W kolejnej ods³onie Praskiego Otwartego Samozwañczego

Uniwersytetu Lataj¹cego refleksjami o tym „Czym i dlaczego

Warszawa odwraca siê od Wis³y i jak uporczywie marnujemy

jedyny atut krajobrazowy stolicy” podzieli³ siê varsavianista

Julian £ukasz vel Zenon Nowak.

procent nasypów skarpy sta-

nowi¹ bowiem gruzy powsta³e

w czasie wojen. Po zniszczeniu

Warszawy w czasie II wojny

œwiatowej, gruz ze zbombar-

dowanych i spalonych domów

zosta³ czêœciowo wysypany na

skarpê. Przez stulecia Skarpa

i Powiœle by³y miejscami po-

zbywania siê œmieci. St¹d na-

zwa Gnojna Góra (obecnie jest

tam punkt widokowy). Ju¿ w

XVI wieku góra odpadków

siêga³a wysokoœci kilku piêter.

Tereny nad sam¹ Wis³¹ zabra-

Artyœci z prawego brzegu

- Od jak dawna Pan fotografuje?

- Niemal od zawsze, to znaczy

od piêædziesiêciu paru lat.

Pierwszy aparat dosta³em na

Pierwsz¹ Komuniê, ale chêæ

fotografowania pojawi³a siê

jeszcze wczeœniej. Bêd¹c

dzieckiem zobaczy³em album

W³odzimierza Puchalskiego pt.

„Bezkrwawe ³owy” i odt¹d, na

wszystkie pytania o to, kim

bêdê, jak dorosnê, odpowiada-

³em: „panem Puchalskim”.

Œwietny przyrodnik i fotograf

W³odzimierz Puchalski foto-

grafowa³ ró¿ne zwierzêta, ale

„Bezkrwawe ³owy” s¹ akurat

poœwiêcone ptakom. Ta ksi¹¿-

ka mnie zauroczy³a i na niej

nauczy³em siê czytaæ. Potem

dosta³em ten pierwszy aparat

- Synchro Druch - i tak zacz¹³em

fotografowaæ.

Po studiach na farmacji,

przenios³em siê na jakiœ czas,

to znaczy na 22 lata, do Wro-

c³awia. Tam zetkn¹³em siê z

ornitologami, a przede wszystkim

z wyk³adowc¹ Uniwersytetu

Wroc³awskiego, Wojciechem

Grabiñskim, który wci¹gn¹³

mnie w ptasie sprawy. Od

tego momentu konsekwentnie

próbujê uwieczniaæ ptaki na

zdjêciach, robiê to do tej pory

i mam z tego du¿o frajdy.

- Dlaczego wybra³ Pan

w³aœnie ptaki, a nie inne

zwierzêta, np. uchodz¹ce

za wy¿ej rozwiniête, ssaki?

- Ptaki s¹ fascynuj¹ce z wielu

powodów. Po pierwsze dlatego,

¿e potrafi¹ lataæ, a latanie to

przecie¿ odwieczne pragnie-

nie cz³owieka. Jest to zreszt¹

i moja druga wielka mi³oœæ,

któr¹ realizujê w niewielkim

tylko stopniu, poniewa¿ œrodki

na to nie pozwalaj¹. Poza tym

ptaki s¹ przepiêknie barwne.

Nawet te szare, jednolicie

upierzone, jak samica kaczki

krzy¿ówki, mog¹ poszczyciæ

siê piêknym, subtelnym i wy-

rafinowanym wzorem.

Ptaki s¹ te¿ niezwykle inte-

ligentne. Przyk³adowo, wrony

potrafi¹ pos³ugiwaæ siê narzê-

dziami: trzymaj¹c w dziobie

patyczek, wyd³ubuj¹ nim larwy

owadów z g³êbokich dziupli,

ma³o tego, maj¹ swoje ulubione

Pogoda na srokê
- czyli bezkrwawe ³owy Stefana K³osiewicza

W jednej ze swoich mistrzowskich piosenek, Wojciech

M³ynarski œpiewa³: „a ja mam taki gust wypaczony, ¿e lubiê

wrony”. O sympatii do wron i do innych krukowatych,

ze Stefanem K³osiewiczem, który od wielu lat fotografuje

ptaki, w jego praskiej pracowni przy ulicy Markowskiej,

rozmawia Joanna Kiwilszo.

Podobnie jak w roku ubieg³ym,

najpierw by³ koncert Orkiestry

Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po-

¿arnej z Nadarzyna pod batut¹

Miros³awa Chilmanowicza.

Drug¹ godzinê wype³ni³ pokaz

tañców i œpiewów czeczeñ-

skich w wykonaniu zespo³u

„Dzieci Sintaru” z Oœrodka Sa-

mopomocy UchodŸców Sintar.

Kolejna atrakcja przyci¹gnê³a

przed scenê dzieci, które mog³y

z bliska zobaczyæ i pos³uchaæ

Aidy – piosenkarki i kompozy-

Jarmark z atrakcjami
Dziewi¹ta edycja Jarmarku Floriañskiego, 11 maja, by³a trzeci¹, zorganizowan¹ przez

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc w Parku Praskim. W samo po³udnie wszystkich goœci

serdecznie powita³a wiceburmistrz Edyta Federowicz. Zapytana o najwiêksze atrakcje

10-godzinnego programu, powiedzia³a nam: „Wszystkie atrakcje dostosowane s¹ do

potrzeb mieszkañców. Ws³uchaliœmy siê w ich g³osy; jest coœ dla dzieci i coœ dla doros³ych.

Ka¿dy znajdzie dla siebie coœ szczególnego”.

dokoñczenie na str. 2

Nie dla „autostrady”

Œwiatowida
16 maja, w pi¹tek, o godz. 18.30 w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka odbêdzie siê spotkanie mieszkañców z przedsta-

wicielami ZTM w sprawie poszerzenia ulicy Œwiatowida.

Wielu mieszkañców Bia³o³êki

przeciwnych jest bezsensow-

nemu poszerzaniu osiedlowej

ulicy Œwiatowida i zamianie jej

w ten sposób w arteriê po-

dobn¹ do autostrady. Trwa

akcja protestacyjna. W ró¿nych

punktach dzielnicy zbierane

s¹ podpisy od przeciwników

inwestycji. Do akcji mo¿na

do³¹czyæ równie¿ na facebooku.

O ile pierwszego etapu inwe-

stycji, obejmuj¹cego budowê

linii tramwajowej od mostu im.

Marii Curie-Sk³odowskiej do ul.

Mehoffera prawdopodobnie nie

da siê ju¿ zatrzymaæ, poniewa¿

prace s¹ w toku, o tyle mo¿e

uda siê powstrzymaæ drugi

etap, przewiduj¹cy przebicie

ulicy Œwiatowida przez wydmê

przy ul. Leœnej Polanki a¿ do

pêtli w Winnicy. W tym celu

zorganizowano spotkanie

mieszkañców Bia³o³êki z

przedstawicielami ZTM w

ratuszu Dzielnicy Bia³o³êka.

Radny Wojciech Tumasz po-

twierdzi³ termin spotkania na 16

maja o godzinie 18.30.

Budowa linii tramwajowej na

Tarchomin, a co za tym idzie

poszerzenie ulicy Œwiatowida,

to inwestycja miejska, a wiêc

mo¿e j¹ zastopowaæ tylko pre-

zydent miasta. Nie oznacza to

jednak, ¿e mieszkañcy nie

maj¹ nic do powiedzenia. Ta

inwestycja dotyczy wszystkich,

bo wszyscy za ni¹ zap³acimy,

równie¿ w dos³ownym znacze-

niu. Inwestorem nie tylko bu-

dowy torowiska ale tak¿e do-

datkowej jezdni ulicy Œwiato-

wida, jest przecie¿ Zarz¹d

Transportu Miejskiego, czyli

spó³ka miejska na któr¹ wp³yw

ma w³aœnie prezydent miasta.

                        J.K.



2  nowa gazeta praska

Wesela i imprezy okolicznoœciowe

Sala Bankietowa „CARMEN”

ul. Krasnobrodzka 11

tel. 22 811 10 85, 503 625 030, www.carmen.waw.pl

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 j.t.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687, ze zm. j.t.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 11 kwietnia 2014 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek SITA POLSKA

Sp. z o.o., zosta³a wydana decyzja nr 168/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu

budowlanego, w tym projektu zagospodarowania dla inwestycji pod nazw¹ „budowa

budynku biurowo-socjalnego, budynku napraw i obs³ugi samochodów, magazynów

zimowego utrzymania dróg, przesypowni i sortowni odpadów, stacji transformatorowej,

miejsc sk³adowania, pól i boksów magazynowych, wagi samochodowej, brodzika

dezynfekcyjnego, chodników, dróg, parkingów, zbiornika retencyjnego i do wód ppo¿., placów,

dróg, sieci infrastruktury technicznej, na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów

nr 47 i 48/2 z obrêbu 4-07-10, przy ulicy Odlewniczej nr 6, w dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy” oraz udzielenia pozwolenia na budowê: budynku biurowo-socjalnego (obiekt

kategorii XVI), budynku napraw i obs³ugi samochodów (obiekt kategorii XVII), budynku

przesypowni i sortowni odpadów, miejsc sk³adowania, pól i boksów magazynowych (obiekty

kategorii XXII), stacji transformatorowej, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego,

chodników, dróg, parkingów, zbiornika retencyjnego i do wód ppo¿., placów, dróg,

sieci infrastruktury technicznej, na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 47

i 48/2 z obrêbu 4-07-10 przy ulicy Odlewniczej 6 w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z treœci¹ powy¿szej decyzji

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

(tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia zdjêcia decyzji z tablicy og³oszeñ Urzêdu.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

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

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji z siedzib¹ w Warszawie, Plac

Starynkiewicza 5,02-015 Warszawa, z³o¿ony 22 kwietnia 2014 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego

DN 100 mm L ca 60 m w ul. Piasta Ko³odzieja na odc. od projektowanego przewodu

wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Maæka z Bogdañca do hydrantu za ostatnim planowanym

przy³¹czem wodoci¹gowym na terenie dzia³ek ew. nr 14/2, 34, 35/22, 35/23, 101 w obrêbie

4-16-37 przy ul. Piasta Ko³odzieja na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy.

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.

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.

Jarmark z atrakcjami

torki, znanej z programu tele-

wizyjnego Mini Mini. Uwagê

doros³ych ponownie skupi³y

„Warszawiaki”, piosenkami i

dialogami o szemranych typach

przedwojennej starej Pragi.

Na kolejny punkt programu

niecierpliwie czekali uczestnicy

konkursu fotograficznego

„Praga w zbli¿eniu”. Laureatami

zostali: Mariusz Sokó³ (nagroda

g³ówna), Marianna Sowiñska

(II), Anna Tomczyk (III), Adrian

Gajewski (wuró¿nienie).

Kulminacyjnym momentem

Jarmarku by³o wrêczenie Flo-

rianów. W tym roku zarz¹d

dzielnicy uhonorowa³ statuetk¹

Floriana arcybiskupa Henryka

Hosera i Hufiec ZHP Praga

Pó³noc im. „Wigierczyków”.

W uzasadnieniu przypo-

mniano, ¿e mianowany 24

maja 2008 roku na biskupa

warszawsko-praskiego abp

Henryk Hoser aktywnie anga-

¿uje siê w dzia³ania w sferze

dziedzictwa narodowego,

kultury, pomocy spo³ecznej,

ochrony ¿ycia i zdrowia. Troszczy

siê o zachowanie i konser-

wacjê zabytkowych obiektów

religijnych. Wspiera biednych

i potrzebuj¹cych pomocy

mieszkañców prawobrze¿nej

Warszawy, poprzez dzia³aj¹ce

ju¿ prawie przy ka¿dej parafii

parafialne zespo³y Caritas.

Dziêki wsparciu ks. arcybisku-

pa istniej¹ diecezjalne œrodki

przekazu: Radio Warszawa

106,2 Fm oraz tygodnik „Idzie-

my”. Aktywizuje mieszkañców

poprzez parafialne rady

duszpasterskie.

W imieniu abp. Hosera sta-

tuetkê Floriana odebra³ infu³at

Lucjan Œwieszkowski; dla

Hufca ZHP Praga Pó³noc - jego

komendant Micha³ Kazembek.

Historia Praskiego Hufca

ZHP zaczyna siê w roku 1918,

gdy utworzyli go cz³onkowie

Stowarzyszenia „Wigry”. W

latach miêdzywojennych hufiec

rozkwita³, w okresie stalinow-

skim zosta³ zdelegalizowany,

w III RP – wprowadzony w

szeregi chor¹gwi sto³ecznej.

Obecnie dzia³a na terenie

Pragi Pó³noc, Targówka oraz

dokoñczenie ze str. 1

Marek; skupia ok. 1300 harcerzy

w 12 szczepach. Organizuje

ró¿norodne kursy, wycieczki,

zloty, zbiórki polowe i obóz

letni. Wspó³pracuje z urzêdem

Pragi Pó³noc i Domem Kultury

„Praga”, w³¹cza siê w imprezy

adresowane do mieszkañców

dzielnicy, wspó³organizuje

Wielki Fina³ Œwi¹tecznej

Pomocy.

Drug¹ czêœæ artystycznego

programu Jarmarku rozpocz¹³

Kabaret Moralnego Niepokoju.

Potem Warszawska Izba Tury-

styczna nagrodzi³a zwyciêzców

konkursu o Warszawie. Do ak-

tywnoœci tanecznej zachêcali

na scenie mi³oœnicy Zumby –

amatorzy, uczestnicy zajêæ,

prowadzonych przez Agniesz-

kê Fertel. W finale wyst¹pi³y:

Kapela Praska pod dyrekcj¹

Czes³awa Jakubika i Future

Folk – zespó³, ³¹cz¹cy muzykê

taneczn¹ z góralszczyzn¹.

Ju¿ przed oficjalnym rozpo-

czêciem Jarmarku, w alejkach i

wokó³ Muszli Praskiej czynne

by³y kramy z atrakcjami dla oka

i podniebienia, m.in. lokalnymi

przysmakami, a tak¿e wiele

atrakcji dla dzieci: dmuchane

miasteczko, œciana wspinaczko-

wa. Pod namiotem Szpitala

Praskiego mo¿na by³o zmierzyæ

ciœnienie i poziom cukru we krwi.

Kilka partii propagowa³o swoich

kandydatów na europos³ów.

Najwytrwalsi uczestnicy

Jarmarku opuœcili Park Praski

po godzinie 22. Patronat nad

imprez¹ objêli: Alicja D¹browska

– pose³ na Sejm, Adam Struzik

– marsza³ek Województwa

Mazowieckiego oraz Polska

Organizacja Turystyczna i

Warszawska Izba Turystyki.

       K.

Potem uczestnicy pikniku

bawili siê na urz¹dzeniach

rekreacyjno-zabawowych i

si³owni plenerowej na terenie

wokó³ budynku ogniska. W

œwietlicy wyst¹pi³ dziewczêcy

zespó³ taneczny „Jazz One

Junior”, kierowany przez Magdê

Szafarz. Potem, ju¿ przy s³o-

necznej pogodzie, odbywa³a

siê rywalizacja w dwóch kon-

kurencjach. W boule, zwanym

te¿ petank¹, zwyciê¿y³ Dariusz

¯o³yñski, drugim miejscem

podzielili siê: Ola Rosiak i

Dominik Dobrowolski. W

miasteczku ruchu drogowego

najlepiej spisali siê: Micha³

JóŸwiak (I), Paulina Banczerska

(II) i Ola Rosiak (III). Zwyciêzcy

otrzymali nagrody.

Jedn¹ z atrakcji by³o spotkanie

z czworono¿nymi funkcjonariusza-

mi: Igo – psem, wyszukuj¹cym

materia³y wybuchowe i Izi – suczk¹,

wyszukuj¹c¹ zapachy narkotyków.

Ich przewodnik w Wydzia³u Wywia-

dowczo-Patrolowego Komendy

Sto³ecznej Policji zapewnia³, ¿e dla

psów – ta praca jest zabaw¹.

Gor¹cy poczêstunek z grilla

przygotowywa³y panie pod

kierunkiem Sylwestra Nowaka,

goœcinnego gospodarza pla-

cówki, wiceprezesa TPD Praga

Po³udnie - filii „Trybika”.

W rajdzie i pikniku uczestniczy³y

ca³e rodziny, tak¿e z ma³ymi

dzieæmi. Zapytani o wra¿enia

panowie zgodnie podkreœlali, ¿e

popularyzowanie zachowañ,

s³u¿¹cych bezpieczeñstwu ruchu

drogowego klub ³¹czy z za-

baw¹, na imprezach „Trybika”

zawsze panuje mi³a atmosfera.

Sponsorem pikniku byli:

firma Wheeler, Sejmik Mazo-

wiecki, WORD i „Warta”. Patronat

honorowy nad imprez¹ objê³a

prezydent Warszawy Hanna

Gronkiewicz-Waltz.

Wiêcej informacji o tej i innych

imprezach mo¿na uzyskaæ:

klub trybik.cba.pl;

tpdpragapolnoc.org;

warszawa.zs45.edu.pl.       K.

W³¹cz myœlenie
Zachêta do takiego dzia³ania widoczna by³a na kamizelkach

odblaskowych ponad 40 rowerzystów, którzy 10 maja pod

eskort¹ policji i stra¿y miejskiej przejechali ulicami: Jagielloñsk¹,

K³opotowskiego, Sierakowskiego, mostem Œl¹sko-D¹browskim,

placem Bankowym, ul. Elektoraln¹, Jana Paw³a II, al. Jero-

zolimskimi, mostem Poniatowskiego, rondem Waszyngtona,

ul. Grenadierów i Stanis³awa Augusta. Rajd zakoñczy³ siê

w Ognisku Wychowawczym TPD Pragi Po³udnie, gdzie œwiê-

towano rozpoczêcie sezonu rowerowego Klubu Rowerowego

„Trybik”. Prezes klubu Pawe³ Paczek przypomnia³, ¿e to trzeci

rajd ku pamiêci jego zmar³ego syna Marcina, który jako

10-latek zaproponowa³ utworzenie Klubu Rowerowego

„Trybik”. Pamiêæ Marcina uczczono minut¹ ciszy.

Mieszkañcy stolicy, jak zwykle,

mog¹ liczyæ na nowoœci. W tym

roku po raz pierwszy dla warsza-

wiaków udostêpnione zostan¹:

ambasada W³och, Komenda

G³ówna Policji, Polska Agencja

Prasowa i Teatr Powszechny.

W Teatrze Powszechnym

warszawiacy zwiedz¹ pracownie

teatralne i magazyny, czyli miejsca

na co dzieñ niedostêpne dla

widzów. Komenda G³ówna Policji

udostêpni zwiedzaj¹cym gabinet

komendanta g³ównego policji

oraz miejsca narad kierownictwa

polskiej policji – salê generalsk¹.

Mieszkañcy stolicy bêd¹ tak¿e

mieli okazjê zobaczyæ salony re-

prezentacyjne ambasady W³och

oraz biura ambasadora. Nato-

miast Polska Agencja Prasowa

zaprasza tej nocy do budynków

dawnej Drukarni Naukowo-Tech-

nicznej przy ul. Miñskiej 65, gdzie

w postindustrialnych wnêtrzach

NOC MUZEÓW 2014 ju¿ 17 maja
To ju¿ 11. niezwyk³a kulturalna noc w Warszawie. Muzea,

galerie artystyczne, instytucje kultury i nie tylko, przygoto-

wa³y mnóstwo atrakcji. Program jest tak bogaty, ¿e warto

zaplanowaæ zwiedzanie wed³ug jakiegoœ klucza. Jak co roku,

ciekawie zapowiada siê Noc Muzeów na Pradze.

bêdzie mo¿na m.in. ogl¹daæ

wystawê „25 lat polskich przemian”

w kadrze fotoreporterów PAP.

Wystawa otwarta zostanie w

czerwcu, podczas Nocy Muzeów

bêdzie j¹ mo¿na ogl¹daæ

przedpremierowo.

Ciekaw¹ ofertê przygotowa³y

praskie galerie artystyczne.

Galeria N’69 przy ul. Tarcho-

miñskiej 9 zaprasza na godz.

20.00 na wernisa¿ Kuby

Cwieczkowskiego w ramach

projektu „Artystyczna Tarcho-

miñska 2014”, pokaz obrazów

przeznaczonych na aukcjê

„Artyœci dla Fundacji Artbarba-

kan”, oraz na coroczn¹ akcjê

„Nocny Przegl¹d Magazynu”.

Warto bêdzie zajrzeæ równie¿

na Nieporêck¹ 10 do pracowni

Omnimodo, na Z¹bkowsk¹ 1

do Galerii „Praga del Arte”

czy do Galerii 81 Stopni na

K³opotowskiego 38.

Pe³ny program tegorocznej

Nocy Muzeów mo¿na znaleŸæ pod

adresem: www.mmwarszawa.pl

W Noc Muzeów uruchomione

bêd¹ specjalne linie autobusowe,

które dowioz¹ zwiedzaj¹cych

w wybrane miejsca.

Joanna Kiwilszo

Fabryka Czekolady E.Wedel

czeka na Ciebie podczas 11. Nocy Muzeów!

Ju¿ po raz drugi uczestnicy warszawskiej Nocy Muzeów bêd¹ mogli zwiedziæ

niezwyk³e wnêtrza Fabryki Czekolady E.Wedel. Mi³oœników czekoladowej

przyjemnoœci zapraszamy na warszawsk¹ Pragê w sobotê, 17 maja.

Fabryka Czekolady E.Wedel ul. Zamoyskiego 28/30

(wejœcie od ul. Lubelskiej) zwiedzanie w godz. 12:00-00:00.
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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

No¿e do kosiarek i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu

APTEKA czynna

7 dni w tygodniu oraz œwiêta

w godz. 7-22

ul. Jagielloñska 66A

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

POSUL o warszawskiej skarpie
no rzece, przez dziesiêciolecia

usypuj¹c tam co najmniej 10-

metrow¹ warstwê gruzu i

œmieci. Trud ówczesnych

mieszkañców jednak zniwe-

czono, tworz¹c na tym terenie

Wis³ostradê, odcinaj¹c¹ sku-

tecznie tereny podskarpowe

od Wis³y. Warszawa, co czêsto

podnosz¹ urbaniœci, nie ma

¿adnej okreœlonej struktury,

brak w niej funkcjonalnego

centrum w postaci kolejnych

rozpoznawalnych historycz-

nych warstw, obrastaj¹cych

najstarsz¹ czêœæ (jak np. w

Krakowie). Stolica rozwija³a

siê na zasadzie mozaikowoœci,

zlepków poszczególnych frag-

mentów, czêsto zupe³nie nie-

przystaj¹cych do siebie. Do-

brym przyk³adem jest szeroko

rozumiane Powiœle, czyli tere-

ny po³o¿one pod skarp¹ war-

szawsk¹. Mieszkañcy to co

powy¿ej, na górze, nazywali

„Karpatami”, czyli terenem nie-

dostêpnym i obcym. By³y to

dwa odrêbne œwiaty, pe³ne

kontrastów. Powiœle sw¹ bied¹

znacznie odbiega³o od luksu-

sów Nowego Œwiatu, a jego

opisy, jakie znajdujemy w „Lalce”

Prusa nie straci³y praktycznie

na aktualnoœci jeszcze w dwu-

dziestoleciu miêdzywojennym.

Pod skarpê niechêtnie zapusz-

czali siê nawet Niemcy pod-

czas II wojny œwiatowej. Jesz-

cze sporo po wojnie w Parku

Kazimierzowskim, tu¿ pod

skarp¹, mo¿na by³o zobaczyæ

sklecone z desek chaty. W³adze

miêdzywojennej Warszawy

wstydzi³y siê trochê lichoty

tych drewnianych zak³adów i

zak³adzików, szop, sk³adów,

gdzie strach by³o zapuszczaæ

siê po zmroku. St¹d pomys³y

przes³oniêcia ich pierzejow¹

zabudow¹ od Wybrze¿a

Gdañskiego. Praktycznie jedy-

nym zrealizowanym pomy-

s³em, który dotrwa³ do dziœ,

jest d³uga modernistyczna

kamienica na rogu ul. Wodnej

i Bugaj, postawiona jednak

prostopadle do Wis³y, co sku-

tecznie ograniczy³o mo¿liwoœæ

swobodnego poruszania  siê w

pasie podskarpia.

W³adze ró¿nych epok i

ró¿nych opcji nie bardzo mia³y

pomys³ na zagospodarowanie

Powiœla i wykorzystanie jego

potencja³u, nie maj¹ go te¿

dziœ. Widaæ w ich dzia³aniach

tendencjê do prób okie³znania

przestrzeni przez wyrywanie jej

naturze i betonowanie. Obecnie

trwa betonowanie bulwarów...

Po wojnie klasa robotnicza

uzyska³a nielimitowany dostêp

do piwa, które sprzedawano jako

napój o walorach zdrowotnych,

co wyra¿a³o has³o: „Pijcie

od¿ywcze piwo pañstwowych

browarów”. St¹d wysyp budek

z piwem, tak¿e nad Wis³¹.

Ostatnim z tych tradycyjnych

zdrojów, który siê osta³ jest Bar

Syrena (Pod Rur¹), przy moœcie

Gdañskim. Obecnie brak tanich

knajp powoduje, ¿e napoje wy-

skokowe pite s¹ w krzakach, a

potencjalnie piêkne tereny

spacerowe zaœmiecane. W

socjalizmie nie zajmowano siê

Powiœlem – mo¿na tam by³o

upchn¹æ Wis³ostradê – z punk-

tu widzenia miasta inwestycjê

szkodliw¹ i zupe³nie niepo-

trzebn¹. Szerokim gestem wpi-

sano te¿ œlimaki Trasy £azien-

kowskiej, które wygl¹daj¹ ³ad-

nie mo¿e z samolotu. W rze-

czywistoœci jednak wy³¹czaj¹ z

u¿ytkowania ca³e po³acie tere-

nów nadwiœlañskich. Przysz³e

losy Powiœla nie rysuj¹ siê

ró¿owo. Zabudowywane s¹

tereny w miejscu projektowanej

przed wojn¹ Alei Na Skarpie.

W ostatnich latach powsta³o

ponad 10 budynków potêguj¹-

cych chaos i czêsto definityw-

nie zamykaj¹cych mo¿liwoœci

sensownego zagospodarowa-

nia tych terenów. Atrakcyjnym

k¹skiem s¹ te¿ tereny nad

sam¹ Wis³¹, stanowi¹ce w³a-

snoœæ harcerzy i wodniaków.

Mamy poszatkowan¹ prze-

strzeñ, ze szpec¹cymi detala-

mi, p³otami zagradzaj¹cymi

przejœcie. Mariensztat i Pod-

zamcze, które kiedyœ stanowi³y

przestrzeñ wspóln¹, umo¿liwia-

j¹c¹ ci¹g³oœæ komunikacyjn¹

na jednym poziomie, za spraw¹

budowy trasy W-Z zosta³y

rozdzielone przez dodatkowe

drogi i parking dla samochodów

na usypanych skarpach. Arkady

Kubickiego te¿ s¹ chronione

przez ogrodzenie i stra¿ników.

Wieczorny spacer trzeba wiêc

dalej odbywaæ wzd³u¿ ha³aœli-

wej Wis³ostrady, nadrabiaj¹c

drogi.

Autor widzi co najmniej cztery

obiekty kompletnie bezsensowne,

szkodz¹ce miastu. Jednym z

nich jest w³aœnie Wis³ostrada,

która odgrodzi³a Warszawê od

Wis³y, zajmuj¹c ca³y teren,

mog¹cy s³u¿yæ wypoczynkowi

mieszkañców miasta. Pozo-

sta³e obiekty to: Pa³ac Kultury,

Cytadela i Stadion Narodowy.

Wszystkie maj¹ w³asne espla-

nady, czyli tereny niezabudo-

wane, s³u¿¹ce do obrony,

przedpola do ostrza³u. Te mili-

tarne porównania dobrze jed-

nak okreœlaj¹ wizjê twórców

tych budowli, które nie tyle

mia³y harmonijnie wpisywaæ

siê w krajobraz miasta, ale

nad nim dumnie dominowaæ.

Ka¿da z kolejnych inwestycji,

jak CNK „Kopernik” czy fontanny,

widziana jest jako osobny byt,

a nie element spójnej wizji

ca³ej przestrzeni szeroko rozu-

mianego Powiœla. A tylko w tym

kontekœcie mo¿na formu³owaæ

ich w³aœciw¹ ocenê. Tymczasem

nawet plany zagospodarowa-

nia s¹ tworzone coraz bardziej

wyrywkowo, bez zwracania

uwagi na ogólny kontekst.

Choæ nie ze wszystkim tezami

wyk³adu s³uchacze siê zgadzali,

g³ówn¹ osi¹ dyskusji, jaka

rozgorza³a po wyk³adzie by³y

propozycje zaradzenia proble-

mom i stworzenia sensownej,

spo³ecznie akceptowalnej wizji

rozwoju tych terenów. Powinny

one pe³niæ wiele funkcji, nie

faworyzuj¹c ¿adnej z grup, które

dot¹d zaspokaja³y tu swoje

potrzeby: kibiców, mi³oœników

piwa i prostych rozrywek oraz

deweloperów, a w³¹czaj¹c

innych mieszkañców oraz

turystów. Przez Powiœle po-

winny przebiegaæ równoleg³e

do brzegu Wis³y szlaki piesze i

rowerowe, zarówno na skarpie,

jak i pod ni¹, umo¿liwiaj¹ce np.

d³ugi spacer z ¯oliborza na

Czerniaków z dala od zgie³ku

miasta, z mo¿liwoœci¹ dania co

jakiœ czas odpoczynku nogom

w jakiejœ ma³ej, niedrogiej

knajpce po drodze. Podobnie

przy ulicach prowadz¹cych ze

Skarpy w dó³ powinny byæ

umiejscowione us³ugi zachê-

caj¹ce, aby siê tu zapuœciæ,

zbaczaj¹c z Traktu Królewskiego.

Istniej¹ prace dyplomowe

studentów oraz dobre praktyki

znane z innych miast europejskich,

które warto przy projektowaniu

takich zmian na Powiœlu wy-

korzystaæ. Temat wzbudzi³

du¿e zainteresowanie obecnych,

wiêc z pewnoœci¹ bêdzie

kontynuowany.

Spotkania POSUL odbywaj¹

siê w poniedzia³ki po 19.00, w

kawiarni „To siê wytnie” przy

Stalowej 46. Do koñca maja

zaplanowano jeszcze dwa

wyk³ady: 19 maja Tytus Brzo-

zowski - Gdzie jest Warszawa

w akwarelach Tytusa Brzozow-

skiego; 26 maja Katarzyna

Orgelbrand - Samuel Orgelbrand,

warszawski encyklopedysta.

Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Ostatni tydzieñ kwietnia up³ywa³ na stacji Centrum Nauki

Kopernik pod znakiem budowy ³¹czników, prac wykoñczeniowych

przy kielichowych kolumnach-wspornikach i przy stropie.

Na najni¿szej kondygnacji budowano przepompowniê, dziêki której

odprowadzana bêdzie woda i œcieki, gromadz¹ce siê poni¿ej stacji.

Wybudowano œciany przysz³ej klatki schodowej i w zwi¹zku z tym

mo¿na by³o zburzyæ pó³nocny tunel tymczasowy, tzw. false tunnel.

We wschodniej czêœci stacji równie¿ wyburzono dwa tunele tym-

czasowe i rozpoczê³o siê uszczelnianie wylotów tuneli w³aœciwych.

Podczas d³ugiego majowego weekendu trwa³y prace na

zamkniêtej Marsza³kowskiej. Wykonano frezowanie nawierzchni,

które przygotowuje jezdniê do wylania asfaltu. Powsta³a

sygnalizacja œwietlna, krawê¿niki, pasy jezdni, przejœcie przez

Œwiêtokrzysk¹ i oznakowanie poziome. Dziêki temu znów do

dyspozycji kierowców s¹ w tym miejscu trzy pasy ruchu w obu

kierunkach, zaœ do dyspozycji pieszych - skrzy¿owanie

Œwiêtokrzyska - Marsza³kowska.

Skrzy¿owanie alei Solidarnoœci z Targow¹ obros³o daszkami

wejœæ na stacjê metra Dworzec Wileñski. Trwa odtwarzanie Targowej,

która biegnie teraz nad stropem stacji. Pod ziemi¹ uk³adane s¹

granitowe posadzki i trwa wykañczanie galerii handlowych. Lada

chwila odtwarzana bêdzie równie¿ w okolicach stacji aleja Soli-

darnoœci. Na kondygnacji –1 œciany wyk³adane s¹ bazaltem, zaœ

posadzki granitem. W czêœci technicznej stacji powstaje sieæ

instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodnej i gazowej. Na

kondygnacji –2 wy³o¿ono ju¿ granitem ponad po³owê peronu.

Sufit zyska³ panele wyciszaj¹ce, w montowanych w³aœnie

prowadnicach lada dzieñ pojawi siê oœwietlenie.          (egu)

Budowa metra – CNK,

Marsza³kowska i Targowa
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patyczki, które odk³adaj¹ na

swoje miejsce, aby po raz

drugi u¿yæ w³aœnie tego, a nie

innego narzêdzia. Czy w takiej

sytuacji mówienie o ptasim

mó¿d¿ku nie jest, co najmniej,

nie na miejscu?

Wreszcie ptaki, przynajmniej

niektóre, przepiêknie œpiewaj¹.

Ssaki nie maj¹ tylu zalet. Proszê

zauwa¿yæ, ¿e anio³a maluje siê

ze skrzyd³ami ptasimi, a diab³a

– ze skrzyd³ami nietoperza,

który jest ssakiem.

- Jak siê fotografuje ptaki?

To chyba bardzo trudne zajêcie,

które oznacza wielogodzinne

pozostawanie na czatach.

Trzeba mieæ do tego wiedzê

ornitologa i benedyktyñsk¹

cierpliwoœæ?

- Fotografowanie ptaków to

przede wszystkim zrobienie

tysi¹ca zdjêæ, ¿eby wybraæ

jedno. Godziny spêdzone na

czatach? Tak, ale jakie to

przyjemne! Wiêkszoœæ fotogra-

fów robi zdjêcia ptakom „zza

siatki”, czyli chowaj¹c siê w

jakimœ sza³asie czy namiocie,

okrytym siatkami maskuj¹cymi.

W tej chwili, co prawda, metoda

ta jest mocno ograniczona, bo

nie mo¿na fotografowaæ przy

gnieŸdzie.

Ptaki maj¹ swoje œcie¿ki - jak

siê je pozna, to mo¿na sobie

przy takiej œcie¿ce usi¹œæ i

czekaæ. Wielokrotnie jednak

zdarza³o mi siê, ¿e jak sobie

na takiej œcie¿ce siedzia³em,

to ptaki mia³y wtedy swoje

sprawy w zupe³nie innym

miejscu. Dlatego ja raczej

chodzê i robiê du¿o zdjêæ.

- Które pory roku s¹

najdogodniejsze do fo-

tografowania ptaków?

- Najlepsze s¹ pory przylo-

tów i odlotów, czyli wiosna i

jesieñ. Nieciekawe jest lato, bo

ptaki siê wtedy pierz¹, czyli

zmieniaj¹ pióra, s¹ przez to

mniej sprawne, chowaj¹ siê,

trac¹ te¿ na barwach. Cieka-

wa dla fotografa bywa zima, bo

przylatuj¹ do Polski gatunki z

pó³nocy i mo¿na zobaczyæ

ptaki, których siê u nas normalnie

nie widuje. Wiosna jest najlep-

sza równie¿ z tego wzglêdu,

¿e drzewa jeszcze nie maj¹

liœci,  roœlinnoœæ wodna te¿ jest

jeszcze uboga, wiêc jest po

prostu ³atwiej.

- A pora dnia, czy ma znaczenie,

czy te¿ to wszystko jedno,

kiedy idziemy fotografowaæ?

- Najlepiej byæ na stanowi-

sku równo ze œwitem lub przed

zmierzchem, ale to jest regu³a

dla fotografuj¹cego w terenie.

Ja teraz coraz wiêcej fotogra-

fujê w mieœcie. Tu najcie-

kawsz¹ por¹ jest ... po³udnie,

które normalnie, nad wod¹,

czy w puszczy by³oby czarn¹

dziur¹. W parkach miejskich

w po³udnie jest najciekawiej,

bo przychodzi najwiêcej ludzi

karmi¹cych ptaki, które w

zwi¹zku z tym maj¹ przesta-

wione zegary. Nad Wis³¹ pa-

nuj¹ te same regu³y, co w

terenie. Tylko ¿e, tu¿ po œwicie,

na nadwiœlañskie œcie¿ki wy-

ruszaj¹ t³umy biegaczy, które,

niestety, p³osz¹ ptaki.

- Gdzie Pan najczêœciej

fotografuje? Czy ma Pan

swoje ulubione miejsca?

- Do moich ulubionych

miejsc nale¿¹ Stawy Milickie,

znajduj¹ce siê w dolinie Bary-

czy, w województwie dolnoœl¹-

skim. Stawy te, zak³adane

przez cystersów w XIII wieku,

traktowane dziêki temu przez

ptaki  jako naturalne zbiorniki

wodne, po³o¿one s¹ przy

szlaku ich wêdrówek, przy tzw.

Bramie Sudeckiej. To prawdzi-

wy ptasi raj, gdzie maj¹ swoje

tereny lêgowe ¿urawie, ³abê-

dzie, orliki i kanie. Niestety,

obecnie nastêpuje powoli pry-

watyzacja tych stawów i przej-

œcie na intensywn¹ hodowlê

karpi. Dla ptaków mo¿e siê to

smutno skoñczyæ.

Drugim takim miejscem,

po³o¿onym równie¿ na Dolnym

Œl¹sku, jest Zalew Mietkowski,

utworzony na rzece Bystrzycy.

Bywaj¹ tam olbrzymie stada

gêsi. W rekordowym roku by³o

ich ok. 60 tysiêcy.

S¹ te¿ takie miejsca, które

ka¿dy fotograf ptaków musi

przejœæ: Dolina Biebrzy, Park

Drawieñski, Dolina Narwi i

Narewki. Jednak, szczególnie

Biebrza robi siê ju¿ powoli

terenem typowo turystycznym,

co, oczywiœcie, dla ptaków nie

jest korzystne.

Mo¿na te¿ fotografowaæ

ptaki w Warszawie. Jeszcze do

niedawna praski brzeg Wis³y to

by³ teren, gdzie zachowa³a siê

autentyczna roœlinnoœæ nadwi-

œlañska. Wyciêcie zaroœli na

praskim brzegu w imiê jego

uporz¹dkowania oznacza dla

ptaków mniej miejsc do lêgów

i do ukrycia siê.

Pozostaj¹ jeszcze parki, a

szczególnie £azienki, gdzie

mo¿na spotkaæ dziêcio³y du¿e,

czarne i zielone, kosy i drozdy.

Co prawda to, co siê obecnie

z £azienkami robi, to jest istny

koszmar, jakiœ ponury Disney-

land. Chiñskie lampiony i

trawniki, przypominaj¹ce pola

golfowe. Nie mo¿e byæ inaczej,

skoro w Radzie Naukowej

Muzeum nie ma ani jednego

przyrodnika, za to kilku

ekonomistów.

Liczba gatunków ptaków

w £azienkach znacznie siê

obni¿y³a. Spotyka³em tam

dziêcio³a czarnego – ju¿ go nie

ma. Jeszcze niedawno by³o

kilka par dziêcio³a zielonego –

jest jedna. W tym roku uda³o

mi siê sfotografowaæ drozda

œpiewaka - by³ cztery dni i

poszed³ gdzie indziej.

Ta smutna sytuacja nie do-

tyczy tylko £azienek i nie tylko

samej bytnoœci ptaków. W

Warszawie nad Wis³¹ mo¿na

jeszcze niekiedy us³yszeæ

s³owika rdzawego, ale smutny

uœmiech wywo³uj¹ jego wysi-

³ki przekrzyczenia miejskiego

ha³asu. Niemcy przeprowadzili

niedawno ciekaw¹ obserwacjê

kosów. Otó¿ kosy wiejskie lub

leœne œpiewaj¹ bardzo ³adnie.

Natomiast miejskie – ju¿ ze

œpiewu zrezygnowa³y i wszel-

kie spory miêdzy sob¹ za³a-

twiaj¹ walk¹ wrêcz. Nie ma ju¿

turniejów œpiewaczych, bo

ich i tak ju¿ nie s³ychaæ. Tak to

cywilizacja wypiera kulturê na

rzecz agresji.

- Czy ma Pan swoje ulubione

gatunki ptaków, które najchêt-

niej Pan fotografuje i które

s¹ najlepszymi „modelami”?

- Moim ulubionym gatun-

kiem s¹ zdecydowanie wrony,

inteligentne ³obuzy, zorganizo-

wana mafia.

- Wrony miejskie, czy te na

polu?

- Za p³ugami chodz¹ teraz

mewy, a nie wrony. W terenie

wrony nie s¹ w tej chwili takie

czêste. One maj¹ doœæ pa-

skudny zwyczaj wy¿erania

sobie piskl¹t. W zwi¹zku z

tym, œrednia odleg³oœæ miêdzy

jednym a drugim wronim

gniazdem wynosi ok. 2 km. W

takim wypadku nie mog¹ byæ

doœæ powszechne. W mieœcie

jest ich wiêcej, bo odkry³y, ¿e

tu, szczególnie zim¹, ³atwiej

zdobyæ po¿ywienie.

Wrona siwa, jak sama nazwa

wskazuje, ubarwiona na siwo,

- czyli bezkrwawe ³owy Stefana K³osiewicza

dokoñczenie ze str. 1

z czarnymi oczami, skrzyd³ami

i ogonem, na g³owie maj¹ca

kilka odcieni czerni, uchodzi

obecnie za gatunek wschodnio-

europejski w odró¿nieniu od

zachodniego czarnowrona.

Bardzo atrakcyjne s¹ sroki,

ale piekielnie trudne do foto-

grafowania. Szczegó³y ich

upierzenia gin¹ albo w cie-

niach albo w œwiat³ach; w za-

sadzie przy bardzo s³onecznej

pogodzie, sportretowanie tego

ptaka jest w ogóle niemo¿liwe.

Dopiero dzieñ umiarkowanie

s³oneczny - to dobra pogoda

na srokê.

Fotogeniczne s¹ te¿ ptaki

drapie¿ne. Bielików jest coraz

wiêcej w samym œrodku miasta.

S¹ te¿ sowy – puszczyka foto-

grafowa³em w £azienkach. Lubiê

fotografowaæ dziêcio³y i w³aœci-

wie wszystkie gatunki ptaków.

Ograniczenia stosujê tylko wo-

bec go³êbi, chocia¿ czasami i

one te¿ siê tak zachowuj¹, ¿e

warto je sportretowaæ.

- Czy zdarzy³o siê Panu za-

obserwowaæ i sfotografowaæ

zwyczaje ptaków, okazywanie

przez nich uczuæ?

- Wielokrotnie. Przyk³adem

mog¹ byæ zaloty wron. Naj-

pierw d³ugo sta³y, dziób w

dziób. PóŸniej, prawdopodob-

nie samiec podniós³ patyczek

i wrêczy³ go samicy. Przez

jakiœ czas oba ptaki trzyma³y

go za dwa koñce. Potem sa-

mica wziê³a ten symboliczny

materia³ na gniazdo. Piêkna

scena.

Czasem z kolei, wystêpuje

agresja. Fotografowa³em

kiedyœ wronê po przejœciach –

urwany ogon, wyrwane pióra

ze skrzyd³a. Pozosta³e wrony

zachowywa³y siê wobec niej

agresywnie.

- Widaæ z tego, ¿e fotograf

mo¿e byæ œwiadkiem sytuacji

dramatycznych?

- Tak, ostatnio fotografowa-

³em w £azienkach kaczkê z

m³odymi. Pierwszego dnia,

gdy j¹ spotka³em, by³y z ni¹

cztery m³ode. Drugiego dnia,

gdy przyszed³em w to samo

miejsce - by³o ju¿ tylko jedno,

które na moich oczach porwa³y

wrony. I nawet sfotografowa³em,

choæ kiepsko to wysz³o, wronê

z tym kaczêciem w dziobie.

Przypuszczam, ¿e ta kaczka

by³a m³od¹ matk¹ i nie potrafi³a

sama m³odych obroniæ.

- Czy fotografowa³ Pan

ptaki egzotyczne?

- Fotografowa³em na Wyspach

Kanaryjskich, ale z marnym

skutkiem. To by³o na wyspie

Fuerteventura. Pojawi³a siê

czapla. Z³apa³em jeden aparat,

reszta sprzêtu zosta³a na

brzegu, i pogna³em za

czapl¹. Przyszed³ przyp³yw.

Kiedy wróci³em, woda by³a

po kolana.

Po tym i innych doœwiad-

czeniach wiem, ¿e nie trzeba

jeŸdziæ daleko. Oczywiœcie,

wybrze¿a Holandii czy Hiszpanii

w czasie ptasich przelotów s¹

bardzo ciekawe. Ale jeœli

chodzi o kwestiê gniazdowa-

nia, to Polska jest jednym z

najciekawszych krajów, swo-

ist¹ enklaw¹ w Europie. Tu, na

Pradze, jesteœmy o tyle w

szczêœliwej sytuacji, ¿e wystarczy

iœæ nad Wis³ê. Je¿eli mia³bym

gdzieœ wyje¿d¿aæ, to chcia³bym

pojechaæ w tundrê, gdzie ptaki,

nie znaj¹c ludzi, nie s¹ p³ochli-

we, mo¿na do nich podejœæ i

fotografowaæ je z bliska.

- Jest Pan autorem kilku

ksi¹¿ek, które s¹ nie tylko

albumami piêknych zdjêæ.

Czego one dotycz¹?

- Nie mog¹c równaæ siê z

wykszta³conymi ornitologami,

znalaz³em sobie w tej dziedzi-

nie niszê, pod tytu³em ptaki w

kulturze. Interesowa³y mnie

historie dokumentuj¹ce obec-

noœæ ptaków w tradycji, jak hi-

storia zwi¹zana ze s³owikiem

szarym, która wyró¿nia Pola-

ków wœród innych narodów.

Otó¿ od XVI w. istnieje w

Polsce ludowa, tzn. nienaukowa

nazwa s³owika szarego –

bekwarek. Pochodzi ona od

Walentego Bekwarka, nadwor-

nego lutnisty króla Zygmunta

Augusta.

„Nie ka¿dy weŸmie po Be-

kwarku lutniej”- powiedzia³ w

jednej z fraszek Jan Kochanow-

ski i w ten sposób, króla ptasich

œpiewaków porówna³ do króla

muzykantów dworskich.

Pierwsz¹ ksi¹¿kê „Ptaki

œwiête, przeklête i inne” wyda-

³o wydawnictwo „Prószyñski i

ska”, niestety, bez zdjêæ. Obec-

nie pojawi³a siê nadzieja na

wznowienie jej ju¿ ze zdjêcia-

mi. Nastêpn¹ ksi¹¿kê, „Przyro-

da w polskiej tradycji”, któr¹

pisa³em razem z córk¹ Olg¹, z

moimi fotografiami wyda³a

„Muza” w serii „Ocaliæ od za-

pomnienia”. Fascynuj¹ mnie

równie¿ roœliny i ich lecznicze

w³aœciwoœci, st¹d praca „Zio³a

czyli apteka Zap³ocie”, nato-

miast mrocznych aspektów

zió³ dotyczyæ bêdzie najnow-

sza ksi¹¿ka pt. „Z³e ziele”,

która uka¿e siê na pocz¹tku

przysz³ego roku.

Czekamy zatem na obiecane

publikacje i dziêkujemy za

rozmowê.

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Stefan K³osiewicz

 Ur. w 1949 r. w Warszawie, dr nauk farmaceutycznych,

pisarz i fotograf. Robi³ zdjêcia do materia³ów informacyjnych

stoiska polskiego na Œwiatowej Wystawie EXPO 2008 w

Saragossie. W tym samym roku prezentowa³ wystawê

fotograficzn¹ „Zwierzêta £azienek” na ogrodzeniu parku

w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Autor czterech

ksi¹¿ek dotycz¹cych miejsca ptaków i przyrody w polskiej

kulturze. Od 2012 r. prowadzi bloga „¯ycie w mieœcie”

www.zyciewmiescie.wordpress.com

Artyœci z prawego brzegu

Pogoda na srokê
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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

Choszczówka jest obszarem Bia³o³êki o niskiej, jednoro-

dzinnej zabudowie, poœród zieleni i lasów. Niestety, czêœæ

Choszczówki po³o¿ona jest przy linii kolejowej E-65 Warszawa

- Gdynia. Linia ta jest obecnie modernizowana z wykorzystaniem

œrodków unijnych. Paradoksem ca³ej sytuacji jest to, ¿e

modernizacja skutkuje pogorszeniem siê warunków bytowych

w³aœcicieli posesji wzd³u¿ linii kolejowej. Przebudowa

zwiêkszy³a prêdkoœæ poci¹gów, doprowadzaj¹c tym samym

do zwiêkszenia ha³asu oraz poziomu wibracji gruntu.

Mieszkañcy, w tym cz³onkowie stowarzyszenia Inicjatywa Miesz-

kañców Bia³o³êki, postanowili dzia³aæ. Zebrali oko³o pó³ tysi¹ca

podpisów pod wnioskiem, którego celem jest doprowadzenie do

zamontowania ekranów akustycznych wzd³u¿ torów kolejowych

– w wersji minimum na odcinku od ulicy Mehoffera do ulicy Chlub-

nej po obu stronach torów, czyli wzd³u¿ ulicy Zawiœlañskiej i ulicy

Piwoniowej. Niestety, nikt z przedstawicieli PKP PLK, w³adz dziel-

nicy, miasta czy nawet na poziomie ministerstwa nie wykazuje

woli rozwi¹zania problemu. W lakonicznych odpowiedziach

instytucje przerzucaj¹ siê odpowiedzialnoœci¹ oraz kompetencjami,

a pisma mieszkañców grzêzn¹ w machinie urzêdniczej.

Na wniosek mieszkañców Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Œrodowiska w marcu bie¿¹cego roku przeprowadzi³ pomiar ha³asu

kolejowego okreœlony w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z

dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnego poziomu

ha³asu w œrodowisku (Dz. U. z 2014r, poz. 112). Wyniki pomiaru

wykaza³y przekroczenie norm ha³asu i uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców.

Tym samym postulaty mieszkañców nabra³y umocowañ prawnych

i wykaza³y ca³kowit¹ ignorancjê ze strony PKP PLK, jak równie¿

w³adz zarówno samorz¹dowych, jak i centralnych.

Pytanie, jakie powinni zadaæ sobie decydenci, odpowiadaj¹cy

za tê sytuacjê, jest nastêpuj¹ce: czy wydawanie œrodków unijnych

z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów nie doprowadzi do

utraty tych œrodków? I czy nie taniej bêdzie wybudowaæ ekrany

na odcinku jednego kilometra przy jednoczesnym ograniczeniu

prêdkoœci poci¹gów w granicach miasta?

Spor¹ „zas³ugê” w ca³ej tej sytuacji nale¿y przypisaæ w³adzom

dzielnicy Bia³o³êka, które nie potrafi³y w odpowiednim czasie

porozumieæ siê z PKP PLK, tak jak to uczyni³y samorz¹dy

s¹siedniego Legionowa, dbaj¹c o w³asnych mieszkañców czy

to w samym Legionowie, czy te¿ w Chotomowie. I tak przebu-

dowa linii kolejowej przy biernoœci dzielnicy doprowadzi³a do

sytuacji, w której wybudowano wiadukt w linii ul. Mehoffera

bez schodów i wind, pozbawiaj¹c tym samym mieszkañców

Choszczówki mo¿liwoœci przedostania siê na drug¹ stronê

torów. Wybudowano filar wiaduktu centralnie na œrodku ulicy

Zawiœlañskiej, a ekrany na wiadukcie wybudowano od strony

lasu, gdzie nie ma ¿adnej zabudowy, natomiast od strony osiedla

domków jednorodzinnych – ju¿ nie. Mieszkañcy Choszczówki

zamieszkuj¹cy tereny wzd³u¿ torów kolejowych nadal walcz¹ o

ekrany, nadal domagaj¹ siê zmniejszenia prêdkoœci i wybudo-

wania brakuj¹cych ekranów na wiadukcie. Czy doczekaj¹ siê?

Czy zostan¹ wys³uchani? Razem z mieszkañcami naszej

dzielnicy bêdziemy walczyæ, aby tak siê sta³o!

Dariusz Olszewski

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki

Choszczówka

walczy o ekrany

Celem akcji Inicjatywy

Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)

jest skanalizowaæ Zielon¹ Bia-

³o³êkê jak najszybciej, najlepiej

do zakoñczenia bud¿etu UE

do 2020 r. Czy jest to realne?

Do niedawna wydawa³o siê, ¿e

nie ma na to szans. Bo jest za

ma³o ludzi, bo koszty s¹ zbyt

wysokie, bo jest daleko do

Skanalizowaæ Zielon¹ Bia³o³êkê
Rozpoczê³a siê akcja zbieranie podpisów za budow¹

kanalizacji we wschodniej Bia³o³êce, tj. na obszarze ogra-

niczonym Tras¹ Toruñsk¹, granicami dzielnicy i torami

kolejowymi. Nie chodzi o budowê kanalizacji na jednej

ulicy rocznie, ale o jak najszybsze systemowe rozwi¹zanie,

a na Bia³o³êce nieskanalizowane s¹ nie pojedyncze ulice,

ale ca³e obszary.

miejskiej sieci. Poza tym

Bia³o³êka ma inne priorytety

i braki w ka¿dym aspekcie.

Pieni¹dze unijne przeznaczane

s¹ na drogi, szko³y, przedszkola,

a tak podstawowa infrastruk-

tura jak kanalizacja jest wci¹¿

budowana ospale.

- W koñcu kwietnia posta-

nowi³em wzi¹æ sprawy w

swoje rêce – mówi inicjator

akcji i mieszkaniec Zielonej

Bia³o³êki Damian Niedzia³ek

– i zbieraæ podpisy za

szybsz¹ budow¹ kanalizacji

w stolicy kraju UE. W miêdzy-

czasie przy³¹czy³o siê do

mnie kilku mieszkañców.

- Wiêc dzia³amy. Obecnie

zbieramy podpisy poparcia dla

naszej petycji do w³adz Bia³o³êki

o realizowanie tej inwestycji

– dodaje. – Co prawda chodzi

o niema³e pieni¹dze, ale kiedy

mamy to zrobiæ, jak nie w

ostatnim bud¿ecie – tak szczo-

drym dla Polski. Czêœæ z tych

kwot musi daæ miasto jako

wk³ad w³asny. Mo¿e chocia¿

teraz wynagrodzi nam budowê

oczyszczalni Czajka. W koñcu

to czysta ekologia. Bo czy to

nie paradoks, ¿e oczyszczal-

nia obs³uguj¹ca wiêkszoœæ

Warszawy znajduje siê w naszej

dzielnicy, a najwiêcej osób nie

ma tu kanalizacji, w tym ca³e

osiedla mieszkaniowe, np.

Olesin?

Zbieraj¹c podpisy, miesz-

kañcy chc¹ uzmys³owiæ dziel-

nicowym radnym, ¿e ten pal¹-

cy problem trzeba rozwi¹zaæ.

Mieszkañcy bardzo chc¹ kana-

lizacji, bo to du¿e u³atwienie.

Pamiêtajmy, ¿e oprócz braku

kanalizacji mieszkañcy czê-

sto nie maj¹ tutaj dostêpu do

wodoci¹gu, gazu miejskiego

czy drogi utwardzonej, wiêc

przed nami jeszcze bardzo

du¿o pracy.

Jak sytuacja wygl¹da dzisiaj?

– Co prawda dopiero zaczyna-

my, ale obecnie mamy ponad

100 podpisów – informuje ini-

cjator akcji. – Apelujê do

mieszkañców, by wsparli tê

inicjatywê. Jeœli sami nie za-

dbamy o swoje sprawy, to

nikt za nas tego nie zrobi.

Lista miejsc w których znaj-

duj¹ siê formularze do zbierania

podpisów w sprawie budowy

kanalizacji:

- Agencja Pocztowa ul.

Mochtyñska 92,

- Agencja Pocztowa ul.

Ostródzka 119,

- Sklep Spo¿ywczy ul.

Ruskowy Bród  59,

- Sklep Idea ul. Zdziarska 40,

- Sklep Spo¿ywczy ul.

Cieœlewskich 17 (Szamocin),

- Sklep Spo¿ywczy ul.

Ostródzka 151,

- Zielony Sklepik ul.

Lewandów 43,

- Sklep Spo¿ywczy ul.

Ostródzka 73a.

Anna Wolska

Inicjatywa

Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/Inicjatywa-
MieszkancowBialoleki
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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

GITARA 881-037-630

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

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

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 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

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

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

NIERUCHOMOŒCI

GOC£AWEK sprzedam 75%

udzia³ów w nieruchomoœci

(300 m2) + grunt w tym 2 wolne

lokale, tel. 691-490-140

ZATRUDNIÊ

NA PRODUKCJE ELEKTRONIKI

- Zielonka, monter elektronik,

technik monta¿u, automatycznego

p³yt PCB, technik uruchamiania

p³yt PCB, technik energo-

elektronik. Osoby z doœwiad-

czeniem, tel. 22 713-81-97,

joanna.krupa@partnerpraca.pl

NA PRODUKCJE KOSMETYKÓW

- TARGÓWEK FABRYCZNY,

pakowaczki, kontrola jakoœci,

pomoc technika, tel. 22 713-81-97,

joanna.krupa@partnerpraca.pl

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 ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ 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:

14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 maja

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

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

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

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, na scenie kontynentu

dzieje siê du¿o Ÿle nazwanych

zjawisk. Putin przychodzi, aby

pomagaæ Rosjanom na terenie

innych pañstw. W Polsce wy-

bierzemy pos³ów do Europar-

lamentu. W Eurowizji pokaza-

no kobietê z brod¹.

Nazwijmy te zjawiska. Ponie-

wa¿ Ukraiñcom zabrak³o takty-

ki i nie zorganizowali okr¹g³e-

go sto³u, zosta³y zagro¿one in-

teresy Rosji, a nie Rosjan. Inte-

resów broni rosyjska armia,

przebrana za „ufo-ludki”. Polscy

kandydaci na europos³ów te¿

s¹ przebierañcami. Partyjnymi

i koœcielnymi. Aliœci odwrotnie.

Nie bêd¹ biæ siê o interesy

Polski w UE. Zatrudniaj¹ ich

sk³ócone narcystyczne partie, a

nie rz¹d i Sejm RP. Wybitnoœæ i

kwalifikacje s¹ bez znaczenia.

Niezale¿ni, wykszta³ceni, pra-

cowici ludzie nie s¹ nawet t³em

w tej kampanii wyborczej.

Nikomu nieznany wczeœniej,

nieogolony osobnik nazwany

kobiet¹ z brod¹ postawi³

kropkê nad „i” zidioceniu pojêcia

wolnoœci i europejskiej de-

mokracji. A wystarczy³o na

castingu podnieœæ jego kieckê

do góry, aby zobaczyæ wursta.

Co gorsze, Ÿle nazwani prze-

bierañcy i ufo-ludki wygrywaj¹

na rzecz ufo-Rosji. Rykoszetem

na rzecz ufo-islamu.

Wiosna to czas porodów w

przyrodzie. Bêd¹ rodziæ siê

szczeniêta i kociêta. Ca³e

mnóstwo. Zwierzaczki w szyb-

kim tempie urosn¹. Poniewa¿

wg przys³owia musi to na Rusi

a w Polsce to jak kto chce, aliœci

szybko zape³ni¹ siê kojce i

klatki schronisk i fundacji „na

rzecz” zwierz¹t. Zwierzaki

bêd¹ dopychane jak podró¿ni

w tokijskim metrze do granicy,

w której rzecz zwierz¹t jest

najmniej wa¿na. Z niewiado-

mych przyczyn schroniska pê-

kaj¹ w szwach. Nagminne s¹

zagryzienia i choroby zakaŸne.

Spo³eczeñstwo ³o¿y coraz

wiêksze kwoty, a jest coraz

gorzej. Zgadzam siê z Micha-

³em Olszañskim, dziennikarzem

radiowo-telewizyjnym, ¿e bez-

pañskich zwierz¹t przybywa.

Prezenter o wielkim sercu od

lat przeprowadza adopcje

zwierz¹t przed kamerami. Za-

znacza te¿, ¿e patologia porzu-

ceñ ¿ywych i czuj¹cych stwo-

rzeñ nie ma koñca. Zgadzam

siê. To siê nie skoñczy dopóty,

dopóki z³e prawo nie powstrzy-

ma barbarzyñstwa i chciwoœci.

Z przykroœci¹ przygl¹dam siê

coraz mocniej propagowanym

akcjom czipowania i steryliza-

cji zwierz¹t za darmo. Ubodzy

ludzie za kilka groszy dotacji

samorz¹dowej bior¹ coraz

wiêcej psów i kotów, tworz¹c

odpowiednik „rodzinnych do-

mów dziecka”. Niepisane prawo

pozwala urzêdom dotowaæ

ka¿dego, kto przygarnie porzu-

conego zwierzaka. Skala pro-

blemu rzeczywiœcie roœnie. Jak

sugerowa³em wczeœniej, aby

zobaczyæ prawdê, nale¿y kieckê

podnieœæ do góry i odrzuciæ

wyborczy wurst na bok.

Przede wszystkim nie ma nic

za darmo. S³owo w³aœciciel i

równowa¿ne opiekun, hodow-

ca, to osoba odpowiedzialna

moralnie i finansowo za dobro-

stan ka¿dego podopiecznego.

Ingerencjê pañstwa i samorz¹-

dów ograniczy³bym g³ównie do

przestrzegania i egzekwowania

prawa. Ka¿dego, kto wyci¹ga

rêkê po „darmowe” pieni¹dze

podatników, zobowi¹za³bym do

odpracowania równowartoœci

dotacji w schronisku, lecznicy

dla zwierz¹t  lub uczestnictwa

w wy³apywaniu bezdomnych

zwierzaków. Wprowadzi³bym

obowi¹zek urzêdowej rejestra-

cji i sterylizacji zwierzaków nie

maj¹cych praw do rozp³odu,

zwi¹zków hodowców danego

gatunku. Je¿eli kogoœ nie staæ

na kosztowne hobby to…

... proszê zobaczyæ: dzik

jako gatunek jest zwierzêciem

absolutnie bezpañskim. Mno¿y

siê w dynamicznym tempie. Na

obrze¿ach Warszawy dzika

mo¿na spotkaæ równie czêsto

jak porzuconego kota czy psa.

Nikt nie kwestuje za powsta-

niem schronisk dla dzików, dar-

mowym chipom i kastracjom.

Ma³o kto chce dzika w domu.

Ba! Spo³eczeñstwo ¿¹da od-

strza³u dzików. Czuje siê zagro-

¿one, a zagro¿enie zoonozami

jest du¿o mniejsze ni¿ u psów i

kotów. Koszty interwencji i

szkód spowodowanych przez

dziki s¹ ¿adne w porównaniu z

kwest¹ na rzecz psów i kotów.

Gdyby znalaz³y siê te same

pieni¹dze na dziki, spo³eczeñ-

stwo natychmiast pokocha³oby

je t¹ sam¹ chciw¹ i ob³udn¹

mi³oœci¹, co psy i koty. Tak

proszê Szanownych Pañstwa

wygl¹da sytuacja pod spo-

³eczn¹ kieck¹. Popieram red.

Olszañskiego i ka¿dego w

adopcjach, ale te¿ namawiam

do powiedzenia ca³ej prawdy,

a zw³aszcza o Ÿródle patologii.

PS. A prywatnie bardzo

podoba³y mi polskie S³owianki.

Delikatnie prowokuj¹ce, za-

dbane, zgrabne, rozœpiewane

i roztañczone. Pojecha³y na

wystêp praktycznie bez dotacji

i nie na darmo.

Trans Europa

Na podstawie w zwi¹zku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 687

j.t., ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postêpowania administracyjnego

(DZ. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 j.t. ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca

2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 361 j.t., ze zm.),

ZAWIADAMIAM,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie

administracyjne na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego dzia³a Zastêpca

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, 03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, z³o¿ony 24. marca

2014 roku, sprostowany 6.maja 2014 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na

realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na rozbudowie ulicy Topolowej i ulicy Leœnej

Polanki na odcinku od ulicy Hanki Ordonówny do ulicy Topolowej w Warszawie

w zakresie nawierzchni jezdni ulic, nawierzchni chodników, nawierzchni zjazdów,

odwodnienia drogi, budowy kanalizacji deszczowej i ogólnosp³awnej, przebudowy sieci

telekomunikacyjnej i sieci elektroenergetycznej oraz demonta¿u istniej¹cego oœwietlenia

drogowego, budowy oœwietlenia drogowego, przebudowy przepustu drogowego,

wycinki koliduj¹cych drzew i krzewów, rozbiórki koliduj¹cych ogrodzeñ,

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-01-20, oznaczonych nr: 9/6 - cz. (dz. projektowana 9/8),

10/19 - cz. (dz. projektowana 10/27), 11/6;

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-01-21, oznaczonych nr: 1/6, 2/1 - cz. (dz. projektowana 2/7),

2/2, 3/23, 6/35 – cz. (dz. projektowana 6/63), 6/44 – cz. (dz. projektowana 6/65), 6/45,

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-01-28, oznaczonych nr: 12/1 – cz. (dz. projektowana 12/9),

13/1 – cz. (dz. projektowana 13/5), 4/6 – cz. (dz. projektowana 4/46), 5 – cz. (dz. projektowana

5/4), 12/4 – cz. (dz. projektowana 12/11), 13/2, 108/1 – cz. (dz. projektowana 108/4), 108/2 cz.

(dz. projektowana 108/6).

Realizacja inwestycji wymaga czasowego zajêcia terenu:

- z obrêbu 4-01-20 dzia³ki nr 9/6 – cz. (dz. 9/7 pod przebudowê infrastruktury), 10/16, 10/19 - cz.

(dz. 10/26 pod przebudowê infrastruktury),

- z obrêbu 4-01-21 dzia³ki nr: 2/1 – cz. (dz. 2/6 pod przebudowê drogi), 3/37, 6/35 - cz. (dz. 6/62

pod przebudowê drogi),

- z obrêbu 4-01-28 dzia³ki : nr 12/1 (dz. 12/8 pod przebudowê infrastruktury), 13/1 (dz. 13/4

pod przebudowê infrastruktury).

Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 193, pokój nr 301, w godzinach

pracy Urzêdu, do czasu wydania decyzji.

Milka i szczeniaki
Na nowe domy czeka szeœæ 6-tygodniowych szczeni¹t. Dwie suczki, cztery psy. Wszystkie s¹

aktywne i weso³e. Bêd¹ du¿ymi psami. Ich matka jest mieszañcem owczarka niemieckiego.

Szczeniaki s¹ dwukrotnie odrobaczone i po szczepieniu.

Mama Mila jest m³od¹, oko³o pó³toraroczn¹ suni¹. B³¹ka³a siê po dzia³kach pod Warszaw¹,

gdzie siê oszczeni³a. Na szczêœcie trafi³a na ludzi, którzy jej pomogli. Pojecha³a do domu

tymczasowego. Jest bardzo przyjazna, zarówno do doros³ych, jak i do dzieci. Zachowuje

czystoœæ w domu. Jest cwana, potrafi

otwieraæ drzwi, a przez niewysokie p³otki

mo¿e uciekaæ. Niestety, panicznie boi siê

smyczy. Trzeba powoli j¹ uczyæ i nagradzaæ

za dobre zachowanie.

Ca³a rodzinka jest pod opiek¹ Fundacji

Noga w £apê. Pieski przebywaj¹ w

Warszawie. I czekaj¹ na dobre domy.

Kontakt: 518-693-658

fundacja@nogawlape.org
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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

Powoli zbli¿amy siê do pó³metka

prac przy bud¿ecie partycypa-

cyjnym na rok 2015. Najtrud-

niejsze zadania jeszcze przed

nami. Zakoñczony zosta³ ju¿

etap prac nad zbieraniem

wniosków do bud¿etu. Z na-

szej dzielnicy wp³ynê³o ich 95

na ogóln¹ liczbê ponad 2200

w ca³ej Warszawie. Wynik,

moim zdaniem, ca³kiem niez³y.

W terminie wyznaczonym za-

rz¹dzeniem Pani Prezydent, z

formaln¹ weryfikacj¹ wniosków

upora³y siê merytoryczne

wydzia³y urzêdu. Odrzucono

pocz¹tkowo 20 wniosków, ale

zespó³ ds. bud¿etu partycypa-

cyjnego, któremu na Pradze

przewodniczê, korzystaj¹c ze

swoich uprawnieñ wniós³ o

ponown¹ weryfikacjê trzech z

nich. Dwa uda³o siê obroniæ i

w rezultacie do kolejnego

etapu preselekcji stanie ich 77.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ odrzu-

cania wniosków na Pradze

Pó³noc by³y b³êdy formalne w

nich pope³nione, a mianowicie

brak zgody osób popieraj¹-

cych wnioski na przetwarzanie

swoich danych osobowych, co

by³o w ocenie osób tworz¹-

cych przepisy prawne warun-

kiem niezbêdnym w ca³ej pro-

cedurze. Drug¹ barier¹ by³y

zgody konserwatorów. Kilka

projektów ich nie otrzyma³o,

szczególnie te, które dotyczy-

³y Parku Praskiego. W dwóch

sprawach zaprotestowa³ wy-

dzia³ ochrony œrodowiska,

sprzeciwiaj¹c siê wycinkom

drzewostanu. Pe³na lista 82

projektów zosta³a poddana

kolejnej obróbce na posiedze-

niu zespo³u, który podzieli³ je

na kilka kategorii, by zgodnie

z zarz¹dzeniem Pani Prezy-

dent, doprowadziæ do tema-

tycznych spotkañ preselekcyj-

nych. Postanowiliœmy wiêc,

aby takich spotkañ by³o trzy.

Dlaczego trzy - maj¹ tu zna-

czenie wzglêdy techniczne: o

ile mo¿na spokojnie przed g³o-

sowaniem zapoznawaæ siê z

projektami w gronie 20-30

osób, to nie da siê tego w gro-

nie 80. W pierwszych dwóch

spotkaniach wezm¹ udzia³ ci

wnioskodawcy, których wnio-

ski zosta³y przez nas zakwali-

fikowane do kategorii „inwesty-

cyjne”. Wniosków tych by³o

zdecydowanie najwiêcej, bo

prawie 50. Pozosta³e wype³ni-

³y formu³ê „spo³eczne” i „inne”.

Na ka¿dym ze spotkañ obecni

wnioskodawcy otrzymaj¹ pe-

³ny wykaz wszystkich 82 z³o-

¿onych wniosków, mo¿liwoœæ

zaprezentowania swojego

oraz wezm¹ udzia³ w g³osowa-

niu, wybieraj¹c ze wszystkich

piêæ najbardziej - ich zdaniem

– interesuj¹cych, obdzielaj¹c

je punktami od 5 do 1. Na dwie

sprawy ju¿ dziœ zwracam

szczególn¹ uwagê. Brak wnio-

skodawcy lub jego pe³nomoc-

nika na spotkaniu preselekcyj-

nym powoduje dyskwalifikacjê

wniosku. G³osowaæ trzeba na

piêæ wniosków, przydzielaj¹c

im od 5 do 1 punktu. Ka¿de

inne g³osowanie powoduje

dyskwalifikacjê karty. Do

dalszego etapu, czyli do po-

wszechnego g³osowania przez

mieszkañców przejdzie 50

projektów, które uzyskaj¹

najwiêcej g³osów po spotka-

niach preselekcyjnych. Osta-

teczne g³osowanie osobiste,

korespondencyjne lub przez

internet nad 50 projektami

bêdzie trwa³o kilka dni i

zakoñczy siê 30 czerwca.

Dopiero po tej dacie dowiemy

siê, które projekty w ramach

1,2 miliona przeznaczonych

na bud¿et partycypacyjny w

2015 roku bêd¹ realizowane.

PS. 25 maja w wyborach do

Parlamentu Europejskiego

polecam listê nr 3.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Bud¿et partycypacyjny cz. 3

Nastêpna dobra wiadomoœæ

dla lewicy – Sylwester Kwiecieñ

z SLD wygra³ przedterminowe

wybory i zosta³ wybrany prezy-

dentem Starachowic, pokonuj¹c

w drugiej turze kandydata

Prawa i Sprawiedliwoœci. Po

raz kolejny w ostatnim czasie

okaza³o siê, ¿e Platforma

Obywatelska traci na znaczeniu

i pasmo jej sukcesów wybor-

czych siê koñczy. Wybory w

Starachowicach pokaza³y dwie

rzeczy: po pierwsze, potwier-

dzi³y obserwowany od pewne-

go czasu wzrost poparcia dla

PiS-u, po drugie pokaza³y, ¿e

Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej jest atrakcyjn¹ alternatyw¹

dla Platformy Obywatelskiej. I

jak widaæ równie skuteczn¹ w

powstrzymaniu partii Kaczyñ-

skiego w jej marszu po w³adzê.

To bardzo wa¿ny sygna³

przed wyborami do Europarla-

mentu. Jeœli zwyciêstwo SLD

nie zostanie przez ogólnokra-

jowe media przemilczane, to

miliony wyborców g³osuj¹cych

dot¹d na Platformê tylko w

obawie przed PiS-em zobaczy,

¿e tak dalej byæ nie musi. ¯e

jest alternatywa w postaci So-

juszu Lewicy Demokratycznej,

którego rz¹dy by³y o niebo

lepsze od dzisiejszej ekwili-

brystyki Donalda Tuska.

O tym powinni pamiêtaæ

warszawiacy, którzy za nie-

ca³e dwa tygodnie – 25 maja -

udadz¹ siê do urn wyborczych,

aby wybraæ swoich przedsta-

wicieli do Parlamentu Europej-

skiego. Mam nadziejê, ¿e

zrobi¹ to licznie, bo wbrew

powszechnemu odczuciu, te

wybory s¹ bardzo wa¿ne.

Przede wszystkim dlatego, ¿e

dziœ wiêkszoœæ prawa powstaje

w Unii Europejskiej, wiêc war-

to wys³aæ tam takich swoich

przedstawicieli, którzy maj¹ o

tym pojêcie. Takich, którzy w

obliczu kryzysu nie bêd¹

myœleæ, jak dot¹d, o ratowaniu

banków, ale o finansach zwy-

k³ych obywateli. Dla których

œrodki z Unii Europejskiej po-

winny iœæ nie tylko na nieudolnie

budowane drogi, ale równie¿

na edukacjê, rozwój i pomoc

dla obywateli. To w³aœnie tak¹

filozofiê prezentuj¹ europejscy

socjaliœci, których lider –

przewodnicz¹cy Parlamentu

Europejskiego i kandydat na

komisarza (premiera) UE

Martin Schulz goœci³ 1 maja w

Polsce, na zaproszenie SLD.

Nieprzypadkowo przyjecha³

w³aœnie wtedy, w dniu Œwiêta

Pracy – po prostu lewica

chcia³a pokazaæ, co jest dla

nas priorytetem.

Wiedz¹ o tym wszyscy

kandydaci Sojuszu Lewicy

Demokratycznej w wyborach

do Europarlamentu. War-

szawskiej listy SLD nie trzeba

zbytnio rekomendowaæ. Takie

nazwiska jak Wojciech Olejni-

czak, Katarzyna Piekarska,

Marek Balicki, Piotr Gadzinow-

ski, Krystian Legierski czy

Alicja Tysi¹c mówi¹ same za

siebie. A to nie wszystko, bo

jest jeszcze prof. Ma³gorzata

Winarczyk-Kossakowska,

by³a prezes MPT El¿bieta

Wiœniewska i wreszcie lider

Federacji M³odych Socjalde-

mokratów Grzegorz Gruchalski.

Kandydaci z listy wyborczej

nr 3, czyli koalicji Sojuszu

Lewicy Demokratycznej i

Unii Pracy gwarantuj¹, ¿e

mój g³os w tych wyborach na

któregoœ z nich na pewno

nie bêdzie zmarnowany. Ja

Pañstwu obiecujê to samo.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

SLD zwyciê¿a na krok

przed eurowyborami
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Ju¿ kilka dni dzieli nas od

trzecich dla Polski wyborów do

Parlamentu Europejskiego.

Wolne wybory to w demokra-

tycznych krajach œwiêto. Œwiê-

to demokracji, czyli systemu,

o który wielu kandydatów z

obecnych list walczy³o z nara-

¿eniem ¿ycia i zdrowia. Jak

przewrotnie mawia³ Winston

Churchill, demokracja to naj-

gorszy system, ale nie wymy-

œlono nic lepszego. To system

sprawowania rz¹dów, gdzie

Ÿród³o w³adzy stanowi wiêk-

szoœæ obywateli. Jednak sam

akt wyborczy w formie zorga-

nizowanego g³osowania nie

musi byæ stricte aktem demo-

kratycznym, jeœli nie idzie za

nim idea demokracji. Wtedy

wybory staj¹ siê przykrywk¹ i

wygodnym pretekstem do

wprowadzania rozwi¹zañ nie-

demokratycznych. To, ¿e W³a-

dimir Putin w ci¹gu 2 miesiêcy

zorganizowa³ 3 referenda, nie

znaczy, ¿e by³y one w pe³ni

demokratyczne. Podobnie, jak

brak reklamacji nie œwiadczy o

tym, ¿e wszystkie spadochro-

ny dzia³a³y prawid³owo. Nie

warto godziæ siê nawet na

pó³demokratyczne rozwi¹zania,

bowiem gdyby konkurs Eurowizji

oceniali wy³¹cznie widzowie,

a nie po po³owie z jurorami,

to nasze piêkne s³owiañskie

panie zajê³yby 5. miejsce, a

nie 14. A gdyby tak zapuœci³y

miesi¹c przed konkursem

brody, to pierwsze zwyciêstwo

mielibyœmy jak w banku.

Warto wiêc wzi¹æ los Polski

i Europy w swoje rêce i 25

maja pójœæ do lokali wybor-

czych. W 10. rocznicê cz³on-

kostwa Polski w Unii Europej-

skiej wybierzemy 51 polskich

deputowanych, którzy bêd¹

reprezentowaæ nasz kraj, na-

sze interesy i nasze lokalne

potrzeby. Nikt, ¿aden euro-

sceptyk sprzed 10 lat, nie za-

kwestionuje korzyœci finanso-

wych, jakie odnios³a Polska

dziêki przynale¿noœci do

wspólnoty. Jako kraj wci¹¿ na

dorobku, nadganiaj¹cy straco-

ny przez 45 lat PRL-u czas,

otrzymujemy znacznie wiêcej

œrodków z unijnej kasy, ni¿

wynosi nasza sk³adka. Nasze

miasta, gminy, wsie piêkniej¹ i

staj¹ siê coraz bardziej nowo-

czesne. Polskie autostrady,

mosty, stadiony i inne obiekty

u¿ytecznoœci publicznej wy-

prowadzi³y nas z zaœcianka

Europy. Polskim rolnikom,

dziêki dop³atom bezpoœrednim,

¿yje siê lepiej. Polskie samo-

rz¹dy ch³on¹ œrodki unijne jak

g¹bka. II linia warszawskiego

metra, która zostanie oddana

do u¿ytku na jesieni br., w po-

³owie (2,77 mld z³) zosta³a do-

finansowana œrodkami unijny-

mi. Most Marii Sk³odowskiej-

Curie otrzyma³ 374 mln z³ i

by³a to najwiêksza w historii

stolicy dotacja na projekt dro-

gowy. Ponad 2 mld z³ w³adze

stolicy pozyska³y na moderni-

zacjê i rozbudowê oczyszczal-

ni œcieków „Czajka”, dziêki

czemu œcieki nie zanieczysz-

czaj¹ Wis³y, a mieszkañcy od-

dychaj¹ œwie¿ym powietrzem.

Ogó³em w ci¹gu 10 ostatnich

lat sto³eczny ratusz pod prze-

wodnictwem prezydent Hanny

Gronkiewicz-Waltz pozyska³

na ró¿ne inwestycje 8,3 mld z³

z Unii Europejskiej. To prawie

jeden bud¿et miasta. A warto

podkreœliæ, ¿e dostêpnoœæ

œrodków to jedno, a umiejêt-

noœæ ich pozyskania i prawid³o-

wego wykorzystania to drugie.

Du¿ym i niezrozumia³ym

problemem jest jednak bardzo

niska frekwencja w eurowybo-

rach. Przy œredniej unijnej 43%,

frekwencja w Polsce w 2004 r.

wynios³a 20%, a w 2009 r. nie-

wiele ponad 24%. Smutne jest

to, ¿e tylko co czwarty Polak

jest zainteresowany losami

swojego kraju. Za to prawie

ka¿dy wyra¿a swoje opinie i

krytykuje jak to jest Ÿle, a sam

nie uczyni³ nic, aby by³o lepiej.

Czy pójœcie raz na 5 lat do lo-

kalu wyborczego to a¿ tak du¿y

wysi³ek? Zachêcam gor¹co,

abyœmy skorzystali ze swojego

konstytucyjnego prawa i spe³ni-

li swój moralny obowi¹zek. Bo

jeœli tego nie zrobimy, odbierze-

my sobie prawo do krytykowa-

nia i narzekania. Wybierzmy

swoich kandydatów odpowie-

dzialnie, z uwzglêdnieniem

tego, ile dokonali w przesz³o-

œci, jak wysokie maj¹ kompe-

tencje, czy znaj¹ jêzyki obce i

co interesuj¹cego maj¹ w swo-

ich programach. Na liœcie nr 8

Platformy Obywatelskiej z pew-

noœci¹ znajdziecie Pañstwo

wielu kompetentnych i spraw-

dzonych kandydatów. G³osuj-

my pozytywnie, nie poni¿ajmy

nikogo, nawet pastuchów, a

w³aœciwie pasterzy. Wybierzmy

ludzi Europy, bo sami jesteœmy

ludŸmi Europy!

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Zag³osujmy w eurowyborach

Wykonanie bud¿etu miasta

w 2013 r. to kompletna pora¿ka

Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej

ekipy. Gdzie spojrzeæ, tam

klapa. Przychody z PIT i CIT

zosta³y przeszacowane o 9%,

zapewne pod wp³ywem

opowieœci premiera Tuska o

zielonej wyspie. Przychody ze

sprzeda¿y biletów komunikacji

miejskiej przeszacowano o

11%, a przychody z op³aty

œmieciowej o 71%; to z kolei

wynika z nieudolnych dzia³añ

ratusza: chybionej podwy¿ki

cen biletów i nieudanej refor-

my œmieciowej. Ale najgorzej

sprawa siê ma z inwestycjami.

W stosunku do bud¿etu, którym

tak siê chwali³a pani prezydent

jeszcze w kampanii referen-

dalnej, wykonanie inwestycji

wynios³o zaledwie 57%. Tak

Ÿle nie by³o nawet w czasach

Lecha Kaczyñskiego.

Przy okazji wysz³a na jaw

ciekawa rzecz. W zwi¹zku z tak

kiepskim wykonaniem bud¿etu

miasto mia³o nadwy¿kê oko³o

600 mln z³. Pod koniec roku z³

Hanna Gronkiewicz-Waltz naby³a

za 499,9 mln obligacje skarbowe.

W kilka dni póŸniej rz¹d od niej

te obligacje odkupi³. Celem tej

operacji by³a poprawa stanu

bud¿etu pañstwa w dniu 31

grudnia, w którym sporz¹dza siê

sprawozdania finansowe.

„Miasto na tej kilkudniowej lokacie

zarobi³o; podobny manewr na

prze³omie 2011 i 2012 r. przyniós³

miastu ok. 100 tys. z³ zysku” –

mówi Agnieszka K³¹b, rzecznik

ratusza. Wtedy manewr dotyczy³

kwoty 550 mln z³.

Trudno oczywiœcie, nie wiedz¹c

przez ile dni miasto posiada³o

obligacje, oceniaæ procentow¹

op³acalnoœæ operacji, nale¿y

jednak postawiæ kilka pytañ.

Czy zakup obligacji by³ najko-

rzystniejsz¹ form¹ ulokowania

wolnej gotówki? W roku, w

którym odnotowano tak kiepskie

wykonanie inwestycji, znaczne

nadwy¿ki na kontach miasta

musia³y pojawiaæ siê wielokrot-

nie. Czy le¿a³y bezu¿ytecznie

na rachunkach bie¿¹cych, czy

te¿ stosowano lokaty krótkoter-

minowe (overnight)?

Je¿eli nie stosowano lokat,

miasto straci³o znaczne przy-

chody – jak widaæ, id¹ce w

setki tysiêcy, a mo¿e i w milio-

ny z³otych. Je¿eli stosowano

lokaty, to by³y one najprawdo-

podobniej korzystniej oprocen-

towane ni¿ obligacje skarbowe.

Czy zatem kupuj¹c na zasadzie

overnight obligacje za pó³ mi-

liarda zrezygnowano z korzyst-

niejszej formy ulokowania tych

pieniêdzy, by wesprzeæ bud¿et

rz¹du kierowanego przez

partyjnego zwierzchnika Hanny

Gronkiewicz-Waltz, rz¹du,

który bezlitoœnie egzekwuje

z kasy miasta op³atê jano-

sikow¹?

Zakup papierów wartoœcio-

wych nie podlega pod prawo

zamówieñ publicznych, nie ma

wiêc tu mowy o naruszeniu pra-

wa, czy jednak na pewno pani

prezydent nale¿ycie zadba³a o

interes finansowy miasta?

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Nie tylko o pieni¹dzach
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Kreski wokó³ oczu najlepiej

wykonywaæ czarnym b¹dŸ

br¹zowym eyelinerem w p³ynie

lub w ¿elu. Jest to wielka sztuka

i trzeba dobrze poznaæ swoje

oko, by wykonaæ naturalne

kreski, bowiem takie s¹ naj-

bardziej efektowne i nie czyni¹

z twarzy maski.

Z kamer¹ u kosmetyczki

Jeœli wykonujemy grub¹

kreskê na górnej powiece, to

kreska na dolnej powinna byæ

zaledwie lekko zarysowana.

Jeœli wykonujemy grub¹ kre-

skê na dolnej powiece, górna

powieka powinna byæ jej niemal

pozbawiona – lepiej zastosowaæ

na ni¹ wówczas tylko grafitowy

cieñ. Mo¿na eksperymentowaæ

z kreskami dobranymi do kolo-

ru têczówki. W tym przypadku

trudno bêdzie znaleŸæ eyeliner

w ¿¹danym kolorze, na rynku

jest ich ograniczona paleta,

mo¿na wiêc spróbowaæ wyko-

naæ kreskê przy u¿yciu cienia

do powiek i cienkiego, odpo-

wiednio przyciêtego pêdzelka.

Jeœli nie radzimy sobie z ma-

kija¿em oczu, polecam wizytê

z kamer¹ u dobrej specjalistki,

która dobierze odpowiedni

makija¿. Tak, z kamer¹, to nie

pomy³ka. Oczywiœcie, trochê

wysi³ku bêdzie kosztowa³o

uzyskanie pozwolenia ko-

smetyczki na u¿ycie kamery.

Jeœli siê uda, wykonywanie

makija¿u mo¿na bêdzie potem

odtworzyæ w domu i instrukta-

¿owy materia³ mieæ zawsze

pod rêk¹.

Warkocz a la Tymoszenko

Pozosta³y nam jeszcze w³osy.

Wiosn¹ i latem bêd¹ królowa³y

bardzo krótkie damskie fryzury.

Artystyczny nie³ad, krótkie asy-

metrie, d³ugie grzywki przy

krótkich w³osach, strzy¿enie

na je¿a – dla odwa¿nych i

kszta³tnog³owych i ró¿nego

rodzaju fryzury uwa¿ane

niegdyœ za ch³opiêce. Dziœ

trendy tak siê wymiesza³y, ¿e

trudno odró¿niæ fryzury mêskie

od damskich. Jeden, domi-

nuj¹cy tej wiosny – warkocz

owiniêty dooko³a g³owy a la

Julia Tymoszenko – w ró¿nych

mutacjach, np. ze  spinkami,

kokardkami i innymi ozdobami,

mo¿na z pewnoœci¹ uznaæ za

trend typowo kobiecy. Chocia¿

... inwencja fryzjerów nie zna

granic.

Znów – nie jestem ortodok-

syjnie przywi¹zana do trendów

fryzurowych. Podchodzê do

sprawy zdroworozs¹dkowo,

uwa¿am ¿e powinny decydo-

waæ indywidualne preferencje.

Czêœæ pañ przywi¹zuje siê do

fryzury, inne eksperymentuj¹ z

wci¹¿ nowymi. Jedne zmie-

niaj¹ kolor co sezon, inne trzy-

maj¹ siê raz wybranego. Ge-

neralna zasada – w³osy powin-

ny byæ czyste, w miarê mo¿li-

woœci lœni¹ce i zadbane. A jako

¿e moc w³osów najczêœciej

p³ynie z naszego wnêtrza,

generalne zasady z tekstu z

poprzedniego wydania NGP

stosuj¹ siê i do naszych g³ów:

ruch, owoce, warzywa i od¿y-

wianie w³osów, najlepsze s¹

zio³owe p³ukanki, o których te¿

kiedyœ mówi³am czytelnicz-

kom. Krótkie fryzury polecane

na tê wiosnê i lato s¹ odpo-

wiednie dla ka¿dego wieku. Z

warkoczem dooko³a g³owy

ju¿ bym uwa¿a³a. Tylko jedna

kobieta po czterdziestce

mo¿e go nosiæ. Ikona tego stylu

– Julia Tymoszenko.

Precz z dyktatur¹ koloru

Jeœli chodzi o wzory i kolory-

stykê, w modzie panuje w tym

roku niemal pe³na dowolnoœæ.

Tej wiosny i lata nie bêdzie

dominowa³ ¿aden kolor. Do

dyspozycji jest ca³a paleta

Wiosna w modzie (2)
Wracamy dziœ m.in. do obiecanych kresek wokó³ oczu.

Opowie nam o nich Anna Milewska-Merrill, kosmetyczka

i wiza¿ystka.

pastelowych barw: ró¿, b³êkit,

miêtowa zieleñ, morelowy, ³oso-

siowy, ¿ó³ty, ecru. Modne bêd¹

wszelkiego rodzaju kraty: drobne,

du¿e, kolorowe i czarno-bia³e.

Podobnie jeœli chodzi o pasy –

na czasie s¹ zarówno pod³u¿-

ne, jak i poprzeczne, cienkie i

grube, kolorowe i czarno-bia³e,

a nawet marynarskie, granato-

wo-bia³e. No i grochy. W ró¿-

nych mutacjach i kolorach. Po-

nadczasowe kwiaty modne

bêd¹ we wszelkich odmianach

– od drobnych tzw. ³¹czek, po

wielkie, egzotyczne wzory kwia-

towe. Wiosenne i letnie wzornic-

two nie bêdzie równie¿ stroniæ

od motywów zwierzêcych.

Zwieñczeniem damskiego stroju

powinny byæ pantofle. Zupe³nie

nie zachwycaj¹ mnie modne w

tym sezonie ciê¿kie pantofle i

sanda³y, przypominaj¹ce buty

ortopedyczne. Trzeba mieæ wy-

j¹tkowo zgrabne i szczup³e nogi,

by wygl¹daæ w nich kobieco.

Proponujê modne w minionych

sezonach letnich baleriny i san-

da³y rzymianki. Warto zastoso-

waæ siê do ogólnej zasady –

baleriny s¹ przeznaczone dla

Konkurs dotyczy ozdobienia

roœlinami naturalnymi balko-

nów, loggii i okien; ogródków

przydomowych; budynków i

terenów u¿ytecznoœci pu-

blicznej (np. placów, parków,

zieleñców i ogrodów jordanow-

skich, terenów wokó³ hoteli,

kawiarni, restauracji, szkó³,

przedszkoli, koœcio³ów, instytucji

kulturalnych i naukowych itp.);

osiedli mieszkaniowych

(spó³dzielnie i wspólnoty

mieszkaniowe, budynki komu-

nalne). Poza wyró¿nieniami w

poszczególnych kategoriach

przewidziano Nagrodê Spe-

cjaln¹ im. Stefana Starzyñskie-

go za ukwiecenie obiektu w

Warszawa w kwiatach
Wszystkich mi³oœników zieleni zapewne zainteresuje

wiadomoœæ, ¿e w³aœnie og³oszono trzydziest¹ pierwsz¹ edycjê

konkursu Towarzystwa Przyjació³ Warszawy „Warszawa w

kwiatach i zieleni 2014”. Ma ona o tyle wyj¹tkowy charakter,

¿e zosta³a dedykowana Prezydentowi Stefanowi Starzyñskiemu,

który pragn¹³, by Warszawa sta³a siê miastem kwiatów i

zieleni. Odbywa siê bowiem w 80. rocznicê mianowania

Stefana Starzyñskiego komisarycznym Prezydentem m.st.

Warszawy oraz w 70. rocznicê powo³ania go na stanowisko

Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy.

Organizatorami konkursu s¹: Towarzystwo Przyjació³

Warszawy i Prezydent m.st. Warszawy.

kolorystyce m.st. Warszawy

(barwy ¿ó³ta i czerwona);

Nagrodê „Mister Kwiatów” za

ca³oœciowe ukwiecenie budynku

oraz Nagrodê Specjaln¹ War-

szawsk¹ Zarz¹du G³ównego

TPW za szczególne zas³ugi na

rzecz konkursu i krzewienia

jego idei. Karty zg³oszenia do

konkursu wraz z regulaminem

mo¿na pobraæ ze strony inter-

netowej www.tpw.org.pl lub

www.warszawawkwiatach.pl.

Byæ mo¿e masowy udzia³

warszawiaków w konkursie

przekona w³adze, ¿e jednak

kwiaty i zieleñ s¹ im bardziej

potrzebne ni¿ beton.

Kr.

Parafia zawdziêcza relikwie

siostrom ze Zgromadzenia

S³u¿ebnic Najœwiêtszego

Serca Jezusowego – wyjaœnia

proboszcz ks. Marcin Wójto-

wicz. 16 paŸdziernika 1978

roku, gdy decyzj¹ konklawe

kardyna³ Karol Wojty³a zosta³

papie¿em, zwróci³ siê do prze-

³o¿onej Zgromadzenia Sercanek

o przys³anie do Watykanu sióstr,

które mog³yby poprowadziæ

Jego dom. Proœba zosta³a

spe³niona. Do Rzymu pojecha³y

siostry, które wczeœniej praco-

wa³y przy kardynale Karolu

Wojtyle w Krakowie. Na czwar-

tym piêtrze Pa³acu Apostol-

skiego zamieszka³o piêæ sióstr,

z prze³o¿on¹ siostr¹ Tobian¹.

Dba³y o zdrowie papie¿a, jego

Relikwie na Targówku
27 kwietnia, w dniu kanonizacji Jana Paw³a II, w parafii

Chrystusa Króla zosta³y poœwiêcone i by³y adorowane

przez parafian Jego relikwie – fragment ozdobnego pasa

papieskiego z herbem Ojca Œwiêtego.

garderobê, porz¹dek, kore-

spondencjê, gotowa³y posi³ki.

Siostra Tobiana by³a nazywana

papieskim anio³em stró¿em.

To ona w ostatnich latach

pontyfikatu, kiedy papie¿ ze

wzglêdu na z³y stan zdrowia

potrzebowa³ opieki, towarzy-

szy³a mu w zagranicznych

podró¿ach. By³a przy nim

tak¿e 2 kwietnia 2005 roku,

gdy zakoñczy³ ziemski ¿ywot.

Relikwie bêd¹ wystawiane

do adoracji przy wydarzeniach,

zwi¹zanych z rocznicami

papieskimi: Jego urodzin,

imienin, œmierci.

Zdjêcia z uroczystoœci

27 kwietnia mo¿na obejrzeæ

na stronie internetowej

www.chrystuskrol.pl.          K.

pañ o szczup³ych stopach.

Szeroka i ciê¿ka stopa bêdzie

prezentowa³a siê w nich nieeste-

tycznie. Im grubsza i szersza

stopa, tym wiêcej z niej powinno

byæ zakryte. Rzymianki z du¿¹

iloœci¹ pasków i rzemyków

ca³kiem nieŸle maskuj¹ masyw-

noœæ stopy. Dobrze j¹ równie¿

maskuj¹ mocno zabudowane

sanda³y typu sportowego.

Wszystko oczywiœcie zale¿y od

stroju, do którego dobieramy

pantofle. Na koniec torebka. Nic

nie doradzam. Ka¿da kobieta

ma swoje preferencje w tym

wzglêdzie, trendy nie narzucaj¹

niczego, wiêc hulaj dusza.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

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


