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22 676-59-56, 608-519-073
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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

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14
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Firma FONIKON

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym

proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Najpierw jednak musimy

siê cofn¹æ do grudnia ubie-

g³ego roku, kiedy to roz-

pocz¹³ siê monta¿ pierw-

szych wind, które bêd¹ wo-

ziæ pasa¿erów metra.

Nierdzewna stal, harto-

wane szk³o

Takie w³aœnie bêd¹ wszyst-

kie windy na stacjach II linii

metra. Pierwsze z nich za-

montowano ju¿ w grudniu na

stacji Stadion Narodowy i

Rondo ONZ. Wszystkie bêd¹

wyposa¿one w urz¹dzenia

³¹cznoœci ze s³u¿bami ratow-

niczymi, w dŸwiêkowy sys-

tem ostrzegawczy i w kame-

ry, a tak¿e tzw. chwytacze,

urz¹dzenia bezpieczeñstwa

zamontowane w kabinie na

wypadek przekroczenia prêd-

koœci czy te¿ zerwania pa-

sów. Jak dzia³aj¹ chwytacze?

Wspó³pracuj¹ z prowadnica-

mi kabiny, w zwi¹zku z tym

po przekroczeniu dopusz-

czalnej prêdkoœci, uruchamia

siê mechanizm klina i rolki, i

Budowa II linii metra

– szk³o i stal
Ju¿ znikaj¹ dotychczas dobrze widoczne na powierzchni

ziemi stropy stacji. Pozwoli to na stopniowe przywracanie

miastu terenów zajêtych przez plac budowy II linii metra.

Czas p³ynie, a my dawno nie zagl¹daliœmy na tê prioryte-

tow¹ dla stolicy budowê.

Postêpowanie przed Kra-

jow¹ Izb¹ Obrachunkow¹

trwa od paŸdziernika 2013 i

wiele wskazuje na to, ¿e

wprowadzenie pe³nego sys-

temu dystrybucji odpadów

komunalnych w ca³ej War-

szawie w planowanym wcze-

œniej terminie mo¿e okazaæ

siê niemo¿liwe. Bieg³y popro-

szony o opiniê przez KIO

przynajmniej w czêœci uzna³

zarzuty zwi¹zane z zani¿e-

niem oferty przez miejsk¹

spó³kê MPO, która mia³a ob-

s³ugiwaæ a¿ dziesiêæ z osiem-

nastu warszawskich dzielnic.

Tymczasem Ratusz nie daje

za wygran¹ i swojego - spo-

rego - kawa³ka tortu zamierza

broniæ za pomoc¹ kontreksper-

tyz.1 lutego nowy system

obejmie na pewno osiem

dzielnic, co do których nie

by³o ¿adnych zastrze¿eñ:

obie Pragi, Rembertów, Wa-

Œmieciowej
sagi ci¹g dalszy

Wielu z nas przeczuwa, ¿e

znaleŸliœmy siê jako spo³e-

czeñstwo u progu wielkich

zmian. Na czym jednak po-

legaj¹ te zmiany? Czego do-

tycz¹? Do czego nas pro-

wadz¹? Jak siê w nich od-

naleŸæ? Jak¹ przysz³oœæ

chcemy tworzyæ? Na te i inne

pytania próbowali odpowie-

dzieæ w zainicjowanej przez

organizatora - Sieæ Sensow-

nego Biznesu - dyskusji

wszyscy, którzy chc¹ aktyw-

nie wspó³tworzyæ wspóln¹

rzeczywistoœæ, ³¹cz¹c œrodo-

wiska kreatywne, alternatywne,

organizacje pozarz¹dowe,

spó³dzielców, dziennikarzy,

dyrektorów, menad¿erów,

biznesmenów.

Wszyscy – od firm, poprzez

organizacje spo³eczne, twórców,

pracowników po konsumentów

- zmieniaj¹ swoje postawy i prio-

rytety. Choæ z perspektywy cz³o-

wieka s¹ one niewielkie, to po-

³¹czenie pojedynczych perspek-

tyw tworzy nowy horyzont

zmian. Dopiero gdy wymieniamy

siê naszymi spostrze¿eniami i

Zmienia siê!
W minion¹ sobotê w Akademii im. Leona KoŸmiñskiego

przy ul. Jagielloñskiej odby³o siê doœæ nietypowe miêdzy-

œrodowiskowe spotkanie na temat innowacji spo³eczno-

ekonomicznych.

Do tego dnia bêdzie znany har-

monogram dzia³añ prowadz¹cych

do powstania bud¿etu, wypraco-

wany wczeœniej przez Zespó³ ds.

bud¿etu partycypacyjnego i skon-

sultowany z mieszkañcami. W

sk³adzie zespo³u znaleŸli siê re-

prezentanci mieszkañców dzielni-

cy, klubów radnych, przedstawi-

ciele organizacji pozarz¹dowych

i pracownicy urzêdu dzielnicy.

No i sta³o siê. Po raz pierwszy bêdziemy mieli w stolicy

bud¿et partycypacyjny, a œciœlej bud¿ety partycypacyjne dla

poszczególnych dzielnic. Mieszkañcy Bia³o³êki bêd¹ np. decy-

dowaæ o przeznaczeniu 1,5 mln z³. W Bia³o³êce, tak jak w pozo-

sta³ych dzielnicach Warszawy, do 20 stycznia w³adze og³osz¹

rozpoczêcie procesu powstawania bud¿etu partycypacyjnego.

Bud¿et partycypacyjny

dokoñczenie na str. 3 dokoñczenie na str. 4

Wprawdzie Nowa Gazeta

Praska ukazuje siê w wersji

internetowej, ale nie prowa-

dzi bloga, dziennikarze nie

maj¹ wiêc obowi¹zku œledziæ

blogerskich komentarzy.

Przyzwoitoœæ dziennikarska

nakazywa³aby wys³aæ taki

komentarz do autora artyku-

³u, z którym siê polemizuje,

na adres redakcji. Umiesz-

czenie komentarza na blogu

œwiadczy o tym, ¿e autorzy

obawiaj¹ siê uczciwej dysku-

sji. Na wpis polemizuj¹cy z

moim tekstem trafi³am przy-

padkiem i mimo ¿e nie mam

takiego obowi¹zku, ustosun-

kujê siê do postawionych w

nim zarzutów.

Autor czy te¿ autorzy bloga

(w przeciwieñstwie do mnie,

nikt siê pod tekstem nie pod-

pisa³, wiêc nie wiem do kogo

mam siê zwracaæ) poczuli siê

Dotar³a do nas wiadomoœæ, ¿e na blogu Centrum

Praskiego Koneser pojawi³ siê wpis zatytu³owany

„Kulturalnie o kulturze”, komentuj¹cy opublikowany w

21 numerze Nowej Gazety Praskiej artyku³ „Dzielnica

artystów - to ju¿ przesz³oœæ?”, w którym opisa³am wyko-

rzystanie praskich artystów do podniesienia presti¿u

dzielnicy i w efekcie sprzeda¿y z jak najwiêkszym zyskiem

praskich zabytków, wœród nich „Konesera”.

dokoñczenie na str. 5

Zaoczny

komentarz

Przed³u¿a siê spór o przetarg na wywóz warszawskich

œmieci. W¹tpliwoœci dotycz¹ niemal po³owy miasta, w tym

dwóch prawobrze¿nych dzielnic: Targówka i Bia³o³êki.

Obecnie przyjêty system pomostowy, wprowadzony po

zaskar¿eniu wyniku przetargu faworyzuj¹cego MPO przez

przegrane firmy Byœ i Remondis mia³ trwaæ tylko do koñca

stycznia 2014 roku.
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Sport niejedno ma imiê
W ramach akcji „Sport niejedno ma imiê...”, organizowanej przez Gimnazjum nr 31 w

Warszawie we wspó³pracy z AMICUS Fundacja Wsparcia, zapraszamy na cykl spotkañ

ze znanymi sportowcami oraz szereg wydarzeñ sportowych!

Ju¿ w styczniu spotkanie z Maciejem Kurzajewskim - dziennikarzem, prezenterem

telewizyjnym oraz maratoñczykiem. A tak¿e zajêcia w Studio Tañca Duende i wyjœcie

z m³odzie¿¹ na lodowisko na obiekt Stadionu Narodowego.

Na spotkania mo¿e zapisaæ siê ka¿dy pra¿anin! Wystarczy skontaktowaæ siê z

p. Ani¹ Paziewsk¹ z Gimnazjum nr 31 w Warszawie. Szczegó³owe informacje na

www.gimnazjum31waw.ehost.pl oraz www.fundacja-amicus.pl.

Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e AMICUS Fundacja Wsparcia posiada status organizacji

po¿ytku publicznego, co pozwala na otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób

fizycznych poczynaj¹c od podatku za rok 2013. Zachêcamy do wsparcia, to nic nie kosztuje,

a mo¿e pomóc wielu osobom. Bank Pekao SA, nr konta: 93 1240 1037 1111 0010 3602 8655.

dokoñczenie ze str. 1

Budowa II linii metra - szk³o i stal
kabina bezpiecznie hamuje.

Przyciski wind bêd¹ opisane

w alfabecie Braille’a – to dla

osób niewidomych. Dla osób

maj¹cych problemy z poru-

szaniem siê lub utrzymaniem

równowagi bêd¹ wyposa¿o-

ne w specjalne uchwyty, zaœ

lustra wewn¹trz kabin po-

zwol¹ osobom na wózkach

zorientowaæ siê, gdzie znaj-

duje siê wyjœcie, bez koniecz-

noœci obracania wózka. Po-

nadto, na ka¿dej stacji znaj-

dzie siê co najmniej jedna

winda z super zabezpiecze-

niami i nietypowymi funkcja-

mi na wypadek, np. po¿aru.

Taka winda umo¿liwi ekipie

ratunkowej szybkie znalezie-

nie siê na miejscu po¿aru,

zaœ pasa¿erom szybk¹ ewa-

kuacjê z zagro¿onego terenu.

Bêdzie mia³a w³asne, nieza-

le¿ne zasilanie z dwóch linii i

ognioodporne okablowanie,

zaœ wewn¹trz szybu, przy

u¿yciu systemu napowietrza-

nia i wentylatorów, wytwarza-

ne bêdzie nadciœnienie nie

pozwalaj¹ce na to, by do szy-

bu i kabiny dosta³ siê dym.

Miniprzedszkole „Radosne

maluchy” prowadzone jest od

2007 roku, wspólnie z Oœrod-

kiem Pomocy Spo³ecznej.

Trzy razy w tygodniu odby-

waj¹ siê 3-godzinne zajêcia,

m.in. dogoterapii, hipoterapii.

Niedawno, dziêki dotacjom,

dzieci odby³y wycieczkê do

Wilanowa. Gdy maluchy maj¹

zajêcia, dla rodziców prowa-

dzone s¹, dofinansowane

przez wojewodê mazowiec-

kiego, warsztaty umiejêtnoœci

wychowawczych z udzia³em

prawnika, psychologa, po³o¿-

nej. W styczniu nast¹pi³a

przerwa. Stowarzyszenie z³o-

¿y³o do Biura Edukacji Urzê-

du m.st. Warszawy wniosek

o kolejn¹ dotacjê. W oczeki-

waniu na te œrodki, w lutym

rusz¹ zajêcia, prowadzone

przez wolontariuszy. W tym

samym lokalu do marca

2015 roku prowadzony jest

3-letni, dofinansowany ze

œrodków PFRON, projekt

„Przystañ – przyjazny mi-

kroœwiat, przyjazny œwiat”

dla uczestników od 7 do 16

lat, którzy maj¹ orzeczenie

o niepe³nosprawnoœci. Od-

bywaj¹ siê spotkania z

psychologiem (indywidual-

ne i grupowe), logoped¹,

reedukatorem.

Na Wileñskiej 18 Stowa-

rzyszenie SPOZA prowadzi

Poradniê dla doros³ych z ró¿-

nymi formami niepe³nospraw-

noœci, m.in. z problemami

psychicznymi, upoœledze-

niem umys³owym, niepe³no-

sprawnoœci¹ ruchow¹. Ze

wzglêdu na brak specjalisty

jêzyka migowego, pe³nego

wsparcia nie uzyskuj¹ na

miejscu osoby g³uche; kiero-

wane s¹ do instytucji, które

mog¹ im pomóc. Realizowa-

ne s¹ 2 du¿e projekty:

„Oœrodki wsparcia” i „Pracow-

nia”. W ramach pierwszego z

nich, który zakoñczy siê w

maju br., obecnie odbywaj¹

siê szkolenia zawodowe i

sta¿e zawodowe.

Rozpoczêty w lipcu 2013

roku projekt „Pracownia”,

skierowany do doros³ych

osób niepe³nosprawnych, ma

na celu ich aktywizacjê spo-

³eczn¹ i zawodow¹. Po

„miêkkich” szkoleniach odby-

waj¹ siê indywidualne konsul-

tacje z psychologiem, do-

radc¹ zawodowym oraz po-

œrednikiem pracy, który wy-

szukuje pracê uczestnikom

projektu. Mog¹ oni wybraæ

szkolenie zawodowe na: pra-

cownika administracyjno-biu-

rowego, pracownika terenów

zielonych lub pracownika po-

mocniczego (magazynier –

sortownik). Po ukoñczeniu

kursu osoba kierowana jest

na  3-, 6- lub 12-miesiêczny

sta¿. Projekt jest finansowa-

ny ze œrodków Unii Europej-

skiej. Choæ nabór zosta³ za-

mkniêty, s¹ jeszcze miejsca

dla pañ.

W fazie konkursowej jest

kolejny projekt - „Broker”,

który bêdzie realizowany we

wspó³pracy z Urzêdem Pracy

w Piasecznie.

Osoby, zainteresowane

szczegó³ami, Stowarzysze-

nie SPOZA zachêca do obej-

rzenia www.spoza.org.pl i

zaprasza do swej siedziby

przy ul. Wileñskiej 18 – wej-

œcie od Alei Solidarnoœci, w

godz. 10-15, tel. 518-382-038,

508-967-137.

K.

SPOZA pomaga
Dzia³aj¹ce na Pradze od 15 lat Stowarzyszenie SPOZA

pomaga osobom, dotkniêtym ró¿nymi formami niepe³no-

sprawnoœci: dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym. W lokalu

nr 23 przy ul. Targowej 66 prowadzi miniprzedszkole i

zajêcia dla rodziców maluchów oraz realizuje projekty dla

uczestników od 7 do 16 lat; w lokalu U7 na Wileñskiej 18

- zajêcia dla doros³ych.

Bardzo nietypowa bêdzie k¹-

towa winda na stacji Stadion

Narodowy. Bêdzie siê otwiera³a

dopiero po obrocie o 90 stopni

wykonanym przez kabinê. Ten

sposób dzia³ania zosta³ wymu-

szony przez sk¹poœæ miejsca na

tej stacji - winda znajdzie siê w

bezpoœredniej bliskoœci ulicy

Zamoyskiego i nasypu kolejo-

wego. Chodzi wiêc o to, by nie

kolidowa³a z chodnikiem i pozo-

sta³¹ infrastruktur¹.

W grudniu na monta¿ ocze-

kiwa³y równie¿ windy na Dwor-

cu Wileñskim i na stacji Nowy

Œwiat. Ogó³em budowniczowie

metra zamontuj¹ na wszyst-

kich stacjach 50 wind. Kolory-

styka elementów wind widocz-

nych z powierzchni bêdzie

zgodna z kolorystyk¹ stacji –

na Dworcu Wileñskim bêdzie

to granat, zaœ na Rondzie Da-

szyñskiego – czerwieñ.

Metro chowa siê pod ziemiê

Jak ju¿ wspomnieliœmy,

styczeñ rozpocz¹³ siê pod

znakiem zasypywania stro-

pów, widocznych dotychczas

z powierzchni ziemi i szpec¹-

cych miejski krajobraz. Na

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

powierzchni uk³adane s¹

wiêc kolejne warstwy izolacji

i gruntu. Zasypane s¹ ju¿ pra-

wie ca³kowicie p³yta stropu

stacji Rondo ONZ i górna p³y-

ta torów odstawczych przy

Rondzie Daszyñskiego, wy-

j¹wszy tê czêœæ, która stano-

wi³a zaplecze tarcz TBM. Ten

fragment zostanie zasypany

wiosn¹. Zasypana jest rów-

nie¿ p³yta stropu stacji Dwo-

rzec Wileñski i p³yta torów

odstawczych w tym rejonie.

Nad p³yt¹ górn¹ stacji Nowy

Œwiat – Uniwersytet równocze-

œnie z uk³adaniem warstw izo-

lacyjnych i warstw gruntu trwa

wykonywanie instalacji wodo-

ci¹gowych i kanalizacyjnych.

Niwelowanie terenu na po-

szczególnych stacjach jest

zró¿nicowane. Czasem trze-

ba nad³o¿yæ zaledwie metr

gruntu, a  czasem, jak np. w

przypadku stacji Nowy Œwiat

- Uniwersytet - nawet piêæ

metrów gruntu. Kiedy ju¿ ca³y

teren budowy zostanie przy-

wrócony do poprzedniego

kszta³tu, znikn¹ nieco wypiê-

trzaj¹ce siê na powierzchniê

wejœcia do stacji, szyby wen-

tylacyjne i windowe. Na to, ¿e

naruszaj¹ one estetykê mia-

sta narzekaj¹ niektórzy

mieszkañcy stolicy. Jak za-

pewniaj¹ budowniczowie, te

nowe elementy rych³o wtopi¹

siê w warszawski krajobraz.

(egu)

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

stracyjnego (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

Polska Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 00-537 Warszawa,

reprezentowany przez p. Ireneusza Nowaka, z³o¿ony dnia 15 listopada 2013 r. i uzupe³niony

dnia 16 grudnia 2013 r., wsprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE 355 mm na dzia³kach:

• ew. nr 15/6, 18, 19, 20/3, 22/4, 23/11, 25/3, 36/1, 26/3, 27/2, 27/3, 28 z obrêbu 4-16-21,

• ew. nr 54/1, 33/45, 33/4, 33/3, 34, 35/6, 37/1, 38/13, 38/7, 39 z obrêbu 4-16-22

przy ul. Chudoby w 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, w godzinach

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

godz. 13.00-16.00.

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

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

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

ukazania siê zawiadomienia.

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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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Bud¿et partycypacyjny nie

jest nowink¹. W brazylijskim

mieœcie Porto Allegre korzysta

siê z tego rozwi¹zania od 1989

roku. Stanowi ono coroczny

proces dyskusji i podejmowania

decyzji, podczas którego tysi¹-

ce mieszkañców miasta decy-

duj¹ o tym, jak wydawaæ czêœæ

œrodków z bud¿etu miejskiego.

S¹siedzkie, osiedlowe i ogólno-

miejskie zgromadzenia s¹

otwarte dla wszystkich. Zarów-

no mieszkañcy, jak i wybrani de-

legaci g³osuj¹ nad priorytetowy-

mi przedsiêwziêciami i sposo-

bami ich finansowania. W

pierwszym etapie wybierani s¹

delegaci dzielnicowi i tematycz-

ni, którzy nastêpnie decyduj¹ o

priorytetowych inwestycjach,

przyznaj¹c im okreœlon¹ liczbê

punktów – im wiêcej, tym wa¿-

niejsza inwestycja. W drugiej

rundzie obraduj¹ wspólnie ze-

brania dzielnicowe i tematycz-

ne, wybieraj¹c radnych do rady

bud¿etu partycypacyjnego.

Próby wprowadzenia bud¿e-

tu partycypacyjnego podejmo-

wano ju¿ w naszym kraju m.in.

w Poznaniu, w P³ocku i w Kar-

paczu. Regularnie z tego roz-

wi¹zania korzysta Sopot. Do

wprowadzenia bud¿etu party-

cypacyjnego  przygotowuj¹ siê

równie¿ inne miasta, np. £ódŸ.

Wróæmy jednak do Warsza-

wy. Od 20 stycznia do 9 mar-

ca mieszkañcy stolicy, w tym

oczywiœcie mieszkañcy Bia³o-

³êki, którzy ukoñczyli 14 lat, na

specjalnym formularzu elektro-

nicznym, który znajduje siê na

stronie www.bialoleka.waw.pl

lub papierowym, dostêpnym

choæby w ratuszu, bêd¹ mogli

zg³aszaæ konkretne projekty

do realizacji, do³¹czaj¹c do

nich listê z podpisami przynaj-

mniej 15 mieszkañców Bia³o-

³êki. Nastêpnie do 14 maja pro-

jekty bêd¹ podlega³y weryfika-

cji formalnej, wykonywanej

przez odpowiednich pracowni-

ków urzêdu dzielnicy, po czym

zostan¹ przekazane Zespo³o-

wi ds. bud¿etu partycypacyjne-

go, który podda je kolejnej we-

ryfikacji z udzia³em projekto-

dawców. Miêdzy 11 a 25 maja

nast¹pi preselekcja projektów,

nad którymi w póŸniejszym ter-

minie odbêdzie siê g³osowa-

nie. Maksymalnie, po prese-

lekcji, mo¿e pozostaæ w ka¿-

dej z dzielnic 50 projektów. Do

15 czerwca bêdzie czas na

dyskusjê nad wstêpnie wyse-

lekcjonowanymi projektami. W

tej sprawie powinno siê odbyæ

co najmniej jedno spotkanie z

udzia³em wszystkich zaintere-

sowanych stron, w tym, oczy-

wiœcie, mieszkañców dzielnicy.

Od 20 do 30 czerwca miesz-

kañcy Bia³o³êki bêd¹ mogli

g³osowaæ na przedstawione

projekty. Uprawnionymi do g³o-

sowania s¹ mieszkañcy, którzy

ukoñczyli 14 lat, górna grani-

ca wieku jest bez ograniczeñ.

Miêdzy 1 a 15 lipca wyniki g³o-

sowania zostan¹ podsumowa-

ne. Wzór karty do g³osowania w

formie papierowej zostanie po-

dany do wiadomoœci 10 dni

przed g³osowaniem, na stronie

internetowej urzêdu dzielnicy i

na tablicy og³oszeñ w ratuszu.

15 lipca stanowi datê og³o-

szenia wyników g³osowania

nad projektami, które bêd¹ re-

alizowane w bud¿ecie partycy-

pacyjnym. Realizowane bêd¹

projekty, na które przypadnie

najwiêksza liczba g³osów, przy

czym ograniczeniem bêdzie

oczywiœcie kryterium finanso-

we. Zak³adaj¹c, ¿e po prese-

lekcji pozosta³o 50 projektów i

¿e koszt wykonania ich wszyst-

kich mieœci siê w kwocie 1,5

mln z³, wszystkie zostan¹ wy-

konane. Zak³adaj¹c, ¿e w kwo-

cie 1,5 mln z³ mieszcz¹ siê

cztery projekty, które uzyska³y

najwiêksz¹ iloœæ g³osów, mo¿e-

my mieæ pewnoœæ, ¿e wszyst-

kie one bêd¹ realizowane. I

inny przypadek. Za³ó¿my, ¿e w

kwocie 1,5 mln z³ mieszcz¹ siê

dwa pierwsze projekty z listy

przeg³osowanych, nie mieœci

siê zaœ trzeci projekt, za to

œrodków wystarczy na czwar-

ty. Wówczas bêd¹ realizowane

projekty – pierwszy, drugi i

czwarty, zaœ trzeci zostanie

od³o¿ony do wykonania w ko-

lejnym roku bud¿etowym.

W trakcie realizacji bud¿e-

tu partycypacyjnego prowa-

dzona bêdzie kampania infor-

macyjno-edukacyjna skiero-

wana do mieszkañców, po-

dzielona na kilka etapów. Na

pocz¹tek mamy przybli¿enie

idei bud¿etu partycypacyjne-

go, nastêpnie bêdziemy za-

chêceni do sk³adania propo-

zycji projektów do niego, a tak-

¿e do wziêcia udzia³u w dys-

kusji nad projektami i do g³o-

sowania nad nimi. Zostaniemy

równie¿ poinformowani o wy-

nikach g³osowania i oczywi-

œcie o realizacji projektów.

Po co to wszystko? Odpo-

wiedŸ jest doœæ prosta. Idea

bud¿etu partycypacyjnego po-

zwala mieszkañcom na uczest-

nictwo w decydowaniu o prze-

znaczaniu œrodków na konkret-

ne, wybrane przez nich samych

projekty. Jednym s³owem jest to

realizacja idei wspó³tworzenia

bud¿etu i wspó³decydowania o

wa¿nych dla miejsca zamiesz-

kania przedsiêwziêciach, a tak-

¿e poznawanie mechanizmów

ich finansowania. Bezcenne -

zwa¿ywszy, ¿e uczestniczyæ w

tym przedsiêwziêciu mog¹ ju¿

czternastolatki.                (egu)

Bud¿et partycypacyjny

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dziêki Pañ-

stwa zaanga¿owaniu organizowana przez

stowarzyszenie „Inicjatywa Mieszkañców

Warszawy” œwi¹teczna zbiórka dla Oœrod-

ka Wsparcia dla Kobiet z Ma³oletnimi

Dzieæmi i Kobiet w Ci¹¿y „Etezja” zakoñ-

czy³a siê du¿ym sukcesem i pozwoli³a

pomóc wielu potrzebuj¹cym.

W ramach œwi¹tecznej akcji wsparcia uda-

³o siê zebraæ ok. 500 kg ¿ywnoœci, a tak¿e

artyku³y higieniczne, œrodki czystoœci, ubra-

nia i zabawki. Dziêkujemy wszystkim partne-

rom zbiórki:

- Klubowi motocyklowemu Iroquois Warszawa,

który przekaza³ ok. 1000 litrów œrodków czy-

stoœci, gry oraz zabawki, a tak¿e zorganizowa³

imprezê charytatywn¹,

Dziêkujemy!

dokoñczenie ze str. 1

- Barowi Bary³ka i Restauracji Ancymon za

udostêpnienie miejsc zbiórki darów przyno-

szonych przez mieszkañców,

- kupcom z targowiska przy ul. Porajów za

przekazanie ubrañ,

- Domom Handlowym Tarchomin, na tere-

nie których zbiórkê prowadzili wolontariusze

Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki.

I oczywiœcie serdeczne s³owa podziêkowania

nale¿¹ siê wszystkim mieszkañcom, którzy

tak licznie i hojnie wspierali akcjê!

Wszystkie dary zosta³y przekazane oœrod-

kowi „Etezja” dzieñ przed Wigili¹, 23 grudnia,

przynosz¹c wiele radoœci dzieciom i ich matkom.

Raz jeszcze dziêkujemy!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

email: piotr.basinski@imb.waw.pl

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

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

stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j. t. ze zm.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 81/CP/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej

œredniego ciœnienia (max. ciœ. robocze MOP = do 0,5 MPa) na dz. nr. ew. 34/2 z obr.

4-07-09 w ul. Odlewniczej w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Polskiej Spó³ki

Gazownictwa sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddzia³ w Warszawie,

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, z³o¿ony dnia 16 paŸdziernika 2013 r.

- decyzji nr 82/CP/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej œredniego

napiêcia na dz. ew. nr 27, 8/9, 8/10, 8/22 z obrêbu 4-06-14; 2/1, 2/5, 3/2, 5/1, 5/2, 10/2,

12/5, 2/4 z obrêbu 4-06-15 w ul. Elektronowej, Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie, na wniosek RWE Stoen Operator Sp. z o.o., reprezentowanego przez p.

El¿bietê Wirsk¹, z³o¿ony dnia 9 paŸdziernika 2013 r. i uzupe³niony dnia 28 paŸdziernika 2013 r.

- decyzji nr 83/CP/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na przebudowie budynku gimnazjum nr 124 ze

zmian¹ sposobu u¿ytkowania czêœci pomieszczeñ (z mieszkalnych na potrzeby oœwiaty)

na dz. nr. ew. 12/1, 12/2 z obrêbu 4-17-06 przy ul. Przytulnej 3 w Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie, na wniosek Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul.

Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia 28 paŸdziernika 2013 r.

- decyzji nr 1/CP/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie wêz³a kablowego SN i zasilenie go

dwoma odcinkami linii kablowej SN na dz. ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 79 z obrêbu 4-07-05 w

ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek RWE Stoen Operator

Sp. z o.o. reprezentowany przez p. Grzegorza Ko³aciñskiego, z³o¿ony dnia 24 paŸdziernika

2013 r. i uzupe³niony dnia 31 paŸdziernika 2013 r.

POUCZENIE

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

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308,

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

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za

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

og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie

powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania

bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

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

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.

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

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

Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

dotkniêci przedstawionym w

artykule wizerunkiem nowego

„Konesera” i niedocenieniem

przeze mnie roli, jak¹ w reali-

zacji jego œwietlanej przysz³o-

œci pe³ni obecny w³aœciciel

Wytwórni Wódek, firma BBI

Development.

Autor bloga, bez w¹tpienia

zwi¹zany z BBI Develop-

ment, kreuje obecnego w³a-

œciciela na prawdziwego do-

broczyñcê, który ratuje Wy-

twórniê Wódek przed ruin¹.

Ka¿e nam siê zastanawiaæ„

jaki los spotka³by zabudowa-

nia dawnej Wytwórni Wódek,

gdyby nie trafi³y w rêce obec-

nego w³aœciciela[...]. Prawdo-

podobnie popada³by dalej w

ruinê, albo co gorsza, podzie-

li³by los wspomnianej w arty-

kule Parowozowni”

Jest w tym sporo racji, bo

rzeczywiœcie, wobec braku

zainteresowania ze strony

miasta, zabytek bez stosow-

nych dzia³añ konserwator-

skich, skazany by³ na zag³a-

dê. Nikt nie neguje faktu, ¿e

z „Koneserem” coœ trzeba

by³o zrobiæ i nikt nie neguje

zas³ug w tym wzglêdzie

obecnego w³aœciciela. Ale

pierwotne plany zagospoda-

rowania „Konesera” by³y zu-

pe³nie ró¿ne, a w ka¿dym ra-

zie inaczej by³y przedstawia-

ne, od tych, które realizuje

obecny inwestor.

„Koneser” jest (a w³aœciwie

by³) przestrzeni¹ publiczn¹,

wroœniêt¹ w Pragê; wiêcej - by³

jednym z symboli dzielnicy.

Aby, choæ w pewnym stopniu,

utrzymaæ ten stan rzeczy, pro-

jektowano urz¹dziæ w nim cen-

trum kultury. Miasto mia³o za-

pewniæ ci¹g³oœæ funkcjonowa-

nia istniej¹cych ju¿ tam galerii

i teatru „Wytwórnia” oraz mo¿-

liwoœæ zak³adania nowych pra-

cowni artystycznych. Mia³a byæ

tak¿e utrzymana dotychczaso-

wa, choæ ograniczona do mar-

kowych wódek, produkcja za-

k³adów. Tak to w ka¿dym razie

przedstawiano artystom.

Wszystko siê zmieni³o wraz ze

sprzeda¿¹ „Konesera”. Wiado-

mo, ¿e przestrzeñ publiczna

poœwiêcona kulturze nie przy-

nosi wielkich zysków i nie oszu-

kujmy siê, ¿e obecny w³aœciciel

jest filantropem-altruist¹, który

bêdzie chcia³ zabawiæ siê w

mecenasa sztuki. Nastawiony

jest raczej na szybki zysk, a taki

daj¹ luksusowe mieszkania i

instytucje handlowe.

W³aœnie przestrzeni han-

dlowej dotyczy³ nastêpny za-

rzut autora bloga, który zwra-

ca uwagê, ¿e u¿yte przeze

mnie okreœlenie „galeria han-

dlowa” nie jest adekwatne do

tego, czym bêdzie „Koneser”:

„ma on bowiem stanowiæ

swoiste miasto w mieœcie, w

którym bêd¹ miesza³y siê ze

sob¹ przestrzenie pe³ni¹ce

ró¿ne funkcje: mieszkaniow¹,

handlow¹, biznesow¹ i kultu-

raln¹. Tego w³aœnie oczeku-

je wiêkszoœæ z nas. Chcemy

mieszkaæ w modnych loftach,

pracowaæ w nowoczesnych

wnêtrzach, robiæ zakupy nie-

daleko od domu i mi³o spê-

dzaæ wolny czas”.

Pewnie, ¿e wszyscy chc¹

mieszkaæ w modnych loftach

i mi³o spêdzaæ czas w luksu-

sowym otoczeniu, tylko kogo

bêdzie na to staæ?! Na pew-

no nie mieszkañców ulicy

Brzeskiej i Szmulek. Projek-

towane Centrum Koneser to

nie bêdzie „miasto w mieœcie”

tylko „getto w getcie”, oczywi-

œcie „getto” dla bogatych w

„getcie”, jakim nadal pozosta-

nie zaniedbana Praga na tle

ca³ej stolicy. A dla tych bied-

niejszych bêdzie to jednak

rodzaj galerii handlowej, choæ

to okreœlenie umowne, do któ-

rej bêd¹ mogli przyjœæ (jeœli

zostan¹ wpuszczeni) i popa-

trzeæ na luksusowe wystawy.

Autorzy bloga zapewniaj¹

dalej, ¿e kultura „by³a, jest i

bêdzie obecna w Koneserze”

i na dowód tego wymieniaj¹

Teatr Konsekwentny i „galerie

artystyczne” (jakie?). Na pew-

no artystów nie bêdzie staæ na

„lokale us³ugowe” oferowane

na terenie powstaj¹cego Pra-

skiego Centrum. „Koneser”

mia³ byæ dla artystów. Zrodzi³

siê nawet pomys³, aby urz¹-

dziæ tu Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej. Nikt jednak tej idei

nie rozpropagowa³, a szkoda,

bo mog³aby byæ to du¿a szan-

sa, nie tylko dla „Konesera”,

ale i Pragi w ogóle.

Byæ mo¿e, rzeczywiœcie

nie ma innego wyjœcia ni¿

zamieniaæ postindustrialne

przestrzenie na dochodowe

lofty. Byæ mo¿e, tylko w ten

sposób mo¿na „Konesera”

uratowaæ. Lepsze to ni¿ po-

wolna ruina zabytku. Jednak

to by³ zabytek niepowtarzal-

ny, nadaj¹cy ton ca³ej dziel-

nicy, o której mówi³o siê „je-

dyna taka dzielnica”. Teraz

zmieni siê jej charakter.

Obecnie coraz czêœciej

modne lofty i galerie handlo-

we przejmuj¹ przestrzeñ pu-

bliczn¹ pod pretekstem ko-

niecznej modernizacji. W ten

sposób znikaj¹ z panoramy

miast zabytkowe budynki po-

fabryczne i klasyczne dwor-

ce. Tak koñczy siê uleg³oœæ

urzêdników i polityków wobec

inwestorów. „Koneser” jest

tylko jednym z przyk³adów.

Na koniec autor bloga

mówi: „Potrzeba jednak do-

brej woli wielu z nas, nie tyl-

ko w³adz miasta czy dewelo-

perów, ¿eby Praga sta³a siê

takim miejscem, jak wszyscy

tego oczekujemy.”

Czyli jakim miejscem? Jak

tysi¹ce innych? Z zamkniêty-

mi osiedlami apartamentow-

ców, zbudowanymi w miejscu

najcenniejszych zabytków?

Osiedlami, jakich pe³no w in-

nych dzielnicach? Gdzie tu

miejsce na praski klimat? Dla

wszystkich jest oczywiste, ¿e

t¹ czêœci¹ miasta ju¿ dawno

nale¿a³o siê zaj¹æ, ¿eby za-

pewniæ ludziom, mieszkaj¹-

cym w ruderach, godziwe wa-

runki ¿ycia. Jednak odnawiaæ

to nie znaczy burzyæ i nisz-

czyæ, nie szanuj¹c dorobku

dawnych pokoleñ. Nied³ugo

Pragê, choæ nie zniszczy³a jej

wojna, bêdziemy dzieciom

pokazywaæ na pocztówkach.

Czy takiej Pragi oczekujemy?

 Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

Jest okazja aby bez wiêkszego wysi³ku,

zrobiæ coœ dobrego dla œrodowiska. Choinki,

które normalnie wyrzucilibyœmy na œmietnik,

wróc¹ do naszych domów w postaci energii.

Rozebran¹ choinkê mo¿na bêdzie dostarczyæ

do mobilnego punktu zbiórki choinek. Pierwszym

przystankiem „choinkowozu”, czyli mobilnego

punktu zbiórki choinek jest Plac Bankowy.

Zbiórka choinek potrwa do koñca miesi¹-

ca. Mobilny punkt ka¿dego dnia odwiedzi inn¹

dzielnicê. Szczegó³owy plan akcji i lista

miejsc, w których zaparkuje „choinkowóz”

dostêpne s¹ w internecie na stronach Urzê-

du m.st. Warszawy oraz PGNiG Termika.

Drzewka, które trafi¹ do przydomowych alta-

nek œmietnikowych, równie¿ zostan¹ wyko-

Ruszy³a ekologiczna zbiórka choinek
Choinki, które towarzyszy³y nam w œwiêta, nie pójd¹ na marne. W postaci biomasy

trafi¹ do warszawskich elektrociep³owni, a nastêpnie wróc¹ do naszych domów w

postaci ciep³a oraz energii elektrycznej. Ruszy³a akcja zbierania drzewek. Do koñca

miesi¹ca zawita ona do wszystkich sto³ecznych dzielnic.

rzystane. Firmy odbieraj¹ce odpady przeka¿¹

je organizatorom akcji.

W zesz³ym roku, w ramach akcji „Ciep³o z

natury”, zebrano w Warszawie blisko 400 ton

biomasy z choinek. Taka iloœæ pozwala na

ogrzanie przez ca³y rok oko³o 100 mieszkañ

o powierzchni 60 m2. Podczas wszystkich do-

tychczasowych edycji zgromadzono ok. 1200

ton zielonego paliwa.

Terminy przystanków mobilnego punktu

zbiórki w prawobrze¿nych dzielnicach:

22.01 Bia³o³êka - parking przy UD (ul. Modliñska 197)

23.01 Targówek - parking przy UD (ul. Kondratowicza 20)

24.01 Praga Pó³noc - pl. Hallera

 Punkty bêd¹ dostêpne w godz. 11-19.      J.K.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

15 I (œroda) godz. 17.45 - XXV Gie³da Inicjatyw Artystycznych

oraz otwarcie wystawy malarstwa Anny Sobol. Wstêp wolny.

16 I (czwartek) godz. 10.00-13.00 - „Muzykalne serce oddam”

bal integracyjny dla osób doros³ych niepe³nosprawnych.

Wspó³organizator: Stowarzyszenie Dzia³aj¹ce na Rzecz

Osób Niepe³nosprawnych HELP.

17, 24, 31 I (pi¹tki), godz. 18.30 - Warsztaty filcowania

przedmiotów: bransoletki, kwiaty na dwa sposoby i rêka-

wiczki z elementami ozdobnymi. Warsztaty poprowadzi

Agnieszka Sudo³-Borkowska (znak „Polskie rêkodzie³o” w

kategorii „Filcowanie”) w ramach cyklu SZTUKAterra czyli

przestrzeñ sztuki. Koszt: 200 z³. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania

z pojedynczych zajêæ. Obowi¹zuj¹ zapisy.

18 I (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini -

temat: „Pogoda” oraz rodzinne warsztaty mydlarskie –

myde³ka z suszu, bakalii, kwiatów.

19 I (niedziela) godz.16.30-18.30 - Prezentacja zimowa

wybranych sekcji muzycznych, wokalnych, tanecznych i

teatralnych DK Zacisze. Obwi¹zuj¹ zaproszenia.

21 I (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski. Bilety: 10 z³ w cenie

herbata i kawa. 

25 I (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: podstawy

tkactwa artystycznego (warsztaty) oraz rodzinne warsztaty

z wikliny papierowej.

25 I (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”: Zajêcia plastyczne,

rytmiczne i „œwiat emocji” dla dzieci 2,5-6,5-letnich i ich

rodziców. Zapisy na II semestr.

26 I (niedziela) godz. 17.00 - „Ksiê¿niczka i rycerz” przed-

stawienie teatralne dla dzieci w wieku 4-9 lat w wykonaniu

aktorów Teatru Dobrego Serca. Bilet 10 z³.

1 II (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini –

temat: „Sekrety plastiku”.

1 II (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: warsztaty dla

m³odzie¿y i doros³ych „Filcowana torba”.

1 II (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: zajêcia Akade-

mii „Dotknij sztuki”.

1 II (sobota) godz. 18.00 - Prezentacja doros³ych solistów

z Domu Kultury „Zacisze”. Gwiazda wieczoru i prowadzenie

Joanna Rawik, akompaniament: Eugeniusz Majchrzak (piano).

Wstêp wolny.

2 II (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych.

Wstêp 15 z³.

8 II (sobota) godz. 17.00 - „Listy malowane” – wystawa

pracowni malarstwa UTW DK Zacisze. Miejsce: Galeria

Miejskiego Oœrodka Kultury w Z¹bkach, ul. S³owackiego 21.

8 II (sobota) godz. 19.00 - Warszawski Fajf – zaprasza

Kapela z Targówka i zespó³ „Sztajerek” z DK Zacisze.

9 II (niedziela) godz. 17.00 - Przedstawienie dla dzieci

„W Zaczarowanym Lesie”. Bilet 10 z³.

9 II (niedziela) godz. 18.30 - „Porto Ercole” Alek Slon –

otwarcie wystawy malarstwa oraz wyk³ad „Caravaggio” w

galerii DK Zacisze. Wstêp wolny.

11 II (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski. Bilety: 10 z³ w cenie

herbata i kawa.

12 II (œroda) godz. 17.45 - XXVI Gie³da Inicjatyw Artystycznych.

Wstêp wolny.

15 II (sobota) - Walentynkowy bal karnawa³owy dla doros³ych.

16 II (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla

doros³ych. Wstêp 15 z³.

17-21 II (poniedzia³ek-pi¹tek) - „Zima w mieœcie” - warsztaty

i wycieczki dla dzieci.

23 II (niedziela) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla

doros³ych. Wstêp 15 z³.

24-28 II (poniedzia³ek-pi¹tek) - Intensywny kurs tañca

towarzyskiego dla m³odzie¿y i doros³ych.

Zaoczny komentarz
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ZAPEWNIAMY OBS£UGÊ:

• administracyjn¹ • finansowo-ksiêgow¹ • techniczn¹ • prawn¹

PONAD 10 LAT DOŒWIADCZENIA!

STAWIAMY NA:

� profesjonalne postêpowanie

� gwarancjê terminowoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców

� wysokie kompetencje poparte licencj¹ zawodow¹

� dzia³anie w sposób otwarty i uczciwy

Kompleksowe zarz¹dzanie

i administrowanie

nieruchomoœciami

CZAS NA ZMIANÊ! SPRAWDZ NAS!

'

Œmieciowej
sagi ci¹g dalszy
wer i Weso³¹ (w tych dzielni-

cach operatorem jest Lekaro),

Ursynów i Wilanów (SITA)

oraz Œródmieœcie (MPO). Za-

równo w przypadku uniewa¿-

nienia przetargu ze wzglêdu

na zani¿one ceny, jak i walki

na ekspertyzy, trudno oczeki-

waæ szybkiego zakoñczenia

sporu. Miasto, zapewne licz¹c

na pozytywne dla siebie roz-

strzygniêcie sprawy, nie za-

dba³o dot¹d o przed³u¿enie

umów z dotychczasowymi od-

biorcami odpadów w spor-

nych dzielnicach. Jak zwykle,

w tej sprawie wszystko jest

robione na ostatni¹ chwilê...

Tymczasem na Pradze Pó-

³noc przedstawiciele firmy Le-

karo przeprowadzaj¹ inwenta-

ryzacjê punktów odbioru od-

padów, która ma na celu uzy-

skanie informacji na temat ro-

dzaju i iloœci pojemników oraz

czêstotliwoœci ich opró¿niania.

                    Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Zmienia siê!
wnioskami mo¿emy zobaczyæ

wiele wa¿nych zbie¿noœci i ujaw-

niaj¹cych siê trendów. Kryzys fi-

nansowy spowodowa³ coraz

bardziej zauwa¿alny kryzys sen-

su, który wp³yn¹³ na przewarto-

œciowania postaw wielu ludzi.

Odkrywaj¹ oni m.in., jak bardzo

s¹ zale¿ni od przyrody i lokal-

nych spo³ecznoœci. Zyskuj¹ tak-

¿e na znaczeniu d³ugotermino-

woœæ i wspó³praca, postawa

„mniej znaczy wiêcej” (less is

more), a tak¿e wspó³dzielenie

kompetencji i zasobów. Przy

obecnym rozwoju technologii nie

wszystko musimy mieæ na w³a-

snoœæ, aby móc z tego korzy-

staæ. Zachodz¹ce obecnie sys-

temowe zmiany s¹ na tyle du¿e,

¿e czêsto mówi siê wrêcz o no-

wej ekonomii. Ich moc tkwi

przede wszystkim w ich ogrom-

nej mnogoœci, tworz¹cej efek-

t synergii (efekt jest czymœ wiê-

cej ni¿ suma sk³adników). Mog¹

nas one tak¿e nauczyæ - jeœli tyl-

ko zechcemy - ¿ycia m¹drzej-

szego, bardziej œwiadomego i

odpowiedzialnego.

Wiele zachodz¹cych zmian

widaæ wyraŸnie w spo³eczeñ-

stwach Europy Zachodniej i

Ameryki, ale mnóstwo pozytyw-

nych przyk³adów mo¿na znaleŸæ

tak¿e na w³asnym podwórku, od

zupe³nie drobnych pomys³ów,

po wielkie przedsiêwziêcia.

OddamOdpady.pl to platfor-

ma internetowa, s³u¿¹ca wymia-

nie informacji o odpadach goto-

wych do zagospodarowania.

Powstaje z potrzeby usystema-

tyzowania wiedzy o Ÿród³ach po-

zyskania ciekawych materia³ów

do kreatywnego recyklingu.

£¹czy dba³oœæ o œrodowisko z

kreatywnoœci¹ i sztuk¹. Portal

zlepszejpó³ki.pl promuje ekono-

miê spo³eczn¹ i spó³dzielczoœæ,

jako formê gospodarowania

wra¿liw¹ na potrzeby spo³eczne.

Z kolei Migam.pl to pierwszy w

Polsce portal przyjazny osobom

nies³ysz¹cym, oferuj¹cy zarów-

no naukê jêzyka migowego, jak

t³umaczenia na ¿ywo rozmowy

z osob¹ g³uch¹ za poœrednic-

twem t³umacza dostêpnego

przez stronê WWW. To przyk³ad

na wskroœ innowacyjnych dzia-

³añ w oparciu o nowe technolo-

gie. Obecnie trwaj¹ prace ba-

dawcze nad systemem rozpo-

znawania znaków jêzyka migo-

wego z udzia³em kamer interne-

towych. Opracowywany pro-

gram przek³ada jêzyk mówiony

oraz pisany na jêzyk migowy,

rozpoznaje migane s³owa, a tak-

¿e potrafi uczyæ siê nowych zna-

ków. Jego uruchomienie to kwe-

stia kilku miesiêcy. Ma stanowiæ

prze³om na œwiatow¹ skalê w li-

kwidacji niemo¿liwych dot¹d do

pokonania barier. Za³o¿yciele

portalu to laureaci wielu miêdzy-

narodowych konkursów, w tym

organizowanych przez ONZ.

Wspó³pracuje z nimi zarówno

Kancelaria Prezydenta RP i Se-

nat, jak i wielkie firmy informa-

tyczne. Zmiany przynosz¹ wiêc

tak¿e próby likwidowania wszel-

kich nierównoœci spo³ecznych.

Podczas spotkania podkreœlano

potrzebê przywrócenia sensu

pracy oraz odsuniêcia zysku na

dalszy plan, prym oddaj¹c

wspólnemu dobru.

Nowym trendem jest widocz-

ny tak¿e w Polsce crowdfunding,

czyli finansowanie spo³eczno-

œciowe. Jest to system wsparcia

ró¿norodnych przedsiêwziêæ, re-

alizowany za poœrednictwem

specjalnie temu celowi dedyko-

wanych portali internetowych.

Pomys³odawca zamieszcza tam

informacjê o swoim projekcie,

przedstawiaj¹c jego cele, jak i

konieczne œrodki finansowe do

ich osi¹gniêcia, o które zabiega.

Ka¿dy, kto zarejestruje siê na ta-

kim portalu, za pomoc¹ przele-

wów internetowych mo¿e wes-

przeæ projekt dowoln¹ kwot¹, w

zamian otrzymuj¹c przewidzia-

ne przez inicjatora bonusy, np.

w postaci pami¹tkowego plaka-

tu czy koszulki projektu, b¹dŸ

umieszczenia w materia³ach na-

zwiska darczyñcy.

To w oparciu o crowdfunding

na portalu Polakpotrafi.pl uda³o

siê zebraæ najwiêksz¹ dot¹d w

Polsce kwotê ponad 90 tysiêcy

z³otych potrzebnych na zorgani-

zowanie zesz³orocznej miêdzy-

narodowej konferencji Fundacji

Cohabitat (Cohabitat-Gathe-

ring). Cohabitat prowadzi warsz-

taty i szkolenia oraz internetowe

seminaria (webinary) na temat

tradycyjnych technologii budow-

nictwa z gliny i s³omy. Na warsz-

tatach powstaj¹ projekty domów,

naturalnych stawów itp. Ponad-

to w oparciu o wypracowywane

samodzielnie metody zrób-to-

sam (do-it-yourself – diy) w ³ódz-

kim Fab-Labie mo¿na nauczyæ

siê spawania lub skorzystaæ z

gotowego projektu turbiny wia-

trowej do samodzielnego wyko-

nania. Cohabitat to grupa ludzi

podejmuj¹cych wspólne przed-

siêwziêcia na rzecz zmian do-

tychczasowych relacji cywiliza-

cji cz³owieka z ekosystemami

planety, przek³adaj¹c to podej-

œcie na realne, ³atwo dostêpne,

otwarte rozwi¹zania, produkty i

dzia³ania poprawiaj¹ce zdrowie

lokalnych spo³ecznoœci oraz

ekosystemów. W Fab-Labie po-

wstaje rodzaj ca³oœciowej in-

strukcji obs³ugi dla grup osób

chc¹cych samodzielnie stwo-

rzyæ samowystarczalne osiedle

w zgodzie z natur¹.

Choæ wiêkszoœæ przedstawio-

nych przyk³adów ma œcis³y zwi¹-

zek z narzêdziami internetowy-

mi, s¹ one œrodkiem, a nie zmia-

nami samymi w sobie. Niekon-

ferencja z za³o¿enia mia³a tak¿e

odchodziæ od tradycyjnych, sfor-

malizowanych i drogich konfe-

rencji w kierunku otwartego wy-

darzenia, wspó³tworzenia pro-

gramu i nieformalnej atmosfery.

W ten sposób powsta³a prze-

strzeñ do swobodnej interakcji i

dyskusji pomiêdzy wszystkimi

uczestnikami, którym zostawio-

no tak¿e wolnoœæ w sprawie wy-

sokoœci dobrowolnej op³aty. W

przerwie zaserwowano wyborny

posi³ek wegañski przygotowany

przez Spó³dzielniê Socjaln¹

„Margines”, która niebawem uru-

chomi w³asny punkt gastrono-

miczny w Œródmieœciu.

dokoñczenie ze str. 1

Praga Pó³noc w planach

Ratusza ma staæ siê dzielnic¹

kreatywn¹. To wielka szansa

na wszechstronny rozwój

spo³eczny, jeœli nie ograniczy

siê to do powstania Centrum

Kreatywnoœci przy Targowej,

ale przyjmie formê rozwojow¹

w duchu odbytej na Pradze

„niekonferencji”.Wiêcej infor-

macji o wydarzeniu na stronie

http://zmieniasie.pl/            Kr.

Tak¹ mo¿liwoœæ daje udzia³

w projekcie „Zdaniem Seniora”,

którego celem jest w³¹czenie

g³osu osób starszych do de-

baty publicznej oraz wzmoc-

nienie kompetencji niezbêd-

nych do zmieniania lokalnych

spo³ecznoœci. Projekt jest

prowadzony na Pradze przez

Fundacjê ZACZYN, a NGP

objê³a go swoim patronatem.

Co czwartek o godz. 11.00 w

Bibliotece im. ks. Twardowskie-

go na ul. Skoczylasa 9 (przy

Placu Hallera) odbywaj¹ siê

warsztaty, debaty, pokazy fil-

mów, a tak¿e spotkania osób,

które bêd¹ tworzy³y senioralny

portal opisuj¹cy praskie sprawy

z punktu widzenia osób 60+.

- Pierwsze zajêcia ju¿ siê

odby³y i jesteœmy z nich bardzo

zadowoleni. Przysz³y osoby w

ró¿nym wieku, od piêædziesiê-

ciu do ponad osiemdziesiêciu

lat. Ka¿da ma inne zaintereso-

wania i oczekiwania, którym

postaramy siê sprostaæ. Zapra-

szamy te¿ nowe osoby, które

chc¹ zmieniaæ swoje otoczenia

lub przynajmniej porozmawiaæ

o wa¿nych dla siebie sprawach

w spokojnej atmosferze, przy

ciep³ej herbacie czy ciastku  –

mówi Przemys³aw Wiœniewski

z Fundacji ZACZYN.

Co w najbli¿szym czasie

czeka uczestników? – Ju¿ 16

stycznia mamy spotkania o

bud¿ecie partycypacyjnym z

udzia³em aktywistów miej-

skich i radnych dzielnico-

wych. Dowiemy siê,  jakie

mo¿liwoœci daje bud¿et i jak

mo¿emy przepchn¹æ pomy-

s³y przyjazne osobom star-

szym. To bêdzie burza mó-

zgów i gie³da pomys³ów. Ale

konstruktywna – mówi Wi-

œniewski. 23 stycznia odbê-

dzie siê spotkanie z dzienni-

kark¹ Natali¹ Bet, a tydzieñ

póŸniej warsztaty o tworzeniu

seriali internetowych. Uczest-

nicy „Zdaniem Seniora” bêd¹

bowiem zachêcani do realizo-

wania tej formy. Zaplanowa-

no ju¿ kolejnych kilkanaœcie

spotkañ. Szczegó³y na

www.zaczyn.org oraz w

bibliotece na Skoczylasa.

Dopuœæmy seniorów do g³osu!
Osoba 60+ mo¿e siê spe³niaæ w wielu odpowiedzialnych

rolach i wp³ywaæ na swoje otoczenie. Niestety, nie zawsze

jest to takie proste. Ka¿demu z nas mo¿e brakowaæ wiedzy,

odwagi czy czasu. Warto jednak spróbowaæ i w³¹czyæ siê

do dzia³añ publicznych.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Borzymowska 8

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

Stowarzyszenie „Kulturalne Bródno” zamierza wydaæ al-

bum, poœwiêcony Bródnu z okresu PRL. Wykorzystane

zostan¹ stare zdjêcia i œwiadectwa mówione, które od roku

zbiera DK „Œwit”. Spo³eczne œrodki na wydanie albumu

zbierane s¹ na portalu www.polakpotrafi.pl

Album o Bródnie
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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

ANGIELSKI, nauczyciel

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LEKCJE keyboard, fortepian

502-935-459

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

NIEMIECKI, doœwiadczenie,

dojazd, 602-748-254

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

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

PO¯YCZKI gotówkowe

506-550-042

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie

jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.

Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

ki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów 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:

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,

28, 29, 30 i 31 stycznia

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 lutego

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 JAMES A. CABELAS

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

Szanowni Pañstwo, w kry-

zysie pojawi³y siê masowo sit-

comy i kabarety. Tytu³owe

zdanie w „posiedzeniu Rz¹du”

w wykonaniu Roberta Wójci-

ka i tego drugiego o fa³szy-

wym jak opozycja  uœmiechu

kolesia - jest genialne. Ale tyl-

ko to jedno. Reszta nie œmie-

szy, choæ widzê ludzi poskrê-

canych w chiñskie paragrafy.

Kabaret zacz¹³ do nas

wrzeszczeæ. Sitkomy œmiej¹

siê za nas. Wszystko od rana

na tym samym debilnym po-

ziomie. Kabaret Starszych

Panów pe³en by³ mi³oœci i po-

ziomu sztuki. Piêknie mówi³ i

piêknie œpiewa³. Po szkole

TAKICH MISTRZÓW króluje

chamstwo i poni¿anie innych,

wczeœniej widywane u polity-

ków i hierarchów. Wszêdobyl-

ski brak wymagañ, populizm i

komercja robi¹ z narodu ga-

wiedŸ. Dlatego gawiedŸ bê-

dzie ubo¿a³a, bêdzie œmiaæ siê

z byle czego. Jednym z nie-

wielu, który otwiera w Pola-

kach szczere serca, jest Jurek

Owsiak. Wymaga i daje, choæ

prosi. Zobaczcie, ile osób za-

g³osowa³o na niego groszem.

W nawi¹zaniu do haratania

w ga³ê od strony weterynaryj-

nej, chcia³bym Szanownym

Pañstwu przypomnieæ choro-

bê, która od pokoleñ jak wy-

¿ej,  wieszczy, ¿e po koœciach

psom oczy ropiej¹.

Aliœci prawda, ¿e psiakom

ok. 12. tygodnia i póŸniej za-

czyna wyciekaæ podejrzana

wydzielina z worka spojówko-

wego. Rasa, wiek, p³eæ i miej-

sce pobytu nie maj¹ znaczenia.

S¹ oczywiœcie rasy o zwiêkszo-

nej predylekcji. Spaniele, blo-

od-hundy, shar-peje, mastify,

cane corso, dogi niemieckie,

s³owem rasy o wyraŸnie opad-

niêtej dolnej powiece. U nich

statystyczne wystêpowanie

schorzenia siêga do 100%. U

pozosta³ych ras i mieszañców

obserwujê ok. 20-30 procent.

Zjadanie koœci oczywiœcie nie

ma znaczenia. W czym rzecz?

Psy w okolicy przyœrodko-

wego k¹ta oka posiadaj¹ trze-

ci¹ powiekê. Na odga³kowej

jej stronie znajduje siê wêze³

ch³onny w postaci rozsianej.

Anatomiczny ewenement.

Zamiast kuleczki wêz³a

ch³onnego jest to samo, tyl-

ko roztarte i przymocowane

biologicznym klejem. W kon-

takcie z kurzem, wirusami,

bakteriami ka¿dy wêze³

ch³onny powiêksza siê i pro-

dukuje przeciwcia³a. Podob-

nie odga³kowe grudki ch³on-

ne. St¹d nazwa - grudkowe

zapalenie trzeciej powieki.

Radzê wpisaæ nazwê w prze-

gl¹darkê internetow¹ w systemie

grafiki lub wideo, to zobaczycie,

czy s³owa felietonu dobrze opi-

suj¹ chorobê. Konsekwencji

okulistycznych jest kilka. Proszê

zajrzeæ do NGP za 2 tygodnie,

a Pañstwu ¿yczê w Nowym

Roku wszystkiego co najlepsze,

w³aœciwego humoru, dobrych

wzorców, odwagi, które obal¹

górê i odm³odz¹ opozycjê.

„Spieprzaæ dziady” to ton, które-

go proszê unikaæ. Wybory ju¿

nied³ugo. Nie dajcie siê oszukaæ.

Pozdrawiam serdecznie.

Haratn¹æ w ga³ê

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

cyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Polskiej Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o., ul Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,

13 grudnia 2013 r., w sprawieo ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia na terenie dzia³ek ew. nr 13/6, 83/2, 28/12

z ob. 4-04-10 oraz 15/4, 16/2, 24/4, 21/26, 24/2 z ob. 4-04-05 przy ul. Dro¿d¿owej w

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, w godzinach

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

godz. 13.00-16.00.

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

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

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

ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

stracyjnego (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 dnia 04 grudnia 2013 r. i uzupe³niony

dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego DN 400 w ul. Ostródzkiej wraz z odcinkami

sieci kanalizacyjnej od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci na dzia³kach ew. nr 28

z obrêbu 4-16-25 i dz. ew. nr 10 z obrêbu 4-16-17 w 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, w godzinach

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

godz. 13.00-16.00.

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

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

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

ukazania siê zawiadomienia.

Kto przygarnie KULECZKÊ?

Nie do wiary, ale Kuleczka czeka na prawdziwe ¿ycie ju¿ od 9 d³ugich lat (w schronisku

przebywa od 2005 roku)! Jednak trudne, schroniskowe warunki nie zgasi³y w niej rado-

snego i przyjaznego charakteru. Na spacerach rozpiera j¹ energia i ciekawoœæ œwiata.

Ka¿dego spotkanego cz³owieka traktuje jak wielkiego przyjaciela, a radoœæ okazuje nie-

zmiernie wylewnie, nie szczêdz¹c uœmiechów i buziaków. Jest

inteligentna, ³atwo siê uczy, a edukacjê znacznie przyœpiesza wizja

przysmaku. Jest ³asuchem, wiêc trzeba dbaæ o jej dietê, ale kon-

dycjê pomaga jej zachowaæ ulubiona zabawa czyli bieganie za

pi³eczk¹. Bardzo dobrze dogaduje siê z innymi pieskami.

Nie pozwólmy, by umar³a jej nadzieja na dom. Niech Kuleczka

dostanie szansê, by zaznaæ jeszcze szczêœcia. Doskonale siê spraw-

dzi jako najlepsza przyjació³ka rodziny! Jest œredniej wielkoœci,

wysterylizowana. Ma oko³o 10 lat. Numer telefonu do wolonta-

riuszki Agnieszki, która pomo¿e w adopcji: 660 499 807.
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

Dziœ Donald Tusk próbuje

nadgoniæ stracony czas. Dziœ

Donald Tusk - polityk próbuje

obiecywaæ to, czego Donald

Tusk - premier rz¹du Rzeczy-

pospolitej Polskiej nie zrobi³

przez szeœæ lat swoich rz¹dów.

Przez te szeœæ lat premier Tusk

mia³ wiêkszoœæ w obu izbach

Parlamentu, a od lat czterech

tak¿e przychylnego prezyden-

ta ze swojej partii. Czego jesz-

cze potrzeba rz¹dz¹cej partii do

realizacji obietnic przedwybor-

czych? Tak naprawdê - nicze-

go. Wszystkie instrumenty pod

kontrol¹, nic tylko zmieniaæ ten

kraj na swoj¹ mod³ê. Co przez

te lata Platformie siê uda³o? Nie

jestem pilnym obserwatorem

poczynañ tej ekipy, odczuwam

je jednak tak¿e, jak pozostali

mieszkañcy RP, na swojej skó-

rze. Nie odczu³em w portfelu

zmian w refundacji leków ani

walki o wolnoœæ internetu w ra-

mach porozumienia ACTA. Za-

pewne w wyniku reformy eme-

rytalnej bêdê d³u¿ej pracowa³.

Nie s¹ to zarzuty, to osi¹gniê-

cia, którymi ten rz¹d siê chwali.

Po stronie zarzutów s¹ podwy¿-

ki: VAT z 22 do 23 proc., sk³ad-

ki rentowej p³aconej przez pra-

codawców (z 4,5 do 6,5 proc.),

akcyzy na paliwa. Likwidacja

ulg podatkowych (budowlana,

internetowa). S¹ wzrosty: bez-

robocia (z 11,3% w 2008 do

14,4% w 2013), zad³u¿enia Pol-

ski (z 530 do 937 mld z³) i armii

urzêdników (o 100 tys.). Rz¹-

dem targa³y afery (hazardowa,

drogowa, przetargowa, info-afe-

ra, stadionowa, zegarkowa),

skutkiem czego chyba ¿aden z

ministrów, który zaczyna³ z Do-

naldem Tuskiem w 2007, nie

dotrwa³ do naszych czasów.

Gdy dodamy do tego, i¿ siêgniê-

to po g³êbokie rezerwy finanso-

we pañstwa, jak fundusz rezer-

wy demograficznej i rozpoczê-

to likwidacjê OFE - obraz bêdzie

pe³niejszy i jeszcze bardziej

ponury. Polityk Tusk nie traci

jednak rezonu: zak³ada nasz¹

amnezjê i obiecuje zwiêkszenie

wydatków na opiekê nad ro-

dzin¹ i dzieæmi. Zapowiada wy-

d³u¿enie do roku p³atnych urlo-

pów macierzyñskich, budowê

przedszkoli i ¿³obków i rozwi¹-

zanie w ci¹gu trzech lat proble-

mu opieki nad ma³ymi dzieæmi

oraz uspokaja, ¿e bezpieczeñ-

stwo gazowe osi¹gniemy w

2035. Jest mistrzem uników.

Ten rz¹d ma siê jednak czym

pochwaliæ: tym, gdzie kontynu-

uje dzia³ania podjête jeszcze

przez swoich poprzedników z

… SLD, jak pozyskiwanie œrod-

ków unijnych na drogi ekspre-

sowe i autostrady, chocia¿ bu-

dowa obwodnicy Augustowa to

pora¿ka. Pora¿k¹ s¹ te¿ zanie-

chania w Warszawie. Dopiero

groŸba referendum wymusi³a

obietnicê dokoñczenia obwod-

nicy stolicy. Ten rz¹d wytraci³ ju¿

impet, straci³ najlepszy okres,

by dokonywaæ zmian. Trzy lata

bez ¿adnych wyborów - d³ugo

taka okazja siê nie powtórzy.

Lata 2014-2015, okres wybor-

czy, nie bêdzie sprzyja³ odwa¿-

nym dalekosiê¿nym decyzjom.

Oddala siê perspektywa wej-

œcia Polski do strefy euro (mo¿e

to i dobrze), reformy edukacji

itp. Bêdziemy tkwili w bezruchu

decyzyjnym, mamieni rz¹dowy-

mi obietnicami. Ale czas na

zmiany, czas na zmiany w Rze-

czypospolitej i w Warszawie,

bowiem jest alternatywa i nie

jest ni¹ PiS.

W minion¹ sobotê warszaw-

ski SLD na konwencji, która nie

bez powodów odby³a siê po

prawej stronie Wis³y, wskaza³

swojego kandydata na funkcjê

prezydenta Warszawy w tego-

rocznych wyborach samorz¹-

dowych. Jest nim doœwiadczo-

ny samorz¹dowiec, wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Warszawy

,a zarazem szef SLD w stolicy

- Sebastian Wierzbicki - felie-

tonista tej gazety. Bêdê mu nie

tylko kibicowa³. Rozpoczyna-

my d³ugi wyborczy marsz.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Stracone lata Platformy
- czas na zmiany

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!

Pod takim has³em idzie do

wyborów samorz¹dowych

warszawski Sojusz Lewicy De-

mokratycznej. Pod takim ha-

s³em w imieniu SLD bêdê wal-

czyæ o sto³eczn¹ prezydentu-

rê. Og³osiliœmy to w sobotê na

konwencji, która odby³a siê na

Pradze – po tej stronie Wis³y,

gdzie nie ma apartamentow-

ców czy z³otych wie¿owców.

Zamiast tego s¹ rozsypuj¹ce

siê kamienice i mieszkañcy, o

których Hanna Gronkiewicz-

Waltz zapomnia³a.

Jako SLD mówimy: doœæ ró¿-

nicowania stolicy na lewo i pra-

wobrze¿n¹ - na tê lepsz¹ i tê

gorsz¹. Doœæ podzia³ów na re-

jony slumsów i apartamentow-

ców. Doœæ oszczêdnoœci kosz-

tem warszawiaków i rozwoju z

kieszeni najubo¿szych. Dlatego

czas na lewicow¹ perspektywê

dla Warszawy. Nasi przodkowie

przelewali krew za stolicê, po-

tem odbudowywali j¹ z ruin.

Dziœ Warszawa nie potrzebuje

ju¿ naszej krwi – potrzebuje za

to naszych serc i umys³ów!

Za nami ponad tysi¹c dni sa-

modzielnych rz¹dów Platformy

Obywatelskiej w stolicy. To nie

by³ najlepszy czas dla Warsza-

wy. Mo¿na by³o zrobiæ wiêcej,

szybciej i lepiej. I przede wszyst-

kim nie kosztem mieszkañców.

Dlatego czas na zmiany!

Przede wszystkim chcemy

zagwarantowaæ bezpieczeñ-

stwo lokatorom z budynków

zwracanych spadkobiercom

przedwojennych w³aœcicieli

czy – coraz czêœciej – pospo-

litym handlarzom roszczeñ.

Obiecujê, ¿e ¿aden z dzisiej-

szych mieszkañców nie pozo-

stanie bez dachu nad g³ow¹!

Naszym priorytetem bêdzie

rozwój budownictwa komunal-

nego. Zintensyfikujemy budo-

wê mieszkañ w oparciu o no-

woczesny mechanizm partner-

stwa publiczno-prywatnego

oraz zwiêkszymy nak³ady na

remonty istniej¹cych kamienic.

Za mojej prezydentury ka¿dy

budynek komunalny zostanie

pod³¹czony do kanalizacji.

Kolejna sprawa to wydawanie

przez urzêdy decyzji – spowodu-

jê, ¿e wreszcie urzêdnicy bêd¹

wydawaæ je w terminach. Pozwo-

lenie na budowê nie wymaga lat!

Dzieci - ich wychowanie i

edukacja to inwestycja w przy-

sz³oœæ, w rozwój naszego mia-

sta. Dlatego zapewnimy miej-

sca w ¿³obkach i przedszko-

lach dla ka¿dego dziecka. I

bêd¹ to miejsca bezp³atne!

Zreformujemy system

zarz¹dzania komunikacj¹

miejsk¹, aby by³ on bardziej

efektywny i tañszy.

Stworzymy system prefe-

rencji dla tradycyjnego handlu

i drobnej przedsiêbiorczoœci,

bo miejscem handlu i us³ug nie

mog¹ byæ tylko hipermarkety i

luksusowe galerie handlowe.

Zadbamy o kulturê - w na-

szej, lewicowej stolicy nie bê-

dziemy na ni¹ patrzeæ przez

pryzmat pieni¹dza. Warszawa

musi byæ ¿ywym, ró¿norodnym

centrum kulturalnym. Miej-

scem gdzie - jak przed wojn¹ -

Zachód spotyka siê ze Wscho-

dem, a awangarda z tradycj¹.

Warszawa musi staæ siê oby-

watelska! To SLD jako pierwszy

zg³osi³ postulat bud¿etu party-

cypacyjnego. Cieszymy siê, ¿e

pod presj¹ referendum Hanna

Gronkiewicz-Waltz zgodzi³a siê

na ten – jak sama mówi „eks-

peryment”. To nie „ekspery-

ment” Pani Prezydent, to nowo-

czesna metoda zarz¹dzania

miastem. Budowania go dla

mieszkañców i wspólnie z nimi.

Ka¿da decyzja dotycz¹ca war-

szawiaków musi byæ i bêdzie z

nimi konsultowana. I nie bêd¹

to – jak dziœ - konsultacje fasa-

dowe, jak chocia¿by w przypad-

ku nazwy Mostu Pó³nocnego.

Ktoœ zapyta: ale za co to

wszystko? Tak, nasze plany

wymagaj¹ pieniêdzy. Ale te

pieni¹dze Warszawa ma. Nie

w kieszeniach swoich miesz-

kañców, bo te zosta³y ju¿ daw-

no wydrenowane przez ekipê

Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ma

ja w swoich niewykorzysta-

nych mo¿liwoœciach inwesty-

cyjnych, nieuzbrojonych grun-

tach, w spó³kach, które choæ

mieszcz¹ siê w Warszawie,

Obiektywny POradnik

Z wielk¹ pomp¹ i wielkim hu-

kiem Warszawa po¿egna³a 2013

rok. Mam na myœli oczywiœcie bar-

dzo udan¹ zabawê sylwestrow¹ na

b³oniach Stadionu Narodowego z

niespotykanym dotychczas poka-

zem fajerwerków. Mimo  i¿ by³o tro-

chê narzekania na trudnoœci logi-

styczne i nie do koñca zrozumia³e

dzia³ania komunikacyjne z za-

mkniêciem stacji Warszawa-Sta-

dion, to per saldo organizacjê oraz

sam pomys³ przeniesienia impre-

zy w bezpieczniejsze miejsce na-

le¿y oceniæ jak najbardziej pozy-

tywnie. Poza odci¹¿eniem nie przy-

stosowanego do masowych imprez

Placu Konstytucji, Pani Prezydent

pokaza³a, ¿e stolica to nie tylko

lewa strona Wis³y i na Pradze rów-

nie¿ mo¿na zorganizowaæ œwietn¹

zabawê i przyci¹gn¹æ t³umy war-

szawiaków. A jestem wiêcej ni¿ pe-

wien, ¿e frekwencja na Sylwestrze

2014 bêdzie jeszcze wiêksza, gdy¿

dojazd - o ile nie wydarzy siê nic

z³ego - bêdzie mo¿liwy ju¿ metrem

na stacjê Stadion Narodowy.

A jaki by³ ten 2013 rok? Jak to

zwykle bywa, koniec roku przyniós³

wiele podsumowañ. Zasypani zo-

staliœmy rozmaitymi rankingami,

plebiscytami, konkursami, sonda-

¿ami. Mogliœmy wybieraæ, g³oso-

waæ, wyra¿aæ swoje opinie na te-

mat osób, wydarzeñ, inwestycji itp.

Warto wiêc przypomnieæ o najwiêk-

szym plebiscycie, jaki odby³ siê w

paŸdzierniku mijaj¹cego roku, czyli

referendum warszawskim. Mimo

wytê¿onej pracy wielu œrodowisk

od lewej do prawej strony sceny po-

litycznej, nie uda³o siê namówiæ

wiêcej ni¿ 25% mieszkañców sto-

licy, aby poszli do urny i zag³oso-

wali przeciwko Hannie Gronkie-

wicz-Waltz. Zwa¿ywszy na roz-

mach, z jakim prowadzona by³a ak-

cja, wyniki przynios³a bardzo mi-

zerne i okaza³o siê, ¿e warszawia-

cy opowiadaj¹ siê za obecnym go-

spodarzem miasta. Sprawdzonym

w trudnych momentach, skutecz-

nym w sytuacjach trudnych i prze-

widywalnym w coraz bardziej nie-

przewidywalnym i niepewnym

œwiecie. Prawdziwe wybory samo-

rz¹dowe odbêd¹ siê ju¿ w listopa-

dzie. Jedno jest pewne: si³y nad-

przyrodzone nie sprzyja³y w³adzom

miasta. Pamiêtna ulewa i zalanie

Trasy AK oraz tunelu zaraz po jego

otwarciu, przejd¹ do historii jako

efekt dzia³ania si³y wy¿szej, na

któr¹ wp³ywu nie móg³ mieæ nikt.

Spoœród o wiele liczniejszych po-

zytywnych stron ubieg³ego roku,

nale¿y wspomnieæ doprowadzenie

tramwaju na Bia³o³êkê, który w tym

roku lub na pocz¹tku przysz³ego

dojedzie do ul. Mehoffera. Ogólnie,

ubieg³y rok by³ okresem prowadze-

nia wielu du¿ych inwestycji miej-

skich i dzielnicowych, które odda-

ne bêd¹ w tym roku. Tak jak Tar-

chomin i Nowodwory dostan¹ po-

³¹czenie szynowe w postaci tram-

waju oraz 3 nowoczesne szko³y

podstawowe (jedna z nich na Zie-

lonej Bia³o³êce), tak obydwie Pra-

gi dostan¹ po³¹czenie równie¿ szy-

nowe w postaci metra.

Co przyniesie rok 2014? Jedno

jest pewne, ¿e po prawie 3 latach

posuchy odbêd¹ siê wybory. Pójdzie-

my dwukrotnie do urn. W maju wy-

bierzemy deputowanych do europar-

lamentu, a w listopadzie wybierzemy

radnych sejmiku, miasta i radnych

dzielnic, a przede wszystkim prezy-

denta stolicy. Po sukcesie w niedaw-

nym referendum oraz zwa¿aj¹c na

sonda¿e poparcia, wszystko wskazu-

je na to, ¿e warszawiacy powierz¹ za-

rz¹dzanie Warszaw¹ na trzeci¹ z rzê-

du kadencjê obecnej Pani Prezydent

Hannie Gronkiewicz-Waltz. A jak

u³o¿¹ siê si³y w Radzie Warszawy i

w radach dzielnic, to ju¿ trudniejsza

zagadka. Jednym s³owem - przed

nami rok wyborczy, pe³en ciekawych

wydarzeñ i wytê¿onej pracy samorz¹-

dowców, które to wysi³ki i wiarygod-

noœæ zostan¹ ocenione przez elek-

torat ju¿ pod koniec listopada.

Wszystkiego najlepszego i

samych dobrych wyborów w

Nowym 2014 Roku!!!

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Praskie po¿egnanie roku

podatki p³ac¹ gdzie indziej. W

niewykorzystanej infrastruktu-

rze i rezerwach tkwi¹cych we

wspó³pracy z podmiotami ze-

wnêtrznymi. Dziœ nawet z ota-

czaj¹cych nas koszmarnych

reklam powiewaj¹cych na

wszystkich elewacjach w cen-

trum, Warszawa nie ma ani

grosza. Nie bêdziemy wieszaæ

banerów. Przeciwnie – unie-

mo¿liwimy zaœmiecanie nimi

publicznej przestrzeni, a pie-

ni¹dze znajdziemy tam, gdzie

znajduj¹ je – z powodzeniem

– inne europejskiej stolice.

Dlatego, stolico – czas na

lewicow¹ perspektywê!

Warszawo! Kurs na zmianê!

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Warszawa: Kurs na zmiany

Warszawiacy w sonda¿ach

wskazuj¹ referendum w sprawie

odwo³ania Hanny Gronkiewicz-

Waltz jako najwa¿niejsze wyda-

rzenie minionego roku. Warto je

mo¿e raz jeszcze podsumowaæ.

Referendum nie zakoñczy³o

siê odwo³aniem pani prezydent,

nadszarpnê³o jednak jej wizeru-

nek. Mimo to zadowolona jest i

ona (koniec koñców, obroni³a sta-

nowisko), i inicjatorzy referendum

(wynik g³osowania by³ mia¿d¿¹-

cy dla Hanny Gronkiewicz-Waltz).

A co z tego ma miasto? Wiêk-

szoœæ rzekomych zysków okaza³a

siê iluzoryczna. Reformy œmiecio-

wej nadal nie uda³o siê wdro¿yæ, a

to oznacza wielki chaos w czêœci

dzielnic i niewiadom¹ co do osta-

tecznej wielkoœci op³at œmiecio-

wych. Od lipca 2013 r. zamar³a te¿

w Warszawie segregacja odpadów.

Rozkwit inwestycji miejskich

okaza³ siê potiomkinowsk¹ wiosk¹.

W 2013 r. wykonanie bud¿etu in-

westycyjnego Warszawy nie prze-

kroczy³o 70%. OpóŸnia siê budo-

wa metra, a pani prezydent ma k³o-

pot z budow¹ wa¿nych ulic ujêtych

w planie: Kleszczowej, Marsa,

Œwiêtokrzyskiej, Wo³oskiej. Tak ni-

skiego wykonania bud¿etu nie by³o

w Warszawie nigdy, nawet w cza-

sach Lecha Kaczyñskiego.

W wyniku referendum osobom

p³ac¹cym podatki w Warszawie nie

grozi ju¿ zapowiadana podwy¿ka

cen biletów. O ile zdobêd¹ stosow-

ny hologram karty warszawiaka, co

ponoæ z powodu z³ej organizacji nie

jest ³atwe. Brak podwy¿ki to jednak

na d³u¿sz¹ metê ¿adna korzyœæ dla

mieszkañców. Pieni¹dze na pokry-

cie kosztów komunikacji publicznej

zostan¹ wydrenowane z naszych

kieszeni w jakiœ inny sposób.

Zysk z referendum jest tylko je-

den, ale za to jaki! W kampanii

referendalnej premier Tusk odkry³,

¿e budowa obwodnicy w Warsza-

wie jest dla rz¹du kluczow¹ inwe-

stycj¹. W grudniu og³oszono z bie-

gu przetargi na dokoñczenie Po-

³udniowej Obwodnicy Warszawy,

czyli odcinka trasy S2 pomiêdzy

ul. Pu³awsk¹ a Lubelsk¹. Jeszcze

pó³ roku temu nie by³o tego w ¿ad-

nych planach finansowych.

Wbrew pozorom, nie oznacza

to, i¿ Warszawa zyska wreszcie

obwodnicê. Do domkniêcia ob-

wodnicy brakuje jeszcze odcinka

S17 pomiêdzy ul. Lubelsk¹ a Mar-

kami. Na to nie ma w najbli¿szym

czasie ¿adnych szans, ale i tak na-

le¿y siê cieszyæ, gdy¿ obecny wy-

lot trasy S2 w œrodku Ursynowa

jest skandaliczn¹ prowizork¹ ge-

neruj¹c¹ tam gigantyczne korki.

Na nowy odcinek obwodnicy

rz¹d przeznacza ekstra 6,7 mi-

liarda. Referendum kosztowa³o 3

miliony. Oznacza to, ¿e ka¿da

z³otówka wydana na referendum

zwróci siê Warszawie dwa tysi¹-

ce dwustukrotnie. Nie by³o w hi-

storii œwiata drugiego podobnie

op³acalnego przedsiêwziêcia.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Bilans

referendum
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Klub FIT4FUN

zaprasza na:

zajêcia fitness, porady dietetyka.

MASA¯E: leczniczy,

bañk¹ chiñsk¹, relaksacyjny.

(równie¿ w domu pacjenta)

ul. Szanajcy 17/19, budynek DOSiR

tel. 511 152 236, 502 278 655

www.fit4fun.info

Makrama to bardzo stara,

znana ju¿ w staro¿ytnoœci sztu-

ka wi¹zania sznurków, bez

u¿ycia igie³, drutów, szyde³ka

czy innych narzêdzi. Pos³ugu-

j¹c siê t¹ metod¹ mo¿na two-

rzyæ makaty œcienne, naszyj-

niki, wyplataæ torebki i siatki na

zakupy, u¿ywaj¹c w tym celu

jako materia³u nici lnianych,

Makramy Jolanty Surmy
Obrazy sznurkiem malowane – tak mo¿na by nazwaæ

zadziwiaj¹ce tkaniny artystyczne Jolanty Surmy, pre-

zentowane w Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury.

konopnych, jedwabnych lub

sizalu. Na prze³omie lat 70/80

makrama by³a bardzo modna,

póŸniej jakby trochê o niej za-

pomniano. Dla Jolanty Surmy

sta³a siê pasj¹ i form¹ wypo-

wiedzi artystycznej.

Jolanta Surma tworzy tkani-

ny artystyczne, makramy, a

tak¿e zajmuje siê wiklin¹ i bi-

bu³karstwem. Jest absol-

wentk¹ Uniwersytetu Ludowe-

go Rzemios³a Artystycznego w

Woli Sêkowej, gdzie zdoby³a

tytu³ mistrza tkactwa artystycz-

nego. Od czerwca 1983 roku

jest cz³onkiem Stowarzyszenia

Plastyków „Azyl” w Pile. W

2008 r. za³o¿y³a Klubu Arty-

stów „Pasja” w Z³otowie, któ-

rego jest prezesem. Inicjator-

ka wielu przedsiêwziêæ arty-

stycznych i projektów, prowa-

dzi warsztaty makramy dla

dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.

Mieszka i pracuje w Z³otowie

jako instruktor rêkodzie³a arty-

stycznego w Powiatowym

Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

Swoje tkaniny wystawia³a

wielokrotnie w kraju i za gra-

nic¹, m.in. w Sofii, Berlinie i w

Londynie. Jej prace zdobi¹

œciany domów nie tylko w Pol-

sce, ale równie¿ w wielu kra-

jach ca³ego œwiata, zarówno w

Europie, jak i w Australii, Ame-

ryce Po³udniowej i Afryce.

Jolanta Surma wybra³a

doœæ trudn¹ i pracoch³onn¹

technikê, wymagaj¹c¹ wiele

cierpliwoœci.

- Wykonanie jednej tkani-

ny zajmuje oko³o miesi¹ca,

licz¹c po kilka godzin pracy

dziennie – mówi artystka.

Prace Jolanty Surmy zadzi-

wiaj¹ nie tylko oryginalnoœci¹

i precyzj¹ splotów, ale rów-

nie¿ piêknymi barwami.

- Wyplatam swoje makramy

ze sznurka sizalowego w ko-

lorze naturalnym, a potem trak-

tujê je jak obrazy: k³adê na p³a-

sko i pêdzelkiem nak³adam

kolory, po kilka razy w jednym

miejscu – t³umaczy pani Jolan-

ta.- W ten sposób osi¹gam ró¿-

ne odcienie, ca³¹ paletê barw.

Pomys³y do tworzenia swo-

ich prac artystka czerpie g³ów-

nie z natury, bo najczêœciej s¹

to kompozycje kwiatowe czy

ogólniej mówi¹c roœlinne, ale

inspiracj¹ bywaj¹ dla niej rów-

nie¿ dzie³a sztuki i po prostu

obserwacja otoczenia.

Jolanta Surma jest laureatk¹

wielu nagród i wyró¿nieñ w kon-

kursach ogólnopolskich i miê-

dzynarodowych a jej makramy

trafi³y nawet do Hollywood –

zagra³y w filmie w re¿. Tima

Burtona „Mroczne Cienie”, w

scenie z Johnny Deepem.

Wyj¹tkow¹ wystawê ma-

kram Jolanty Surmy pt. „Ma-

kramy moj¹ pasj¹” mo¿na

ogl¹daæ w Galerii przy Van

Gogha w Bia³o³êckim Oœrod-

ku Kultury do 20 stycznia.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Podobnie jak w latach ubie-

g³ych, nawi¹zuj¹c do tradycji

koncertów Wiedeñskiego To-

warzystwa Muzycznego, Kon-

cert Noworoczny w Bia³o³êc-

kim Oœrodku Kultury rozpocz¹³

siê najs³ynniejszym walcem

œwiata „Nad piêknym, modrym

Dunajem”. Tak jak w latach po-

przednich, królowa³a tego wie-

czoru muzyka rodziny Straus-

sów. Z wielu wzglêdów jednak

by³ to koncert wyj¹tkowy. Po

pierwsze z powodu wspania-

³ych wykonawców, jakich uda-

³o siê zaprosiæ do wystêpu na

bia³o³êckiej scenie. Drugim po-

wodem by³y rozbudowane

uk³ady baletowe.

Po raz pierwszy na scenie

Bia³o³êckiego Oœrodka Kultu-

ry wyst¹pi³y dwie pary znako-

mitych tancerzy, solistów Te-

atru Wielkiego Baletu Narodo-

wego: Ana Kipshidze i Edu-

ard Bablidze oraz Svetlana

Ovsyankina i Kurusz Wojen-

ski. Oni to w³aœnie zatañczyli

walca „Nad piêknym, modrym

Dunajem” i w ten sposób

przenieœli nas w magiczny

œwiat têtni¹cego muzyk¹ i tañ-

cem cesarskiego Wiednia.

W po³owie XIX wieku tañ-

czono tam nie tylko walca, ale

równie¿ polkê. Z bogatego

zbioru wiedeñskich polek

us³yszeliœmy w wykonaniu

kameralnej Orkiestry „Ro-

mantica” „Annen Polkê”, któr¹

w 1882 roku Johann Strauss

zas³yn¹³ na amerykañskim

rynku muzycznym oraz  naj-

zabawniejsz¹ z nich, napi-

san¹ przez brata Johanna,

Josepha Straussa, „Feuerfest

Polkê” czyli „Polkê kowalsk¹”,

wykonan¹ na kowadle przez

Krzysztofa Olszewskiego.

W klimat muzyczny monar-

chii Austrowêgierskiej, w któ-

rym utrzymany by³ bia³o³êcki

koncert noworoczny, wpisuj¹

siê tak¿e popularne operetki.

Znane i lubiane arie z takich

operetek, jak „Hrabina Mari-

ca” i „Ksiê¿niczka czardasza”

Imre Kalmana czy „Weso³a

wdówka” Franciszka Lehara,

zaœpiewali Renata Drozd –

sopran i Ryszard Wróblewski

– tenor. W ich wykonaniu

us³yszeliœmy równie¿ piêkne

duety: z „Ksiê¿niczki Czarda-

sza” - „T³umy fraków” i z „We-

so³ej Wdówki” - „Usta milcz¹,

dusza œpiewa”.

Lekkim utworem Andy’ego

Williamsa „Sleigh Ride”, w

którym s³ychaæ dzwoneczki

sañ, Orkiestra „Romantica”

przypomnia³a nam, ¿e w

okresie Œwi¹t i karnawa³u

czasem pada œnieg, a Ry-

szard Wróblewski przywo³a³

nieco zapomniane obecnie

piosenki „Siedem czerwo-

nych ró¿” Jana Maklakiewicz

oraz „Jab³uszko pe³ne snu”,

przebój Mieczys³awa Wojnic-

kiego z muzyk¹ Bogus³awa

Klimczuka. Natomiast prze-

bój muzyki klasycznej, „Czar-

dasza” Vittorio Montiego wy-

kona³ brawurowo koncert-

mistrz Orkiestry „Romantica”

Maciej Przestrzelski.

Koncert, którego pomys³o-

dawc¹ i gospodarzem by³a

Anna Barañska-Wróblewska,

a prowadzi³ Andrzej Krusie-

wicz, tradycyjnie zakoñczy³

„Marsz Radetzky’ego” Johan-

na Straussa. Ten wspania³y,

utrzymany w niepowtarzal-

nym wiedeñskim stylu i klima-

cie wieczór, jak ju¿ wspo-

mnia³am na pocz¹tku, by³ wy-

j¹tkowy, równie¿ dlatego, ¿e

byæ mo¿e by³ ostatnim tego

typu koncertem w Bia³o³êce.

S¹dz¹c po wype³nionej do

ostatniego miejsca sali i po

owacjach na stoj¹co, jakimi

publicznoœæ nagrodzi³a arty-

stów, wbrew temu, co pisa³a

jedna z lokalnych gazet - kon-

cert noworoczny i wczeœniej-

sze koncerty operetkowe w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

by³y bardzo lubiane przez bia-

³o³êck¹ publicznoœæ i przyci¹-

ga³y do BOK-u melomanów

nawet z odleg³ych dzielnic

Warszawy. Dziwne jest zatem,

¿e koncerty, które cieszy³y siê

takim powodzeniem prawdo-

podobnie znikn¹ z bia³o³êckiej

sceny. Nikt nie wie, na czym

rzecz polega, ale jedno jest

pewne: jeœli tak siê stanie, bê-

dzie to wielka strata dla pu-

blicznoœci i presti¿u dzielnicy.

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Powitanie Roku 2014

w wiedeñskim stylu
Powitanie Nowego Roku uroczystym koncertem w

wiedeñskim stylu sta³o siê ju¿ tradycj¹ Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury. 1 stycznia zabrzmia³y na bia³o³êckiej

scenie najpiêkniejsze walce, polki i czardasze z popularnych

operetek, w wykonaniu solistów Baletu i Opery Narodowej

oraz Orkiestry „Romantica”.


