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dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

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

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

BEZP£ATNE

BADANIE S£UCHU

Firma FONIKON,

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym

proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 4

dokoñczenie na str. 3

STOMATOLOGIA

DLA DZIECI
Dinu

œ

specj
alny

 fo
tel

dla dzie
ci

ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Zabudowa Pragi II to jed-

na ze sztandarowych inwe-

stycji powojennej Warszawy,

choæ nie tak okaza³a jak

MDM. Koncepcja zespo³u

Jerzego Giejsztora zak³ada-

³a stworzenie obszernego

placu z okalaj¹c¹ go wy¿sz¹

zabudow¹ i lokalami u¿ytko-

wymi w parterach. Budynki w

drugiej linii mia³y tworzyæ ni¿-

sze, bardziej kameralne stre-

fy, sk³adaj¹ce siê z siedmiu

kolonii mieszkalnych.

Budowê w okresie kolosal-

nych niedoborów mieszka-

niowych rozpoczêto ok. 1950

roku, jeszcze zanim powsta³

oficjalny plan zagospodaro-

wania tych terenów. Miesz-

kañ potrzebowali pracownicy

powstaj¹cej w³aœnie Fabryki

Samochodów Osobowych.

Podczas obowi¹zywania

doktryny socrealizmu na Pra-

dze nie zrealizowano jej w

takim stopniu, jak na MDM-

ie. Elewacje s¹ przewa¿nie

skromne, nie wykonano te¿

rzeŸb, które mia³y stanowiæ

ozdobê placu i budynków.

Wnikliwego obserwatora za-

dziwi jednak mnogoœæ ok³a-

dzin œciennych – ró¿ne ro-

dzaje kamienia to zapewne

nie tyle za³o¿enie estetyczne,

co wynik oszczêdnoœci i po-

œpiechu podczas budowy.

Wiêkszoœæ osiedla powsta³a

w ci¹gu zaledwie szeœciu lat.

Styl, który mia³ byæ „naro-

dowy w formie, a socjalistycz-

ny w treœci” w Polsce nie

osi¹gn¹³ nigdy skali swego

pierwowzoru. W Zwi¹zku

Radzieckim „pa³ace dla kla-

sy robotniczej” osi¹gnê³y

ogromne rozmiary, za czym

sta³a socjotechnika ówcze-

Plac Hallera

oczami urbanisty
Wystawa Muzeum Warszawskiej Pragi „Praski MDM”

dokumentuj¹ca powstanie osiedla Praga II zwróci³a

uwagê na wartoœci tej powojennej zabudowy. Wielu

mieszkañców pozna³o i doceni³o ambitne cele tego za³o-

¿enia. Imprezy towarzysz¹ce wystawie to m.in. spacery

po „Praskim MDM-ie”. W minion¹ sobotê, 21 wrzeœnia

po Placu Hallera i jego najbli¿szych okolicach grupê

kilkudziesiêciu osób oprowadza³ Maciej Czeredys –

architekt i urbanista, wspó³autor miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, a od

kilku lat mieszkaniec Pragi II.

snych „in¿ynierów dusz”.

Przeskalowane budowle mia-

³y ukazaæ znikomoœæ jednost-

ki w obliczu si³y mas – ludo-

wych, oczywiœcie. W po³¹-

Maj¹ one stanowiæ dope-

³nienie wsparcia kierowane-

go do dzieci i m³odzie¿y za-

gro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym o dzia³ania do-

tychczas w dzielnicy nie re-

alizowane, lub realizowane

na niewielk¹ skalê. Siêgniê-

to tak¿e po metody ca³kiem

innowacyjne. Projekt ten po

raz pierwszy zak³ada daleko

id¹c¹ wspó³pracê organizacji

oraz instytucji dzia³aj¹cych na

Pradze Pó³noc, które wspól-

nie stworz¹ BAZÊ do prawi-

d³owego rozwoju dzieci i m³o-

dzie¿y w wieku 7-18 lat. Pro-

jekt stwarza tak¿e niepowta-

rzaln¹ okazjê do spotkañ ró¿-

nych partnerów oraz ich pod-

opiecznych i gromadzenia

wiedzy oraz doœwiadczeñ,

stanowi¹cych fundament dla

rozwoju ca³ego œrodowiska.

Mog¹ one pozytywnie wp³y-

n¹æ na now¹ jakoœæ komuni-

kacji pomiêdzy przedstawi-

cielami organizacji pozarz¹-

BAZA dla praskich

dzieci i m³odzie¿y

Wis³a jest rzek¹ specy-

ficzn¹, uregulowan¹ tylko w

niewielkim stopniu, z wieloma

odcinkami brzegów pozosta-

j¹cymi w stanie pó³dzikim. Na

szczêœcie nie dotknê³a jej w

wiêkszym stopniu wspó³cze-

sna in¿ynieria wodna, z pró-

bami uregulowania jej brze-

gów. Wis³a jest równie¿ rzek¹

bardzo dynamiczn¹ – jej ko-

ryto nieustannie zmienia

swoj¹ g³êbokoœæ, powstaj¹

nowe wyspy i jeziora, mieli-

zny i g³êbiny. Podczas gdy w

jednym miejscu woda wymy-

wa brzeg, w innym miejscu

Przyrodnicy

o Wiœle
W pi¹tkowe popo³udnia w sali posiedzeñ urzêdu

dzielnicy Praga Pó³noc na K³opotowskiego zagoœcili

mi³oœnicy nadwiœlañskiej fauny i flory. W ramach

projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl rozpocz¹³ siê cykl

bezp³atnych, otwartych wyk³adów i wycieczek poœwiê-

conych odkrywaniu przyrody nadwiœlañskiej w obrêbie

aglomeracji warszawskiej pt. „Œwiat zwierz¹t doliny

Wis³y”. W miniony pi¹tek, 20 wrzeœnia, Jerzy Romanowski

z Centrum Badañ Ekologicznych PAN w Dziekanowie

Leœnym wyg³osi³ prelekcjê, próbuj¹c odpowiedzieæ na

pytanie „Jak obserwowaæ zwierzêta?”

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (BAZA)

zosta³ wypracowany przez organizacje pozarz¹dowe i

instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywê Biura

Pomocy i Projektów Spo³ecznych m.st. Warszawy. Za-

³o¿eniem by³a integracja dzia³añ i wykorzystanie ich

ró¿nych typów (edukacyjne, profilaktyczne, opiekuñczo-

wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne).

Pañstwa g³os jest wa¿ny

3 paŸdziernika o godz. 19:00 w sali

konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197

odbêdzie siê spotkanie z inwestorem

nowej galerii handlowej na Bia³o³êce.

wiêcej informacji na str. 2

Modernizacja Szpitala

Praskiego trwa od kilku lat.

Powsta³o ju¿ tam nowe

skrzyd³o z SOR-em i wielo-

ma oddzia³ami. Teraz pa-

cjenci otrzymuj¹ przychod-

niê, nied³ugo gruntownemu

remontowi zostanie poddany

stary budynek A. W sumie na

modernizacjê tego szpitala

miasto przeznaczy³o ju¿ po-

nad 103 mln z³.

Przychodnia zlokalizowa-

na do tej pory w starym bu-

dynku A przyjmowa³a rocz-

nie blisko 50 tysiêcy pacjen-

tów. Teraz bêd¹ oni diagno-

Nowa przychodnia Szpitala Praskiego
Pierwszych pacjentów przyjê³a wyremontowana z

bud¿etu m.st. Warszawy przychodnia Szpitala Praskiego.

Historyczny budynek po dawnej kot³owni ma now¹ ele-

wacjê, estetyczne jasnoszare korytarze, wysokospecjali-

styczny sprzêt w wygodnych gabinetach i udogodnienia

dla osób niepe³nosprawnych.



2  nowa gazeta praska

FIRANY, ZAS£ONY, KARNISZE, ROLETY,

¯ALUZJE, SZYCIE FIRAN I ZAS£ON,

MONTA¯ KARNISZY I ROLET.

CH ul. Kondratowicza 37, tel. 22 674-26-87, 501-620-030

czynne: pon.-pt. 11.00-19.00, sob. 10.00-14.00

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Rzadko siê zdarza, by na sesji g³osowano nad jedn¹

tylko uchwa³¹. Tak by³o tym razem. Uchwa³a dotyczy³a

zmiany w tegorocznym bud¿ecie.

Radni wnioskowali o wprowadzenie nowego zadania inwesty-

cyjnego i przeznaczenie œrodków na jego realizacjê. Zadanie

inwestycyjne to kompleksowa modernizacja boiska pi³karskiego

w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu, zaœ œrodki jakie s¹ potrzebne

na ten cel, to 265 tys. z³. Co zostanie wykonane w ramach

modernizacji? Sporo – drena¿, wymiana podbudowy i na-

wierzchni boiska, jego powiêkszenie, monta¿ pi³kochwytów,

wyposa¿enie boiska w mobilne bramki, a tak¿e przebudowa

bie¿ni wraz z wymian¹ jej nawierzchni. W planach jest rów-

nie¿ przebudowa trybun, która bêdzie polegaæ na modyfikacji

siedzisk i zadaszenia. Strefa gry bêdzie odgrodzona od reszty

obiektu, a ca³y teren bêdzie ogrodzony i wyposa¿ony w bramy

i furtki. Dziêki tym zmianom boisko bêdzie mog³o otrzymaæ

certyfikat w³aœciwy dla boisk pi³karskich.                        (egu)

Zmiana w bud¿ecie

Pierwszy etap mamy ju¿ za

sob¹. W lipcu mieszkañcy

zg³aszali propozycje lokaliza-

cji si³owni. Drugi etap – wybór

najpopularniejszych miejsc,

rozpocz¹³ siê 20 wrzeœnia.

Konsultacje spo³eczne po-

trwaj¹ do 10 paŸdziernika.

Warto wiêc siê pospieszyæ, bo

czasu na g³osowanie nie jest

zbyt wiele. G³osujemy na stronie

www.wdobrejkondycji.waw.pl

lub w wydziale obs³ugi

mieszkañców w ratuszu przy

Modliñskiej 197, gdzie na

g³osuj¹cych czekaj¹ specjal-

nie przygotowane ankiety.

Nasza kondycja fizyczna

jest bardzo kiepska, choæ w

ostatnich latach nieco siê po-

prawi³a, choæby z tej racji, ¿e

sporo jeŸdzimy na rowerach,

wielu z nas uprawia jogging,

coraz wiêcej osób – szczegól-

nie w œrednim wieku i star-

szych – wybiera nordic wal-

Si³ownie pod chmurk¹
Warto zag³osowaæ na fajny pomys³ pod has³em

„Warszawa w dobrej kondycji”. I niewa¿ne, ¿e ma on

zapewne nieco przykryæ referendum w sprawie odwo-

³ania prezydent Warszawy. O co chodzi? O plenerowe

si³ownie. To mieszkañcy Bia³o³êki i pozosta³ych dzielnic

Warszawy zdecyduj¹, w jakich miejscach mo¿na bêdzie

poæwiczyæ w plenerze na orbiterach, wioœlarzach,

narciarzach itp. Szeœæ plenerowych si³owni pojawi

siê w Bia³o³êce jeszcze w tym roku.

king. Nie ka¿dego staæ na wy-

kupienie karnetu do si³owni,

nie ka¿dy te¿ lubi æwiczyæ w

dusznym pomieszczeniu. Ple-

nerowe si³ownie to w³aœnie

oferta dla takich osób. Powsta-

nie ich w Warszawie 100,

znajd¹ siê we wszystkich dziel-

nicach, zaœ ich iloœæ zale¿y od

iloœci mieszkañców ka¿dej z

nich. Warto wiêc, by zag³oso-

wali równie¿ mieszkañcy Tar-

gówka i Pragi Pó³noc. Przy-

mknijmy na chwilê oczy na

fakt, ¿e mo¿e to byæ przykryw-

ka dla warszawskiego referen-

dum w sprawie odwo³ania pre-

zydent Warszawy i zag³osuj-

my. Pomys³ jest tego wart.

              (egu)

BAZA dla praskich

dzieci i m³odzie¿y
dowych, instytucjami i partne-

rami konsorcjum, w którego

sk³ad wchodz¹: Koœció³ Armii

Zbawienia w Rzeczypospoli-

tej Polskiej, Stowarzyszenie

Dla Rodzin, Stowarzyszenie

Grupa Pedagogiki i Animacji

Spo³ecznej Praga Pó³noc –

GPAS, Stowarzyszenie Kato-

licki Ruch Antynarkotyczny

KARAN, Stowarzyszenie

“Mierz Wysoko”, Stowarzy-

szenie na Rzecz Rozwoju i

Pomocy Q Zmianom, Stowa-

rzyszenie Otwarte Drzwi -

Œwietlica Socjoterapeutyczna

Ma³y Ksi¹¿ê, Stowarzyszenie

Praktyków Dramy STOP-

KLATKA, Zarz¹d Mazowiec-

kiego Oddzia³u Wojewódz-

kiego Towarzystwa Przyjació³

Dzieci.

We wrzeœniu w czterech

szko³ach, które zdecydowa³y

siê na sta³¹ wspó³pracê w

projekcie BAZA (Gimnazjum

nr 31 przy ul. Sierakowskie-

go 9, Gimnazjum nr 32 oraz

SP 354 przy ul. Otwockiej 3

oraz SP 73 przy ul. Bia³ostoc-

kiej 10/18) odby³y siê ju¿

pierwsze warsztaty wspieraj¹-

ce uczenie siê przez ca³e

¿ycie oraz warsztaty profilak-

tyczne dla dzieci i m³odzie¿y.

Przewidziano te¿ warsztaty

dla kadry pedagogicznej oraz

mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u tak

w korepetycjach specjali-

stycznych, prowadzonych

przez nauczycieli, jak i terapii

logopedycznej i pedagogicz-

nej. Takie dzia³ania pozwalaj¹

nadrobiæ zaleg³oœci w szkole.

Dla gimnazjalistów otwarto a¿

trzy nowe kluby m³odzie¿owe

(na ul. Z¹bkowskiej, £ochow-

skiej i Pl. Hallera), w których

prowadzone s¹ warsztaty te-

atralne. Realizowane bêd¹

tak¿e miniprojekty, których

temat uczestnicy wybieraj¹

samodzielnie i przedstawiaj¹

w dowolnej formie (film, sztu-

ka, prace plastyczne). Uczest-

nicy projektu mog¹ tak¿e bez-

p³atnie korzystaæ z zajêæ

Dzielnicowego Oœrodka Spor-

tu i Rekreacji Praga Pó³noc.

Nadal prowadzona jest re-

krutacja do powy¿szych dzia-

³añ. Szczegó³y na plakatach

projektu oraz w internecie:

w w w . q z m i a n o m . o r g ,

www.praskieforum.org.pl/

projekt-baza oraz na

www.facebook.pl/BazaAkcji.

dokoñczenie ze str. 1

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka oraz firma Globe Trade Centre S.A. serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców Bia³o³êki

na spotkanie informacyjne z udzia³em przedstawicieli firmy GTC S.A., inwestora galerii handlowo-rozrywkowej,

która powstanie przy ul. Œwiatowida, w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Modliñsk¹. Na spotkaniu zostanie omówiony

m.in. projekt inwestycji oraz zwi¹zanych z ni¹ rozwi¹zañ komunikacyjnych.

Spotkanie odbêdzie siê 3 paŸdziernika o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

przy ul. Modliñskiej 197.

Pañstwa g³os jest wa¿ny

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267- j.t.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 10 wrzeœnia 2013 roku, po zakoñczeniu postêpowania

administracyjnego, wszczêtego na wniosek Mazowieckiej

Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy

Warszawa, zosta³a wydana decyzja nr 430/2013 w sprawie

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia

na budowê gazoci¹gu œredniego ciœnienia (obiekt kategorii

XXVI), na terenie dzia³ek nr 3/9, 3/10, 3/11, 28/4, 28/8 z

obrêbu 4-06-32 oraz na dzia³kach nr 105, 100/1, 101, 102

z obrêbu 4-06-31w 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 Mazowiec-

kiego 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.

W ramach corocznej akcji czipowania warszawskich

psów i kotów, do koñca sierpnia zabiegowi czipowania

poddano ponad 6 tys. zwierz¹t.

Zainteresowani oznakowaniem zwierzêcia mog¹ wybieraæ

spoœród kilkudziesiêciu lecznic na terenie ca³ego miasta.

Akcja bêdzie trwaæ w wybranych lecznicach do 15 grudnia

2013 r. lub do wyczerpania œrodków. W tym roku ratusz

przeznaczy na ten cel ponad 560 tys. z³.

By oznakowaæ psa lub kota, nale¿y pamiêtaæ o kilku

podstawowych warunkach. Po pierwsze, w³aœciciel zg³asza-

nego zwierzaka musi wype³niæ wniosek o wykonanie zabiegu

elektronicznego oznakowania. Wnioski dostêpne s¹ we

wszystkich gabinetach zg³oszonych do udzia³u w akcji.

Wa¿ne, by w³aœciciel mia³ przy sobie dowód to¿samoœci –

bêdzie on sprawdzany przed zabiegiem.

Weterynarzowi nale¿y te¿ przedstawiæ ksi¹¿eczkê szczepieñ

psa lub kota, rodowód lub jakikolwiek inny dokument, który

potwierdza prawa do zwierzêcia.

Opiekunowie psów musz¹ pamiêtaæ te¿ o aktualnym

potwierdzeniu szczepieñ przeciw wœciekliŸnie.

Po zaczipowaniu w³aœciciel otrzymuje potwierdzenie elek-

tronicznego oznakowania psa lub kota, a dane dotycz¹ce

zwierzêcia i w³aœciciela s¹ wprowadzane do Miêdzynarodowej

Bazy Danych Safe-Animal<http://www.safe-animal.eu/>.

Dziêki dotychczas prowadzonym dzia³aniom, od 2007 r.

w stolicy zaczipowano ponad 60 tys. zwierz¹t.

Formularze oraz wykaz lecznic mo¿na znaleŸæ na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej poœwiêconej opiece nad zwie-

rzêtami <http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/

Biura_Urzedu/OS/Zwierzeta/default.htm>

Trwa akcja czipowania psów i kotów
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dokoñczenie ze str. 1

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 06

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

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

www.trybonppi.pl
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Biuro Handlowe

UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33

(22) 870 27 17

e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

www.uniplast.waw.pl

OKNA
z Krakowa

RABAT
do 37%*

* przy 100% wp³acie

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

dokoñczenie ze str. 1

Europejski Dzieñ bez Sa-

mochodu jest obchodzony 22

wrzeœnia. Od 2002 inicjuje

Europejski Tydzieñ Zrówno-

wa¿onego Transportu. U nas

21 i 22 wrzeœnia odby³y siê

Dni Transportu Publicznego.

W Warszawie mo¿na by³o

zwiedziæ dwie stacje buduj¹-

cej siê w³aœnie II linii metra,

mo¿na by³o wybraæ siê na

przeja¿d¿kê nowoczesnymi i

zabytkowymi pojazdami. 22

wrzeœnia komunikacja miej-

ska by³a ca³kowicie bezp³at-

na. Bezp³atne by³y autobusy

dzienne i nocne, tramwaje,

metro, poci¹gi SKM, KM i

WKD. Bezp³atnie mo¿na by³o

parkowaæ na 12 parkingach

z systemu „Parkuj i jedŸ”.

Tramwaje Warszawskie

przygotowa³y sporo atrak-

cji - wystêp orkiestry dêtej,

wystawê zabytkowego ta-

boru z pere³k¹ w postaci

konnego omnibusa, wysta-

wê najnowoczeœniejszego

taboru, przejazd wewn¹trz

tramwaju w strugach wody

z myjni i prezentacjê pojaz-

dów specjalnych np. wago-

nu laboratorium.

Celem Europejskiego Ty-

godnia Zrównowa¿onego

Transportu jest zachêcanie

Europejczyków do alterna-

tywnych wobec pojazdów

emituj¹cych spaliny sposo-

bów poruszania siê po mia-

stach - na rowerach, pieszo i

œrodkami komunikacji miej-

skiej. Promowanie tych spo-

sobów ma s³u¿yæ zmianie

nawyków nie tylko w trakcie

akcji, ale przede wszystkim

na co dzieñ.

(egu)

Dzieñ bez Samochodu
Jak pokazuj¹ nasze dotychczasowe statystyki obcho-

dów Dnia bez Samochodu, nie rezygnujemy masowo ze

swoich pojazdów i nie przesiadamy siê na rowery czy do

œrodków komunikacji miejskiej. Byæ mo¿e dlatego, ¿e

mamy jeszcze zbyt ma³o œcie¿ek rowerowych i nasza

komunikacja miejska pozostawia sporo do ¿yczenia.

Plac Hallera oczami urbanisty
czeniu z programow¹ centra-

lizacj¹ œródmieœcia da³o to

nowe rozwi¹zania w postaci

Pa³acu Kultury i Nauki, który

– czy tego chcemy, czy nie –

wci¹¿ jest jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych bu-

dynków Warszawy.

Ró¿norodnoœæ zabudowy

Nowej Pragi II – budynki

wy¿sze wokó³ placu i ni¿sze

w g³êbi, przejœcia, bramy,

³¹czniki – spowodowa³y te¿

ró¿nice w metra¿u i rozk³a-

dzie mieszkañ: od maleñ-

kich, pozbawionych balko-

nu, po obszerne, z dostê-

pem do ogromnych tarasów

na najwy¿szych piêtrach.

Mieszkania s¹ te¿ bardzo

wysokie jak na dzisiejsze

standardy, potrafi¹ siêgaæ

nawet ponad 3 metry. Nie

obowi¹zywa³y jeszcze wów-

czas oszczêdne gomu³kow-

skie normy budowlane, zaœ

w powojennej, podnosz¹cej

siê z gruzów Warszawie na-

wet skromne wyposa¿enie

tych mieszkañ by³o postrze-

gane jako luksus.

Osiedle mia³o byæ wygod-

ne dla jego mieszkañców,

stworzono wiêc wiele osi

kompozycyjnych, umo¿liwia-

j¹cych wygodne skróty w po-

szczególnych kwarta³ach za-

budowy dla osób poruszaj¹-

cych siê pieszo. Jednostki

mieszkaniowe mia³y byæ sa-

mowystarczalne, a wiêc za-

projektowano w nich ¿³obki,

przedszkola, szko³y oraz

miejsca na inne funkcje pu-

bliczne. W nie zrealizowanym

punktowcu na osi g³ównej

placu mia³o siê mieœciæ wie-

losalowe kino i placówka kul-

tury. W przeciwieñstwie do

modernistycznej zabudowy,

projektowanej jako zespo³y

budynków luŸno rozrzucone

w przestrzeni, w parterach

budynków socrealistycznych

powstawa³y lokale u¿ytkowe,

które i dziœ stanowi¹ du¿y, ale

wci¹¿ nie wykorzystany po-

tencja³ rozwojowy tego miej-

sca. Mimo programowego

zwalczania modernistyczne-

go podejœcia w architekturze,

trudno na Pradze II o stylowe

oczywistoœci. Choæ pocz¹tek

budowy mocno zakorzeniony

jest w socrealizmie, to jej ko-

niec przypada ju¿ na czas

odwil¿y roku 1956. Wielu bu-

dynkom osiedla, choæby z

oszczêdnoœci, bli¿ej do mo-

dernistycznej prostoty i umia-

ru ni¿ do przepychu socreali-

zmu. Niektóre koñczono w

wiele lat po oddaniu ich do

u¿ytku.

Warto podkreœliæ, ¿e naro-

dowy charakter tej architek-

tury mia³a podkreœlaæ tak¿e

otaczaj¹ca je zieleñ. Ta ory-

ginalnie projektowana, mia³a

wy³¹cznie rodzime pocho-

dzenie. Dominowa³y strzeli-

ste topole, pachn¹ce bzy i

rabaty z polskich kwiatów.

Chroni¹c budynki warto za-

dbaæ te¿ o ich oprawê.

Wartoœæ tej architektury

dojrzewa z wiekiem, jak do-

bre wino. Budowana jeszcze

przez przedwojennych rze-

mieœlników, wed³ug dawnych

wzorów, mimo negatywnych

konotacji i ³at socrealizmu,

powoli zyskuje akceptacjê i

zrozumienie wœród miesz-

kañców i u¿ytkowników.

Wspólnoty mieszkaniowe, nie

tylko pod presj¹ konserwato-

ra zabytków, potrafi¹ ju¿

œwiadomie zrezygnowaæ z

docieplenia elewacji styropia-

nem, zachowanie jej pierwot-

nego wygl¹du przedk³adaj¹c

nad pewne oszczêdnoœci fi-

nansowe. Osiedle jest chro-

nione jedynie jako uk³ad

urbanistyczny, co pozostawia

du¿¹ swobodê przy prowa-

dzeniu remontów. Stwarza to

du¿e zagro¿enie dla zacho-

wania spójnego charakteru

tej zabudowy. Wiele zale¿y

od stopnia œwiadomoœci tych

problemów w zarz¹dach

wspólnot i wœród samych

mieszkañców. Wystawa „Pra-

ski MDM. ¯ycie codzienne

osiedla Praga II” w Muzeum

Warszawskiej Pragi pe³ni tu

wa¿n¹ funkcjê edukacyjn¹.

Mo¿na j¹ zwiedzaæ jeszcze

do 28 wrzeœnia w dawnej

Wytwórni Wódek Koneser

przy ul. Z¹bkowskiej 27/31.

Kr.

Przyrodnicy o Wiœle
usypuje nowe brzegi. Dziêki

temu w³aœnie powstaj¹ uni-

kalne siedliska ptaków. Za-

pewniana jest te¿ tak cenna

ró¿norodnoœæ biologiczna.

Wyspy, starorzecza i lasy

³êgowe stanowi¹ unikaln¹

wartoœæ Wis³y.

Obecnie wa³y zapewniaj¹

bezpieczeñstwo terenom po-

³o¿onym w bezpoœrednim

s¹siedztwie rzeki. Dawni „olê-

drzy”, osadnicy obeznani z

gospodarowaniem w zgodzie

z natur¹, wa³ów nie potrzebo-

wali. Coroczne podtopienia

nawozi³y ich pola i przyspa-

rza³y bogactwa przedsiêbior-

czym gospodarzom. To im

tak¿e zawdziêczamy og³a-

wianie wierzb przydro¿nych,

tak charakterystycznych dla

polskiego krajobrazu.

W pradolinie Wis³y znaj-

duj¹ siê ogromne obszary –

oprócz praktycznie ca³ej pra-

wobrze¿nej Warszawy, w jej

obrêbie znajduje siê tak¿e

wiêkszoœæ terenów Kampino-

skiego Parku Narodowego.

Obserwacja zwierz¹t

mo¿e byæ hobby, a nawet

¿yciow¹ pasj¹, która ³¹czy

wielu mi³oœników przyrody.

Niektórych zwierz¹t nie da

siê jednak zobaczyæ, a jedy-

nym dowodem ich wystêpo-

wania s¹ pozostawione

przez nie œlady, czyli odci-

ski ³apek, ale tak¿e odcho-

dy, wypluwki, legowiska,

gniazda, czy œlady znako-

wania (np. zdrapywanie

kory, nadgryzanie drzew).

Dawniej rozpoznawano

œlady i obyczaje zwierz¹t,

poniewa¿ wiedza ta czêsto

decydowa³a o prze¿yciu. Dziœ

jest to bezpieczna forma ob-

cowania z przyrod¹, niejed-

nokrotnie przeradzaj¹ca siê w

pasjê na ca³e ¿ycie.

Pocz¹tkuj¹cy przyrodnik

powinien wiedzieæ, ¿e nie

zawsze trzeba podchodziæ

jak najbli¿ej, nie nale¿y te¿

zabieraæ ma³ych zwierz¹t.

Zazwyczaj któreœ z rodzi-

ców jest w pobli¿u, a przy-

uczenie go do dzikiej przy-

rody jest póŸniej bardzo

trudne. Dziœ wiadomo ju¿

tak¿e, ¿e zwierzêta potrafi¹

siê uczyæ na zachowaniach

ludzi. Wrony na przyk³ad

widz¹c przyrodnika, potrafi¹

wydedukowaæ, ¿e w pobli¿u

znajduje siê gniazdo poten-

cjalnej ofiary. Ingerencja w

œrodowisko przyrodnicze

wymaga wiêc coraz wiêk-

szej odpowiedzialnoœci ze

strony cz³owieka.

Nad Wis³¹ mo¿na spotkaæ

tropy wielu ptaków, jak: wro-

ny, go³êbie, kaczki, czaple,

brodŸce czy sieweczki. Swo-

je œlady zostawiaj¹ te¿ dzikie

psy i koty, lisy, kuny, bóbr, pi¿-

mak, wydra, norka, dzik czy

sarna. Warto wiedzieæ, ¿e

œcie¿ki wydeptane przez

zwierzêta, np. dziki, s¹ czê-

sto wygodnie i u¿yteczne tak-

¿e dla przyrodników, maj¹-

cych za alternatywê przedzie-

ranie siê przez dzikie ostêpy.

Kolejny wyk³ad Jerzego

Romanowskiego 27 wrzeœnia

o 17.30  bêdzie dotyczy³ ssa-

ków doliny Wis³y.

Kr.

TANIE OKNA

(z tym og³oszeniem

rolety wew. gratis)

ul. Radzymiñska 116

tel. 600-925-147

22 679-23-41
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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

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

oraz art. 11f ust. 3 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 12 wrzeœnia 2013 roku po zakoñczeniu postêpowania,

zosta³a wydana decyzja nr 174/2013/ODM odmawiaj¹ca uchylenia

decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 487/2012/ZRID z dnia 13

wrzeœnia 2012 r., o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej

polegaj¹cej na kompleksowej budowie fragmentu ulicy Brzeziny

na odcinku od ul. Bia³o³êckiej do pik 1÷6 0 m w zakresie

budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem,

oœwietleniem, przebudow¹ sieci telefonicznej kablowej

napowietrznej, na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji

gruntów nr: 1, 31, 33/1, 24/2, 34/8 oraz na dzia³kach nr: 23/4, 23/5

(wynikaj¹cych z podzia³u dzia³ki nr 23), 32/3 (wynikaj¹cej z

podzia³u dzia³ki nr 32), 33/8 (wynikaj¹cej z podzia³u dzia³ki nr

33/6) z obrêbu 4-16-17 w Warszawie, Dzielnicy Bia³o³êka.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê z

treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka (tablica

og³oszeñ) w terminie 14 dni od dnia ukazania siê og³oszenia.

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego

za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od

dnia zdjêcia decyzji z tablicy og³oszeñ po up³ywie ww. terminu.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267

oraz art.11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 27 sierpnia 2013 roku, po zakoñczeniu postêpowania

wszczêtego na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, zosta³a

wydana decyzja nr 408/2013/ZRID zatwierdzaj¹c¹ projekt

budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej polegaj¹cej na kompleksowej budowie ulicy

Mañkowskiej na odcinku od ul. 10 KL do ul. Ruskowy Bród w

zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, odwodnienia

do skrzynek rozs¹czaj¹cych, przebudowy przepustu drogowego,

przebudowy sieci oœwietleniowej, energetycznej i teletechnicznej

wraz z wycink¹ drzew i krzewów na dzia³kach ewidencyjnych

nr: 89/6, 90/10, 94/17, 119, 133/1, 135/2, 135/4, 138/1, 138/3,

cz. dz. ew. nr 93/1 (projektowane dz. ew. nr 93/5, 93/6), cz. dz. ew.

nr 91/2 (projektowane dz. ew. nr 91/3, 91/4), cz. dz. ew. nr 104/4

(projektowane dz. ew. nr 104/12, 104/13), cz. dz. ew. nr 104/6

(projektowana dz. ew. nr 104/10), cz. dz. ew. nr 88/2 (projektowane

dz. ew. nr 88/5, 88/6), cz. dz. ew. nr 86/6 (projektowane dz. ew.

nr 86/7, 86/8), cz. dz. ew. nr 105/6 (projektowane dz. ew. nr 105/9,

105/10), cz. dz. ew. nr 105/4 (projektowana dz. ew. nr 105/7), cz. dz.

ew. nr 84/3 (projektowana dz. ew. nr 84/4), cz. dz. ew. nr 106

(projektowana dz. ew. nr 106/1), cz. dz. ew. nr 82 (projektowane

dz. ew. nr 82/1, 82/2) cz. dz. ew. nr 107 (projektowana dz. ew.

nr 107/1), cz. dz. ew. nr 108 (projektowana dz. ew. nr 108/1), cz.

dz. ew. nr 79 (projektowana dz. ew. nr 79/1), cz. dz. ew. nr 120

(projektowana dz. ew. nr 120/1), cz. dz. ew. nr 121 (projektowane

dz. ew. nr 121/1, 121/2), cz. dz. ew. nr 124 (projektowane dz. ew.

nr 124/1, 124/2, 124/3), cz. dz. ew. nr 125 (projektowane

dz. ew. nr 125/1, 125/2) z obrêbu 4-16-11; na terenie dzia³ek

ewidencyjnych: 27/3, cz. dz. ew. nr 49 (projektowane dz. ew.

nr 49/1, 49/2), cz. dz. ew. nr 16 (projektowana dz. ew. nr 16/1)

z obrêbu 4-16-06, na terenie: cz. dz. ew. nr 2 (projektowana

dz. ew. nr 2/1), cz. dz. ew. nr 46 (projektowane dz. ew. nr 46/1,

46/2) z obrêbu 4-16-13 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 89/6, 90/10,

119, 133/1, 138/1, 138/3, 135/2, 135/4, 91/3, 91/4, 104/12, 104/13,

104/10, 88/5, 88/6, 86/7, 86/8, 105/9, 105/10, 105/7, 84/4, 106/1, 82/1,

82/2, 107/1, 108/1, 121/1, 121/2, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2 z

obrêbu 4-16-11, dzia³ki 49/1, 49/2, 16/1 z obrêbu 4-16-06, dzia³ki

2/1, 46/1, 46/2 z obrêbu 4-16-13 staj¹ siê w³asnoœci¹ Miasta

Sto³ecznego Warszawy z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu

na realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna.

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 Mazowiec-

kiego 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.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci

objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie,

lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiado-

mienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie

powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale

Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem

tel. (22) 51 03 228.

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 zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyñskiego -

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

6 wrzeœnia 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie ul. Marmurowej na odc. od ul.

Dêbowej do granicy miasta wraz z oœwietleniem, wymagan¹ infrastruktur¹

i przebudow¹ kolizji na dz. nr ew. 18/5, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 12/2,

43/1, 17/5, 17/21, 43/2, 16, 17/2, 26/18, 26/19, 42/18 z obrêbu 4-02-24;

dz. nr ew. 55/17 z obrêbu 4-02-26 w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

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.

dokoñczenie ze str. 1

zowani w wygodnym, no-

wym budynku, w którym

znajduj¹ siê takie specjali-

styczne poradnie jak: nefro-

logiczna, urazowo-ortope-

dyczna, urologiczna, gineko-

logiczno-po³o¿nicza, prokto-

logiczna, leczenia bólu, chi-

rurgii ogólnej i naczyniowej

oraz pracownie: RTG, gip-

sownie, gabinety zabiegowe

i diagnostyczne.

Do przychodni zakupiono

tak¿e pierwsze wyposa¿enie

za kwotê ok. 1,2 mln z³. S¹

to: aparat do ultrasonografii,

aparat do USG, sprzêt do

pracowni gipsowej, zestawy

narzêdzi, stó³ do opasek gip-

sowych, zestaw do cystosko-

pii, uroflometr, ssak elektrycz-

ny, diatermiê chirurgiczn¹,

defibrylator oraz meble i ze-

stawy komputerowe.

Modernizacja objê³a 515,66 m2

budynku; wykonano nowy

strop dziêki czemu uzyskano

ok. 192 m2 dodatkowej po-

wierzchni na potrzeby zaple-

cza technicznego i administra-

cyjnego; zmodernizowano

elewacjê budynku oraz wyko-

nano prace budowlane ze-

wnêtrzne: pochylnie i podesty

przy wejœciu do przychodni,

Jak informuje Urz¹d m.st. Warszawy, Lekaro, Sita Pol-

ska oraz MPO bêd¹ odbieraæ œmieci od warszawiaków

od lutego 2014 r. Rozstrzygniêto dziœ przetarg na obs³u-

gê wszystkich dziewiêciu obszarów, na jakie podzielona

zosta³a stolica.

Po sprawdzeniu wszystkich ofert wybraliœmy optymalne

propozycje. Wy³onieni wykonawcy bêd¹, pocz¹wszy od lute-

go przysz³ego roku, odbieraæ œmieci od mieszkañców stolicy

i dbaæ o ich przetworzenie. Dziêki wprowadzeniu systemu

pomostowego, na sfinalizowanie umów mamy jeszcze po-

nad 4 miesi¹ce. Przed nami ustalenie dok³adnego harmono-

gramu odbierania œmieci z poszczególnych nieruchomoœci

oraz akcja informacyjna dla mieszkañców – mówi Hanna

Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Wybrane firmy bêd¹ odbieraæ œmieci od warszawiaków od

lutego 2014 r., po zakoñczeniu okresu pomostowego i wpro-

wadzeniu docelowego systemu gospodarowania odpadami

w stolicy. W postêpowaniu podzielono miasto na 9 czêœci,

dla których najkorzystniejsze oferty z³o¿y³y:

- dla obszaru I (Bielany i ¯oliborz) - Miejskie Przedsiêbiorstwo

Oczyszczania w m.st. Warszawie,

- dla obszaru II (Bia³o³êka i Targówek) - Miejskie Przedsiê-

biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie,

- dla obszaru III (Mokotów) – PPHU Lekaro,    

- dla obszaru IV (Ochota, Ursus i W³ochy) - Miejskie Przed-

siêbiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie,

- dla obszaru V (Praga Po³udnie i Praga Pó³noc) – PPHU Lekaro,

- dla obszaru VI (Rembertów, Wawer i Weso³a) - Miejskie

Przedsiêbiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie,

- dla obszaru VII (Œródmieœcie) - Miejskie Przedsiêbiorstwo

Oczyszczania w m.st. Warszawie,

- dla obszaru VIII (Ursynów i Wilanów) – SITA Polska Sp z o.o.,

- dla obszaru IX (Wola i Bemowo) - Miejskie Przedsiêbiorstwo

Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Znamy ju¿ kwoty, jakie bêdziemy p³aciæ firmom za wywóz i za-

gospodarowanie warszawskich œmieci. Na ich podstawie mo¿e-

my ponownie przeliczyæ stawki za wywóz i gospodarowanie od-

padami oraz sprawdziæ, o ile moglibyœmy obni¿yæ op³aty œmiecio-

we dla mieszkañców stolicy - zapowiada prezydent Warszawy.

Firmom uczestnicz¹cym w postêpowaniu przys³uguje odwo³a-

nie do Krajowej Izby Odwo³awczej na wybór najkorzystniejszej ofer-

ty w ci¹gu 10 dni od powziêcia informacji o wyborze. Oznacza to,

¿e odwo³ania mog³y byæ sk³adane do 19 wrzeœnia. KIO w ci¹gu

oko³o 14 dni rozstrzygnie ew. odwo³anie. W zwi¹zku z tym, plano-

wany termin zawarcia umowy to pierwsza po³owa paŸdziernika.

Warszawskie œmieci

na ostatniej prostej

wjazd i dziedziniec, chodniki.

Dotacja miasta na ten remont

wynios³a 4,4 mln z³.

W Szpitalu Praskim moder-

nizacj¹ zostanie objêty jesz-

Nowa przychodnia Szpitala Praskiego
cze stary budynek A, którego

remont prowadzony etapami

przewidziany jest do 2016

roku. Miasto przeznaczy³o na

ten cel blisko 43 mln z³.
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

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

Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz

art.11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.),

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 6 wrzeœnia 2013 roku, po zakoñczeniu postêpowania

wszczêtego na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, zosta³a wydana

decyzja nr 416/ZRID/2013 zatwierdzaj¹ca projekt budowlany

i udzielaj¹ca zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej

polegaj¹cej na kompleksowej budowie ul. Daniszewskiej

obejmuj¹cej rozbudowê skrzy¿owania z ul. Szlacheck¹ w

zakresie: budowy trzywlotowego skrzy¿owania o szerokoœci

jezdni 6,0 – 7,0 m, budowy chodnika i œcie¿ki rowerowej,

budowy odwodnienia poprzez skrzynie rozs¹czaj¹ce oraz

budowy oœwietlenia, na terenie dzia³ek oznaczonych w

ewidencji gruntów nr:

• 199/1 (wydzielona z dz. ew. nr 199) obrêb 4-07-03;

• 201/1 (wydzielona z dz. ew. nr 201) obrêb 4-07-03;

• 79, 47/2, 47/5 (wydzielona z dz. 47/1) obrêb 4-07-05,

• 48/4, 48/5 obrêb 4-07-05

w Dzielnicy Bia³o³êka.

Pouczenie:

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania siê

z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

tablica og³oszeñ, w godzinach pracy Urzêdu (poniedzia³ek

800-1800, czwartek - pi¹tek w godz. 800-1600).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowiec-

kiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14

dni od dnia dorêczenia. Na podstawie art. 49 Kpa dorêczenie uwa¿a

siê za dokonane po up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci

objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹ nieruchomoœæ niezw³ocznie,

lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiado-

mienia o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie

powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w Wydziale

Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka pod numerem tel.

(22) 51 03 228.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

25 wrzeœnia, œroda, godz. 14.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków w Domu Kultury Zacisze.

II czêœæ spotkania: Msza œwiêta, godz. 16.00 w koœciele Œwiêtej Rodziny w Warszawie,

ul. Rozwadowska 9/11.

23-27 wrzeœnia (poniedzia³ek-pi¹tek), godz. 10.00-15.00 - Zapisy na Uniwersytet Trzeciego

Wieku DK „Zacisze”. Zapraszamy kandydatów do zapisów na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Domu Kultury Zacisze. Przyszli Studenci uczestniczyæ bêd¹ w wyk³adach, seminariach,

warsztatach, imprezach kulturalnych. Doskonaliæ swoje talenty wokalne, plastyczne i taneczne,

zdobywaæ wiedzê z informatyki, uczyæ siê jêzyka angielskiego, poszerzyæ zainteresowania,

poprawiaæ sprawnoœæ fizyczn¹, dzieliæ siê swoimi pasjami.

Dla naszych Studentów UTW jest miejscem, w którym zawsze mog¹ spotkaæ ¿yczliwych

ludzi, wybraæ siê z nimi na spacer, basen lub wystawê, twórczo spêdziæ czas lub po prostu

porozmawiaæ i pobyæ ze sob¹. Zapraszamy równie¿ do do³¹czenia do naszej spo³ecznoœci

UTW Zacisze na Facebooku.  

25 wrzeœnia, œroda, godz.17.45 - XXI Gie³da osobowoœci i inicjatyw artystycznych: Wieczór

litewski. W czasach, gdy gie³dy finansowe maj¹ tak wielki wp³yw na nasze ¿ycie i nie mamy na

to wp³ywu - mog¹ byæ jeszcze gie³dy osobowoœci i inicjatyw artystycznych. I w³aœnie tak¹

gie³dê prowadzimy w DK Zacisze. I takie gie³dy zawsze gwarantuj¹, ¿e nasze ¿ycie bêdzie

bogatsze i piêkniejsze. Zapraszamy do wspó³tworzenia gie³dy talentów i inicjatyw animatorskich.

Spotkania ³¹cz¹ prezentacje artystyczne oraz prelekcje i debaty. Goœcie specjalni: Loreta

Zakareviciene (Ambasador Republiki Litwy), Joanna Fabisiak (pos³anka na Sejm RP), ks.

Micha³ Orlicki (Koœció³ Akademicki Œw. Anny). W programie: „Litwo! Ojczyzno moja!...” - po

litewsku i po polsku, promocja ksi¹¿ki „Szañce kultur” Bohdana Cywiñskiego, projekcja filmu o

Wilnie „Raj utracony” Bohdana Kezika, Jerzy £ukaszewicz - autor zdjêæ do filmu „Dolina Issy”,

Wojciech D¹browski (œpiew) - przeboje i gwiazdy z Pohulanki, Krzysztof Cwynar (œpiew) -

„Wilno, czy mnie jeszcze pamiêtasz?” oraz recenzja „Przewodnika biograficznego po Wilnie”

TomasaVenclovy, Wojciech Stockinger (aktor) oraz Adam Koñca (poezja). Scenariusz i

prowadzenie - Bogus³aw Falicki.

25 wrzeœnia, œroda, godz. 20.00 - Debaty na wa¿ne tematy: Media i dziennikarze wczoraj i

dziœ. Moderator spotkania: red. Jerzy Klechta.Uczestnicy debaty:Stefan Bratkowski - Honorowy

Prezes SDP, Gemma Aizpitarte - media biznesowe (Hiszpania), Patrycja Bukalska - Tygodnik

Powszechny, Jerzy Diat³owicki - dziennikarz telewizyjny, Tomasz Królak - Katolicka Agencja

Informacyjna, Marek Kotyñski - redemptorysta, „Homo Dei”, Roman Kurkiewicz - b. red. nacz.

Przekroju, Jacek Moskwa - watykanista, autor ksi¹¿ek o Janie Pawle II, Andrzej Potocki -

Fundacja MaxaSchelera, Ewa Rogala - Polskie Radio Program I. Pomys³odawca i gospodarz

debat - Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny.

28 wrzeœnia, sobota, godz. 10.00 - Akademia „Dotknij sztuki”. Ju¿ w sobotê 28 wrzeœnia

rusza Akademia „Dotknij sztuki”. Wszystkie dzieci zapraszamy na godzinê 10.00. Po krótkim

otwarciu odbêd¹ siê zajêcia. W tym dniu bêdziemy wspominaæ lato i wakacje - i plastycznie,

i rytmicznie, i teatralnie. A jakie Wasze emocje wi¹¿¹ siê z minionym latem?

Akademia „Dotknij sztuki” to akademia twórczego rozwoju. To edukacja poprzez zabawê.

Atutem Akademii jest wszechstronnoœæ: dziecko rozwija siê manualnie i plastycznie, ruchowo

i muzycznie, wkracza w œwiat emocji ucz¹c siê je nazywaæ. Tutaj dzieci tworz¹ swoje ma³e

dzie³a, oswajaj¹ przestrzeñ, budzi siê ich talent i rozwija wyobraŸnia. Dzieci kryj¹ w sobie

ogromny potencja³. Odpowiednio wyrzeŸbiony jest prawdziwym skarbem. Jedno spotkanie

obejmuje zajêcia: „Paleta cudów”, „Przestrzeñ rytmu” i „Œwiat emocji”.

28 wrzeœnia, sobota, godz. 12-14.30 - Miêdzys¹siedzka gara¿ówka. Sprzeda¿, kupno i

wymiana! Przynieœ domowe ciasto i podaruj drugie ¿ycie ubraniom, ksi¹¿kom i przedmiotom

DZIECIÊCYM. Mo¿esz po prostu przyjœæ i porozmawiaæ z s¹siadem. W programie równie¿:

brykaj¹cy pegaz plastyczny – warsztaty plastyczne z Ann¹ Bartoszek, kompozycja z traw i

kwiatów – warsztaty florystyczne z Bo¿en¹ Wiœniewsk¹, czytanie fragmentów ksi¹¿ek dla

dzieci, wata cukrowa i wiele innych atrakcji. Rejestracja stoisk: godz. 11.45. Miejsce: Trawnik,

Dom Kultury Zacisze. Regulamin gara¿ówki dostêpny na www.zacisze.waw.pl.

29 wrzeœnia, niedziela, godz. 17.00 - XV edycja konkursu „Ogród moje hobby”. Konkurs po

raz 15. zaprezentuje zieleñ Zacisza, tê dostêpn¹ dla naszego oka na co dzieñ, skupion¹ wokó³

miejsc u¿ytecznoœci publicznej, jak i tê prywatn¹, ukryt¹ za ogrodzeniami. Czy zaciszañskie

ogrody wygl¹daj¹ w tym roku szczególnie piêknie? Czy ich w³aœciciele uprawiaj¹ zio³a, warzywa

i siej¹ kwiaty kojarzone z polsk¹ wsi¹? Jak zmienia siê zieleñ Zacisza? Dla posiadaczy

najpiêkniejszych ogrodów przygotowaliœmy nagrody, a dla publicznoœci potañcówkê. W

programie: uroczyste rozstrzygniecie konkursu na najpiêkniejsze ogrody Zacisza, prezentacja

multimedialna ogrodów Zacisza Wrêczenie nagród, „Kwiaty”. Wystawa prac studentów

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. Kwiatowa niespodzianka i potañcówka

z DJ’em Piotrem. Organizatorzy: Rada Osiedla Zacisze, Rada Dzielnicy Targówek m.st.

Warszawy, Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy. Wstêp wolny.

30 wrzeœnia, poniedzia³ek, godz. 11.00 - Wyk³ad ks. Kardyna³a Kazimierza Nycza i projekcja

filmu „By³ Sobie Dzieciak”. Zapraszamy na projekcjê filmu „By³ sobie dzieciak” wg scenariusza

i w re¿yserii Leszka Wosiewicza. Projekcjê poprzedzi wyk³ad ks. Kardyna³a Kazimierza

Nycza „Z Papie¿em Franciszkiem w Brazylii. Refleksje po Œwiatowym Dniu M³odzie¿y”. Akcja

filmu rozgrywa siê pod koniec II wojny œwiatowej w 1944 roku w Polsce w trakcie Powstania

Warszawskiego krwawo t³umionego przez Niemców. Marek (Rafa³ Fudalej) to m³ody poeta,

niedosz³y maturzysta, który w warunkach wojennych musi dojrzeæ i dorosn¹æ znacznie

szybciej, ni¿ gdyby sprawy sz³y zwyk³ym trybem. Pod wp³ywem fascynuj¹cej go, przypadkowo

poznanej kobiety (Magdalena Cielecka), staje przed wyborami i musi zdefiniowaæ w praktyce

pojêcia takie jak: lojalnoœæ, przynale¿noœæ narodowa, wiernoœæ. Wstêp wolny.

5 i 19 paŸdziernika, 9 listopada, godz. 9.30-14.00 - Szlachetna samoobrona, czyli karate

dla dzieci w wieku 6-12 lat. W programie: zajêcia ogólnorozwojowe, ukazuj¹ce i polepszaj¹ce

sprawnoœæ fizyczn¹ dziecka (czêsto pomocne na lekcjach wychowania fizycznego); podstawowe

techniki judo (pady), jiujitsu (rzuty, chwyty, dŸwignie), karate (bloki, uderzenia, kopniêcia),

kobudo (obrona przy pomocy kija, pa³ki i nunchaku), kick boxing’u (nauka uników, poruszania

siê i rywalizacji sportowej) oraz æwiczenia wytrzyma³oœciowo-si³owe. Zajêcia prowadzi instruktor

rekreacji ruchowej, samoobrony i sztuk walki shihan (profesor) Andrzej Nowaczuk V dan,

za³o¿yciel Andy Academy. Ka¿de dziecko, które weŸmie udzia³ w kursie, otrzyma certyfikat

ukoñczenia szkó³ki. Pojedyncze zajêcia: 47 z³.

5, 12, 19, 26 paŸdziernika, godz. 10.30-12.00 - (jeœli bêdzie >12 osób to warsztaty bêd¹ trwa³y

do 12.30) PaŸdziernik miesi¹cem… lepienia z gliny. Rodzinne warsztaty ceramiczne obejmuj¹

naukê rêcznego formowania gliny, pracê na kole garncarskim, szkliwienie wypalonych przedmiotów.

Mo¿e chcesz wypiæ herbatê z w³asnorêcznie zrobionego kubka? Cena: 120 z³ za ca³y cykl.

7 paŸdziernika (poniedzia³ek) 2013, godz. 11.00 - Inauguracja roku akademickiego

2013/2014 UTW Domu Kultury Zacisze. Wyk³ad inauguracyjny pt. „Wspó³czesne dylematy”

wyg³osi Andrzej ¯or - wiceprezes Zwi¹zku Literatów Polskich.

9 X (œroda) - V Rajd Szlakiem Hymnu – Francja, Hiszpania, Portugalia. Podsumowanie oraz

prezentacja zdjêæ i filmu z Rajdu. Spotkanie z pomys³odawc¹ Rajdu ks. Janem Zalewskim.

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 226 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. œw. Wincentego 80, stanowi¹ca dz. ew. 14-cz., w obrêbie 4-10-02,

zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres do dwóch lat w drodze konkursu

ofert, z przeznaczeniem na wystawê pomników nagrobkowych.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

5,34 z³/m2 + podatek VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu m.st. Warszawy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie S.A. 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 3000,00 z³ najpóŸniej do dnia 09.10.2013 r.

Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku

bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Biuro Gospodarki

Nieruchomoœciami, Delegatura w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20,

00-983 Warszawa. „Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w

Warszawie przy ul. Wincentego 80”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury

Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20

pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600, w terminie od dnia

25.09.2013 r. do dnia 09.10.2013 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê w dniu 11.10.2013 r. o godz. 1000,

w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 418, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

(22) 44-38-828 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

By³a to kolejna impreza

z cyklu Pikników S¹siedz-

kich, zorganizowana przez

stowarzyszenie. Rywaliza-

cja sportowa przebiega³a

tym razem w kilku nietypo-

wych konkurencjach: sla-

lom bliŸniaków, czyli po

prostu dwóch osób po³¹-

czonych ze sob¹ za po-

moc¹ sznura, biegi w pa-

rach z pi³k¹ tenisow¹ na

³y¿ce (zamiast jajka), prze-

lewanie wody na czas (oj,

to potrafimy robiæ dobrze),

czy rzut opon¹.

Imprezie patronowa³

burmistrz Piotr Jaworski,

zaœ wielkim zaanga¿owa-

niem w jej organizacjê

wykaza³a siê radna El¿-

bieta Œwitalska i to oni

w³aœnie wrêczali nagrody

zwyciêzcom.

Bia³o³êcka policja pre-

zentowa³a na pikniku

sprzêt u¿ywany w interwen-

cjach. Mo¿na by³o postrze-

laæ z ³uku i katapulty, sko-

rzystaæ z porad i us³ug ban-

kowych, odwiedziæ stano-

wisko wiza¿ystki, kosme-

tyczki i fryzjerki i posiliæ siê

kie³bas¹ z grilla.

Piknik przy Strumykowej
Pikniki rodzinne bardzo siê przyjê³y w Bia³o³êce.

To doskona³y pomys³ na wyjœcie z anonimowoœci i

na dobr¹ zabawê. Ten zosta³ zorganizowany przez

Stowarzyszenie Przyjació³ „Pod Dêbami” i odby³ siê

w parku przy Strumykowej.

Stowarzyszenie Przyjació³

„Pod Dêbami” powsta³o, by

wspieraæ inicjatywy maj¹ce

na celu poprawê estetyki

osiedla, promowanie zasad

dobros¹siedzkiej wspó³pracy

i budowanie lokalnej aktyw-

noœci spo³ecznej.         (egu)

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, egzamin szó-

stoklasistów, gimnazjalny,

maturalny 609-631-186

ANGIELSKI, nauczyciel,

22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LICEUM Ogólnokszta³c¹ce

dla Doros³ych, kursy maturalne,

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

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

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,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

REMONTY i wykoñczenia,

du¿e doœwiadczenie, niedrogo,

tel. 692-352-356

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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mini og³oszenia

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

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

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawia-

nie duchowe, praniczne b¹dŸ ma-

gnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowi-

ciel robi na ciele eterycznym. Pa-

cjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹

bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a

choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹

wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Miêdzy

innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

25, 26, 27, 28 wrzeœnia

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 paŸdziernika

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

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

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

AB INWESTYCJE Aleksander Babiuch ul. Drawska 29

lok. 3, 02-202 Warszawa, reprezentowany przez ABC

INWESTYCJI Biuro Projektowe Pawe³ Rozlau, z³o¿ony dnia

20 sierpnia 2013 r. i skorygowany dnia 12 wrzeœnia 2013 r.,

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej na dz. ew.

nr 53, 24/3, 54, 22/11, 4/10, 25/3 z obrêbu 4-16-01 w

ul. P³ochociñskiej 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.

Protestujmy!

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

Proszê Szanownych Pañstwa! Patrzê od ponad pó³wiecza na œwiat,

który mnie otacza i myœlê, ¿e tak jak siê degeneruj¹ religie, tak

degeneruj¹ siê spo³eczeñstwa nimi ow³adniête. Moja nadzieja we

Franciszku i jego stosunku do „braci mniejszych”.

Szanowni Pañstwo, w wyszukiwarce internetowej mo¿na w naszym

województwie znaleŸæ m.in. schroniska dla zwierz¹t w Boguszycach Ma-

³ych, w Korabiewicach, Milanówku, Ostrowi Mazowieckiej. Nie sposób zna-

leŸæ czegokolwiek o schronisku w  Chryczynnie i Krzyczkach-Pieni¹¿kach.

Ukrytych, ob³udnych fundacjach. Chcia³bym, aby wreszcie ustalono prawne

relacje pomiêdzy nieodpowiedzialnym cz³owiekiem a Bogu ducha win-

nym zwierzêciem. Chcia³bym, aby  to, o co walcz¹ pokolenia dzia³aczy

TOZ przeistoczy³o siê w prawo, czyli m¹dr¹ i skuteczn¹ ustawê o ochronie

zwierz¹t, a ta posz³a do kosza. Nie bez powodu prokuratorzy prowadzili

œledztwa we wszystkich schroniskach, gdy wokó³ nich znajdowano dzie-

si¹tki zakopanych zw³ok zwierz¹t, które przede wszystkim zosta³y za-

gryzione przez swoich wspó³towarzyszy: przede wszystkim z braku miej-

sca i odpowiedniej opieki, a tak¿e szerz¹cych siê chorób. Szanowni Pañ-

stwo, przeczytajcie te fragmenty, które cytujê poni¿ej….

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t 1)

Rozdzia³ 1 - Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zwierzê, jako istota ¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia,

nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê i opiekê.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierz¹t stosuje siê

odpowiednio przepisy dotycz¹ce rzeczy.

3. Organy administracji publicznej podejmuj¹ dzia³ania na rzecz

ochrony zwierz¹t, wspó³dzia³aj¹c w tym zakresie z odpowiednimi

instytucjami i organizacjami krajowymi i miêdzynarodowymi.

Art. 2. 2) 1. Ustawa reguluje postêpowanie ze zwierzêtami krêgowymi. (...)

Art. 3. W celu realizacji przepisów ustawy Inspekcja Weterynaryjna oraz inne w³a-

œciwe organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego wspó³dzia³aj¹ z

samorz¹dem lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami

spo³ecznymi, których statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t.

Art. 4. Ilekroæ w ustawie jest mowa o: (…)

2) „humanitarnym traktowaniu zwierz¹t” - rozumie siê przez to traktowanie

uwzglêdniaj¹ce potrzeby zwierzêcia i zapewniaj¹ce mu opiekê i ochronê;

3) „koniecznoœci bezzw³ocznego uœmiercenia” - rozumie siê przez

to obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarê mo¿liwoœci, przez

lekarza weterynarii, polegaj¹cy na tym, ¿e zwierzê mo¿e dalej ¿yæ

jedynie cierpi¹c i znosz¹c ból, a moralnym obowi¹zkiem cz³owieka

staje siê skrócenie cierpieñ zwierzêcia; (…)

6) „og³uszaniu zwierzêcia” - rozumie siê przez to metodê profesjonalnego

ca³kowitego wy³¹czenia œwiadomoœci zwierzêcia, trwaj¹cego a¿ do jego œmierci;

7) „okrutnych metodach w chowie lub hodowli zwierz¹t” - rozumie siê przez to

dzia³ania lub zaniechania cz³owieka prowadz¹ce w sposób oczywisty do zmian

patologicznych w organizmie zwierzêcia (somatycznych lub psychicznych), zw³asz-

cza w postaci skutków znoszenia dotkliwego bólu, przymuszania do okreœlone-

go zachowania siê (uleg³oœci) g³odem, pragnieniem, dzia³aniem pr¹du elek-

trycznego (z wyj¹tkiem u¿ywania pastuchów elektrycznych treserów oraz urz¹-

dzeñ elektrycznych s³u¿¹cych do przepêdu zwierz¹t) b¹dŸ innymi zabiegami

tego rodzaju, w szczególnoœci karmienie i pojenie zwierz¹t przemoc¹;

8) „okrutnym traktowaniu” - rozumie siê przez to wymienione w

ustawie przypadki znêcania siê nad zwierzêtami oraz inne postêpo-

wanie w³aœciciela b¹dŸ innej osoby, prowadz¹ce do skutków porów-

nywalnych ze skutkami znêcania siê;

9) „pielêgnacji” - rozumie siê przez to wszystkie aspekty relacji

pomiêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem, w szczególnoœci uruchamia-

ne przez cz³owieka zasoby materialne i niematerialne, aby uzyskaæ

i utrzymaæ u zwierzêcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najle-

piej ono znosi warunki bytowania narzucone przez cz³owieka;

10) „przeci¹¿aniu zwierz¹t” - rozumie siê przez to zmuszanie do nad-

miernego wysi³ku energetycznego, nieodpowiadaj¹cego mo¿liwoœciom

kondycyjnym zwierzêcia ze wzglêdu na jego stan fizyczny i zdrowotny;

11) „ra¿¹cym zaniedbaniu” - rozumie siê przez to drastyczne odstêpstwo od

okreœlonych w ustawie norm postêpowania ze zwierzêciem, a w szczególnoœci

w zakresie utrzymywania zwierzêcia w stanie zag³odzenia, brudu, nieleczonej

choroby, w niew³aœciwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie;

12) 7) „szczególnym okrucieñstwie” - rozumie siê przez to przedsiêbra-

nie przez sprawcê dzia³añ charakteryzuj¹cych siê drastycznoœci¹ form i

metod, a zw³aszcza dzia³anie w sposób wyszukany lub powolny, obliczo-

ny z premedytacj¹ na zwiêkszenie rozmiaru cierpieñ i czasu ich trwania;

13) „ubojni” - rozumie siê przez to ka¿dy zak³ad pozostaj¹cy pod pañstwow¹ kon-

trol¹ sanitarn¹ i weterynaryjn¹, przeznaczony do wykonywania uboju zwierz¹t;

14) „uwiêzi” - rozumie siê przez to wszelkie urz¹dzenia mechaniczne

krêpuj¹ce swobodê ruchów zwierzêcia, w zakresie mo¿liwoœci prze-

mieszczania siê ponad ustalony zakres, jak te¿ niektóre urz¹dzenia do

kierowania ruchami zwierzêcia w sposób zamierzony przez cz³owieka;

15) „w³aœciwych warunkach bytowania” - rozumie siê przez to zapewnienie zwierzê-

ciu mo¿liwoœci egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, p³ci i wieku;

16) „zwierzêtach bezdomnych” - rozumie siê przez to zwierzêta do-

mowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y po-

rzucone przez cz³owieka, a nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœcicie-

la lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale dot¹d pozostawa³y;

17) „zwierzêtach domowych” - rozumie siê przez to zwierzêta tradycyjnie prze-

bywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomiesz-

czeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza; (...)

20) 9) „zwierzêtach wykorzystywanych do celów specjalnych” - ro-

zumie siê przez to zwierzêta, których profesjonalna tresura oraz

u¿ywanie odbywa siê na podstawie odrêbnych przepisów, reguluj¹-

cych szczegó³owe zasady dzia³ania jednostek Si³ Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Stra¿y Granicznej i in-

nych formacji podleg³ych ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrz-

nych s³u¿b kontroli celnej, ratownictwa oraz reguluj¹cych zasady

szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemnia³ych;

21) „zwierzêtach wolno ¿yj¹cych (dzikich)” - rozumie siê przez to zwierzêta

nieudomowione ¿yj¹ce w warunkach niezale¿nych od cz³owieka; (...)

25) 11) „schronisku dla zwierz¹t” - rozumie siê przez to miejsce przeznaczone

do opieki nad zwierzêtami domowymi spe³niaj¹ce warunki okreœlone w ustawie

z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób

zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z póŸn. zm. 12) .

Art. 5. Ka¿de zwierzê wymaga humanitarnego traktowania.

Art. 6. 1. 13) Zabrania siê zabijania zwierz¹t, z wyj¹tkiem:

1) uboju i uœmiercania zwierz¹t gospodarskich oraz uœmiercania dzikich pta-

ków i ssaków utrzymywanych przez cz³owieka w celu pozyskania miêsa i skór,

2) po³owu ryb zgodnie z przepisami o rybo³ówstwie i rybactwie œródl¹dowym,

3) koniecznoœci bezzw³ocznego uœmiercenia,

4) dzia³añ niezbêdnych do usuniêcia powa¿nego zagro¿enia sani-

tarnego ludzi lub zwierz¹t,

5) usuwania osobników bezpoœrednio zagra¿aj¹cych ludziom lub innym

zwierzêtom, je¿eli nie jest mo¿liwy inny sposób usuniêcia zagro¿enia,

6) polowañ, odstrza³ów i ograniczania populacji zwierz¹t ³ownych,

7) usypiania œlepych miotów, (...)

1a. 15) Zabrania siê znêcania nad zwierzêtami.

2. Przez znêcanie siê nad zwierzêtami nale¿y rozumieæ zadawanie albo œwia-

dome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpieñ, a w szczególnoœci:

1) 16) umyœlne zranienie lub okaleczenie zwierzêcia, niestanowi¹ce

dozwolonego prawem zabiegu lub doœwiadczenia na zwierzêciu, w tym

znakowanie zwierz¹t sta³ocieplnych przez wypalanie lub wymra¿anie,

a tak¿e wszelkie zabiegi maj¹ce na celu zmianê wygl¹du zwierzêcia i

wykonywane w celu innym ni¿ ratowanie jego zdrowia lub ¿ycia, a w

szczególnoœci przycinanie psom uszu i ogonów (kopiowanie);

1a) 17) znakowanie zwierz¹t sta³ocieplnych przez wypalanie lub wymra¿anie; (...)

3) 19) u¿ywanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych

zwierz¹t chorych, a tak¿e zbyt m³odych lub starych oraz zmuszanie

ich do czynnoœci, których wykonywanie mo¿e spowodowaæ ból;

4) bicie zwierz¹t przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzo-

nymi w urz¹dzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie

po g³owie, dolnej czêœci brzucha, dolnych czêœciach koñczyn; (..)

7) u¿ywanie uprzê¿y, pêt, stela¿y, wiêzów lub innych urz¹dzeñ

zmuszaj¹cych zwierzê do przebywania w nienaturalnej pozycji, po-

woduj¹cych zbêdny ból, uszkodzenia cia³a albo œmieræ;

8) dokonywanie na zwierzêtach zabiegów i operacji chirurgicznych przez

osoby nieposiadaj¹ce wymaganych uprawnieñ b¹dŸ niezgodnie z zasada-

mi sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostro¿noœci

i oglêdnoœci oraz w sposób sprawiaj¹cy ból, któremu mo¿na by³o zapobiec;

9) z³oœliwe straszenie lub dra¿nienie zwierz¹t;

10) 20) utrzymywanie zwierz¹t w niew³aœciwych warunkach bytowania, w tym utrzy-

mywanie ich w stanie ra¿¹cego zaniedbania lub niechlujstwa, b¹dŸ w pomieszcze-

niach albo klatkach uniemo¿liwiaj¹cych im zachowanie naturalnej pozycji;

11) porzucanie zwierzêcia, a w szczególnoœci psa lub kota, przez w³a-

œciciela b¹dŸ przez inn¹ osobê, pod której opiek¹ zwierzê pozostaje;

12) stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierz¹t; (...)

15) organizowanie walk zwierz¹t;

16) 22) obcowanie p³ciowe ze zwierzêciem (zoofilia);

17) wystawianie zwierzêcia domowego lub gospodarskiego na dzia³anie

warunków atmosferycznych, które zagra¿aj¹ jego zdrowiu lub ¿yciu;

18) transport ¿ywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzeda¿y

bez dostatecznej iloœci wody uniemo¿liwiaj¹cej oddychanie;

19) utrzymywanie zwierzêcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez

okres wykraczaj¹cy poza minimalne potrzeby w³aœciwe dla gatunku.

Art. 7. 1. Zwierzê traktowane w sposób okreœlony w art. 6 ust. 2

mo¿e byæ czasowo odebrane w³aœcicielowi lub opiekunowi na pod-

stawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w³aœciwego ze

wzglêdu na miejsce pobytu zwierzêcia i przekazane:

1) schronisku dla zwierz¹t, je¿eli jest to zwierzê domowe lub laboratoryjne, lub

2) 23) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza,

prezydenta miasta), je¿eli jest to zwierzê gospodarskie, lub

3) ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierz¹t, je¿eli jest to

zwierzê wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych,

filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

1a. 24) Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzêdu

po uzyskaniu informacji od Policji, stra¿y gminnej, lekarza wetery-

narii lub upowa¿nionego przedstawiciela organizacji spo³ecznej, któ-

rej statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t.

1b. Przekazanie zwierzêcia, o którym mowa w ust. 1, nastêpuje za

zgod¹ podmiotu, któremu zwierzê ma byæ przekazane.

1c. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1b, lub wyst¹pienia

innych okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹cych przekazanie zwierzêcia podmiotom,

o których mowa w ust. 1, zwierzê mo¿e zostaæ nieodp³atnie przekazane

innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowo-

œci prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu w³aœciw¹ opiekê.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2a. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys³uguje prawo wniesie-

nia odwo³ania do samorz¹dowego kolegium odwo³awczego w ter-

minie 3 dni od daty dorêczenia decyzji. Samorz¹dowe kolegium

odwo³awcze rozpoznaje odwo³anie w terminie 7 dni.

3. 25) W przypadkach niecierpi¹cych zw³oki, gdy dalsze pozostawanie zwierzê-

cia u dotychczasowego w³aœciciela lub opiekuna zagra¿a jego ¿yciu lub zdro-

wiu, policjant, stra¿nik gminny lub upowa¿niony przedstawiciel organizacji

spo³ecznej, której statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t, odbiera

mu zwierzê, zawiadamiaj¹c o tym niezw³ocznie wójta (burmistrza, prezydenta

miasta), celem podjêcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzêcia.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, kosztami transportu,

utrzymania i koniecznego leczenia zwierzêcia obci¹¿a siê jego

dotychczasowego w³aœciciela lub opiekuna.

5. Do nale¿noœci z tytu³u kosztów okreœlonych w ust. 4 stosuje siê

przepisy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Odebrane zwierzê podlega zwrotowi, je¿eli s¹d nie orzeknie w

trybie art. 35 ust. 3 przepadku zwierzêcia, a tak¿e je¿eli postêpo-

wanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. (...)

Oburzenie budzi ju¿ punkt 2, dotycz¹cy „rzeczy”. Wo³amy

do nogi rzecz? Przytulamy oddychaj¹c¹, li¿¹c¹ d³onie rzecz?

Do tego tematu bêdê wraca³ w kolejnych felietonach. Ka¿dy

powinien tê ustawê przeczytaæ i zaprotestowaæ.
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Lewa strona medalu

Obiektywny POradnik

Na trzy tygodnie przed g³o-

sowaniem w sprawie odwo³a-

nia prezydent Warszawy,

kampanii referendalnej na uli-

cach stolicy nie widaæ. Wpraw-

dzie jej rozpoczêcie przez PiS

zapowiedzia³ Jaros³aw Ka-

czyñski kilka dni temu, ale z

kolei skarbnik tej partii przy-

zna³, ¿e przeznacz¹ na to je-

dynie 60 tysiêcy z³otych. A na

Warszawê to tyle, co nic. Chy-

ba, ¿e tak, jak przy zbieraniu

podpisów Prawo i Sprawiedli-

woœæ zaanga¿uje siê na ca³e-

go dopiero wtedy, gdy bêdzie

ju¿ pewne sukcesu. Nie widaæ

i s³ychaæ równie¿ organizato-

rów referendum, tak g³oœnych

i aktywnych w trakcie zbiórki

podpisów. O Ruchu Palikota i

Solidarnej Polsce nie ma na-

wet co wspominaæ, bo ich

wp³yw na to, co mo¿e staæ siê

w stolicy jest ¿aden. Tak na-

prawdê widaæ tylko broni¹c¹

siê Hannê Gronkiewicz-Waltz,

która po pocz¹tkowym zasko-

czeniu i chaotycznej próbie

obrony przesz³a do kontrofen-

sywy. I to z ka¿dym dniem co-

raz bardziej profesjonalnie

prowadzonej. Czego  by nie

mówiæ o intencjach organiza-

torów referendum, to jedno

trzeba im przyznaæ: potrafili

zmobilizowaæ pani¹ prezydent

do dzia³ania. Hanna Gronkie-

wicz-Waltz ma zdolnoœæ nie-

samowitej mobilizacji w czasie

kryzysu i jest aktywniejsza ni¿

w jakiejkolwiek wczeœniejszej

kampanii wyborczej. Tylko czy

to jej wystarczy?

Wszystkie badania poka-

zuj¹, ¿e los pani prezydent le¿y

w rêkach wyborców Sojuszu

Lewicy Demokratycznej. SLD,

póki co, od³o¿y³ decyzjê w spra-

wie udzia³u w referendum i

wskaza³ katalog spraw, których

realizacja przez Hannê Gron-

kiewicz-Waltz mog³aby jej zjed-

naæ przychylnoœæ sympatyków

lewicy. S¹ to: rozwi¹zanie pro-

blemu reprywatyzacji przede

wszystkim w kontekœcie pomo-

cy dla lokatorów z reprywaty-

zowanych kamienic, wyrówna-

nie dysproporcji w rozwoju

dzielnic poprzez zmianê sposo-

bu naliczania ich bud¿etów,

naprawa systemu edukacji i

podniesienie standardów edu-

kacyjno - wychowawczych po-

przez zmniejszenie liczby dzie-

Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz

zjedna sobie wyborców lewicy?

ci w oddzia³ach szkolnych, wy-

cofanie siê z likwidacji szkó³,

ograniczenie zwolnieñ na-

uczycieli oraz podniesienie

p³ac personelu pomocniczego

w placówkach oœwiatowych,

zwiêkszenie liczby miejsc w

przedszkolach i ¿³obkach, mo-

dyfikacja systemu janosikowe-

go w celu zmniejszenia obci¹-

¿enia bud¿etu miasta, wstrzy-

manie komercjalizacji publicz-

nej s³u¿by zdrowia, przywró-

cenie 50% zni¿ki na bilety ko-

munikacji miejskiej dla emery-

tów, gruntowna reforma sys-

temu zarz¹dzania komuni-

kacj¹ miejsk¹, naprawa sytu-

acji w warszawskim sporcie,

przeznaczenie dodatkowych

œrodków na remonty zasobu

komunalnego w najbardziej

zaniedbanych dzielnicach,

uregulowanie stanów praw-

nych gruntów spó³dzielni war-

szawskich, refundacja in vitro

z bud¿etu miasta, ochrona

miejsc i symboli historycznie

wa¿nych dla lewicy przed

pseudodekomunizacj¹.

Czy Hanna Gronkiewicz-

Waltz bêdzie w stanie zrealizo-

waæ postulaty SLD? Musi so-

bie na to pytanie odpowiedzieæ,

zanim w ogóle zacznie myœleæ

o jakiejkolwiek przychylnoœci

warszawskich wyborców Soju-

szu Lewicy Demokratycznej. A

czasu ma coraz mniej…

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Nie da siê ukryæ, ¿e dzieje

siê w stolicy ostatnio du¿o cie-

kawych rzeczy. W ubieg³ym

tygodniu otwarto kolejny odci-

nek po³udniowej obwodnicy

Warszawy do ulicy Pu³awskiej.

Oddawana od koñca lipca po-

³udniowa obwodnica wyd³u¿y-

³a siê o kolejne dwa kilometry.

Do nowej ekspresów ki, a tak-

¿e do autostrady A2 ³atwiej

dotr¹ mieszkañcy Ursynowa

i Piaseczna. Kierowcy bêd¹

mogli pokonaæ bez zatrzymy-

wania siê na œwiat³ach blisko

40 km w drodze z Ursynowa

do Marek. Mo¿na zatem po-

wiedzieæ, ¿e Warszawa ma ju¿

pó³ obwodnicy. Teraz pozostaje

trzymaæ kciuki, aby z central-

nego bud¿etu p³ynê³y kolejne

œrodki w celu jej domkniêcia od

pó³nocy i od wschodu.

Prace budowlane tocz¹ siê

i to w szybkim tempie tak¿e

pod ziemi¹. Z racji tego, ¿e nie

widaæ go³ym okiem ich postê-

pów, w³adze Warszawy zorga-

nizowa³y dzieñ otwarty w Me-

trze Warszawskim. Zwiedza-

nie z przewodnikiem udostêp-

niono na budowie dwóch sta-

cji drugiej linii: Rondo ONZ i

Stadion Narodowy. Frekwen-

cja przekroczy³a oczekiwania

organizatorów, co oznacza, ¿e

warszawiacy bardzo interesuj¹

siê szczegó³ami technicznymi

budowy podziemnej kolejki i

postanowili skorzystaæ z tej

niepowtarzalnej okazji obejrze-

nia miejsc, do których po

otwarciu wstêp bêdzie wzbro-

niony. Mieszkañcy ubrani w ka-

mizelki i kaski podziwiali roz-

wi¹zanie architektoniczne i po-

równywali je z tymi zastosowa-

nymi w ju¿ dzia³aj¹cych sta-

cjach. Z uwagi na du¿e zain-

teresowanie prawdopodobnie

ustalony zostanie jeszcze je-

den termin dla zwiedzaj¹cych.

Sporo pracy maj¹ równie¿

zespó³ i komisja nazewnictwa

w Radzie Miasta. Prawie na

ka¿dej sesji w dzielnicach rad-

ni wnioskuj¹ lub opiniuj¹ pro-

pozycje nowych nazw ulic, pla-

ców lub rond. Wydawa³oby siê,

¿e to czynnoœæ ³atwa i przyjem-

na, a jednak nie jest tak do

koñca. Radni musz¹ siê do-

k³adnie pochyliæ nad takimi

projektami, gdy¿ nadaj¹c na-

zwê, trzeba wzi¹æ pod uwagê,

czy zmiana bêdzie rodzi³a ja-

kiekolwiek skutki dla miesz-

kañców typu zmiana doku-

mentów, prawa jazdy itp. Na-

le¿y te¿ wybraæ z banku nazw

najbardziej pasuj¹c¹ nazwê

dla danego rejonu i przy oka-

zji sprawiæ, aby nowa nazwa

nawi¹zywa³a do ju¿ obowi¹zu-

j¹cych nazw w najbli¿szym

otoczeniu. Otó¿ s¹ du¿e szan-

se (z tego co wiem - powy¿ej

50%), ¿e w okolicach galerii

handlowej Arkadia powstanie

ulica Procentowa, która po³¹-

czy ronda dwóch przyjació³ i

niezwykle charakterystycz-

nych aktorów Jana Himilsba-

cha i Zdzis³awa Maklakiewi-

cza. Myœlê, ¿e wiadomo, o ja-

kie procenty chodzi, gdy¿ obaj

panowie byli znani  z zami³o-

wania do spo¿ywania trunków,

które niestety przedwczeœnie

zakoñczy³y ich aktorskie karie-

ry. To jest akurat nieco humo-

rystyczny przyk³ad sposobu

wyboru nowych nazw. Nato-

miast radni Bia³o³êki wyst¹pili

z inicjatyw¹ jak najbardziej

powa¿n¹, aby rondo u zbiegu

ul. Mehoffera i H.Ordonówny

nazwaæ imieniem p³k. £ukasza

Ciepliñskiego, jednego z boha-

terskich ¯o³nierzy Wyklêtych,

który po wojnie wraz z innymi

¿o³nierzami podj¹³ walkê

zbrojn¹ z nowym aparatem

represji, wprowadzaj¹cym w

Polsce ustrój komunistyczny.

Brutalnie katowany podczas

przes³uchañ, po sfingowanym

procesie, nadzorowanym

przez NKWD, zosta³ stracony

strza³em w ty³ g³owy w 1951 r.,

oddaj¹c ¿ycie za ojczyznê w

wiêzieniu UB przy Rakowiec-

kiej. Rondo to znajduje siê w

bliskim s¹siedztwie tarchomiñ-

skiego cmentarza, na którym

spoczywaj¹ m.in. m³odzi po-

wstañcy warszawscy, a ich

pamiêæ w³adze dzielnicy i kom-

batanci co roku czcz¹, sk³ada-

j¹c wieñce po tradycyjnym

apelu poleg³ych. Wyra¿am

wiêc nadziejê, ¿e radni War-

szawy sprawnie i szybko za-

twierdz¹ propozycjê radnych

Bia³o³êki i rondo bêdzie mia³o

wybitnego patrona.

Inny wielki Polak, rotmistrz

Witold Pilecki, ju¿ nied³ugo do-

czeka siê z kolei pomnika. Tyle,

¿e powsta³ spór o miejsce. Rad-

ni PiS proponuj¹ pl. Wileñski w

miejscu pomnika Czterech

Œpi¹cych na czeœæ polsko-ra-

dzieckiego braterstwa broni.

Radni SLD zdecydowanie

optuj¹ za pozostawieniem sta-

nu obecnego, a radni PO nie

chc¹ mieszaæ tak wybitnej po-

staci w rozrachunki historyczne

i proponuj¹ inne godne miejsce.

A mo¿e warto by³oby siê

ws³uchaæ w tak wa¿nej sprawie

w g³os mieszkañców i og³osiæ

konsultacje spo³eczne? Myœlê,

¿e tak by³oby najrozs¹dniej, w

koñcu historia jest naszym do-

brem wspólnym i nie mo¿e byæ

zaw³aszczana przez ¿adne or-

ganizacje, a tym bardziej powin-

na byæ apolityczna. W³aœnie dro-

gê konsultacji spo³ecznych wy-

bra³a Pani Prezydent, og³asza-

j¹c g³osowanie internetowe

mieszkañców. W ca³ej Warsza-

wie powstanie 200 plenerowych

si³owni i to mieszkañcy w po-

dziale na swoje dzielnice mog¹

wybieraæ lokalizacjê tych nie-

zwykle popularnych inwestycji.

Szczegó³y i propozycje na stronie

www.wdobrejkondycji.waw.pl, a

g³osowaæ mo¿na do 10 paŸ-

dziernika. Ja zdradzê, ¿e zag³o-

sowa³em na Park Henrykowski.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Drogi, procenty i si³ownie...

Ch³odnym okiem

17 wrzeœnia w Szkole Podsta-

wowej 258 przy ulicy Brechta 8

odby³o siê kolejne cykliczne spo-

tkanie poœwiêcone sprawom

bezpieczeñstwa i porz¹dku pu-

blicznego. Tym razem dotyczy-

³o ono obszaru Pragi po³o¿one-

go na pó³noc od linii ulicy 11 Li-

stopada. Spotkanie organizowa-

ne by³o przez zarz¹d i radê dziel-

nicy przy wspó³udziale delega-

tury biura bezpieczeñstwa i za-

rz¹dzania kryzysowego, Ko-

mendy Rejonowej Policji War-

szawa VI i VI oddzia³ terenowy

Stra¿y Miejskiej m.st. Warszawy.

Tak wynika³o z rozes³anych za-

proszeñ. S³u¿by stawi³y siê

umundurowane. Dowodzi³ cywil

- burmistrz Jaros³aw Sarna.

Sala gimnastyczna SP 258

widywa³a wiêcej goœci. Zebra-

ni mieszkañcy zwrócili na wstê-

pie organizatorom uwagê, ¿e

informowanie o spotkaniu

wrzeœniowym w pocz¹tkach

sierpnia jest b³êdem taktycz-

nym. Zarzucono, i¿ nie przeka-

zano informacji o spotkaniu

portalom spo³ecznoœciowym

jak np. „twoja-praga”. Brak by³o

informacji na stronach interne-

towych urzêdu dzielnicy, stra-

¿y miejskiej i policji. Nie chodzi

bowiem o to, by spotkanie od-

fajkowaæ, ale by nios³o wymier-

ne korzyœci dla mieszkañców,

ale tak¿e dla s³u¿b. Chodzi o

to, by na bie¿¹co skonfronto-

waæ w³asne bol¹czki z bol¹cz-

kami s¹siadów. Pokazaæ punk-

ty zapalne, spróbowaæ znaleŸæ

sposoby zaradzenia. Spotkanie

wrzeœniowe zdominowane zo-

sta³o przez przedstawicieli

wspólnot mieszkaniowych i

problemy komunikacyjne. Ku

mojemu zdziwieniu mieszkañ-

ców bardzo zafrapowa³a gorli-

woœæ stra¿y miejskiej w porz¹d-

kowaniu utrudnieñ komunika-

cyjnych wokó³ warszawskiego

Ogrodu Zoologicznego. Wska-

zywano na rosn¹ce problemy

komunikacyjne wewn¹trz zre-

witalizowanych podwórek na

obszarze Pragi II, szczególnie

przy dojeŸdzie do ¿³obka na ty-

³ach D¹browszczaków. Wspól-

noty z tego rejonu wskazywa³y

równie¿ na koniecznoœæ do-

koñczenia rozpoczêtych ju¿

remontów.

D³u¿sza debata wywi¹za³a

siê wokó³ potrzeby doœwietle-

nia placu Hallera i ukrócenia

konsumpcji alkoholu w miej-

scach niedozwolonych. O tym,

¿e obszar ten wymaga dodat-

kowych dzia³añ niech œwiad-

czy fakt, ¿e ju¿ dwukrotnie do-

sz³o tam do dewastacji szyl-

Bezpieczeñstwo

dów nad biurem SLD w okre-

sie ostatniego pó³rocza. Chwi-

lami atmosfera spotkania by³a

doœæ gor¹ca i z³amana zosta-

³a dotychczasowa konwencja

prezentacji przez s³u¿by reali-

zacji dotychczasowych postu-

latów na rzecz zg³aszania bie-

¿¹cych. Z tego te¿ powodu nie

pad³y publiczne wyjaœnienia

na temat przyczyn serii po¿a-

rów na Pradze, które by³y jed-

nym z wa¿niejszych tematów

spotkania poprzedniego.

Jako jedyny radny obecny

na spotkaniu, ju¿ po jego za-

koñczeniu, w trybie indywidu-

alnym przyj¹³em tak¿e kilka

postulatów do realizacji, z któ-

rych postaram siê wywi¹zaæ.

Ten felieton jest jednym z nich.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Obwodnica, jak nazwa wska-

zuje, powinna swoim obwodem

otaczaæ miasto. W przypadku

ma³ych miast le¿¹cych przy ru-

chliwych szosach powinno siê

raczej mówiæ o okrê¿nicach, kie-

ruj¹cych ruch z g³ównej szosy

obok miasteczka; w Warszawie

nie ma jednak w¹tpliwoœci: cho-

dzi o uk³ad dróg ekspresowych

w kszta³cie okrêgu, otaczaj¹cy

centrum, do którego dochodz¹

autostrady i inne g³ówne drogi

dojazdowe. Obwodnica taka ma

za zadanie nie tyle kierowaæ ruch

tranzytowy obok metropolii, co

rozprowadzaæ ruch dochodz¹cy

do miasta na kilka ulic prowadz¹-

cych do ró¿nych czêœci œródmie-

œcia. Ma te¿ umo¿liwiaæ komuni-

kacjê pomiêdzy krañcami metro-

polii z pominiêciem œródmieœcia.

W planach rozwoju Warszawy

znajdziemy kilka obwodnic, o co-

raz wiêkszych œrednicach, po czê-

œci wykorzystuj¹cych istniej¹ce

ulice. ̄ adna z nich nie zosta³a do-

mkniêta, tzn. nie zbudowano po-

³¹czeñ brakuj¹cych do okrêgu.

Obwodnicy œródmiejskiej brakuje

czêœci praskiej (Trasy Tysi¹cle-

cia), która mia³a byæ wykonana na

Euro 2012, ale Hanna Gronkie-

wicz-Waltz siê z tego wycofa³a.

Tak¿e obwodnicy miejskiej braku-

je przede wszystkim czêœci pra-

skiej: Trasy Olszynki Grochow-

skiej, której budowy nie by³o w

programie Euro 2012, ale by³a za

to w programie wyborczym Han-

ny Gronkiewicz-Waltz z 2006 r.

W ostatnich dniach oddano

do u¿ytku kolejny fragment Ob-

wodnicy Ekspresowej, najwiêk-

szej z nich, na któr¹ sk³adaj¹ siê

trasy S-2 i S-8. Obie zaczynaj¹

siê przy wêŸle „Konotopa”, do

którego dochodzi od zachodu

autostrada A-2. S-8 prowadzi

przez Bemowo i Trasê Toruñsk¹

do wêz³a wylotowego „Drewni-

ca”. Trasa S-2 powinna ³¹czyæ

Konotopê ze wschodnim wê-

z³em autostrady A-2 „Lubelska”

w Góraszce. Domkniêciem ob-

wodnicy bêdzie trasa S-17,

³¹cz¹ca Drewnicê z Lubelsk¹.

Jak widaæ z tego zestawienia,

obwodnica jest jeszcze w prosz-

ku, choæ ruch autostradowy do-

chodzi ju¿ do Warszawy. Trasa

S-8 jest dopiero przebudowywa-

na: wkrótce czeka nas remont

Mostu Gen. Roweckiego Grota.

Praska czêœæ obwodnicy, trasa

S-17, istnieje wy³¹cznie na pa-

pierze (to ju¿ smêtna tradycja

dróg prawobrze¿nej Warszawy),

natomiast trasê S-2 doci¹gniê-

to z Konotopy do ul. Pu³awskiej.

Dalszego ci¹gu trasy S-2 nie

ma w ¿adnych wieloletnich pla-

nach inwestycyjnych rz¹du. Co

prawda, kilka miesiêcy temu roz-

poczêto badania geologiczne

pod budowê Mostu Po³udniowe-

go, planowanego w przebiegu

trasy, ale na tym siê chyba skoñ-

czy. Ku zaskoczeniu sto³ecznych

sympatyków z³otoustego pre-

miera, dowiedzieliœmy siê ostat-

nio, ¿e dokoñczenia trasy S-2 nie

ma równie¿ w planach dofinan-

sowania unijnego na lata 2014-

2020. Korki na Pu³awskiej stan¹

siê wiêc sta³ym elementem war-

szawskiego uk³adu drogowego.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Prosto z mostu

Przerwy w obwodnicy
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Konferansjerkê prowadzi³

Andrzej Krusiewicz, który w

bardzo interesuj¹cy i dowcipny

sposób przedstawi³ historiê

baletu œwiatowego.

Spektakl przygotowa³ i

choreograficznie opracowa³

Gala baletowa w BOK-u
W sobotê, 14 wrzeœnia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury

na rozpoczêcie sezonu jesiennego wyst¹pili artyœci

Polskiego Baletu Narodowego.

Eduard Bablidze. Widzowie

niemilkn¹cymi hucznymi

brawami przyjmowali wystê-

py artystów: Any Kipshidze,

Marii ¯uk, Aleksandry Lia-

shenko, Olgi Jaroshenko,

Eduarda Bablidze, Sergeya

Popowa, Maksima Woitiula

i Vladimira Jaroshenko.

Artyœci tañczyli do muzyki

Rodiona Szczedrina, Piotra

Czajkowskiego, Camille

Saint-Saens, Richarda

Wagnera, Maxa Richtera,

Adolphe Adama oraz Ma-

riusa Petipa. Wirtuozowski

kunszt wykonania tañców

porównywalny by³ do ma-

estrii jednej z najwybitniej-

szych osobowoœci baletu

XX wieku – rosyjskiej pri-

mabaleriny Mai Plisieckiej.

Oby takie widowiska mo¿na

by³o ogl¹daæ czêœciej.

B.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297


