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leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

BEZP£ATNE

BADANIE S£UCHU

Firma FONIKON,

ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym

proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 2

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Targowisko Tarchomin przy

ul. Porajów 1 to znane i lubiane

miejsce zakupów mieszkañców

Bia³o³êki. Funkcjonuje ju¿ od 20

lat, cenione jest za mo¿liwoœæ

nabycia œwie¿ych produktów,

kupcy znani s¹ okolicznym

mieszkañcom. Miejsce to zosta-

³o jednak przez zarz¹dcê tere-

nu bardzo zaniedbane. Jeszcze

parê lat temu Stowarzyszenie

Kupców Poraje kierowane przez

Dariusza Soko³owskiego we

wspó³pracy z nie¿yj¹cym ju¿ dy-

rektorem Zak³adu Gospodaro-

wania Nieruchomoœciami Jac-

kiem Jakubowskim planowa³o

modernizacjê targowiska, w

szczególnoœci jego sieci ener-

getycznej. Niestety, wraz ze

zmian¹ w³adz w ZGN zmieni³o

siê podejœcie do bazarku. Pro-

jekt poprawy oœwietlenia zosta³

zarzucony, a bazarek, z powo-

du ewidentnego niedoinwesto-

wania, coraz bardziej popada³ w

ruinê. Obecnie po zmroku pa-

nuj¹ na nim egipskie ciemnoœci

(chocia¿ do zamkniêcia targowi-

ska jest jeszcze kilka godzin), a

p³yta chodnikowa jest w takim

stanie, ¿e zdarza³y siê nawet

z³amania nóg. Dzisiaj targowi-

sko bardziej przypomina miej-

sce handlu w kraju Trzeciego

Œwiata ni¿ w stolicy du¿ego pañ-

stwa w centrum Europy.

Parê miesiêcy temu kupcy

zg³osili siê do naszego stowarzy-

szenia Inicjatywa Mieszkañców

Bia³o³êki. Postanowiliœmy dzia³aæ

razem. Odwiedziliœmy miejsce

pracy drobnych przedsiêbiorców,

IMB i kupcy upominaj¹

siê o drobny handel
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) wraz ze Stowarzyszeniem

Kupców Poraje rozpoczê³a bataliê o modernizacjê targowiska Tar-

chomin. Pomimo faktu, ¿e ka¿dego roku drobni przedsiêbiorcy za

dzier¿awê stoisk p³ac¹ miastu ok. 700 tys. z³, bazarek zosta³ przez

zarz¹dcê terenu ca³kowicie zaniedbany. Najwy¿szy czas to zmieniæ!

Warszawski Montmartre

W drugiej po³owie lat 90.

artyœci, skuszeni niskimi cena-

mi, zaczêli osiedlaæ siê na Pra-

dze. Jak grzyby po deszczu, w

murszej¹cych kamienicach

powstawa³y malarskie pracow-

nie, galerie i klimatyczne

knajpki, ka¿da z pomys³em i

niepowtarzaln¹ atmosfer¹.

Praga stawa³a siê modna.

Obwo³ano j¹ nawet „Warszaw-

skim Montmartrem”. In¿ynier-

ska 3, Bia³ostocka 22 – to by³y

adresy, gdzie wypada³o by-

waæ. ̄ ¹dni nowych wra¿eñ te-

atromani, w³aœnie tu, na Pra-

dze, w spektaklach Teatru

„Akademia” Romana WoŸnia-

ka, Studium Teatralnego Pio-

tra Borowskiego, a póŸniej Te-

atru „Remus”, znajdowali po-

wiew alternatywnej œwie¿oœci.

Praga by³a w awangardzie.

Na fali tego powodzenia, ów-

czesne w³adze dzielnicy wpad³y

na pomys³, aby wykorzystuj¹c

zapa³ i energiê artystów „oswoiæ”

Dzielnica artystów?

– to ju¿ przesz³oœæ
Prascy artyœci czuj¹ siê oszukani: pos³u¿ono siê nimi,

aby podnieœæ presti¿ zaniedbanej dzielnicy i sprzedaæ jak

najdro¿ej „Konesera”. Teraz, kiedy wykonali zadanie, a Praga

wraz z najcenniejszymi zabytkami traci swój niepowtarzalny

charakter, musz¹ opuszczaæ swoje pracownie, gdy¿ nie staæ

ich na utrzymanie.

s³awn¹ ulicê Brzesk¹. Radny

Jacek Wachowicz zaproponowa³

twórcom zagospodarowanie pu-

stych zrujnowanych lokali za

symboliczn¹ z³otówkê. Remont

robili w³asnymi si³ami, kilkakrot-

nie ich okradano. Ale uda³o siê,

w maju 2007 r. z wielk¹ pomp¹

Brzesk¹ okrzykniêto „ulic¹ arty-

stów” i przy akompaniamencie

praskiej kapeli podwórkowej

otwarto 11 pracowni (10 na Brze-

skiej i 1 na Targowej).

Mimo spartañskich warun-

ków, pracownie „Ani-Ani” Anny

Wachaczyk, „Mellina Sztuki”

Fundacji Artbarbakan i jej za-

³o¿ycieli Miros³awa D³ugosza-

Mirona i Jerzego Lassoty,

„Magiel” Stefana S³awiñskiego,

„Otwarta Pracownia Twórcza”

Doroty i Leszka Gêsiorskich

czy Galeria Stowarzyszenia

Artystów fabs regularnie orga-

nizowa³y wystawy, koncerty,

happeningi, przyci¹gaj¹c na

Brzesk¹ zaciekawionych war-

Na domiar z³ego Trybuna³

Konstytucyjny uzna³ za niezgod-

ny z konstytucj¹ ca³y art. 6k

ustawy œmieciowej, który pozwa-

la gminom samodzielnie ustalaæ

stawki za gospodarowanie od-

padami komunalnymi. Przepisy

te strac¹ moc po up³ywie 18 mie-

siêcy od og³oszenia wyroku Try-

buna³u w Dzienniku Ustaw. We-

d³ug obecnej ustawy gminy

Nie widaæ na razie koñca problemów z wprowadzeniem w

¿ycie nowych zasad gospodarowania odpadami. Choæ zgod-

nie z ustaw¹ od 1 lipca to samorz¹dy lokalne przejê³y pieczê

nad odpadami komunalnymi, w stolicy nadal trwa wojna o

rynek miêdzy firmami, które wygra³y przetarg, a tymi, którym

siê to nie uda³o. Po poprawieniu przez miasto warunków prze-

targu, w sierpniu wygra³y go MPO, Lekaro i Sita. Przegrane

firmy Byœ i Remondis zaskar¿y³y wybór ratusza do Krajowej

Izby Odwo³awczej (KIO), podejrzewaj¹c, ¿e mog³o dojœæ do

zmowy cenowej, bowiem kwoty zaproponowane przez zwy-

ciêzców by³y ich zdaniem zbyt niskie. KIO ostatecznie zdecy-

dowa³a o powo³aniu bieg³ych, mog¹cych oceniæ s³usznoœæ

podnoszonych zarzutów, ale przed³u¿y to o kolejne miesi¹ce

wprowadzenie pe³nego systemu gospodarowania odpadami,

które przesuniêto pierwotnie na luty 2014 roku.

Œmieciowy ba³agan trwa

dokoñczenie na str. 2

Do tej pory omawiano zagad-

nienia zwi¹zane z kultur¹ i spor-

tem oraz edukacj¹ i pomoc¹

spo³eczn¹. Uczestnicy warszta-

Warsztaty o rewitalizacji Pragi
W ramach wypracowywania za³o¿eñ do Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji, maj¹cego obj¹æ fragmenty trzech

dzielnic prawobrze¿nej Warszawy, ze szczególnym uwzglêd-

nieniem Pragi Pó³noc, odbywaj¹ siê intensywne konsulta-

cje spo³eczne. Od kilku tygodni przeprowadzane s¹ warsz-

taty, dotycz¹ce poszczególnych zagadnieñ bran¿owych.

tów, podzieleni na grupy, maj¹

za zadanie opisaæ problem i

wskazaæ jego mo¿liwe rozwi¹-

zania, w³¹cznie z podmiotem,

który powinien siê ich wdro¿e-

nia podj¹æ. Istot¹ warsztatów

jest wskazywanie problemów

bezpoœrednio dotycz¹cych

uczestników – wtedy problem i

jego potencjalne rozwi¹zanie

wskazywane jest najprecyzyj-

niej. Pomimo wci¹¿ du¿ej dozy

nieufnoœci spo³ecznej, w
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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!

Za nami listopadowe spotkania z: Ani¹ Lewandowsk¹, Ad¹ Pa³k¹, Dariuszem GoŸdziakiem,

Marcinem ¯ew³akowem. A tak¿e zajêcia w Studio Tañca Duende oraz mecz Dartom Bogorii

Grodzisk Mazowiecki z dru¿yn¹ z Rzeszowa. Fotorelacja ze spotkañ na facebookowym profilu

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

Przed nami kolejne atrakcje! Ju¿ w grudniu spotkanie z Tomaszem Majewskim - mistrzem

olimpijskim w pchniêciu kul¹, zajêcia w Studio Tañca Duende, a tak¿e spotkanie ze sportowcami

podczas treningu na AWF.

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

mog¹ samodzielnie wybraæ me-

tod¹ ustalania op³at za œmieci i

stawki tych op³at, tymczasem

powinna ona okreœlaæ wide³ki

wysokoœci op³aty, tak jak w przy-

padku podatków lokalnych.

Na razie podpisano umowy ze

zwyciêskimi firmami na obs³ugê

tych rejonów miasta, co do któ-

rych nie ma zastrze¿eñ ze strony

przegranych. Wiadomo ju¿, ¿e fir-

ma Lekaro zajmie siê wywozem i

zagospodarowaniem odpadów

komunalnych z czêœci prawo-

brze¿nych dzielnic Warszawy:

Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie,

Rembertowa, Wawra oraz Weso-

³ej. Nadal nie wiadomo, kto bê-

dzie operatorem na Targówku i

Bia³o³êce. Przed³u¿aj¹ce siê pro-

blemy proceduralne pozostawiaj¹

jednak coraz mniej czasu na przy-

gotowanie siê do przejêcia odbio-

ru odpadów w poszczególnych

dzielnicach przez nowe podmio-

ty. Procedura wdro¿enia nowego

systemu zak³ada bowiem inwen-

taryzacjê pojemników odbioru od-

padów i ustalenie, z jak¹ czêsto-

tliwoœci¹ odpady s¹ z nich odbie-

rane. Docelowa baza danych ma

nie tylko pomóc w okreœleniu, ja-

kie pojemniki nale¿y podstawiæ,

opracowaæ harmonogram wywo-

Œmieciowy ba³agan trwa
zu, ale dziêki wyposa¿eniu samo-

chodów w lokalizatory GPS i

wagi, a pojemników w specjalne

czipy umo¿liwiæ œledzenie ca³ego

systemu w internecie.

W najbli¿szym czasie w³aœci-

ciele i zarz¹dcy nieruchomoœci

na Pradze Pó³noc mog¹ siê spo-

dziewaæ wizyt przedstawicieli fir-

my Lekaro, zbieraj¹cych dane

na temat rodzaju i iloœci posia-

danych pojemników na odpady

i dotychczasowej czêstotliwoœci

odbioru œmieci z posesji.

Lekaro chwali siê, ¿e jego

zak³ad jest jednym z najwiêk-

szych w Polsce pod wzglêdem

iloœci rodzajów zagospodarowy-

wanych odpadów, wyposa¿ony

w trzy wysokowydajne ci¹gi sor-

townicze. Wykorzystuje te¿ naj-

nowoczeœniejsze, wysokowy-

dajne technologie przetwarza-

nia odpadów, dziêki którym

efektywnie odzyskuje cenne su-

rowce. Firma w ramach nowe-

go systemu gospodarki odpada-

mi obs³uguje ju¿ obecnie osiem

podwarszawskich gmin.

Trudno przewidzieæ, kiedy

problemy z wdra¿aniem systemu

zagospodarowania odpadów

komunalnych siê skoñcz¹. Wie-

lu specjalistów podkreœla, ¿e nie

tylko projekt systemu, ale i sama

ustawa jest legislacyjnym bu-

blem, który bêdzie wymaga³ wie-

lu zmian. Pierwsze wskaza³ ju¿

Trybuna³ Konstytucyjny. Zarów-

no Sejm, jak i w³adze miasta mia-

³y œwiadomoœæ ci¹¿¹cych na nich

terminów na wprowadzenie sys-

temowych zmian w gospodaro-

waniu odpadami, ale odk³ada³y

sprawê na ostatni¹ chwilê. Teraz

skutki tej niefrasobliwoœci musi-

my ponosiæ wszyscy.              Kr.

dokoñczenie ze str. 1

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

MOGADO INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Okulickiego 6, 05-500 Piaseczno, reprezentowany

przez Rados³awa Tusiñskiego, z³o¿ony dnia 8 paŸdziernika 2013 r., uzupe³niony dnia

23 paŸdziernika 2013 r. i 6 listopada 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie dwóch przewodów t³ocznych kanalizacji

sanitarnej na dz. nr ew. 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 z obrêbu 4-04-19, 10/20,

10/21, 10/24, 10/25, 10/27, 10/30, 10/38, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 31/4, 41/1, 41/2, 41/3,

41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4 z obrêbu 4-04-15 w rejonie ulic Szynowej

i Ko³aciñskiej 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.

warsztatach uczestniczy wiele

osób pragn¹cych rzeczywistych

zmian. Widaæ jednak spory roz-

dŸwiêk miêdzy opiniami miesz-

kañców i osób dzia³aj¹cych na

Pradze, a diagnozami przedsta-

wianymi przez urz¹d dzielnicy.

Wynika z nich, ¿e jest podejmo-

wanych bardzo wiele dzia³añ,

ale s¹ to projekty krótkotrwa³e i

wyrywkowe, dobrze wypadaj¹-

ce w statystykach, lecz nie przy-

nosz¹ce d³ugotrwa³ych korzy-

œci spo³ecznych. Zarówno

wœród mieszkañców, jak i eks-

pertów, odczuwalny jest brak

d³ugofalowej i wielosektorowej

strategii dzia³añ wzajemnie sko-

ordynowanych. W toku spotkañ

podkreœlano tak¿e brak przy-

chylnoœci w³adz dla podtrzyma-

nia wizerunku Pragi jako dziel-

Warsztaty o rewitalizacji Pragi
nicy artystycznej oraz czysto

komercyjne podejœcie do najmu

lokali s³u¿¹cych za pracownie.

Problemy i pomys³y na ich

rozwi¹zanie s¹ spisywane i

dyskutowane. Bêd¹ stanowiæ

materia³ wyjœciowy dla za³o-

¿eñ, które zostan¹ przyjête w

Zintegrowanym Programie Re-

witalizacji dla Pragi Pó³noc

oraz temat do dalszych dysku-

sji w ramach Dzielnicowej Ko-

misji Dialogu Spo³ecznego.

Program rewitalizacji jest

przewidziany na lata 2014-20,

ale ju¿ wiadomo, ¿e dzia³ania re-

witalizacyjne to zadania obliczo-

ne na dziesiêciolecia, które

musz¹ zostaæ rozpisane d³ugofa-

lowo. Intensywne dzia³ania skon-

centruj¹ siê w trzech najbardziej

zaniedbanych obszarach: okolic

ul. Brzeskiej na Starej Pradze,

Kawêczyñskiej na SzmulowiŸnie

i Wileñskiej na Nowej Pradze.

Dziœ, 4 grudnia o godz. 17.,

w du¿ej sali Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc odbêd¹ siê

warsztaty poœwiêcone pro-

blemom i polityce dotycz¹cej

lokali u¿ytkowych. Dyskusja

bêdzie dotyczyæ pobudzania

przedsiêbiorczoœci i rozwoju

gospodarczego Pragi.

Kolejne spotkanie, tym razem

o charakterze debaty z udzia-

³em wiceprezydenta Micha³a

Olszewskiego zaplanowano na

11 grudnia 2013 r. i dotyczyæ

bêdzie polityki transportowej.

Rozpocznie je o godz.16.30

pokaz filmu „Ludzki wymiar” w

Kinie Praha. Ze wzglêdu na

ograniczon¹ iloœæ miejsc koniecz-

ne jest wczeœniejsze zg³oszenie

chêci udzia³u.                        Kr.

dokoñczenie ze str. 1
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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

dokoñczenie ze str. 1

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 00

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

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

www.trybonppi.pl

Gotowe mieszkania

w inwestycji Osowska 84

IMB i kupcy upominaj¹ siê o drobny handel
zapoznaliœmy siê z problemami,

z jakimi siê spotykaj¹. Zauwa¿y-

liœmy, ¿e okoliczni mieszkañcy

Tarchomina bardzo pozytywnie

wyra¿aj¹ siê o bazarku i s¹ za-

niepokojeni jego fatalnym sta-

nem. W akcji podpisowej, któr¹ z

ramienia IMB koordynowa³ Mar-

cin Adamkiewicz, szybko zebra-

liœmy poparcie ok. 600 mieszkañ-

ców pod wnioskiem o:

- modernizacjê bardzo s³a-

bego oœwietlenia, utrudniaj¹ce-

go pracê kupcom i odstrasza-

j¹cego potencjalnych klientów,

- po³o¿enie kostki Bauma za-

miast zniszczonych p³yt chodni-

kowych, które s¹ niebezpiecz-

ne zw³aszcza dla matek z wóz-

kami i osób starszych, natomiast

po opadach deszczu tworz¹ siê

na nich olbrzymie ka³u¿e,

- modyfikacjê linii autobusowych

tak, aby zatrzymywa³y siê przy ba-

zarku; komunikacja miejska coraz

bardziej oddala siê od tego miejsca,

- wyra¿enie zgody na zabu-

dowê wiat w œrodkowej czêœci

targowiska i przekszta³cenie

ich w pawilony handlowe.

Ostatni punkt dotyczy samego

centrum bazarku. Proponowane

dzia³ania nie tylko poprawi³yby

estetykê i bezpieczeñstwo tego

miejsca, ale poprzez zwiêkszenie

liczby stoisk handlowych przyczy-

ni³yby siê do zwiêkszenia wp³y-

wów do kasy miejskiej. Wed³ug

wyliczeñ kupców przychody z ty-

tu³u czynszu wzros³yby o prawie

300 tys. z³, podczas gdy koszt mo-

dernizacji oœwietlenia wyniós³by,

zgodnie z projektem, 170 tys. z³.

Na ostatniej sesji Rady Dziel-

nicy Bia³o³êka, która odby³a siê

28 listopada, reprezentanci Inicja-

tywy Mieszkañców Bia³o³êki oraz

Stowarzyszenia Kupców Poraje

przedstawili powy¿sze postulaty

burmistrzowi dzielnicy Piotrowi

Jaworskiemu. Z³o¿ony zosta³ te¿

wniosek z 600 podpisami miesz-

kañców. Liczyliœmy na pozytyw-

ne potraktowanie inicjatywy przez

burmistrza i przedstawienie kon-

struktywnych propozycji. Zamiast

tego us³yszeliœmy od pana Pio-

tra Jaworskiego… oskar¿enia o

propagandê i dzia³anie politycz-

ne. Brawo, panie burmistrzu! Je-

¿eli tak konkretna i merytoryczna

sprawa jest dla pana tylko propa-

gand¹ i polityk¹, to co ni¹ nie jest?

Pewnie jedynie dzia³ania pana

partii Platformy Obywatelskiej,

która, jak wiadomo, „nie robi po-

lityki, tylko buduje drogi”. Gratu-

lujemy podejœcia do lokalnych

inicjatyw, w które anga¿uj¹ siê

setki mieszkañców.

Troska w³adz dzielnicy i War-

szawy o drobny handel to nie jest

niczyja ³aska, to jest ich obowi¹-

zek. Zw³aszcza, gdy setki tysiêcy

z³otych p³acone przez kupców

zasilaj¹ kasê miejsk¹, o podatkach

nie wspominaj¹c. Nie mo¿e byæ

tak, ¿e dba siê tylko o handel wiel-

kopowierzchniowy (który nie p³aci

¿adnych podatków!), a swoimi za-

niedbaniami doprowadza do ruiny

ma³e sklepy i drobn¹ przedsiêbior-

czoœæ. Dlatego bêdziemy walczyæ

o tê sprawê a¿ do skutku!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

piotr.basinski@imb.waw.pl

Stowarzyszenie

„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl

Bernadeta Piekarek

UWAGA!

WSPÓLNOTY

MIESZKANIOWE

Profesjonalna obs³uga.

www.adap.waw.pl

Tym razem Fundacja Artbarba-

kan przygotowa³a dla praskiej

publicznoœci wystawê zatytu³o-

wan¹ „Cynografy”, prezentuj¹c¹

prace Waldemara Reguckiego.

Artysta ju¿ raz goœci³ w Galerii

N’69 w zesz³ym roku. Warto przy-

pomnieæ, ¿e materia³em, z które-

go powstaj¹ jego nietypowe gra-

fiki - cynografy, jest ocynkowana

stalowa blacha, a jej dwuwar-

stwowoœæ pozwala na uzyskanie

ciekawych efektów warsztato-

wych oraz kolorystycznych.

Tegoroczna wystawa ró¿ni siê

od poprzedniej. Jak mówi sam

twórca, zale¿a³o mu na stworzeniu

spójnego cyklu prac, które w po-

równaniu z poprzednimi prezenta-

cjami bêd¹ bardziej uproszczone,

jednolite i oszczêdniejsze w kolo-

rze. Jednoczeœnie artysta umieœci³

w nowych obrazach - cynografach

ukryty klucz. Dopiero jego odnale-

zienie pozwala widzowi na zrozu-

mienie sensu dzie³a i na odczyta-

nie jego przes³ania. Nie jest to pro-

ste, gdy¿ klucz jest dobrze ukryty i

w pe³ni ujawni siê dopiero z cza-

sem, gdy fragmenty nieocynkowa-

nej blachy pokryje rudawa rdza.

Obraz nabierze wiêc pe³nych

walorów estetycznych, wizualnych,

ale i znaczeniowych dopiero wte-

dy, gdy obie warstwy dzie³a (war-

stwa stalowej blachy i warstwa cyn-

kowa) zaczn¹ wzajemnie siê prze-

Sztuka cynografu
22 listopada w Galerii N’69 odby³o siê ostatnie w tym roku spo-

tkanie wernisa¿owe z cyklu „Artystyczna Tarchomiñska 2013”.

nikaæ pod wp³ywem reakcji che-

micznych i czynników zewnêtrz-

nych tj. wilgoci i powietrza. Mo¿na

jedynie dodaæ, ¿e ów ukryty klucz

to zbiór znaków (liter i cyfr), czyli

rodzaj zapisanego komunikatu.

U¿ycie przez artystê tych znaków

sytuuje cynografy Waldemara Re-

guckiego w krêgu tzw. sztuki ksi¹¿-

ki. Jest to jeden z mniej znanych

kierunków w sztuce, niemniej nie-

zmiernie ciekawy i warty poznania.

Zainteresowanych odsy³am do

strony internetowej www.bo-

okart.pl, gdzie mo¿na m.in. obej-

rzeæ prace z Miêdzynarodowego

Festiwalu Sztuki Ksi¹¿ki „Kore-

spondencja”, którego 9. edycja od-

by³a siê w zesz³ym roku.

Doœæ specyficzne podejœcie arty-

sty do grafiki i uproszczenia, zasto-

sowane w obecnym cyklu prac, na-

rzucaj¹ pytania o kierunek dalsze-

go rozwoju artystycznego Waldema-

ra Reguckiego. Zapytany o plany na

przysz³oœæ, artysta odpowiedzia³, ¿e

nie czuje tej specyficznej dla œwiata

sztuki presji, aby za ka¿dym razem

proponowaæ coœ nowego i zaskaki-

waæ nowatorstwem rozwi¹zañ. Uwa-

¿a, ¿e nie ma potrzeby, aby na si³ê

modyfikowaæ proces twórczy: „Osi¹-

gn¹³em ju¿ ten etap pracy, ¿e jestem

w pe³ni œwiadomy mo¿liwoœci, jakie

daje technika cynografu. Cynografy

same siê zmieniaj¹, bo ewoluuj¹ w

czasie. Ja jestem œwiadomy tego, co

mo¿e siê z nimi zdarzyæ; zapocz¹t-

kowujê te zmiany stosuj¹c odpo-

wiednie œrodki chemiczne, ale potem

proces przemian (np.: rdzewienie)

toczy siê ju¿ bez mojego udzia³u. Cy-

nograf to fascynuj¹ca technika da-

j¹ca ogromne mo¿liwoœci.”

Wystawa prac Waldemara Re-

guckiego bêdzie prezentowana w

Galerii N’69 do 9 grudnia. Osoby

zainteresowane jej zwiedzaniem

prosimy o wczeœniejszy kontakt

telefoniczny z Fundacj¹ Artbarba-

kan w celu umówienia spotkania –

tel. 501 013 835 lub 500 791 681.

JK

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 Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 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.).

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

- decyzji nr 80/CP/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie przewodu wodoci¹gowego:

- DN 100 mm, L ca 160 m w ul. Ekspresowej na odc. od ul. Liczyd³o do ul. Fleminga

- DN 100 mm, L ca 470 m w ul. Fleminga na odc. od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Fleminga

do ul. Ekspresowej

- DN 100 mm, L ca 100 m w ul. Nastawniczej na odcinku od ul. Ekspresowej

na dz. nr ew.

• 140, 141/6, 160, 159, 119, 118/9, 118/8, 118/7, 118/6, 118/5,  118/4, 118/3, 118/2, 118/1 z obrêbu 4-06-35

• 34/4 z obrêbu 4-04-20

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w

m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 20 wrzeœnia 2012 r.

- decyzji nr 81/CP/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie:

- kana³u œciekowego D 0,2 m, L ca 270 m w ul. Zegarynki na odcinku od istniej¹cego kana³u œciekowego w ul. Pionierów

wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. nr ew. 4/10, 76/2, 76/4, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/8, 81/18, 81/19,

81/20, 81/21, 81/22, 82/23, 81/24, 81/25 obrêbu 4-05-10 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

- decyzji nr 82/CP/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie przewodu wodoci¹gowego i kanalizacji œciekowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ w ul. Ambaras:

- przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm, L ca 180 m w ul. Ambaras

- budowa kana³u œciekowego 0,2 m, L ca 180 m w ul. Ambaras

na dz. nr ew. 21/9, 21/10, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 z obrêbu 4-05-05

11/1, 11/3, 11/4, 11/8, 11/9, 11/10, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26 z obrêbu 4-05-06

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

- decyzji nr 83/CP/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie - przewodu wodoci¹gowego:- DN 100 mm, L ca 180 m w ul. Ambaras na odc. od projekt. przewodu wodoci¹gowego

Dn 200 mm w ul. ¯yrardowskiej do hydrantu za ostatnim projektowanym przy³¹czem wodoci¹gowym w kierunku wschodnim;

- kanalizacji œciekowej D 0,2 m, L ca 180 m w ul. Ambaras na odcinku kana³u œciekowego w ul. Pionierów do wysokoœci

ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania w kierunku ul. ¯yrardowskiej

- budowa kana³u œciekowego D 0,2 m, L ca 180 m w ul. Ambaras na odcinku od projektowanego kana³u œciekowego

w ul. ¯yrardowskiej do wysokoœci ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania w kierunku wschodnim w z

infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. nr ew. 21/13, 21/14, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 36/9, 36/11, 36/13, 36/14, 36/15, 36/16,

36/17, 36/18, 70/5, 70/6, 70/7 z obrêbu 4-05-05 18/5, 18/30, 18/31, 18/32, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8,

21/9, 21/10 z obrêbu 4-05-06 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

- decyzji nr 84/CP/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej oraz przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹

techniczn¹ w ul. Guñki na dz. nr ew. 20/22, 21/7, 21/8, 67/4, 67/5, 68/1, 68/2, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11,

68/12, 68/13, 68/14, 68/15 z obrêbu 4-05-05; dz. nr ew. 3/1, 3/3, 3/4, 17/75, 18/3, 18/19, 18/21, 18/22 z obrêbu 4-05-06

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.

Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 26 wrzeœnia 2012 r.

- decyzji nr 85/CP/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej oraz przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹

techniczn¹ w ul. Mazurskiej na dz. nr ew. 21/15, 21/16, 37/2, 37/4, 37/7, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 47/6, 47/7

z obrêbu 4-05-05;18/33, 18/34, 18/35, 18/36, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7 z obrêbu 4-05-06; 75/3, 75/6,

75/7, 75/8 z obrêbu 4-05-10 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

- decyzji nr 86/CP/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego i kanalizacji œciekowej wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹

techniczn¹ w ul. Tetmajera na dz. nr ew. 18/7, 18/40, 18/41, 18/42 z obrêbu 4-05-06; dz. nr ew. 77/1, 77/9, 77/11, 77/12,

78/3, 78/7, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/14 z obrêbu 4-05-10 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 26 wrzeœnia 2012 r.

- decyzji nr 87/CP/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej oraz przewodu wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹

techniczn¹ w ul. Dynamicznej na dz. nr ew. 47/5, 47/6, 47/7, 47/3, 47/2, 21/16 z obrêbu 4-05-05; dz. nr ew. 75/4, 75/3,

75/5, 75/6, 75/8, 75/7, 75/9, 75/1, 75/10, 75/12, 75/11, 77/6, 77/5 z obrêbu 4-05-10; dz. nr ew. 18/37, 18/38, 18/35,

37/15, 37/16, 18/9, 37/8, 37/3, 37/12, 37/13, 37/14 z obrêbu 4-05-06 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 26 wrzeœnia 2012 r.

- decyzji nr 88/CP/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniaj¹cej ostateczn¹ Decyzjê nr 40/CP/2010 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego  wydanej dnia 25 maja 2010 r., ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania

terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie domu opieki spo³ecznej wraz z parkingiem, infrastruktur¹ techniczn¹ i

zagospodarowaniem terenu na dzia³ce ew. nr 29/1 z obrêbu 4-05-01 po³o¿onej przy ul. Wa³uszewskiej na terenie

dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie w zakresie zwiêkszenia wskaŸnika zabudowy.

- decyzji nr 89/CP/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji φ 0,20 m, L ca 212 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej w ul. Mehoffera od

kana³u φ 0,20 m w ul. Fletniowej w kierunku torów PKP oraz w drodze dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr ew. 2/8 z obrêbu

4-04-24 wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do ul. Mehoffera φ 0,20 m L ca 40 m na dz. nr ew. 9, 11 z obrêbu 4-02-18; dz.

nr ew. 15/1, 15/2 z obrêbu 4-02-17; dz. nr ew. 1/5, 2/8, 1/9, 1/10 z obrêbu 4-04-24 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 28 wrzeœnia 2012 r.

- decyzji nr 90/CP/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji φ 0,20 m, L ca 70 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej w ul. Mehoffera na

odcinku od kana³u φ 0,20 m w ul. Bieszczadzkiej do wysokoœci drogi dojazdowej do posesji 105B przy ul. Mehoffera na

dz. nr ew. 11 z obrêbu 4-02-18; dz. nr ew. 1/5, 1/8, 10 z obrêbu 4-04-24 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na

wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia 28 wrzeœnia 2012 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

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

m.st. Warszawy 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).

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3, 4, 11, 12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezy-

denta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie

zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych

na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w

najem lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na

okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

og³asza

na dzieñ 8 stycznia 2014 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

(na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

i

na dzieñ 10 stycznia 2014r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do przetargu

wywieszone s¹ od dnia 4 grudnia 2013 r. i do konkursu od dnia

6 grudnia 2013 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st.

Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 23 i w

jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl,

Dzielnicy Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami www.zgn-praga-pn.waw.pl

oraz na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu, przetargu mo¿na uzyskaæ

u p. Iwony Michalak Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

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

p. 15 tel. 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

4 XII (œroda) godz. 17.30 - Prezentacja fina³owa projektu „Artysta (z) pierwszej

klasy” w wykonaniu uczniów klas pierwszych Szko³y Podstawowej nr 84. W programie:

wystêp taneczny, prezentacje wokalne oraz wystawa kartek œwi¹tecznych i wybranych

prac powsta³ych podczas realizacji projektu. Obowi¹zuj¹ zaproszenia.

6, 13, 20, 23 XII, godz. 18.30-20.30 - Florystyczne dekoracje bo¿onarodzeniowe

w ramach SZTUKAterry. Koszt: 200 z³/4 zajêcia. Pojedyncze: 60 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

UWAGA! Pojedyncze zajêcia mog¹ byæ prezentem Miko³ajkowym! Program:

- 6 XII (pi¹tek) Choinki i stroiki z ró¿nych materia³ów;

- 13 XII (pi¹tek) Wianki bo¿onarodzeniowe - do powieszenia na drzwiach domu, do po³o¿enia na stole;

- 20 XII (pi¹tek) Pakowanie prezentów z elementami florystycznymi;

- 23 XII (poniedzia³ek) Aran¿acje œwi¹tecznego sto³u- stroiki i nie tylko…

7 XII (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”: zajêcia plastyczne, rytmiczne i „œwiat emocji”

dla dzieci 2,5-6,5-letnich i ich rodziców.

7 XII (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: zakoñczenie warsztatów „Malowany prezent”.

8 XII (niedziela) godz. 16.00-18.00 - „Moje Miko³aje” warsztaty artystyczno-plastyczne

dla dzieci. W programie 9 propozycji warsztatowych, m.in.: przestrzenne kartki i listy do Œwiê-

tego Miko³aja, papierowe girlandy i ³añcuchy, drewniane ozdoby, kule, stroiki z mchu, sianka i

œwiecide³ek, anio³ki, diabe³ki i a¿urowe gwiazdki wykonane z op³atka, ozdoby ekologiczne i z

masy solnej oraz zdobienie pierniczków. Bêdzie mo¿na równie¿ obejrzeæ wystawê dzieciêcych

kartek œwi¹tecznych i zrobiæ pami¹tkow¹ fotografiê ze Œwiêtym Miko³ajem. Rodzice proszeni

s¹ o zabranie aparatów fotograficznych. Prace wykonuj¹ tylko dzieci. Bilet wstêpu: 17 z³.

9 XII (poniedzia³ek) godz. 11.00 - „Nie ¿a³ujê” koncert jubileuszowy Teresy Witanow-

skiej, która od 10 lat œpiewa z chórem „Zacisze” w Domu Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.

11 XII (œroda) - XXIV Gie³da Inicjatyw Artystycznych: „Rzeczpospolita 1918-1939 –

wybrane tematy. Goœæ specjalny: pisarz S³awomir Koper”. Wstêp wolny.

14 XII (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: warsztaty zdobienia bombek ró¿nymi

technikami dla dzieci - bombka pe³na niespodzianek, godz. 11.00-12.00, koszt 10 z³.

Obowi¹zuj¹ zapisy. Prace s¹ w³asnoœci¹ uczestników.

14 XII (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:

- warsztaty zdobienia bombek ró¿nymi technikami dla dzieci - bombka rêcznie malowa-

na, godz. 12.00-13.00, koszt 10 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy. Prace s¹ w³asnoœci¹ uczestników.

- warsztaty zdobienia bombek ró¿nymi technikami dla doros³ych i m³odzie¿y - bombka zdobiona

wst¹¿k¹, godz. 10.00-11.00, koszt 20 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy. Prace s¹ w³asnoœci¹ uczestników.

- warsztaty zdobienia bombek ró¿nymi technikami dla doros³ych i m³odzie¿y - bombka w technice

decoupage, godz. 11.00-13.00, koszt 40 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy. Prace s¹ w³asnoœci¹ uczestników.

14 XII (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: „Mali Einsteini” czyli doœwiadczenia i

eksperymenty dla dzieci w wieku 5-9 lat. Temat: „Wszystko, czego nie wiedzieliœcie o

œwietle”. I grupa - godz. 10.00; II grupa - godz. 11.00. Op³ata: 30 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

14 XII (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Kraina Œwiêtego Miko³aja z klocków LEGO. Godz.

10.00-14.00. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Wspólne budowanie kolorowej wioski, która jest

usytuowana w strefie ko³a podbiegunowego. Op³ata: 50 z³/dziecko. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

17 XII (wtorek) godz. 18.00 - Klub Mêski: „Ksi¹¿ki pod choinkê dla mê¿czyzn”. Wstêp 10 z³.

18 XII (œroda) godz. 10.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Zwi¹zku Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów Ko³o nr 15 - Zacisze.

18 XII (œroda) godz. 14.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Ko³a Sybiraków Warszawa

Praga Pó³noc

21 XII (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”: zajêcia plastyczne, rytmiczne i „œwiat

emocji” dla dzieci 2,5-6,5-letnich i ich rodziców.

23 XII (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Op³atkowe spotkanie studentów Uniwersytetu

Trzeciego Wieku DK Zacisze.
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Pod wnioskiem o odwo³anie

wiceburmistrza Andrzeja Bitte-

la (uzasadnienie: „w zwi¹zku

z nienale¿ytym wykonywa-

niem obowi¹zków, wynikaj¹-

cych z przyjêtej funkcji”) pod-

pisali siê radni klubu PO: Jê-

drzej Kunowski, Krzysztof Mi-

szewski, Karolina Obrok, Re-

nata Micha³owska, Bartosz

Szajkowski, Micha³ Jamiñski i

Daniel Wargocki. W ustnym

uzasadnieniu by³a mowa o

ostrych s³owach w pierwszym

wyst¹pieniu „niez³ego Koza-

ka”, niewykorzystanych 3 mln

z³ na Kana³ Bródnowski, nie-

udzieleniu odpowiedzi na

ostatniej sesji, wejœciu w role

recenzenta w³adz miasta.

Burmistrz S³awomir Antonik

stwierdzi³, ¿e wniosek o odwo-

³anie - merytorycznie - w ¿aden

sposób nie jest uzasadniony;

ocena s³ów i osobowoœci nie

jest argumentem przy ocenie

dzia³añ w sferze finansowej.

Pozytywn¹ ocenê wykony-

wania zadañ przez wiceburmi-

strza Bittela wyrazi³a Agniesz-

ka Kaczmarska.

Daniel Wargocki, powo³uj¹c

siê na kontakty z kupcami z ba-

zarku, zarzuci³ wiceburmistrzo-

wi, ¿e mimo próœb z ich strony

Andrzej Bittel nie kontaktuje

siê z nimi, choæ obejmuj¹c tê

funkcjê zobowi¹za³ siê do kon-

taktu z mieszkañcami.

Wiceburmistrz odpowie-

dzia³, ¿e nie odnotowa³ prób

Oblicza demokracji
Dwie godziny dyskusji nad projektem uchwa³y o odwo³aniu

wiceburmistrza, trzecia na podjêcie trzech uchwa³ w sprawach

finansowych oraz informacje i interpelacja – tak przebieg³y

obrady 28 listopada.

kontaktu ze strony kupców;

obieca³ sprawdziæ te informa-

cje w sekretariacie.

W imieniu klubu „Nasz Tar-

gówek” Danuta Winnicka

stwierdzi³a, ¿e postawione wi-

ceburmistrzowi zarzuty nie

maj¹ uzasadnienia, nie ma

wiêc podstaw do  jego odwo³a-

nia. Podobn¹ opiniê, w imieniu

klubu Mieszkañców Targówka,

Bródna i Zacisza, wyrazi³a

Ma³gorzata Kwiatkowska:

burmistrz nie stwierdzi³ zanie-

dbañ w pracy wiceburmistrza.

Micha³ Jamiñski zarzuci³ wi-

ceburmistrzowi zmarnowanie

3 mln z³otych, nieudolnoœæ,

niewydawanie pieniêdzy.

Burmistrz Antonik przekaza³

informacje o wydawaniu œrod-

ków na Kana³ Zaciszañski w bie-

¿¹cym roku. Zapewnia³: „Stara-

my siê, by jak najwiêcej pieniê-

dzy by³o wydawane w dzielnicy”.

Marcin Sk³odowski i prze-

wodnicz¹cy rady Zbigniew Po-

czesny zwrócili uwagê, ¿e dys-

kusja staje siê coraz mniej me-

rytoryczna.

Po zakoñczeniu dyskusji po-

wo³ano komisjê skrutacyjn¹ w

sk³adzie: Daniel Wargocki, To-

masz Cichocki, Jacek Rybak i

Anna Moczulska, która zosta-

³a przewodnicz¹c¹ komisji. W

tajnym g³osowaniu udzia³

wziêli wszyscy radni obecni na

sesji – 24 osoby. Za odwo³a-

niem Andrzeja Bittela oddano

7 g³osów, przeciw by³o 17.

Projekt uchwa³y w sprawie

zmian w za³¹czniku dzielnico-

wym do bud¿etu m.st. Warsza-

wy pozytywnie zaopiniowa³y

komisje: bezpieczeñstwa, pro-

mocji i inicjatyw lokalnych;

edukacji i kultury oraz bud¿e-

tu i finansów. W g³osowaniu na

sesji uchwa³ê popar³o 19 rad-

nych, 1 wstrzyma³ siê od g³o-

su, nie by³o przeciwnych.

Uchwa³a przewiduje m.in.

zwiêkszenie œrodków do dys-

pozycji dzielnicy o 6 129 z³ z

tytu³u œwiadczenia odszkodo-

wawczego; zmniejszenie wy-

datków bie¿¹cych o 231 000 z³,

zwiêkszenie ich o 237 129 z³;

przeniesienie œrodków z do-

tacji dla niepublicznych i pu-

blicznych przedszkoli, z prze-

znaczeniem na wynagrodze-

nia osobowe pracowników

(50 000 z³) oraz na wynagro-

dzenia osobowe pracowni-

ków szkó³ podstawowych

(120 000 z³) i na dotacje dla

niepublicznych punktów

przedszkolnych (33 000 z³).

Po informacji o pozytywnym

zaopiniowaniu przez komisjê

sportu i rekreacji, g³osowaniu

poddano projekt uchwa³y m.st.

Warszawy w sprawie zmian

stawek jednostkowych dotacji

dla Oœrodka Sportu i Rekreacji

Dzielnicy Targówek. Obecnie

wysokoœæ dotacji w za³¹cz-

niku dzielnicowym wynosi

1 330 000 z³. Kwota podwy¿-

szenia dotacji to 360 000 z³.

Uchwa³ê popar³o 20 radnych,

1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Jednomyœlnie, 22 g³osami,

radni poparli projekt uchwa³y

m.st. Warszawy w sprawie

ustalenia stawek jednostkowej

dotacji dla OSiR Targówek na

rok 2014. Uchwa³a spowodu-

je skutki finansowe w wysoko-

œci 1 422 496 z³. Wyjaœnieñ w

tej sprawie udzielali: wicebur-

mistrz Wac³aw Kowalski i dy-

rektor OSiR Pawe³ Michalec.

Przewodnicz¹cy rady Zbi-

gniew Poczesny poinformo-

wa³, ¿e wp³ynê³o pismo z Urzê-

du Skarbowego na temat

oœwiadczeñ podatkowych rad-

nych za rok 2012. Dwie osoby

prawdopodobnie zostan¹ pod-

dane kontroli skarbowej.

Tematem kolejnej informa-

cji by³ bud¿et partycypacyjny,

na który od 2015 roku prze-

znaczana bêdzie czêœæ do-

chodów dzielnicy (ok. 0,5%).

Przewodnicz¹c¹ dzielnicowej

komisji do tego bud¿etu jest

Justyna Skalska-Stadejek,

naczelnik Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców. W ramach

wstêpnych prac teren dzielni-

cy  podzielono na 4 czêœci:

Bródno z Podgrodziem, Tar-

gówek Mieszkaniowy, Zaci-

sze, Targówek Fabryczny z El-

snerowem. Na ka¿dy z tych

obszarów mieszkañcy mog¹

zg³aszaæ pomys³y do bud¿e-

tu partycypacyjnego w ³¹cznej

wysokoœci 340 000 z³.

Informacja wywo³a³a dysku-

sjê, w której ta forma aktywno-

œci potraktowana zosta³a jako

próba ograniczania roli rad-

nych. Informacje o bud¿ecie

partycypacyjnym mo¿na zna-

leŸæ na stronach internetowych

dzielnicy Targówek. Projekty

mog¹ byæ zg³aszane przez

grupy 15 osób (powy¿ej 14.

roku ¿ycia), nie organizacje.

Formularz zg³oszeniowy nie

zosta³ jeszcze opracowany.

K.

Choæ remont ulicy Kawêczyñskiej zosta³ ju¿ oficjalnie

zakoñczony, a czêœæ zg³aszanych przez mieszkañców

usterek usuniêto, nie ustaj¹ oni w d¹¿eniu do zast¹pienia

nawierzchni wjazdów bramowych, wykonanej z nieobrobio-

nego kamienia polnego, czyli tzw. kocich ³bów na g³adk¹

kostkê kamienn¹, umo¿liwiaj¹c¹ ³atwe i bezpieczne poru-

szanie siê pieszym, osobom niepe³nosprawnym na wózkach

i rodzicom z wózkami dzieciêcymi. Pod wp³ywem tych

protestów Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc og³osi³ przetarg

na „wymianê nawierzchni na wjazdach bramowych na ul.

Kawêczyñskiej na odcinku Z¹bkowska-Otwocka”.

W jego wyniku na 29 podjazdach ma zostaæ u³o¿ona nawierzchnia

z regularnej kostki granitowej w najlepszym gatunku o wysokoœci

12 cm. Efektem pisma PSM „Micha³ów” w sprawie uci¹¿liwych

podjazdów skierowanego do Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób

Niepe³nosprawnych s¹ wyznaczone na 18 grudnia oglêdziny

feralnych wjazdów na wyremontowanym odcinku Kawêczyñskiej

przez Pañstwow¹ Inspekcjê Nadzoru Budowlanego.             Kr.

Kawêczyñska

nadal do poprawki

ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 609-033-919

www.profess.waw.pl,  sekretariat@profess.waw.pl

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!

'
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, egzamin szó-

stoklasistów, gimnazjalny,

maturalny 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LICEUM Ogólnokszta³c¹ce

dla Doros³ych, kursy maturalne,

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

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

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

MALARZ, remont, ekspres,

502-255-424, 22 835-66-18

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

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

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

SPRZEDAM

TRZYPOKOJOWE 54m2,

Targówek, 501-515-670

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

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

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum cho-

roby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale

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

le¿nia wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne manipulacje, kiedy indziej

uzdrawianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñ-

ski uzdrowiciel robi na ciele eterycz-

nym. Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do

Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,

ju¿ po pierwszej wizycie u niego

ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w

leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach orga-

nów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 grudnia

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

Proszê Szanownych Pañstwa!

Papie¿ Franciszek odbloko-

wuje moje „schizy” o religii i ko-

œciele. Czêsto u¿ywa siê okreœle-

nia o duchowym pasterzu. Jako

Wasz kronikarz aktualnoœci, za-

mieni³bym okreœlenie pasterza

na kucharza. Franciszkañska

kuchnia jest po¿ywna, prosta,

lekka i ³atwa w zastosowaniu w

domu. O zgrozo! - jego polska

czeladŸ myli pyszne z pych¹.

Serwuje nam nadal swoje stare

kluchy i flaki z olejem, polane tr¹-

c¹cym sosem z grzybów z lat 80.

Choæ na razie jesieñ za

oknami – nied³ugo przyjdzie

zima. Niech ten felieton bêdzie

dla tych, którzy w swoich zwie-

rzêtach widz¹ rzeczy.

Miska – niech bêd¹ dwie.

Jedna na wodê, druga na je-

dzenie. Prosi³bym w imieniu

¿ywych zwierz¹t o umycie i na-

pe³nienie obydwu raz dziennie.

W mrozy najtañsza sucha kar-

ma niech bêdzie zamiast naj-

dro¿szej puszki.

£añcuch – najlepiej niech

zniknie, a jak nie mo¿e, niech

bêdzie jak najd³u¿szy. Dlacze-

go Rosjanie i du¿a czêœæ

wschodnich nacji nas nie lubi?

Boœmy Lachy i Pany bez uza-

sadnienia. Za brak szacunku

dla siebie nawzajem, innych i

zwierz¹t. I maj¹ racjê!

Buda – to nie kawa³ek prze-

ciêtej beczki lub betonowego

krêgu od studni, przewrócone-

go w poprzek. To pomieszcze-

nie dla ¿ywego zwierzaka od-

czuwaj¹cego zimno i skwar. To

wycieplona izdebka wype³nio-

na sianem lub s³om¹, któr¹ siê

zmienia raz na kwarta³, a uzu-

pe³nia co miesi¹c.

Szczepienia – to dba³oœæ o

siebie poprzez zdrowie dla

szczekaj¹cego lub miaucz¹ce-

go przyjaciela, zawsze daj¹ce-

go sygna³y o tym najwa¿niej-

szym uczuciu.

Odrobaczenie - jak wy¿ej.

Odpchlenie i odkleszczenie

– jak wy¿ej, nie na tacê.

Wigilia to jedyny wœród

ca³ego roku dzieñ, w którym

z ust Koœcio³a pada s³owo

zwierzê i dotyczy z b³êdem

koni. Stajenka by³a pe³na

os³ów i mu³ów, a koni chyba

tam nie by³o.

Aliœci siana sta³o pod dostat-

kiem, skoro wystarczy³o dla

Chrystusa. Mam Koœcio³owi to

za z³e. Tylko jeden dzieñ?

Nasz Prorok urodzi³ siê wœród

zwierz¹t!

Ksi¹dz - niech nie zagl¹da po

kolêdzie tam, gdzie cz³owiek

mo¿e coœ daæ, ale niech zobaczy

miskê, ³añcuch, zapyta o zdro-

wie zwierz¹t, a potem niech

poka¿e, jak¹ kuchniê lubi.

Szanowni Pañstwo,

chcia³bym, aby nadchodz¹cy

grudzieñ A.D. 2013 z Waszej

³aski by³ dobry te¿ dla Wa-

szych zwierz¹t i ¿ebyœmy

merdali do siebie w bogac-

twie i biedzie i przy urnach

wyborczych, od których jed-

no lub drugie zdecydujecie.

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

Franciszku, b¹dŸ naszym kucharzem

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

Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. ul. Szlachecka 45, 03-259 Warszawa, reprezentowane

przez p. Grzegorza Ko³aciñskiego, z³o¿ony dnia 24 paŸdziernika 2013 r. i uzupe³niony

dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie stacji transformatorowej SN/nn i zasilenie jej odcinkiem linii

kablowej SN z projektowanego wêz³a SN na dz. ew. nr 34/5, 34/6 z obrêbu 4-07-05

w ul. Szlacheckiej 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

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

BARC WARSZAWA S.A. z siedzib¹ w Warszawie, z³o¿ony dnia 31 paŸdziernika 2013 r.

i uzupe³niony dnia 18 listopada 2013 r. i 28 listopada 2013 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji

ogólnosp³awnej na dz. ew. nr 28/3, 42/10 i 42/11 z obrêbu 4-01-09 przy ul. Modliñskiej

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.

Alladyn zosta³ prawdopodobnie porzucony, bo znaleziono go 2 miesi¹ce temu na ulicy,

bardzo zaniedbanego i wychudzonego. Trudno zrozumieæ, dlaczego ktoœ to zrobi³, bo to piêkny

pies o wspania³ym charakterze. Ma ok. 10 miesiêcy, wygl¹da jak mieszaniec wy¿³a i bernardy-

na. W tej chwili mieszka w boksie, ale by³ te¿ przez jakiœ czas w domu i zachowywa³ czystoœæ.

W domu nie móg³ pozostaæ, bo goni³ mieszkaj¹ce tu koty, a jest na tyle du¿y i silny, ¿e

móg³by im zrobiæ krzywdê. Lubi za to psy, chce siê bawiæ z ka¿dym, który siê ko³o niego

zatrzyma. Na spacerach piêknie chodzi na

smyczy, nie ci¹gnie. Kiedy siê go spuœci w parku,

pilnuje siê opiekuna. Jest ³agodny i przyjazny,

kocha ludzi, bêdzie œwietnie funkcjonowa³ w

rodzinie: taki pies, który chcia³by siedzieæ na

dywanie i ogl¹daæ ze swoj¹ rodzin¹ telewizjê.

Bardzo towarzyski, pragnie bliskoœci, g³askania,

przytulania.

Robi siê coraz zimniej i nie chcê, ¿eby marz³

w kojcu. Kto zaopiekuje siê Alladynem, zabierze

go pod swój dach i pokocha?

Mira, tel. 508 367 959

Kto przygarnie Alladyna?
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Obiektywny POradnik Lewa strona medalu

Do napisania niniejszego felietonu tak

naprawdê sk³oni³ mnie brak medialnych re-

akcji na ostatnie pozytywne dzia³ania s³u¿b

technicznych dzielnicy, które doœæ sprawnie

przygotowa³y i przeprowadzi³y doœæ skom-

plikowan¹ operacjê wy³¹czania z ruchu ko-

lejnych ulic na Pradze i wykonania tam re-

montów nawierzchni jezdni. Dotyczy³o to

Kowieñskiej, Bródnowskiej i Brzeskiej. Do-

brze to i Ÿle. Dobrze, bo gdyby zablokowa-

no dzielnicê, media centralne zapewne fakt

ten by zauwa¿y³y i g³oœno nad nim ubolewa-

³y. •le, bowiem jak na Pradze wychodzi nam

coœ dobrego, zauwa¿ane nie jest. Nie znaczy

to, ¿e uci¹¿liwoœci - szczególnie po wy³¹cze-

niu Brzeskiej - nie by³o. Efekt koñcowy

rekompensuje jednak przejœciowe trudnoœci.

Rok ten, jeœli chodzi o nak³ady na dzia³

800 Transport i ³¹cznoœæ oka¿e siê, po pod-

liczeniu ca³oœci wydatków, ca³kiem niez³y.

Z zaplanowanych inwestycji wykonane zo-

sta³y prace na ulicy Kawêczyñskiej. Ulica ta

ca³kowicie odmieni³a swój wygl¹d. Koszto-

wa³o to, co prawda, ponad 4,5 miliona z³o-

tych, ale s¹ to dobrze wydane pieni¹dze.

Wydatki na modernizacjê Kowieñskiej,

Bródnowskiej i Brzeskiej to ponad 1,3 mi-

liona. Czeka jeszcze mieszkañców Szmulo-

wizny wykonanie remontu nawierzchni

jezdni ulicy Tarchomiñskiej, której koszt

przekroczy 200 000 z³. Ju¿ zosta³a wyko-

nana zatoka parkingowa na ulicy Tarcho-

miñskiej, która pozwoli na bezpieczne od-

wo¿enie dzieci do istniej¹cej tam szko³y, o

co od dawna dobijali siê radni z komisji

oœwiaty na wniosek rodziców dzieci auty-

stycznych, uczêszczaj¹cych do tej placówki.

Spodziewaæ siê mo¿na tak¿e z oszczêdno-

œci po przetargach, o ile pogoda pozwoli,

wymiany czêœci chodników na Brzeskiej.

Ponad 400 000 wydano na remonty placu

parkingowego, dróg wewnêtrznych i chod-

nika przy Brechta i Namys³owskiej oraz roz-

poczêty pierwszy etap prac modernizacji

jezdni i czêœci chodników zlokalizowanych

przy budynkach na ulicy Darwina 7 i 9a,

czego od dawna domagaj¹ siê prê¿nie dzia-

³aj¹ce tam wspólnoty mieszkaniowe. Gdy

dodamy, ¿e w rejonie Golêdzinowa rozstrzy-

gniêty zosta³ przetarg na zrealizowanie do

koñca sierpnia 2014 robót budowlanych,

polegaj¹cych na przebudowie skrzy¿owa-

nia ulicy Jagielloñskiej z ulic¹ Golêdzi-

nowsk¹ ze zjazdem na osiedle komunalno-

Wielkie frezowanie

„Szczêœcie to jedyna rzecz, która siê

mno¿y, gdy siê j¹ dzieli”. To ¿yciowe motto

Alberta Schweitzera, niemieckiego teologa

i lekarza, który poœwiêci³ siê niesieniu po-

mocy biednym Afrykañczykom. Porzucaj¹c

sw¹ karierê naukow¹ i zak³adaj¹c w 1913

r. szpital w Gabonie, ca³kowicie odda³ siê

pomocy biednym i choruj¹cym. Uznany za

twórcê wolontariatu, nieustannie s³u¿y za

wzór m³odym adeptom kultywuj¹cym tê

ideê. Tradycyjnie 5 grudnia obchodzony jest

Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariusza. W

ubieg³¹ sobotê w Bia³o³êckim Oœrodku Kul-

tury odby³a siê coroczna gala wolontariatu.

Nagrodzone za swoj¹ dzia³alnoœæ charyta-

tywn¹ i wolontarystyczn¹ w koñcz¹cym siê

roku zosta³y stowarzyszenia, organizacje

pozarz¹dowe i osoby fizyczne.

Natomiast kilka dni temu ruszy³a na Bia-

³o³êce trzecia ju¿ edycja akcji charytatywnej

„Zaradny Miko³aj”. Dlaczego akurat zarad-

ny? A dlatego, ¿e akcja prowadzona jest w

du¿ych sklepach przez kilkoro radnych Bia-

³o³êki i ma na celu zebranie jak najwiêkszej

iloœci darów, które zostan¹ przekazane naj-

bardziej potrzebuj¹cym rodzinom i dzieciom

z dzielnicy jako paczki œwi¹teczne. Wzorem

lat ubieg³ych, radni dzielnicy - Monika Dro-

jewska, Marcin Korowaj, Ilona £¹cka, Anna

Majchrzak, Magdalena Roguska, Mariusz

Wajszczak i Pawe³ Tyburc organizuj¹ zbiór-

kê produktów przy wspó³pracy bia³o³êckie-

go oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów, Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka oraz partnerów: Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej i Wydzia³u Spraw Spo³ecznych.

Swoim patronatem akcjê objêli burmistrz

Dzielnicy Bia³o³êka Piotr Jaworski i pose³ na

Sejm RP Marcin Kierwiñski. Akcja trwa w

dniach 23.11-06.12.2013 r.

Aby zostaæ Œwiêtym Miko³ajem, nie trze-

ba wiele. Wystarczy kupiæ choæ jeden z pro-

duktów z przygotowanej na rozdawanych

przed wejœciem do sklepu ulotkach listy i w³o-

¿yæ go do ustawionego za kasami specjalnie

oznaczonego plakatem wózka albo przeka-

zaæ do jednego z punktów zbiórki (szko³a,

przedszkole, parafia). W tym roku zbiera-

my artyku³y spo¿ywcze o przed³u¿onej da-

cie wa¿noœci, typu konserwy, kakao, herba-

ta, s³odycze, artyku³y higieniczne dla dzieci

typu myd³o, oliwka, pasta, szczoteczka do

zêbów, pieluchy, artyku³y papiernicze typu

zeszyty, d³ugopisy, flamastry, o³ówki, piórni-

ki, gumki, itp. Akcja prowadzona jest w mar-

ketach, które wyrazi³y zgodê na wspó³pracê,

tj. Biedronka, Stokrotka, MarcPol, DH Tar-

chomin. Co jest godne podkreœlenia, nie s¹

zbierane pieni¹dze, ale konkretne produkty

i darczyñca sam decyduje, co chcia³by prze-

kazaæ. Ze swojego doœwiadczenia w tegorocz-

nej zbiórce mogê stwierdziæ, ¿e akcja zakoñ-

czy siê du¿ym sukcesem, gdy¿ hojnoœæ i wiel-

kie serca bia³o³êczan uwidoczni³y siê po raz

Pomagaæ?

Jakie to proste

kolejny. Stoj¹c tylko przez 2 godziny w da-

nym sklepie zbieramy 2-3 pe³ne wózki pro-

duktów. To naprawdê du¿o i naprawdê ma³o

ludzi przechodzi ko³o nas obojêtnie. Niektó-

rzy wrzucaj¹ symbolicznie batonik czy wa-

felek, inni potrafi¹ podarowaæ ca³y koszyk

wart ok. 50 z³. Serce roœnie patrz¹c na do-

broæ ludzi wspieraj¹cych nasz¹ akcjê, a nas,

organizatorów utwierdza w przekonaniu, ¿e

warto po pracy poœwiêciæ 2 godziny i przy-

czyniæ siê do uœmiechu tych, którzy ze wzglê-

du na trudn¹ sytuacjê materialn¹, pod cho-

ink¹ nie oczekuj¹ ¿adnego prezentu.

Czekamy na Ciebie! Szukajcie nas do 06.12.,

kiedy to rozpoczniemy ostatni etap akcji pole-

gaj¹cy na sortowaniu zebranych darów, tworze-

niu paczek i rozwo¿eniu do odbiorców.

Wiêcej informacji o akcji, lista potrzeb-

nych produktów, harmonogram i miejsca

prowadzonych zbiórek znajduj¹ siê na

http://www.facebook.com/zaradnymikolaj

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Pary¿ zosta³ ca³kowicie przebudowany w

XIX w. Rozebrano spor¹ czêœæ œredniowiecz-

nej zabudowy, wytyczono nowe bulwary. Do

dziœ jednak najbardziej znanym uk³adem

urbanistycznym miasta jest Paryska Oœ Hi-

storyczna z XVIII w., ³¹cz¹ca Luwr z £ukiem

Triumfalnym, obejmuj¹ca Pola Elizejskie. W

1989 r. oœ zosta³a wyd³u¿ona do Wielkiego

£uku Braterstwa, oddalonego od granic Pa-

ry¿a o 3,5 km. Na jego projekt rozpisano

wielki miêdzynarodowy konkurs, a gdy w

tym samym roku na osi przed Luwrem pla-

nowano budowê szklanej piramidy, sta³o siê

to równie¿ przedmiotem gor¹cej dyskusji

publicznej, przekraczaj¹cej granice Francji.

Król Stanis³aw August Poniatowski zapla-

nowa³ podobne do paryskiego za³o¿enie urba-

nistyczne w Warszawie. Dziœ nazywamy je Osi¹

Stanis³awowsk¹. £¹czy ona Zamek Ujazdow-

ski z Filtrami, poprzez alejê Wyzwolenia i uli-

cê Nowowiejsk¹. Z drugiej strony Zamku oœ

ma kontynuacjê otwieraj¹c¹ widok na Wis³ê,

w postaci Kana³u Piaseczyñskiego. Wokó³ osi

powsta³y place: Na Rozdro¿u, Zbawiciela, Po-

litechniki, Unii Lubelskiej, maj¹ce charakte-

rystyczny gwiaŸdzisty uk³ad ulic, wzorowany

na stolicy Francji. Ca³oœæ zyska³a miano ma³e-

go Pary¿a, albo – bardziej swojsko, ze wzglê-

du na kszta³t z lotu ptaka – Latawca.

Po wojnie Warszawa zosta³a ca³kowicie prze-

budowana. Mimo to Oœ Stanis³awowska przetrwa-

³a, a w 1965 r. wpisano j¹ nawet do rejestru zabyt-

ków. Dopiero w czasach Gierka zosta³a czêœciowo

zniszczona przez przecinaj¹cy j¹ wykop Trasy

£azienkowskiej. Od kilku lat mówi siê o zabudo-

wie wykopu, co przywróci³oby osi ci¹g³oœæ i urodê.

Na uboczu tych wydarzeñ w 2012 r. In-

stytut Adama Mickiewicza wybudowa³ do-

k³adnie na osi, na placu Zbawiciela, wielk¹

instalacjê artystyczn¹ w kszta³cie têczy, o

doœæ jarmarcznej estetyce. Niezbyt mnie to

wówczas interesowa³o, gdy¿ têcza mia³a staæ

tam tylko kilka miesiêcy. Warszawa pe³na

jest jarmarków, ulicznych wystaw, instalacji

artystycznych. Nie wszystkie wszystkim siê

podobaj¹, ale œwiadcz¹ one, ¿e miasto ¿yje.

Po niedawnym chuligañskim podpaleniu

têczy dowiedzieliœmy siê jednak, ¿e Insty-

tut Adama Mickiewicza i prezydent Hanna

Gronkiewicz-Waltz planuj¹ pozostawienie jej

w dotychczasowym miejscu jeszcze przez co

najmniej dwa lata. To ju¿ jest trwa³a zmia-

na, sprzeczna z estetyk¹ osi urbanistycznej.

Klasycystycznemu charakterowi osi podpo-

rz¹dkowa³a siê przecie¿ nawet bierutowska

zabudowa MDM! Budowy wielkiej têczy nie

poprzedzi³a ¿adna dyskusja ani w 2012 r.,

ani teraz. Czasowa zgoda konserwatora

zabytków by³a formalnoœci¹, skoro wystê-

powa³ o ni¹ Instytut Adama Mickiewicza,

podlegaj¹cy ministrowi kultury, nadzoruj¹-

cemu w³aœnie konserwatorów.

Je¿eli têcza pozostanie na osi, bêdzie

to kolejny przyk³ad tworzenia chaosu

urbanistycznego w mieœcie. Smutne, ¿e

odbywa siê to pod auspicjami ministra

kultury i dziedzictwa narodowego.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

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

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., 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 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.

Wielka Têcza Chaosu

Trwaj¹ ostatnie prace nad bud¿etem War-

szawy na 2014 rok. Niestety, nie spodzie-

wajmy siê tam fajerwerków, bo oprócz do-

koñczenia strategicznych inwestycji, z du¿ych

nie rozpoczn¹ siê ¿adne nowe. A szkoda, bo

œwiadczy to nie tyle o kryzysie finansów mia-

sta, ile o braku pomys³ów na dalszy rozwój

stolicy. Ruszyæ ma wprawdzie budowa Trasy

Œwiêtokrzyskiej, ale przypominam, ¿e jest to

inwestycja planowana od lat, z której kilka

lat temu Platforma Obywatelska zrezygno-

wa³a, jak tylko uzyska³a samodzieln¹ wiêk-

szoœæ w Radzie Miasta. Zreszt¹ przy ostrym

sprzeciwie radnych SLD. Przypomnê, ¿e w ten

sam sposób zrezygnowano wówczas m.in. z

obiecanego poszerzenia ul. Marywilskiej, P³o-

chociñskiej, œw. Wincentego, £odygowej, bu-

dowy Trasy Mostu Pó³nocnego i Trasy Tysi¹c-

lecia. O przywróceniu tych inwestycji miesz-

kañcy prawobrze¿nej Warszawy mog¹ na

razie zapomnieæ – przynajmniej do wybo-

rów samorz¹dowych w 2014 roku, kiedy to

byæ mo¿e zmieni siê w stolicy w³adza.

Brak inwestycji to nie jedyny b³¹d w za-

³o¿eniach bud¿etu miasta na 2014 rok. Nie

mniejszym jest zachowanie obecnego algo-

socjalne i budowie chodnika wzd³u¿ ulicy

Wybrze¿e Helskie (co wype³nia liczne proœ-

by mieszkañców),  to obraz bêdzie pe³niej-

szy. W ponad 20 miejscach na Pradze, przy

drogach gminnych i przy szko³ach, na mocy

porozumienia z ZTM pojawi³o siê 160 stoja-

ków rowerowych. Po dobrym przyjêciu

przez mieszkañców Warszawy rowerowego

systemu Veturilo jest to kolejny element

dzia³añ miasta na rzecz dwuœladowców.  Do

wszystkich wydatków nale¿y doliczyæ te na

letnie i zimowe utrzymanie ulic, bie¿¹ce re-

monty, malowanie znaków poziomych i

konserwacja pionowych. Suma summarum,

jeœli chodzi o nak³ady w dziale 800 Trans-

port i ³¹cznoœæ wysz³o mi w tym roku 7 milio-

nów 390 tysiêcy z³otych. NieŸle, oby tak dalej.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

PS. Zainteresowanych uczestniczeniem

w podziale 1, miliona z³otych na lokalne

potrzeby zapraszam na posiedzenie Zespo³u

d/s bud¿etu partycypacyjnego które odbêdzie

siê w dniu 16.12.2013 r. (poniedzia³ek, sala

konferencyjna, godz. 17:30) w Urzêdzie

Dzielnicy Praga-Pó³noc.

rytmu dzielenia pieniêdzy na poszczególne

dzielnice. SLD ju¿ dawno mówi³, ¿e nie mo¿-

na braæ pod uwagê tylko liczby mieszkañ-

ców i uczniów w szko³ach. Bud¿et dzielnicy

powinien byæ dodatkowo uzale¿niony m.in.

od wielkoœci zasobu komunalnego, bowiem

ogromna czêœæ pieniêdzy dzielnicy idzie na

jego utrzymanie. Zw³aszcza, gdy jest w ta-

kim stanie jak choæby na Pradze. Podobnie

jest z liczb¹ osób pobieraj¹cych œwiadcze-

nia socjalne, których we wspomnianej dziel-

nicy jest wiêcej, w kilku innych razem wziê-

tych. Niestety, mimo obietnic, w³adze mia-

sta pozostawi³y sposób naliczania bud¿etu

po staremu, utrzymuj¹c i pog³êbiaj¹c tym

samym dysproporcje w rozwoju dzielnic.

Na szczêœcie jest dziedzina, w której

walka o prawobrze¿n¹ Warszawê zakoñczy-

³a siê sukcesem. Mowa tu o pieni¹dzach na

inwestycje realizowane bezpoœrednio przez

dzielnice, czyli lokalne. Bia³o³êka, Praga

Pó³noc i Targówek znalaz³y siê tu w œcis³ej

czo³ówce i ³¹cznie otrzymaj¹ blisko 1/3 z

356 milionów przeznaczonych na ca³e mia-

sto. Za te pieni¹dze powstan¹ m.in. dwie

szko³y na Bia³o³êce, sala sportowa na Tar-

gówku i 4 nowe budynki komunalne na

Pradze Pó³noc. Wprawdzie to nadal kropla

w morzu potrzeb, ale przynajmniej pierw-

szy krok w stronê, w któr¹ ju¿ dawno po-

winno iœæ miasto i jego w³odarze.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Bud¿et 2014



8  nowa gazeta praska

Nastêpna gazeta - 18 grudnia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

                     strona internetowa - www.ngp.pl

                            e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska

szawiaków z lewego brzegu,

ale i wci¹gaj¹c w artystyczne

¿ycie mieszkañców ulicy.

Artyœci bardzo du¿o robili dla

dzieci. Dziêki takim akcjom, jak

happeningi Doroty Gêsiorskiej

„Malowanie na dywanie” czy

warsztaty plastyczne, prowa-

dzone przez Dominikê Ma-

³gowsk¹, nie tylko prze³amali ich

pocz¹tkow¹ nieufnoœæ, ale te¿

pokazali, ¿e mo¿na w ¿yciu ro-

biæ coœ ciekawszego ni¿ staæ w

bramie lub kraœæ. Podczas wrze-

œniowych „Spotkañ z Kultur¹”

organizowali „Otwarte drzwi pra-

cowni”. Impreza ta, podobnie jak

wczeœniejszy festiwal „S¹siedzi

dla s¹siadów”, przyci¹ga³a t³u-

my pra¿an, warszawiaków w

ogóle, a nawet obcokrajowców;

po prostu o¿ywia³a dzielnicê.

Zmarnowana szansa

To ju¿ przesz³oœæ. Nie ma ju¿

artystów na Brzeskiej. Pracow-

nie znowu stoj¹ puste. Po kil-

kakrotnych podwy¿kach czyn-

szów, artystów, którzy na w³a-

sny koszt remontowali i adapto-

wali zrujnowane lokale, nie staæ

na ich utrzymanie. Wiêkszoœæ

zrezygnowa³a, przenosz¹c siê

w inne miejsca i ledwo wi¹¿¹c

koniec z koñcem. Niestety, nie

oby³o siê bez tragedii: dwóch

artystów, nie mog¹c sobie po-

radziæ z problemami finanso-

wymi, pope³ni³o samobójstwo.

Rzeczywiœcie, artyœci na

ogó³ nie nale¿¹ do ludzi zarad-

nych, nie bardzo pasuj¹ do

krwio¿erczego kapitalizmu.

Potrzebny im jest mecenat

pañstwa czy te¿ miasta. Tym-

czasem w³adze dzielnicy nie

robi¹ nic, aby ich wesprzeæ. Ci

sami urzêdnicy, którzy wynaj-

mowali im ruiny za symboliczn¹

z³otówkê, póŸniej bezwzglêd-

nie egzekwowali zap³atê pod-

noszonego regularnie czynszu.

Rzecznik prasowy dzielnicy

Praga-Pó³noc, Barbara D¿ugaj

mówi co prawda, ¿e nastêpu-

j¹ce co 3 lata podwy¿ki czyn-

szów maj¹ charakter ogólno-

miejski, a artyœci i tak rozlicza-

ni s¹ wed³ug preferencyjnych

stawek. Nie powinni narzekaæ,

gdy¿ na swoj¹ dzia³alnoœæ

mog¹ ubiegaæ siê o tzw. ma³e

granty (do 10 tys. z³.). Nie

wspomnia³a tylko, jakimi biu-

rokratycznymi warunkami s¹

one obwarowane, ile niepo-

trzebnych papierów trzeba w

zwi¹zku z nimi wype³niæ.

Nasuwa siê pytanie: czy ar-

tyœci s¹ jeszcze dzielnicy po-

trzebni, czy te¿, poniewa¿ zro-

bili swoje, s¹ ju¿ tylko prze-

szkod¹? Szansa ucywilizowa-

nia ulicy Brzeskiej zosta³a za-

przepaszczona, ale nikt siê tym

za bardzo nie przejmuje. Mo¿e

wiêc chodzi³o o coœ innego?

Mo¿e trzeba spojrzeæ szerzej?

„Koneser” nie dla artystów

Brzeska to tylko ma³y frag-

ment wiêkszego procesu, jaki

od kilku lat ma miejsce na Pra-

dze – spieniê¿ania legendy ar-

tystycznej dzielnicy. Odbywa

siê ono wed³ug nastêpuj¹cego

schematu: zaniedbany obszar

o negatywnym stereotypie (zruj-

nowane domy, menele, bieda)

przyci¹ga artystów, którzy

wprowadzaj¹ siê do opuszczo-

nych budynków. Dzielnica sta-

je siê modna i uczêszczana,

wzrasta jej wartoœæ. Zaczynaj¹

inwestowaæ tu deweloperzy.

Wykupuj¹ zabytkowe budynki

fabryczne i zamieniaj¹ je na luk-

susowe lofty, apartamenty i cen-

tra handlowe. Dzielnica traci

swój wyj¹tkowy charakter. Arty-

stów, którzy adaptowali zrujno-

wane wnêtrza na pracownie,

nie staæ na ich utrzymanie, wy-

nosz¹ siê wiêc na peryferia.

Znamiennym przyk³adem

tego procesu jest Wytwórnia

Wódek „Koneser”, zajmuj¹ca

ponad trzy hektary terenu w

samym sercu Pragi, przy ul.

Z¹bkowskiej. W 2000 r. de-

cyzj¹ organu za³o¿ycielskiego,

tj. Ministerstwa Skarbu Pañ-

stwa, zosta³a skierowana do

reprywatyzacji.  Pierwszy pro-

jekt rewitalizacji „Konesera”,

zak³adaj¹cy zorganizowanie w

odpowiednio zrekonstruowa-

nej czêœci przedsiêbiorstwa

¿ywego muzeum przemys³u

spirytusowego, opracowa³o

utworzone w 2001 r. Stowarzy-

szenie Monopol Warszawski.

Kolejnym pomys³em na „Ko-

nesera” by³o Centrum Kultury.

Dzia³o siê to w czasie, kiedy

obowi¹zki prezydenta Warsza-

wy pe³ni³ Kazimierz Marcinkie-

wicz. Miasto przeznaczy³o

wówczas w bud¿ecie na 2007 r.

na zakup tego terenu 60 mln

z³otych. Plan by³ taki: miasto

kupuje „Konesera”, zapewnia

mo¿liwoœæ dalszego funkcjo-

nowania znajduj¹cych siê tam

galerii oraz teatru Wytwórnia”,

przyci¹ga inne organizacje

kulturotwórcze i artystów, któ-

rzy zak³adaj¹ tam swoje pra-

cownie. Produkcja w „Konese-

rze” by³aby utrzymana, ale

ograniczona do markowych

wódek, które z powodzeniem

sprzedawa³oby jako pami¹tki

dla turystów i odwiedzaj¹cych

centrum artystyczne goœci.

Niestety, w grudniu 2006 r.

zmieni³a siê ekipa rz¹dz¹ca.

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie

by³a zainteresowana kupnem

„Konesera”. Miasto nie z³o¿y³o

nawet oferty. Na Pradze Pó³noc

zmiany polityczne zachodzi³y tak

szybko, ¿e te¿ nikt siê specjal-

nie „Koneserem” nie przejmowa³.

- W lokalnej polityce tej

dzielnicy mo¿na przeœledziæ

wtórn¹ wersjê regu³y Koperni-

ka, ¿e gorsza moneta wypiera

lepsz¹ – mówi prezes Stowa-

rzyszenia Monopol Warszaw-

ski, Janusz Owsiany. – Ka¿da

nowa ekipa od¿egnuje siê od

decyzji poprzedniej, choæ pew-

ne rzeczy powinny byæ sta³e.

Do przetargu stan¹³ tylko

NFI „Piast” kontrolowany przez

firmê dewelopersk¹ BB Inve-

stment., od stycznia 2007 r.

wystêpuj¹cy pod nazw¹ BBI

Development NFI SA. Nowy

w³aœciciel przedstawia³ projekt

na zagospodarowanie terenu

„Konesera” jako „modelowy

przyk³ad przestrzeni integruj¹-

cej w ramach jednej koncepcji

projektowej funkcje mieszka-

niow¹, handlow¹, biznesow¹ i

kulturaln¹”. Centrum Praskie

Koneser – tak nazywa siê in-

westycja – ma byæ wzorcem

wspó³czesnej przestrzeni miej-

skiej, którego nieocenionym

walorem jest po³o¿enie przy

„magicznej” ulicy Z¹bkowskiej.

60% ca³kowitej powierzchni

u¿ytkowej kompleksu stanowiæ

bêdzie czêœæ biurowo-handlo-

wa, z czego ok. 22 500 m2 – to

powierzchnia handlowa. Zapla-

nowano tu butiki, eleganckie

salony mody, punkty us³ugowe,

salony kosmetyczne i klub fit-

ness. Oko³o 22 000 m2 bêdzie

zajmowa³a powierzchnia biuro-

wa. Na prze³omie roku 2012/

2013 ruszy³a budowa pierwsze-

go etapu czêœci mieszkalnej

Konesera. Obejmuje ona rewi-

talizacjê zabytkowego budynku

Mennicy, w którym powstan¹

lofty. W sumie czêœæ mieszka-

niowa to blisko 330 lokali o po-

wierzchni od 35 do 170 m2.

Pocz¹tkowo inwestor obie-

cywa³ dwa z siedemnastu

obiektów Centrum Praskiego

Koneser przeznaczyæ na cele

kulturalne. PóŸniej mówi³o siê

tylko o jednym. W sierpniu tego

roku w³aœciciel zabytkowej fa-

bryki poinformowa³ o podjêciu

wspó³pracy z now¹ spó³k¹ Lie-

brecht & Wood. Ma to przyspie-

szyæ realizacjê czêœci biurowo-

handlowej. O obiecywanej

funkcji kulturalnej nic ju¿ siê nie

mówi. Przedstawiciel BBI De-

velopment, Krzysztof Tyszkiewicz,

nie znalaz³ dla nas czasu, aby

udzieliæ informacji.

Artyœci – osoby socjalne

- Nie powiedziano nam do koñ-

ca, ¿e ca³y „Koneser” bêdzie

sprzedany. £udzono nas, arty-

stów, ¿e tylko czêœæ – mówi Jerzy

Lassota z Fundacji Artbarbakan.

Artyœci liczyli na to, ¿e budyn-

kach „Konesera” bêd¹ galerie

sztuki, ¿e bêdzie siê tam orga-

nizowa³o wystawy malarstwa i

rzeŸby. Zreszt¹ „Koneser” wyda-

je siê byæ idealnym miejscem na

Centrum Sztuki Nowoczesnej.

Gdyby takie centrum tu powsta-

³o – w Pragê wreszcie trzeba

by³oby zainwestowaæ. „Koneser”

rzeczywiœcie sta³by siê, jak mówi

Janusz Owsiany, czynnikiem

sprawczym rewitalizacji ca³ej

dzielnicy. Tak siê jednak nie sta-

nie. W „Koneserze” bêdzie ga-

leria, ale handlowa. Zaprzepasz-

czono kolejn¹ szansê dla Pragi.

Dzielnica artystów? - to ju¿ przesz³oœæ
dokoñczenie ze str. 1

A co bêdzie z artystami? W

Europie Zachodniej w³adze

miast s¹ dumne z obecnoœci

artystów, funduj¹ im pracownie

i stypendia, organizuj¹ wysta-

wy, drukuj¹ katalogi. Zupe³nie

inna sytuacja jest na Pradze,

gdzie zupe³nie nie wspomaga

siê artystów, a jeszcze piêtrzy

siê przed nimi trudnoœci. Poja-

wi³ siê jednak pewien pomys³.

Na Pradze jest du¿o miesz-

kañ socjalnych, w których

czynsz jest minimalny. Wiado-

mo, ¿e osoba „socjalna” to oso-

ba, która na ogó³ pije, nie p³aci

czynszu, rozrabia i jest pod

opiek¹ pañstwa. Czy wobec

tego nie mo¿na by pracowni

artystycznych potraktowaæ tak

jak mieszkañ socjalnych, a ar-

tystów jak ich mieszkañców?

Je¿eli mamy dofinansowywaæ

ludzi z marginesu, których trze-

ba jeszcze dodatkowo  resocja-

lizowaæ, to mo¿e lepiej dofinan-

sowywaæ ludzi, którzy nie spra-

wiaj¹ k³opotów i robi¹ coœ po-

¿ytecznego dla miasta?

Nie ma jakiegoœ komplekso-

wego projektu rewitalizacji Pra-

gi. Ekipy rz¹dz¹ce miastem

ci¹gle siê zmieniaj¹. Ratusz

zrzuci³ odpowiedzialnoœæ za

Pragê na artystów i firmy de-

weloperskie. Pierwsi mieli wy-

kreowaæ modê na Pragê, dru-

dzy – wyremontowaæ zabytki,

a wœród nich wybudowaæ no-

woczesne osiedla z centrami

kultury. Wysz³o zupe³nie ina-

czej, a w³aœciwie, jak zwykle.

Deweloperzy wyburzyli najcen-

niejsze zabytki (patrz: Parowo-

zownia, Pollena-Uroda), aby na

ich miejscu wybudowaæ za-

mkniête, luksusowe osiedla, a

zamiast galerii sztuki mno¿yæ

galerie handlowe (patrz: „Kone-

ser”). Artyœci, owszem, wykre-

owali modê na Pragê, ale póŸ-

niej, nie mog¹c doczekaæ siê

infrastruktury publicznej, która

pozwoli³aby im normalnie ¿yæ i

pracowaæ, wynieœli siê.

Wydaje siê byæ oczywiste, ¿e

je¿eli miasto, w tym wypadku

Warszawa, nie mo¿e równaæ

siê pod wzglêdem zachowa-

nych zabytków z wielkimi stoli-

cami europejskimi, to powinno

wyeksponowaæ to, co ma wy-

j¹tkowego, autentycznego. A

tak¹ wyj¹tkow¹ rzecz¹ jest „Ko-

neser”, a szerzej ca³a Praga z

jej artystami. Niepojête jest, jak

mo¿na zaprzepaœciæ to, co ma

siê najcenniejszego.

Joanna Kiwilszo

Magdalena Micu³a zabiera nas w podró¿ ko-

lej¹ transsyberyjsk¹, a wszystko to za spraw¹

fotografii, zaprezentowanych w Galerii przy

Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury.

Autork¹ wystawy fotograficznej otwartej w

Galerii przy Van Gogha 30 listopada jest Mag-

dalena Micu³a, dziennikarka, podró¿niczka, pi-

lotka wycieczek zagranicznych i przewodniczka

po Warszawie oraz autorka bloga podró¿nicze-

go www.fromwarsawwithlove.pl ZjeŸdzi³a pó³

œwiata, ale wci¹¿ ciekawi j¹ ta druga po³owa.

Najchêtniej w³óczy siê po Rosji i Bliskim Wscho-

dzie, sk¹d przywozi zdjêcia, nagrania i teksty,

publikowane w magazynach podró¿niczych, au-

dycjach radiowych i serwisach internetowych.

Do Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury przywioz³a zdjê-

cia z niezwyk³ej podró¿y, któr¹ odby³a kolej¹ transsy-

beryjsk¹, najd³u¿sz¹ lini¹ kolejow¹ na œwiecie. Mo-

skwa – W³adywostok, 9259 kilometrów, osiem stref

czasowych, prawie tydzieñ bez przerwy w poci¹gu.

- W takich warunkach czas p³ynie inaczej,

spotyka siê najdziwniejszych ludzi, podczas

d³ugich nocnych rozmów rodz¹ siê niezwyk³e

przyjaŸnie - mówi Magdalena Micu³a.

Podró¿ kolej¹ transsyberyjsk¹ autorka od po-

cz¹tku do koñca zaplanowa³a i zrealizowa³a sama.

Przez trzy tygodnie jecha³a otwartym wagonem

bez przedzia³ów z Moskwy przez Nowosybirsk,

Irkuck, U³an Ude a¿ do W³adywostoku i z powro-

tem. Wsiadaj¹c do poci¹gu kolei transsyberyjskiej

nie mówi³a s³owa po rosyjsku i nie bardzo umia³a

piæ wódkê. Podczas podró¿y przez Rosjê w jed-

nej i w drugiej kwestii wiele siê zmieni³o. Po wy-

prawie zosta³o mnóstwo wspomnieñ, wiele przy-

jaŸni i te zdjêcia dokumentuj¹ce klimat podró¿y

najniezwyklejsz¹ lini¹ kolejow¹ na œwiecie.

S¹ tu charakterystyczne drewniane stacyjki,

opuszczone, zardzewia³e wagony w jesiennym

krajobrazie tajgi, po³yskuj¹ce fale Bajka³u, no i

ludzie: pasa¿erowie w poci¹gu, handluj¹cy

czymœ skoœnoocy mê¿czyŸni na peronie, para

z go³êbiami. W niektórych miejscowoœciach sy-

beryjskich czas siê zatrzyma³: Lenin jak ¿ywy

stoi obok cerkwi z poz³oconymi kopu³ami.

Wystawê fotografii Magdaleny Micu³y „Trans-

Syberia: 18 tys. km po torach” w Galerii przy

Van Gogha przy ul. Van Gogha 1 mo¿na ogl¹daæ

do 20 grudnia 2013 r.                                    JK

Trans-Syberia: 18 tys. km po torach

Klub FIT4FUN

zaprasza na:

zajêcia fitness, porady dietetyka.

MASA¯E: leczniczy,

bañk¹ chiñsk¹, relaksacyjny.

(równie¿ w domu pacjêta)

ul. Szanajcy 17/19, budynek DOSiR

tel. 511 152 236, 502 278 655

www.fit4fun.info


