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leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe
dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 2

� 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. 8

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Oprawiamy prace dyplomowe - 20 z³

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

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
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- Panie burmistrzu, zajmowa³

siê Pan infrastruktur¹ i inwe-

stycjami po praskiej stronie

od pocz¹tku istnienia odro-

dzonego samorz¹du. Jakie

s¹ Pana obserwacje na dziœ?

Istotnie, po wyborze 21

czerwca br. rozpocz¹³em w 25.

rok pracy w samorz¹dzie. W

tym okresie mog³em uczestniczyæ

w zmianach, zachodz¹cych w

tej czêœci Warszawy. Targówek

zmieni³ siê i to znacz¹co, oczy-

wiœcie na korzyœæ. M³odsi

mieszkañcy nie musz¹ tego

wiedzieæ, ¿e wyró¿nikiem Tar-

gówka w latach 80. by³y: bloko-

wiska – sypialnie, cmentarze,

PGR Bródno. Do tego zgrzebna

rzeczywistoœæ: szalej¹ca inflacja,

upadaj¹ce przedsiêbiorstwa,

handel na polowych ³ó¿kach

i wszechobecna szarzyzna.

Obecnie tak nakreœlony obraz

mo¿e siê wydawaæ przejaskra-

wiony, ale - niestety - taka by³a

rzeczywistoœæ naszego Targówka.

ZapóŸnienia cywilizacyjne by³y

ogromne. Szczególnie da³o siê

to odczuæ na obszarach poza

budowanymi blokowiskami:

lokalne kot³ownie opalane nie

tylko wêglem, nieszczelne

szamba, dzikie wysypiska

œmieci, niewielka liczba utwar-

dzonych  ulic, brak kanalizacji,

a w niektórych miejscach nawet

wodoci¹gów, brak sieci telefo-

nicznej, a o teleinformatycznej

nawet wtedy nie mówiono. Do

tego wszystkiego nale¿y dodaæ

niewydoln¹ zbiorow¹ komuni-

kacjê miejsk¹ i zapyzia³¹

przestrzeñ publiczn¹.

Nie jest to tylko mój ogl¹d

tamtej rzeczywistoœci. Mo¿e

przypomnê podstawowe kie-

runki rozwoju uchwalone przez

Radê Gminy Warszawa - Targó-

wek w roku 1995. Uchwalono

wtedy trzy perspektywiczne

(20-letnie) cele dla gminy

Warszawa - Targówek: zatrzy-

manie pog³êbiania siê peryfe-

ryjnoœci obszaru Targówka,

uruchomienie wszelkich mo¿liwych

czynników, które przyczyniaj¹

siê do integracji mieszkañców

gminy, zatrzymanie degradacji

naturalnego œrodowiska. Z

obecnej perspektywy mo¿e to

Tak - inwestycjom,

nie - odpadom!
Rozmowa z zastêpc¹ burmistrza Targówka,

Januszem Janikiem

Dylematy rewitalizacji

Pierwszy dzieñ konferencji

wype³ni³y prezentacje, obrazu-

j¹ce dzia³ania poszczególnych

dzielnic Warszawy w zakresie

rewitalizacji, podejmowane w

minionych latach w ramach Lo-

kalnego Programu Rewitalizacji

w latach 2005-2010. Projekty te

w znacznej mierze koncentro-

wa³y siê na zadaniach infra-

strukturalnych: remontach, prze-

budowach, budowach obiektów,

maj¹cych pe³niæ cele publiczne.

Drugiego dnia konferencji

krytycznej analizy sto³ecznych

mikroprogramów rewitalizacji

dokona³ Miros³aw Grochowski

z Uniwersytetu Warszawskiego.

Problemem we w³aœciwej

ocenie by³y du¿e ró¿nice po-

miêdzy dzielnicami w rodzaju

przyjêtych wskaŸników, umo-

cowaniu koordynatorów czy

kluczu doboru projektów. Ju¿

pobie¿na analiza wskazuje, ¿e

niektóre z nich w programie

rewitalizacji znaleŸæ siê nie

powinny. Zabrak³o równie¿

sprawnego zarz¹dzania - komitet

monitoruj¹cy na poziomie miasta

nie wykonywa³ swoich obo-

wi¹zków, nie by³o te¿ w³aœciwej

koordynacji z dzielnicami. Pro-

jekty nie stanowi³y spójnej ca-

³oœci. Wiêkszoœæ mia³a bardzo

lokalny charakter, a wiêc ich

znaczenie tak¿e by³o znacznie

ograniczone, co spowodowa³o

rozmycie ca³ego programu.

Niemal w ca³ej Warszawie

przeprowadzono bardzo du¿o

inwestycji, ale wybrano je dlatego,

¿e pasowa³y do wskaŸników, a

nie wynika³y z rzeczywistych

potrzeb. W wiêkszoœci przy-

padków dokonane w ramach

W dniach 24-25 czerwca w Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej

przy ul. Kawêczyñskiej odby³a siê konferencja „Dylematy

rewitalizacji XIX-wiecznej zabudowy w strefach wielkomiej-

skich Warszawy i £odzi”, przygotowana przez w³adze obu

tych miast. Dzieñ wczeœniej podobne spotkanie odby³o siê

w £odzi.

Stanis³aw Lorentz by³ bliskim

wspó³pracownikiem prezydenta

Warszawy Stefana Starzyñ-

skiego. We wrzeœniu 1939 roku

bra³ czynny udzia³ w obronie

Warszawy. W czasie oblê¿enia

stolicy uratowa³ wiele bezcen-

nych zbiorów sztuki, przede

wszystkim z Zamku Królew-

skiego i £azienek. W latach

To has³o widnieje na sztandarze Towarzystwa Przyjació³

Warszawy, które uroczyœcie powo³ano 18 marca 1963 roku

w sali Canaletta Muzeum Narodowego w Warszawie. G³ówn¹

si³¹ napêdow¹ tej inicjatywy i pierwszym prezesem TPW

by³ profesor Stanis³aw Lorentz. Ten wybitny historyk sztuki i

muzeolog, od 1935 roku a¿ do œmierci (1991 r.) by³ zwi¹zany

z Muzeum Narodowym, najpierw jako wicedyrektor, w latach

1936 – 82 – dyrektor, a w latach 1990 – 91 – dyrektor honorowy.

„Przesz³oœæ

dla przysz³oœci”

1940-44 kierowa³ konspiracyjn¹

akcj¹ ochrony dóbr Muzeum

Narodowego. Po upadku Po-

wstania Warszawskiego stan¹³

na czele zespo³ów, ratuj¹cych

i wywo¿¹cych z Warszawy

dzie³a sztuki, archiwa i ksiêgo-

zbiory. Dziêki ponad 30-letnim

staraniom Profesora oraz na-

Termin zakoñczenia budowy nie

jest jednak to¿samy z uruchomie-

niem II linii metra. Na to trzeba

nieco poczekaæ, bowiem koniecz-

ne bêdzie uzyskanie wszelkich

pozwoleñ – od stra¿y po¿arnej,

od nadzoru budowlanego itp.

Optymistycznie szacuj¹c, tym

odcinkiem II linii metra pojedziemy

najwczeœniej w listopadzie.

Budowa II linii metra

– na koñcówce
Budowa II linii metra zakoñczy siê najprawdopodobniej

do koñca wrzeœnia tego roku. Jeœli nie wydarzy siê nic nad-

programowego, roczne opóŸnienie, które powsta³o m.in. z

powodu zalania tunelu Wis³ostrady, nie powinno siê wyd³u¿yæ.

Budowa osi¹gnê³a ju¿ jednak

ten etap, kiedy mo¿na powoli

zacz¹æ myœleæ o zmianach w

komunikacji po uruchomieniu II

linii, no i oczywiœcie o kolejnych

odcinkach tej linii, które maj¹

powstaæ do 2022 roku. Skoro

czas na podsumowania, warto

wspomnieæ, ¿e koszt budowy

Mamy urlop!

Od 14 lipca do 17 sierpnia

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Zapraszamy od 18 sierpnia,

nastêpna gazeta - 27 sierpnia.
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trochê szokowaæ, ale wówczas

45 doros³ych osób (radnych

wybranych przez mieszkañców

gminy) uzna³o, ¿e te problemy

s¹ niezwykle istotne dla rozwoju

naszej lokalnej spo³ecznoœci.

Po 20 latach mo¿na stwierdziæ,

¿e siê nie myli³o. Ilustracj¹ skali

zapóŸnienia tego obszaru w

stosunku do lewobrze¿nej

Warszawy niech bêdzie fakt,

¿e gdy po tej stronie Wis³y bu-

dowano drogi lokalne, sieci

wodoci¹gowe i kanalizacyjne,

to po drugiej stronie powstawa³y

inwestycje poprawiaj¹ce jakoœæ

¿ycia: baseny, ogradzano i

porz¹dkowano parki itp. Nie-

stety, ta dysproporcja, w nieco

zmniejszonej skali nadal siê

utrzymuje, co widaæ chocia¿by

obecnie przy okazji Mikropro-

gramu Rewitalizacji Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy.

- Podajemy fragment

ostatnich badañ odczuæ

mieszkañców, zwi¹zanych

ze swoj¹ dzielnic¹ (badanie

z grudnia 2013, wykonane

przez Millward Brown):

√ √ √ √ √ 89% mieszkañców Tar-

gówka deklaruje zadowolenie

z ¿ycia w swojej dzielnicy.

√ √ √ √ √ Wiêkszoœæ mieszkañców

Targówka (67%) czuje siê

mocno zwi¹zana z dzielnic¹.

Równoczeœnie nieco ponad

po³owa badanych (51%) ma

poczucie, ¿e mo¿e wp³ywaæ na

sprawy zwi¹zane ze swoj¹

dzielnic¹.

√ √ √ √ √ Wiêkszoœæ mieszkañców

Targówka pozytywnie ocenia

funkcjonowanie komunikacji

miejskiej (79%). Stan ulic w

dzielnicy dobrze ocenia 70%

badanych. Mimo przewagi

pozytywnych ocen, to w³aœnie

w tych obszarach badani maj¹

najwiêksze oczekiwania, je¿eli

chodzi o udogodnienia czy

nadrobienie braków.

√ √ √ √ √ Spoœród us³ug publicznych

dzielnicy mieszkañcy Targówka

najlepiej oceniaj¹ funkcjonowanie

komunikacji miejskiej (œrednia

- 4,00), jakoœæ us³ug eduka-

cyjnych publicznych szkó³

podstawowych (œrednia - 3,91)

oraz jakoœæ us³ug edukacyjnych

publicznych gimnazjów

(œrednia - 3,86).

√ √ √ √ √ Us³ugi, które zosta³y gorzej

ocenione przez mieszkañców

Targówka i jednoczeœnie maj¹

du¿y wp³yw na wartoœæ indeksu

zadowolenia z ¿ycia, to:

- jakoœæ funkcjonowania

publicznej s³u¿by zdrowia,

- oferta sportowo-rekreacyjna,

- jakoœæ funkcjonowania

Stra¿y Miejskiej.

√ √ √ √ √ Mieszkañcy Targówka w

wiêkszoœci (77%) deklaruj¹, ¿e

w okolicy miejsca zamieszkania

nie brakuje im ¿adnych us³ug

lub udogodnieñ. Pozostali naj-

czêœciej wskazuj¹ na kwestie

zwi¹zane z komunikacj¹

miejsk¹ i infrastruktur¹ drogow¹

oraz punktami us³ugowymi/

drobnymi us³ugami.

√ √ √ √ √ Elementy infrastruktury,

których mieszkañcom Targówka

w najwiêkszym stopniu brakuje

w okolicy miejsca zamieszkania

to: drogi rowerowe (61%),

miejsca parkingowe (59%)

oraz ³aweczki (59%). Ponadto

19% badanych uwa¿a, ¿e w

pobli¿u znajduje siê za du¿o

sklepów sprzedaj¹cych alkohol,

a zdaniem 15% za du¿o banków.

√ √ √ √ √ Najwiêkszymi problemami

dzielnicy – wed³ug badanych – s¹:

korki uliczne (48%), zanieczysz-

czenie powietrza (41%) oraz z³y

stan nawierzchni ulic (37%).

- Jak Pan to przek³ada na

rzeczywistoœæ?

Czytaj¹c wybrane wyniki

badañ konstatujê, ¿e samo-

rz¹d lokalny w okresie 24 lat

nie zmarnowa³ swojej szansy.

Oczywiœcie, nie przypisujê

tych zmian na przestrzeni

ostatnich lat jedynie dzia³a-

niom samorz¹du, ale nie-

skromnie mogê powiedzieæ,

¿e dzia³alnoœæ samorz¹du

gminnego mia³a istotny w nich

udzia³. Proszê zauwa¿yæ,

œcie¿ki rowerowe, parkingi czy

³aweczki, to ju¿ infrastruktura

zwi¹zana z jakoœci¹ ¿ycia, a

nie z poziomem cywilizacyjnym,

do których nale¿y bie¿¹ca

woda, kanalizacja, drogi, gaz

czy sieci teleinformatyczne.

- Mieszkañcy bardzo na-

rzekaj¹ m.in. na brak miejsc

do parkowania.

Z problemem braku miejsc

parkingowych samorz¹d boryka

siê od lat 90. ubieg³ego wieku.

WskaŸnik liczby miejsc parkin-

gowych na jedno mieszkanie

przed rokiem 1990 wynosi³ 0,3.

Liczba samochodów na rodzinê

przyœpieszy³a pod koniec lat

80. ubieg³ego wieku. Wszystkie

wiêc budynki wielomieszkalne

wybudowane przed rokiem

1990 nie mia³y wystarczaj¹cej

liczby miejsc parkingowych, a

póŸniej by³o ju¿ tylko gorzej.

Nawet obecnie obowi¹zuj¹cy

wskaŸnik 1-1,5 jest ju¿ niewy-

starczaj¹cy. Próba budowania

parkingów wielopoziomowych

przez inwestorów prywatnych

na wynajem nie powiod³a siê ze

wzglêdu brak op³acalnoœci.

Ponadto, samorz¹d – ze wzglê-

dów spo³ecznych – ustala

czynsze na wynajem gruntów

gminnych pod tzw. parkingi

spo³eczne w relacji do œrednich

dochodów mieszkañców, a nie

do cen rynkowych gruntów. Z

pewn¹ nadziej¹ mo¿na ju¿

zauwa¿yæ powstaj¹cy mecha-

nizm, który stopniowo dopro-

wadzi do rozwi¹zania tego

problemu.

- Jakoœ nie widzê plusów.

A przecie¿ buduje siê drogi,

powstaj¹ œcie¿ki rowerowe…

Owszem, plusy te¿ s¹. Obecnie,

przy projektowaniu nowych ulic,

budowanych przez dzielnicê,

obowi¹zkowo umieszczana jest

œcie¿ka rowerowa w pasie

drogowym - o ile pozwala na to

szerokoœæ pasa drogowego.

Nie jest to jednak mo¿liwe w

wielu obszarach ju¿ zabudowa-

nych, gdy¿ istniej¹ca szerokoœæ

pasa drogowego pozwala jedynie

na budowê jezdni i chodnika.

Przy docelowym uporz¹dko-

waniu otoczenia kana³ów:

Bródnowskiego, Zaciszañskiego

i Drewnowskiego sieæ œcie¿ek

rowerowych w naszej dzielnicy

wyd³u¿y siê o blisko 20 km.

Oczywiœcie, to porz¹dkowanie

otoczenia ww. kana³ów trwaæ

bêdzie wiele lat, przede wszyst-

kim ze wzglêdu na wgrodzenia

w dzia³ki nale¿¹ce do m.st.

Warszawy, prywatne w³asnoœci

bezpoœrednio przylegaj¹ce do

skarpy kana³u czy nieprzepiso-

we posadowienie ogrodzeñ

na skarpach kana³u itp. Nad

brzegami tych kana³ów doce-

lowo powinno powstaæ ponad

20 km ci¹gów spacerowo-

rekreacyjnych (³aweczki i inne

urz¹dzenia) oraz blisko 20 km

œcie¿ek rowerowych.

- A co z korkami, zanieczysz-
czonym powietrzem itp.?

Tu sprawa nie jest ju¿ taka

prosta - nie istniej¹ pozytywne

procesy czy tendencje, które

samoistnie doprowadz¹ do eli-

minacji uci¹¿liwoœci. Wg oceny

Instytutu Ochrony Œrodowiska

g³ównymi Ÿród³ami py³ów

zawieszonych na obszarze

Targówka, s¹: komunikacja

samochodowa i – szczególnie

na obszarze Zacisza i Elsnerowa

- py³y pochodz¹ce z kominków

i pieców ogrzewaj¹cych domy

mieszkalne. Pomijam spora-

dyczne przypadki spalania

traw, œmieci czy liœci. Podczas

kilku miesiêcy mo¿na te¿ od-

notowaæ py³y pochodz¹ce z

Elektrociep³owni ̄ erañ. Zatem

eliminacja b¹dŸ znaczne

zmniejszenie tak sformu³owa-

nych - przez mieszkañców

dzielnicy – uci¹¿liwoœci bêdzie

mo¿liwe po wybudowaniu

„krêgos³upa” komunikacyjnego.

Dla nas w praktyce oznacza to:

domkniêcie Obwodnicy Œród-

miejskiej, budowa tras: Nowo-

Œwiêtokrzyskiej i NowoZiemo-

wita, budowa drugiej jezdni ul.

Œw. Wincentego, doprowadzenie

Trasy Mostu Krasiñskiego do

ul. Zabranieckiej (poprzez ul.

Matki Teresy z Kalkuty i ul.

NowoTrock¹). Po³¹czenie ul.

Zabranieckiej z Rondem

Wiatraczna jest zawarte w

Obwodnicy Œródmiejskiej. W

celu udostêpnienia terenów

wschodniego Targówka przyda-

³aby siê równie¿ Trasa Olszynki

Grochowskiej. Na marginesie:

czêœæ Obwodnicy Œródmiejskiej

(od Ronda Wiatraczna do ul.

Radzymiñskiej), czêœæ Trasy

Mostu Krasiñskiego do ul.

Jagielloñskiej, ul. NowoŒwiêto-

krzyska do ul. Zabranieckiej

oraz ul. £odygowa znalaz³y siê

ponownie w Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej i maj¹

szanse powstaæ do roku 2022

(ul. NowoŒwiêtokrzyska i ul.

£odygowa nawet do roku

2016). Nale¿y wspomnieæ

równie¿ o kolejnych odcinkach

metra, a¿ do ul. Rembieliñskiej.

Wydaje siê, ¿e te inwestycje

przyczyni¹ siê do znacznego

zmniejszenia zanieczyszczenia

powietrza, znacznego zmniej-

szenia korków ulicznych oraz

poprawi siê stan nawierzchni

ulic lokalnych, gdy¿ bêdzie po

nich jeŸdziæ mniej samochodów

i o mniejszym tona¿u.

- Dosz³y do mnie informa-
cje, ¿e na terenie dzielnicy,
zw³aszcza Targówka Fabrycz-
nego, s¹ firmy, które chc¹ za-
j¹æ siê utylizacj¹ odpadów. To
mo¿e staæ siê du¿ym zagro-
¿eniem dla œrodowiska. Co na
to w³adze dzielnicy?

- Tak, s¹ problemy, o których

nie by³o mowy w badaniach.

Moim zdaniem w tej chwili

najwa¿niejszy jest w³aœnie ten.

Od kilku lat w³adze Targówka

borykaj¹ siê z inwazj¹ firm,

które na terenach Targówka

Fabrycznego chc¹ prowadziæ

dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z gro-

madzeniem, przetwarzaniem i

utylizacj¹ wszelkiego rodzaju

odpadów, w tym nawet niebez-

piecznych. Tej inwazji nie mo¿na

t³umaczyæ istnieniem ZUSOK-u,

gdy¿ jest on przewidziany

jedynie do unieszkodliwiania

odpadów komunalnych. Jest to

wa¿ne, bo taka by³a umowa

Gminy Warszawa – Targówek

z m.st. Warszawa przed wyda-

niem pozwolenia na budowê tej

instalacji. Dla porz¹dku nale¿y

dodaæ, ¿e umówiono siê rów-

nie¿ co do tego, ¿e unieszko-

dliwiane odpady komunalne

bêd¹ pochodziæ jedynie z pra-

wobrze¿nej Warszawy, ¿e wiel-

koœæ przerabianych odpadów

nie bêdzie wiêksza ni¿ 128 tys.

ton/rok oraz ¿e zak³ad nie bêdzie

sprywatyzowany (samorz¹d

lokalny bêdzie zawsze w³aœci-

cielem). Zatem realizacja wszel-

kich powinnoœci zwi¹zanych z

gospodark¹ odpadami przez

samorz¹d gminy m.st. Warszawa

jest zagwarantowana i miasto

nie ma ¿adnego interesu, aby

wszelkie inne odpady by³y loko-

wane na tym terenie. Id¹c dalej,

nie ma ¿adnego uzasadnienia

ani logicznego, ani gospodar-

czego do gromadzenia, prze-

twarzania i utylizacji odpadów z

województwa, kraju czy nawet

z zagranicy na terenie Targówka.

Jest to wbrew wszelkiej logice,

bo jaki jest sens przewoziæ coœ

kilkaset kilometrów po to, aby

posortowaæ, przetworzyæ i

utylizowaæ - rzekomo - zgodnie

z normami europejskimi w³aœnie

na Targówku.

- A zatem, gdzie jest b³¹d

w rozumowaniu?

dokoñczenie ze str. 1

Tworzone kilkanaœcie lat

temu miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego

dla tych terenów pozwala³y w

obszarach przemys³owo-tech-

nicznych, przeznaczonych pod

zak³ady przemys³owe, przed-

siêbiorstwa budowlane i przed-

siêbiorstwa gospodarki komu-

nalnej na przetwarzanie odpa-

dów poprodukcyjnych oraz na

inne urz¹dzenia zwi¹zane z

ochron¹ œrodowiska. Chodzi³o

o to, aby zak³ady produkcyjne

kompleksowo, w granicach

swojej nieruchomoœci, zamknê³y

wszelkie uci¹¿liwoœci (i inge-

rencje) zwi¹zane z ochron¹

œrodowiska. Obecnie nierucho-

moœci pozosta³e po nieistniej¹-

cych ju¿ zak³adach produkcyj-

nych s¹ nabywane przez pod-

mioty prywatne, które wystê-

puj¹ o zmianê przeznaczenia

na zak³ady gromadzenia, prze-

twarzania i utylizacji odpadów

kupowanych w województwie,

w kraju, a nawet za granic¹.

Chc¹ wykorzystywaæ obowi¹-

zuj¹cy zapis w miejscowych

planach niezgodnie z duchem

i znaczeniem przepisu, którego

celem by³a pomoc dla istniej¹-

cych i budowanych zak³adów

przemys³owych. Na najbli¿szej

sesji samorz¹d Targówka wy-

st¹pi do Rady m.st. Warszawy

o zmiany w istniej¹cych planach

miejscowych, by zatrzymaæ

degradacjê tych obszarów.

Bardzo liczymy na mocne i

szybkie wsparcie w³adz War-

szawy. Ten problem jest na

razie ma³o znany, ale niezwykle

wa¿ny. Zadecyduje, czy Targó-

wek Fabryczny bêdzie nieoszli-

fowanym jeszcze diamentem

czy œmietniskiem.

- Wa¿ne jest zatem, by

mieszkañcy wiedzieli o za-

gro¿eniach i towarzyszyli

w³adzom Targówka w walce

o niedopuszczenie do takiej

dzia³alnoœci. Dziêkujemy za

rozmowê, pozosta³o nam

wiele innych tematów. Bê-

dziemy do nich wracaæ.

Rozmawia³a Ewa Tucholska

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 postêpowania administracyjne na wniosek

- RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-072 Warszawa, z³o¿ony 1 lipca 2014 r.

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie podziemnej linii

kablowej nn i SN oraz s³upowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie czêœci dzia³ek ew.

nr 102, 117, 118 z obr. 4-06-08; czêœci dz. ew. nr 4, 10/1 z obr. 4-06-10 przy ul. Kowalczyka

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, od poniedzia³ku do

pi¹tku w grodziach pracy urzêdu.

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 pkt. 1 - ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

i¿ w dniu 26 czerwca 2014 roku, po zakoñczeniu postêpowania wszczêtego na wniosek

Jana Soczewki prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ Firma Us³ugowo-

Handlowa „MAR-BUD”, decyzj¹ nr 320/2014 zatwierdzaj¹c¹ projekt budowlany zamienny

hali magazynowej nr 2 zmieniaj¹c¹ jej przeznaczenie na halê do realizacji instalacji do

przetwarzania p³ytek obwodów drukowanych, zmieni³ ostateczn¹ decyzjê Nr 90/2011 z dnia

14 lutego 2011 r. znak sprawy UD-II-WAB-KSZ-7353-16130-5-10 zatwierdzaj¹c¹ projekt

budowlany i udzielaj¹c¹ pozwolenia na budowê budynku biurowo-magazynowego wraz z

instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, zwi¹zanymi z tym obiektem, zmienion¹ decyzj¹

nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. zatwierdzaj¹c¹ projekt budowlany wolnostoj¹cego budynku

magazynowego nr 5, budynku ekspozycyjnego wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹

oraz zamiennego projektu budowlanego budynku biurowo-magazynowego (rozbudowa

o halê magazynow¹ nr 2, 3 i 4) na terenie dzia³ek ewid. nr dzia³ek ewid. nr 3/6, 3/2, 3/1 w

obr. 4-07-11 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Pouczenie

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

Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

(tablica og³oszeñ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka).

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem

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

Urzêdu.

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

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

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

APTEKA czynna

7 dni w tygodniu oraz œwiêta

w godz. 7-22

ul. Jagielloñska 66A

programu zmiany w przestrzeni
publicznej nie spowodowa³y
rzeczywistej poprawy ¿ycia
mieszkañców. Przyk³adem
nieudanej rewitalizacji na
Pradze Pó³noc by³ remont
ulicy Bia³ostockiej. Do tego
projektu Dzielnicowa Komisja
Dialogu Spo³ecznego zg³asza³a
liczne zastrze¿enia.

Poprawie powinno ulec za-
rz¹dzanie – w komitecie mo-
nitoruj¹cym przygotowywany
przez miasto Zintegrowany
Program Rewitalizacji na lata
2014-20 powinni aktywnie
uczestniczyæ przedstawiciele
ró¿nych biur miejskich, powinni
te¿ zostaæ wy³onieni i jednakowo
umocowani operatorzy rewita-
lizacji w dzielnicach.

Na razie Zintegrowany Pro-
gram Rewitalizacji, który ma
koncentrowaæ siê tylko w trzech
dzielnicach: na obu Pragach i
Targówku, stanowi wielk¹ nie-
wiadom¹. Kieruj¹cy tym projek-
tem Marek Goluch, zastêpca dy-
rektora Biura Polityki Lokalowej
przedstawi³ dotychczasowe suk-
cesy w³adz miasta na Pradze:
pod³¹czenie 1500 lokali do sieci
ciep³owniczej, remonty obiektów
zabytkowych, modernizacja te-
renów zielonych i ponad 40 pla-
ców zabaw. W trzech dzielni-
cach powsta³ Lokalny System
Wsparcia, a nad Wis³¹ tak¿e pla-
¿e miejskie. Wkrótce przy ul. Tar-
gowej ruszy Muzeum Warszaw-
skiej Pragi oraz Centrum Kre-
atywnoœci, a sama Targowa wy-
³adnieje. Za³o¿ono te¿ poprawê
uk³adu drogowego, czyli budo-
wê Trasy Œwiêtokrzyskiej oraz
domkniêcie Obwodnicy Œród-
miejskiej. Program zak³ada m.in.
poprawê efektywnoœci energe-
tycznej budynków, dzia³alnoœæ
kulturaln¹, pomoc spo³eczn¹,
zwiêkszenie aktywnoœci miesz-
kañców. Na realizacjê ZPR
przeznaczono 220 mln z³, ale
ta kwota ma byæ zwiêkszana w
miarê potrzeb.

Tymczasem Zintegrowany

Program Rewitalizacji nadal nie

jest czytelny dla strony spo³ecz-

nej. Wci¹¿ docieraj¹ ze strony

miasta sprzeczne sygna³y.

Choæ otwarcia konferencji do-

kona³a Hanna Gronkiewicz-

Waltz, podkreœlaj¹c wagê Pragi
oraz Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji w planach miasta,

media obieg³a informacja o jej

sprzeciwie wobec budowy

obwodnicy Pragi. („Jeœli chodzi

o obwodnicê Pragi. Ja Pragê

kocham, nie chcê, ¿eby ktoœ

szybko przez ni¹ przelatywa³ i

siê na niej nie zatrzymywa³. To

piêkny, niezniszczony wojn¹
kawa³ek Warszawy.”). Na tym

stanowisku nie powinno siê

myliæ Obwodnicy Œródmieœcia

z Tras¹ Œwiêtokrzysk¹...

O uczynienie ulicy Targowej
bardziej przyjazn¹ dla ludzi, co
jest kluczowe dla rewitalizacji
centralnej czêœci dzielnicy,
walczyli w³aœnie mieszkañcy.
Nie wpad³y na to w³adze miasta.
Tak¿e deklarowana troska o
tereny zielone budzi wiele
w¹tpliwoœci, skoro Trasa Œwiê-
tokrzyska, mimo deklarowanych
przez wiceprezydenta Wojciecho-
wicza zmian w projekcie, nadal
ma przebiegaæ przez jedyny w
okolicy park. Alternatywnego
projektu nie uda³o siê opracowaæ,
mimo wniosków w tej sprawie
zg³aszanych przez stronê
spo³eczn¹ ju¿ szeœæ lat temu.

Ale i sama rewitalizacja nie

jest zagadnieniem prostym.

Problemy formalno-prawne w

procesach rewitalizacji podsu-

mowa³o Stowarzyszenie Forum

Rewitalizacji. Rozpoczynaj¹c

proces zmian trzeba wzi¹æ pod

uwagê nie tylko niski kapita³

spo³eczny, brak finansów, ale

równie¿ brak instrumentów

prawnych i organizacyjnych,

dostosowanych do prowadzenia
wieloletnich przedsiêwziêæ.
Rewitalizacji centrów miast
powinny te¿ towarzyszyæ ogra-

niczenia w niekontrolowanym

rozlewaniu siê miast, powi¹zane
ze znacznym zwiêkszeniem
iloœci mieszkañ dostêpnych

(mieszkania czynszowe). Na

etapie programowania trzeba

siê tak¿e zmierzyæ z trudnoœciami
w dostêpie do niezbêdnych
danych oraz brakiem spójnoœci

programu rewitalizacji z planami
zagospodarowania i innymi
dokumentami strategicznymi.

Istnieje te¿ niebezpieczna ten-

dencja do nadmiernej formali-

zacji procesu konsultacji spo-

³ecznych i niewi¹¿¹cego trakto-

wania powsta³ych w ich wyniku

ustaleñ. W prowadzeniu rewita-

lizacji przeszkadzaj¹ nieela-

styczne regu³y najmu lokali oraz

brak mo¿liwoœci sterowania

zmianami w³asnoœciowymi (np.

wykupu nieruchomoœci wa¿nej

dla wdro¿enia programu).

Odpowiedzi¹ na wiêkszoœæ z
tych problemów ma byæ przygo-
towywana w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju ustawa re-
witalizacyjna. Zarówno w³adze
Warszawy, jak i £odzi licz¹ na
jej szybkie uchwalenie, aby
umo¿liwiæ uruchomienie progra-
mów rewitalizacyjnych w bie¿¹-
cym okresie programowania i
pozyskaæ na nie dofinansowanie
unijne. Powsta³ te¿ Narodowy
Program Rewitalizacji, w którym
jednak zabrak³o tak wa¿nego
dla obu miast elementu, jak
odnowa tkanki zabytkowej.

Przed du¿ymi miastami stoj¹
liczne wyzwania. Musz¹ dosto-

Dylematy rewitalizacji
sowywaæ infrastrukturê i us³ugi
do starzej¹cego siê spo³eczeñ-
stwa i umo¿liwiæ udzia³ spo³eczny
w podejmowaniu wiêkszoœci
decyzji, na co pozwala obecny
rozwój technologiczny. Konieczne
jest te¿ sprostanie zmianom
klimatycznym, ekonomicznej
globalizacji, ograniczeniu zaso-
bów oraz urbanizacji, przy
wiêkszej dyscyplinie finansowej.

W £odzi rewitalizacja cen-
trum obejmuje trzy strefy i za-
k³ada bardzo ambitne cele.
Elektrownia z 1907 roku stanie
siê Centrum Sztuki Filmowej, a
jej nieco nowsze zabudowania
- Centrum Nauki i Techniki. Ju¿
w 2015 roku Dworzec £ódŸ Fa-
bryczna stanie siê nowocze-

dokoñczenie ze str. 1

snym wêz³em przesiadkowym
dziêki po³¹czeniu w jednym
miejscu dworca kolejowe, auto-
busowego i komunikacji miej-
skiej. Dziêki uwolnieniu terenów
wokó³ dworca ma powstaæ nowe
centrum, a w tym Specjalna
Strefa Kultury oraz Brama Mia-
sta – wielofunkcyjny budynek,
który ma staæ siê wizerunkiem
£odzi. Zaplanowane w programie
rewitalizacji wydatki to 5 mld z³,
w tym ponad 1,5 mld to wydatki
na inwestycje kolejowe. £ódŸ
wyprzedza Warszawê w za-
awansowaniu procesu rewitali-
zacji, a tak¿e w nowoczesnym,
przyjaznym mieszkañcom prze-
kszta³ceniom - rozwojowi miasta
do wewn¹trz. To w £odzi przy
ulicy 6 Sierpnia w³aœnie powsta³
pierwszy w Polsce woonerf,
czyli podwórzec miejski – ulica
o ma³ym ruchu przekszta³cona
tak, aby sta³a siê bardziej przy-

jazna dla pieszych i rowerzy-
stów, przy jednoczesnym za-
chowaniu niezbêdnej obs³ugi
komunikacyjnej, w tym miejsc
parkingowych.

Tymczasem w Warszawie
kolejnym, po konsultacjach z
Dzielnicowymi Komisjami
Dialogu Spo³ecznego, etapem
przygotowañ Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji by³y
warsztaty projektowe prowa-
dzone przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich (SARP)
oraz Towarzystwo Urbanistów
Polskich. W ich wyniku wy³o-
niono 5 interdyscyplinarnych
zespo³ów, z których ka¿dy na
podstawie dostarczonych
przez miasto dokumentów i
badañ przygotuje w³asny pro-
gram. To nowa forma tak¿e dla
samych architektów, przyzwy-
czajonych do konkursów archi-
tektonicznych. W dotychcza-

sowych programach skupiano
siê na inwestycjach infrastruk-
turalnych, nie dbaj¹c o rozwój
potencja³u tkwi¹cego w danej
spo³ecznoœci. Tym razem ma
byæ inaczej. Przekonamy siê o
tym ju¿ niebawem. Z pew-
noœci¹ to jeszcze nie koniec
dylematów rewitalizacji.         Kr.

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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Renowacja zabytkowego budynku LO

im. W³adys³awa IV, ul. Jagielloñska 38 Lata

realizacji 2007-2011.

Budynek usytuowany jest na skrzy¿owaniu

ul. Jagielloñskiej z Al. Solidarnoœci. Wzniesiony

ok. roku 1905 w konstrukcji tradycyjnej. Archi-

tektura wczesnomodernistyczna z elementami

dekoracji secesyjnej. Wpisany jest do rejestru

zabytków, znajduje siê pod ochron¹ konserwa-

torsk¹. Budynek ma jedn¹ kondygnacjê pod-

ziemn¹ i trzy nadziemne plus poddasze. Na

klatce schodowej na kondygnacjach nadziem-

nych s¹ zabytkowe posadzki z terakoty. Balu-

strada schodów ze stali kutej ma du¿¹ wartoœæ

zabytkow¹. Stolarka drzwiowa, posadzka w

bramie przejazdowej jest oryginalna i zabytko-

wa. Wszystkie prace by³y przeprowadzone

zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Rewitalizacja obiektu ma na celu przywró-

cenie jego historycznego charakteru, wygl¹du

oraz wartoœci funkcjonalnych i u¿ytkowych.

Objê³a m.in.: osuszenie murów podziemia i

piwnic budynku, remont i renowacja posadzek

drewnianych wykonanych z parkietu dêbowego

w salach lekcyjnych, gabinetach, korytarzach i

salach gimnastycznych. Remont i renowacja

posadzek kamiennych i ceramicznych, we-

wnêtrznych coko³ów i listew przyœciennych

takich jak: maskowania, obudowy i os³ony

instalacji grzewczej, zabezpieczenia naro¿ni-

ków, drewnian¹ lamperiê, renowacjê balustrad,

drewnianych parapetów wewnêtrznych w celu

ujednolicenia wygl¹du razem z pozosta³ymi

drewnianymi elementami takimi jak: drzwi, coko³y,

stolarka drzwiowa wewnêtrzna i zewnêtrzna.

Wykonano te¿ nowe tynki wewnêtrznych œcian

i sufitów, bramy wjazdowej na dziedziniec szko³y,

a tak¿e remont toalet, wentylacji grawitacyjnej

i remont szatni.

Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum

nr 32 w ZS nr 112 ul. Otwocka 3. Planowana

realizacja w 2014 roku.

Przedmiotem realizowanej inwestycji jest

modernizacja dwóch sal gimnastycznych wraz

z zapleczem socjalnym, remont dachu budynku

szko³y, zaplecza szko³y, sali gimnastycznej oraz

remontu dwóch tarasów.

Budynek Zespo³u Szkó³ nr 112 - Gimnazjum

32 usytuowany jest przy ul. Otwockiej 3 w

Warszawie. Zosta³ wzniesiony w 1927 r., by³

wielokrotnie przebudowywany i remontowany.

W pierwszej po³owie rozpoczêto prace zwi¹zane

z modernizacj¹ dachów i tarasów. W lipcu i

sierpniu rusz¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹

sal gimnastycznych. Posadzka sal gimnastycznych

nie spe³nia wymagañ stawianych posadzkom

w pomieszczeniach sportowych.

Zaplanowano prace naprawcze tynków

wewnêtrznych i odmalowanie pomieszczeñ.

Wymianê stolarki okiennej na now¹ wraz z

parapetami oraz luksfery Wymianê na nowe

elementy wyposa¿enia sal gimnastycznych,

np.: drewniane drabinki sportowe, kosze do

koszykówki oraz drewniane os³ony na grzejniki

instalacji c.o. Ze wzglêdu na rozgrywki unihokeja

w du¿ej sali gimnastycznej - w celu zapewnienia

odpowiednich warunków - zaplanowano wy-

konanie sportowej bandy do unihokeja.

Aby dostosowaæ remontowane pomieszczenia

do obecnych wymogów, zostan¹ wykonane

odpowiednie ok³adziny œcienne na salach gimna-

stycznych, zamontowane ³apacze pi³ek, kurtyna

dziel¹ca du¿¹ salê gimnastyczn¹, unowocze-

œnienie sceny widowiskowej, modernizacja ma-

gazynku na antresoli oraz modernizacja drew-

nianych schodów zaplecza sali gimnastycznej.

W maju ruszy³y prace z zakresu modernizacji

schodów budynku i remontu dwóch tarasów.

Zakres prac obejmuje w szczególnoœci: demonta¿

pokrycia z blachy wraz z obróbkami oraz instalacji

odgromowej, wymianê deskowania, o³acenie

dachu wraz z usuniêciem torfu zastosowanego

do ocieplenia wiêŸby dachowej oraz impregnacji

ca³ej konstrukcji dachu za pomoc¹ œrodków

antygrzybiczych i owadobójczych, przebudowê

konstrukcji dachu: wybudowanie lukarny od strony

patio, wykonanie trzech okien wraz z instalacj¹

elektryczn¹ p.po¿. w ¿elbetowej po³aci dachu

od strony podwórza, a pe³ni¹cych funkcjê klap

oddymiaj¹cych. Wykonanie termoizolacji wiêŸby

dachowej za pomoc¹ we³ny mineralnej, pokrycie

dachu blach¹ tytanowo-cynkow¹ na podwójny

r¹bek stoj¹cy, pokrycie dachu pap¹, naprawê

kominów i czap kominowych, wykonanie i zamon-

towanie ³aw kominiarskich wraz z balustradami.

Naprawê tynków œcian attyk dachowych;

wymianê obróbek blacharskich pasa podrynno-

wego i nadrynnowego, gzymsów i œcian attyk

dachowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Wymianê rynien i rur spustowych na nowe z

blachy tytanowo-cynkowej; wymianê rur wywiewek

kanalizacyjnych; wymianê instalacji odgromowej,

zamontowane instalacji podgrzewania rynien.

Skucie starych tynków na trzcinie, demonta¿

deskowania i wykonanie nowej zabudowy z p³yt

gipsowo-kartonowych wraz z wykoñczeniem za

pomoc¹ pow³ok malarskich.

Oprócz prowadzonych inwestycji w 2014

roku realizowane s¹ na bie¿¹co remonty

placówek oœwiatowych:

Przedszkola:

W przedszkolu nr 163 ul. Markowska 18a:

remont stolarki drzwiowej w salach dydaktycznych

grupy I,  IV, V i drzwi wejœciowych do grupy IV i V.

W Przedszkolu nr 165 ul. Ratuszowa 8a:

remont pomieszczeñ przedszkola: sal zabaw

dzieci, sali gimnastycznej, szatni, korytarza.

Czeœæ prac zosta³a przeprowadzona w 2013 r.

W Przedszkolu nr 173 ul. K. Szymanowskiego 5a:

kompleksowy remont instalacji elektrycznej.

W Przedszkolu nr 184 ul. Ratuszowa 21:

naprawa przeciekaj¹cego dachu, renowacja

pod³óg w salach zajêæ, naprawa p³ytek na

tarasie, remont wêz³a c.o. i instalacji ciep³ej wody.

W Przedszkolu nr 186 ul. Wo³omiñska 12/18:

renowacja parkietu w dwóch salach. W Przed-

szkolu nr 217 ul. K. Szymanowskiego 4a: remont

pomieszczenia przykuchennego na potrzeby

zaplecza kuchni.

Szko³y:

W SP nr 30 ul. Kawêczyñska 2: remont holu

przy œwietlicy, du¿ej szatni, i klatki schodowej z

wymian¹ drzwi i zadaszenia, naprawa boiska.

W SP nr 50 ul. Jagielloñska 7: wymiana

instalacji c.o. w „starej czêœci szko³y” wraz z

remontem pomieszczeñ parteru, I i II piêtra.

W SP 127 Kowieñska 12/20: wymiana wpustów

dachowych oraz warstwy papy termozgrzewalnej

w korytach odwadniaj¹cych dach sali sportowej.

W Gimnazjum nr 30 ul. Szanajcy 17/19: remont

pomieszczeñ lekcyjnych, szatni, korytarzy.

W Gimnazjum nr 31 ul. Sierakowskiego 9:

remont korytarza i sali gimnastycznej, oraz szatni

w bloku sportowym.

W LO im. króla W³adys³awa IV ul. Jagielloñska 38:

wymiana 2 szt. drzwi wejœciowych i remont

fragmentu bramy wjazdowej na teren boiska.

W ZS nr 73 ul. Burdziñskiego 4: naprawa

przeciekaj¹cego dachu.

W latach 2008-2013 przeprowadzono remonty

placówek oœwiatowych obejmuj¹ce m.in.:

adaptacjê i przystosowanie pomieszczeñ na

potrzeby szeœciolatków, wymianê okien,

drzwi, wymianê i renowacjê pod³óg, remonty

dachów, ogrodzeñ, tarasów, odwodnienie

terenu, kompleksowe remonty kuchni, sal

gimnastycznych, wentylacji, instalacji

elektrycznych, c.o., c.c.w., wod-kan, monta¿

instalacji oddymiaj¹cych, izolacjê i murów i

œcian, zabezpieczenia pod wzglêdem p.po¿.

Wa¿niejsze przeprowadzone remonty:

Przedszkola:

W Przedszkolu nr 164 ul. Szanajcy 12: wy-

mieniono stolarkê okienn¹ i przeprowadzono

remont  instalacji elektrycznych.

W Przedszkolu 167 ul. Strzelecka 16: prze-

prowadzono kompleksowy remont kuchni.

W Przedszkolu 171 ul. Równa 2: wykonano

zabezpieczenie pod wzglêdem p.po¿, izolacjê

œcian fundamentowych, wymianê drzwi, remont

ogrodzenia.

W Przedszkolu 173 ul. K. Szymanowskiego 5a:

Wykonano adaptacjê pomieszczeñ, naprawê

tarasu, remont wentylacji kuchni.

W Przedszkolu 174 ul. Markowska 8: prze-

prowadzono remont pomieszczeñ, wymianê

stolarki drzwiowej, u³o¿enie terakoty, kostki,

malowanie, remont dachu.

W Przedszkolu 183 ul. Jagielloñska 28: wy-

mieniono stolarkê okienn¹ i przeprowadzono

remont instalacji elektrycznych.

W Przedszkolu 184 ul. Ratuszowa 21:

wymieniono pod³ogi, wykonano malowanie

pomieszczeñ i remont tarasu.

W Przedszkolu 186 ul. Wo³omiñska 12/18: wyko-

nano remont tarasu, placu zabaw, ³azienek, pokoi.

W Przedszkolu 217 ul. K. Szymanowskiego 4a:

wykonano remont pomieszczeñ i tarasu.

Szko³y:

W SP 30 ul. Kawêczyñska 2: przeprowadzono

remont pomieszczeñ i przystosowanie na potrze-

by szeœciolatków, izolacjê murów i œcian, plac zabaw,

remont szatni, remont korytarza i terenu dziedziñca

szko³y, remont pod³ogi sali gimnastycznej.

W SP 73 ul. Bia³ostocka 10/18: wykonanie za-

bezpieczeñ oddymiaj¹cych i instalacji hydrantowej.

W SP 127 ul. Kowieñska 12/20: remont kuchni.

W SP 258 ul. Namys³owska 1: wykonano ada-

ptacjê pomieszczeñ na potrzeby piêciolatków,

czêœciow¹ wymianê okien, izolacjê fundamentów,

murów, wymieniono ogrodzenie boiska, remont

wêz³a c.o. oraz instalacji c.o. budynku, remont

szatni z wentylacj¹ piwnic oraz wykonanie bloku

¿ywieniowego, remont sal lekcyjnych szeœcio-

latków oraz bloku ¿ywieniowego.

W ZS 45 ul. Jagielloñska 7: wykonano remont

ogrodzenia i odwodnienie terenu. Wykonano

Praga zmieniaj¹ca swoje oblicze…
Nie tylko nowe inwestycje, ale tak¿e remonty, prace konserwatorskie i modernizacyjne

w naszej dzielnicy przyczyniaj¹ siê do wy¿szego standardu, ale i znacz¹cej przemiany

wizerunkowej. Przedstawiamy Pañstwu niektóre z nich:

Od samego pocz¹tku program

„Warszawa w dobrej kondycji!” cieszy³

siê bardzo du¿ym zainteresowaniem.

Kierowany jest do wszystkich miesz-

kañców Warszawy, w szczególnoœci do

m³odzie¿y szkolnej i osób starszych.

Program zak³ada³ utworzenie 100

si³owni plenerowych dostêpnych przez

ca³y rok, a w proces wyboru lokalizacji

zaanga¿owani byli mieszkañcy War-

szawy, poprzez mo¿liwoœæ zg³aszania

pomys³ów na lokalizacjê si³owni.

Zaproponowano ponad 5,5 tysi¹ca

miejsc. Spoœród wszystkich propozycji

wy³oniono 200 lokalizacji, które nastêpnie

zosta³y poddane konsultacjom spo³ecznym.

Trwa³y one od 20 wrzeœnia do 10 paŸdziernika

2013 r. Mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ oddania

swoich g³osów, zarówno poprzez ankietê inter-

netow¹ na stronie www.wdobrejkondycji.waw.pl

jak i poprzez wype³nienie ankiety w wydzia³ach

obs³ugi mieszkañców w dzielnicach. W osta-

tecznym g³osowaniu oddano ³¹cznie ponad

26 tysiêcy g³osów i wy³oniono 100 lokalizacji,

które powstawa³y od pocz¹tku 2014 r.

Etapy realizacji projektu:

• I ETAP zbieranie pomys³ów od mieszkañców

- do 31 lipca 2013 r.

• II ETAP weryfikacja formalno-prawna lokalizacji

zg³oszonych przez mieszkañców

- do 31 sierpnia 2013 r.

Wed³ug poni¿szych kryteriów:

- prawo dysponowania terenem oraz inne

uwarunkowania prawne

Warszawa w dobrej kondycji

wentylacjê w budynku, a tak¿e remont pokrycia

dachu i schodów

W Gimnazjum 31 ul. Sierakowskiego 9:

przeprowadzono kompleksowy remont wejœcia

do budynku, cyklinowanie parkietu, zakup

schodo³azu dla niepe³nosprawnych.

W XX LO ul. Objazdowa 3: remont czêœci szko³y,

remont sali gimnastycznej, dachu, remont

parteru, piwnic.

W LXXVI LO ul. Kowelska 1: wymieniono instalacjê

elektryczn¹ i komputerow¹, remont wjazdu,

drogi p. po¿, parkingu i przy³¹cza do kanalizacji

ogólnosp³awnej, remont schodów g³ównych.

W ZS nr 11 i 8 ul. Ratuszowa 13: remont wêz³a c.o.

W ZS 14 ul. Szanajcy 5: wymiana instalacji elek-

trycznej, remont czêœciowy pokrycia dachu.

Z inicjatywy Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, rozpocz¹³ siê projekt

pn. „Warszawa w dobrej kondycji!” - w ramach którego powsta³o 100 nowych si³owni

plenerowych. W ka¿dej si³owni znalaz³o siê po szeœæ urz¹dzeñ tj.: wyciskacz, wahad³o,

biegacz, twister, orbitrek, wioœlarz.

- wielkoœæ terenu dla jednej si³owni - ok. 150 m2

- równomierne roz³o¿enie si³owni w dzielnicy

- integracja lokalnych spo³ecznoœci, mieszkañców

dzielnicy;

- miejsce spo³ecznie uzasadnione (np. miejsce

objête rewitalizacj¹)

- miejsce wpisuj¹ce siê w otoczenie, przyjazne

dla otoczenia i mieszkañców (np. dostêpnoœæ

komunikacyjna, teren otoczony zieleni¹)

• III ETAP konsultacje spo³eczne na temat lokali-

zacji zg³oszonych przez mieszkañców mo¿liwych

do zrealizowania - do 10 paŸdziernika 2013 r.

• IV ETAP przygotowanie formalno-prawne

dokumentacji projektowej budowy si³owni oraz

monta¿ urz¹dzeñ.

Na ka¿d¹ dzielnicê przypada okreœlona liczba

si³owni, uzale¿niona od liczby mieszkañców.

Na Pradze-Pó³noc powsta³o 6 si³owni.
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W tym czasie zaopiniowano

pozytywnie na wniosek prze-

wodnicz¹cego komisji bud¿etu

Ireneusza Tondery (SLD) projekt

zmian w dzielnicowym za³¹czniku,

który przewiduje m.in. poszerze-

nie zadania budowa Centrum

Kreatywnoœci, pierwotnie prze-

widywanego w remontowanej

kamienicy Targowa 56 o kolejn¹

lokalizacjê Targowa 80 (oficyny).

Wartoœæ ca³ego projektu,

wspó³finansowanego przez Uniê,

wzroœnie o ponad 12 milionów

z³otych. Na wniosek komisji prawa

i samorz¹du, której przewodniczy

radny Mariusz Borowski (SLD)

pozytywnie zaopiniowano spra-

wozdanie dwóch jednostek

bud¿etowych dzielnicy: Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej i Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomo-

œciami. Pozytywnie te¿ rada

przyjê³a sprawozdanie radnego

Ireneusza Tondery, który prze-

wodniczy³ nadzwyczajnej komi-

sji ds. powo³ania, opracowania

statutów koloni Œliwice i Z¹bkow-ciemnoœæ

brak powietrza

matnia

g³ód

wreszcie... œmieræ

- to z jednej strony

œwiat³o

przestrzeñ

wiatr

œpiew

- to z drugiej

„Kapitu³a konkursowa

nagrody S3ktor za rok 2013

postanowi³a nagrodziæ w kate-

gorii Ekologia i Œrodowisko

Przyrodnicze FUNDACJÊ

NOGA W £APÊ. RAZEM IDZIEMY

PRZEZ ŒWIAT za Projekt: Na

ratunek skrzydlatym s¹siadom

– ptasi patrol interwencyjny

zaprasza do wspó³pracy war-

szawiaków. Fundacja w dwie

osoby, z pomoc¹ kilkorga wo-

lontariuszy, interweniowa³a u

inwestorów dokonuj¹cych re-

montów, np. ociepleñ budynków,

w sprawie baczenia, aby przy

okazji tych remontów nie zda-

rza³y siê, jak to czêsto bywa,

przypadki zamurowywania

¿ywcem ptaków i ich lêgów.

Ilekroæ us³yszycie Pañstwo

œpiew ptaka, wrócicie ze spaceru

nie do cna pok¹sani przez

komary i meszki, pamiêtajcie: to

zas³uga ludzi Renaty Markowskiej.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e

kapitu³a w tym roku po raz

pierwszy nagrodzi³a Projekt w

kategorii Ekologia i Œrodowisko

Przyrodnicze.”

Tak¹ piêkn¹ laudacjê napisan¹

przez p. Marka Chodaczyñskiego,

cz³onka Kapitu³y S3ktora,

us³ysza³am na gali konkursu.

Ale to jeszcze nie wszystko

-  dostaliœmy te¿ drugiego

S3ktora: NAGRODÊ MIESZ-

KAÑCÓW, przyznan¹ przez

g³osuj¹cych internautów!

Szkoda, ¿e to tylko nagrody

honorowe, ale cieszymy siê z

obu, maj¹c nadziejê, ¿e ta

odrobina s³awy przyczyni siê

zarówno do promocji wiedzy o

ptakach w mieœcie i idei ich

bezwzglêdnej ochrony, jak i

promocji pracy fundacji. W tym

sezonie nie dosta³am ¿adnej

dotacji z miasta, wiêc ptasi patrol

pracuje wy³¹cznie spo³ecznie,

choæ interwencje poch³aniaj¹

90% mojego wiosenno-letniego

czasu. Znów, podobnie jak w

ubieg³ych, mamy PE£NE

SKRZYD£A ROBOTY. Ptasi

patrol wzywany by³ do interwencji

Z pierwotnego porz¹dku obrad 56. sesji rady dzielnicy

Praga Pó³noc nie wynika³o nic, co powodowa³by, ¿e obrady

bêd¹ trwa³y przez wiele godzin. Faktycznie zaplanowane

wczeœniej punkty radni zrealizowali w niespe³na pó³ godziny.

ska oraz przeprowadzenia tam

wyborów. Jednomyœlne g³oso-

wanie w tej sprawie by³o tylko

formalnoœci¹. Uruchomiony na

sesji kalendarz wyborczy skut-

kowa³ bêdzie przeprowadze-

niem tam wyborów w paŸdzier-

niku. To wszystko by³o jednak w

drugiej czêœci obrad rady na de-

ser, bowiem w pierwszej czêœci

obrad radni po raz kolejny zafun-

dowali sobie debatê polityczn¹.

Ju¿ przy przyjmowaniu porz¹dku

obrad pojawi³y siê dwa wnioski

w sprawie stanowisk. Pierwsze

merytoryczne - przesz³o jedno-

g³oœnie - prezentowa³ radny Ma-

riusz Borowski - a dotyczy³o

sprzeciwu adresowanego do Za-

rz¹du Transportu Miejskiego,

który po otwarciu II linii metra

planuje wycofanie na sta³e linii

tramwajowej 13 i zast¹pienie jej

lini¹ 28 o podobnej, ale nie to¿-

samej trasie. Do d³ugotrwa³ej

debaty doprowadzi³ punkt doty-

cz¹cy stanowiska w sprawie ob-

chodów 70. rocznicy Powstania

Warszawskiego na Pradze. Po

wprowadzeniu punktu do po-

rz¹dku obrad okaza³o siê, ¿e

stanowiska nie ma, jest nato-

miast na sali przedstawiciel

Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy

AK, któremu nie podoba siê to,

kto i w jaki sposób organizuje od

lat obchody wybuchu Powstania

na Pradze. Na wysokoœci zada-

nia nie stanê³a przewodnicz¹ca

obrad, która dopuœci³a do per-

sonalnych ataków na osoby na

sesji nieobecne. Radni otrzymali

wyk³ad na temat, kto i dlaczego

nie powinien, a w szczególnoœci

Spo³eczna Rada Kombatancka.

Zaskoczeni byli wszyscy, tak¿e

chyba inicjatorzy debaty. Nie

powiod³y siê próby powo³ania

specjalnej komisji ds. obchodów,

stanowisko sklecone na kolanie

przez PiS w rezultacie nie by³o

nawet poddane pod g³osowanie.

W ramach konsensusu sprawê

obchodów 70. rocznicy wybuchu

Powstania na Pradze ma moni-

torowaæ Komisja Kultury i Spor-

tu. Koñcówkê sesji, do której

dotrwa³o mocno przerzedzone

grono radnych PiS (radni

Wspólnoty Samorz¹dowej opuœcili

obrady ju¿ wczeœniej) koñczy³a

seria zapytañ do zarz¹du, doty-

cz¹ca tak¿e spraw indywidualnych

mieszkañców.

                                            DCH

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 postêpowania administracyjne na wniosek

- RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-072 Warszawa, z³o¿ony 6 czerwca

2014 r., zmieniony 13 czerwca 2014 r., uzupe³niony 16 czerwca 2014 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowej SN na terenie

dzia³kach ew. nr 3/6, 3/11, 3/5, 6/4, 6/1, 7 z ob. 4-06-34; dz. ew. nr 1 z ob. 4-06-12; 1/8, 82/2

z obrêbie 4-06-09; 5/2, 5/1, 137/1, 137/2 obrêb 4-06-33 przy ul. Dorodnej, ul. Myœliborskiej,

ul. Zab³ockiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

- Zarz¹du Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, z³o¿ony 30 kwietnia  2014 r.,

zmieniony 5 czerwca 2014 r. oraz uzupe³niony 5 czerwca i 16 czerwca 2014 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kablowego

oœwietlenia ulicznego na dzia³kach ew. nr 139, 137/2, 137/3 z ob. 4-06-33; dz. ew. nr 1/9,

1/3, 14/1, 22/1, 23/2, 24/4, 24/8, 9/2, 46/2, 45/5, 64/14, 64/16, 13/1, 47/1, 25/2, 46/3, 64/7,

64/19 z ob. 4-06-09 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, od poniedzia³ku do pi¹tku

w grodziach pracy urzêdu.

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.

Na ratunek skrzydlatym
ju¿ 30 razy w Warszawie i okolicach.

To naprawdê kator¿nicza praca,

wyczerpuj¹ca zarówno fizycz-

nie, jak i emocjonalnie. Kto nie

wierzy, zapraszam do udzia³u

chocia¿ w jednej akcji. Nagrod¹

jest satysfakcja z dziesi¹tek

ocalonych gniazd i lêgów, ra-

doœæ, ¿e uratowane ptaki bêd¹

dalej cieszyæ siê ¿yciem.

Ostatnio prze¿y³am du¿e

wzruszenie ratuj¹c gniazdo z

wróblami na budynku, dla którego

wprawdzie ornitolog wykona³ opiniê

ornitologiczn¹, jednak budowlañcy

i inwestor nie mieli ochoty stoso-

waæ siê do jego zaleceñ. Prace

mia³y w odpowiednim promieniu

omijaæ siedliska ptaków do czasu

zakoñczenia lêgów, o czym mia³

zawiadomiæ wykonawców ornitolog.

Tak siê nie sta³o. Na s¹siednim

budynku dwa gniazda zosta³y za-

murowane, œciana skoñczona,

rusztowanie zdjête - dowiedzieliœmy

siê o tym parê dni po fakcie, tam

by³o za póŸno na interwencjê:

jeœli w gniazdach by³y ptaki, nie

mia³y szans tak d³ugo prze¿yæ. W

drugim przypadku zd¹¿yliœmy w

ostatniej chwili. Tutaj te¿ budow-

lañcy zdecydowali, ¿e w miejscu

wskazanym przez ornitologa nie

ma ptaków i zatkali szczelinê bê-

d¹c¹ drzwiami do ich mieszkania.

Na szczêœcie, wezwali autora

opinii, by potwierdzi³ ich decyzjê.

Ten, nie chc¹c siê z ni¹ zgodziæ,

poprosi³ mnie o wsparcie. Wie-

dzieliœmy, ¿e gniazdo znajduje siê

w szczelinie w murze pod okapem,

nie wiedzieliœmy, jak g³êboka i

d³uga jest ta szczelina. Weszliœmy

na rusztowanie: ods³oni³am wlot

do siedliska i zobaczyliœmy trawê,

liœcie - materia³ gniazdowy. Wtedy

dobieg³o mnie z wnêtrza œciany

cichuteñkie „piii”... Mia³am ju¿

pewnoœæ, ¿e gniazdo jest czynne.

Mimo to asystuj¹ca nam inspek-

torka nadzoru inwestycyjnego ze

spó³dzielni zdar³a warstwê starego

tynku wzd³u¿ okapu, by udowodniæ,

¿e siê mylê. Oczom zebranych

ukaza³ siê biegn¹cy wzd³u¿ okapu

korytarz o szerokoœci kilku centyme-

trów. Mniej wiêcej metr od wlotu

le¿a³y dwa jajeczka i jedno maleñ-

kie, nagie, ró¿owe cia³ko. Wróbe-

lek porusza³ siê, otwiera³ dziobek,

¿y³! Zabezpieczyliœmy gniazdo

przed dostêpem drapie¿ników i

wstrzymaliœmy prace w jego po-

bli¿u. Nastêpnego dnia rano znów

stawiliœmy siê z autorem opinii

pod budynkiem: przygna³ nas nie-

pokój, ¿e sp³oszeni rodzice mogli

lêg porzuciæ. Na szczêœcie, po

chwilach pe³nych napiêtego

wyczekiwania zobaczyliœmy

wróbla, który wskoczy³ w ods³o-

niêta dziurkê. Co za ulga!

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

LVI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Z Powstaniem w tle
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

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

GEODETA, pe³en zakres

us³ug 604-622-242

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, autoholowanie,

722-990-444

SALA BANKIETOWA

„CARMEN” - wesela i

imprezy okolicznoœciowe

- ul. Krasnobrodzka 11. Tel.

22 811 10 85, 503 625 030,

www.carmen.waw.pl

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

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:

9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 lipca

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sierpnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Proszê Szanownych Pañstwa,

mamy przymusow¹ religiê w

szko³ach, szpitalach, Sejmie,

Senacie i na co dzieñ. Aliœci nie

mamy etyki. W szarej rzeczy-

wistoœci nie mo¿emy korzystaæ

z dobrodziejstw konsumpcji,

dobrobytu ¿ycia i uprzejmoœci

bliŸnich. Taœmy tygodnika „Wprost”

i nowa moherowa rzeczywistoœæ

pokazuj¹, jaka jest ró¿nica pomiê-

dzy prof. Belk¹ i prof. Chazanem

a biskupem Weso³owskim, a

prezydentem Kwaœniewskim

czy Komorowskim itd. itp.

Tym razem chcia³bym zejœæ

do nas, do spo³eczeñstwa,

które nie w ka¿dym cz³owieku

jest nagrywane i pods³uchiwane,

ale z powodu braku wzorców

etycznych zachowuje siê jak

popsuta g³owa „ryby”.

Chcia³bym poni¿szym tekstem

Renaty Markowskiej z fundacji

„Noga w £apê. Razem idziemy

przez œwiat” zachêciæ Was w wa-

kacje do zachowañ etycznych,

bez wzglêdu na wyznanie czy

ateizm. Wygl¹damy tak:

„Bed¹c w Otwocku, znalaz³y-

œmy z kole¿ank¹ na œmietniku 2

ma³e kociaki! Œmietnik by³ brudny

i œmierdz¹cy, pe³no much i ko-

marów, bo na osiedlu pozatykali

wszystkie ptasie siedliska i prawie

nie ma ptaków. Kociaki siedzia³y

wystraszone pod wielkim konte-

nerem, ale by³y g³odne i wysz³y

do jedzenia.

Próbowa³yœmy siê dowiedzieæ

od okolicznych mieszkañców,

czy mo¿e coœ wiedz¹ na ich

temat... Mo¿e s¹ dzieæmi

wolno ¿yj¹cej kotki. Poza tym

dowiedzia³yœmy siê, ¿e kociêta

pojawi³y siê tu poprzedniego

dnia, obok lodówki wywalonej

przy œmietniku. Sta³o siê jasne,

¿e ktoœ je tu po prostu wyrzuci³!

Wolontariuszka, która nas

poprosi³a o interwencjê, powie-

dzia³a potem, ¿e to tutaj norma,

sama znalaz³a w œmietniku

przywi¹zanego szczeniaka.

Do tego wszystkiego maluchy

sta³y siê czymœ w rodzaju spe-

cyficznej atrakcji, tzn. np. prze-

chodz¹ce mamusie pokazywa³y

je dzieciom: „O, s¹ tu jeszcze te

kotki, widzicie?” Co znaczy³o,

¿e sporo przechodniów o nich

wiedzia³o. Jednak ¿aden z nich

nie zainteresowa³ siê z zamiarem

pomocy, zrobienia czegokol-

wiek! Przepraszam, prócz jed-

nego biedaka, który szuka³ na

œmietniku makulatury i puszek i

przyniós³ kociakom mleko. Zde-

cydowa³yœmy, ¿e maluszki nie

mog¹ tam zostaæ i przywioz³am

je do siebie. Tak wiec mam

teraz w domu dziesiêcioro zwie-

rzaków, a fundacja wzbogaci³a

siê o kolejnych podopiecznych.

Dzieciaki s¹ fantastyczne!

Zdrowe, weso³e, œmia³e, ciekawe

œwiata i pe³ne animuszu. Maj¹

apetyt, wiedz¹ do czego s³u¿y

kuwetka (ani razu nie za³atwi³y

siê gdzie indziej), bawi¹ siê

czym popadnie i rozrabiaj¹

jak szalone.

Bardzo proszê o pomoc w

znalezieniu domu.”

Po spowiedzi, czy przed - nie

ma ró¿nicy. Taœm przybywa,

kolejny rz¹d zaciska pasek ju¿

na koœciach krêgos³upa Odk¹d

¿yjê, bez przerwy to samo, dla-

tego przesta³em chodziæ, ale

wci¹¿ wierzê w etykê.

Przed spowiedzi¹

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

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

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

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

- decyzji nr 33/CP/2014 z 23 czerwca 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca 60 m

w ul. Piasta Ko³odzieja na odc. od projektowanego przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm

w ul. Maæka z Bogdañca do hydrantu za ostatnim planowanym przy³¹czem wodoci¹gowym na

terenie dzia³ek ew. nr 14/2, 34, 35/22, 35/23, 101 w obrêbie 4-16-37 przy ul. Piasta Ko³odzieja

w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Polskiej Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, z³o¿ony 22 kwietnia 2014 r.,

- decyzji nr 34/CP/2014 z 30 czerwca 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca 290 m

w ul. Chlubnej na odc. od projektowanego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w

ul. Czajki do projektowanego przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w drodze dojazdowej

do ul. Chlubnej na dzia³kach ew. nr 3/1 z obrêbu 4-02-27; 2/1, 3/2 z obrêbu 4-02-35; 47/2,

47/1 z obrêbu 4-02-36; 1/1, 1/2, 3/7, 3/6 z obrêbu 4-02-35 w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie,

na wniosek Polskiej Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie

Spó³ka Akcyjna, z³o¿ony 24 marca 2014 r., zmieniony 25 kwietnia 2014 r.

POUCZENIE

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

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki

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

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

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

og³oszenia.

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

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

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

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

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

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

publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

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

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

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

poz. 687 j.t., ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postêpowania

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

5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 j.t. ze zm.), art. 1 ust. 1

ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r.

Nr 41 poz. 361 j.t., ze zm.),

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

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

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, 03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, z³o¿ony 10 czerwca

2014 roku, sprostowany 27 czerwca 2014 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Kroczewskiej w

Warszawie w Dzielnicy Bia³o³êka

- na terenie dzia³ki z obrêbu 4-16-15, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 174

(dz. projektowana 174/1),

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-22, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1/3

(dz. projektowane: 1/4 i 1/5), 2 (dz. projektowana 2/3), 3/3 (dz. projektowana 3/7), 4

(dz. projektowane: 4/10, 4/11), 23 (dz. projektowane 23/5, 23/6), 24/1, 24/2, 55/1

(dz. projektowane: 55/18, 55/17), 55/2 (dz. projektowana 55/19), 55/8 (dz. projektowana 55/13),

55/9 (dz. projektowana 55/15), 56 (dz. projektowana 56/2),

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

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

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

Urzêdu, do czasu wydania decyzji.
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

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

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

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Wakacje to najpiêkniejszy

okres w ¿yciu zarówno

uczniów i nauczycieli. Jedni i

drudzy odpoczywaj¹ od siebie

po 10-miesiêcznych zmaga-

niach. Zakoñczy³y siê spraw-

dziany i egzaminy oraz z

dniem 8 lipca proces rekrutacji

do szkó³ ponadgimnazjalnych.

Pozostaj¹ jeszcze oceny i

podsumowania, jak min¹³ rok.

Od lat uczniowie pó³nocnopra-

skich szkó³ podstawowych i

gimnazjów zamykaj¹ war-

szawskie rankingi wyników. Od

lat wszyscy zastanawiaj¹ siê,

jak zmieniæ ten niepokoj¹cy

trend i od lat nikomu siê to nie

udaje. Nie ma prostych recept.

Tajemnica w mojej ocenie tkwi

w pieni¹dzach, a w³aœciwie ich

braku. Braku na konkretne cele

i zadania. Tajemnic¹ poliszynela

jest fakt, i¿ w Warszawie za

rz¹dów Hanny Gronkiewicz-

Waltz obowi¹zuje nienazwany

publicznie bon oœwiatowy.

Œrodki finansowe dla placówek

oœwiatowych uzale¿nione s¹

nie od ich potrzeb, ale od ilo-

œci uczniów do nich uczêsz-

czaj¹cych. W roku bie¿¹cym

wysokoœæ œrodków na „ucznia

przeliczeniowego” (sic!) wyno-

si³a w szko³ach podstawowych

5738 z³ote, w gimnazjach 5822

z³ote, a w liceach 6000 z³otych.

Bud¿et szko³y zale¿y wiêc od

iloœci uczniów. O ile jeszcze

jestem w stanie zrozumieæ to

na gruncie szkó³ ponadgimna-

zjalnych, gdzie uczniowie wy-

bieraj¹c dan¹ szko³ê tworz¹ jej

ranking popularnoœci równie¿

w sensie ekonomicznym, za

nimi id¹ bowiem pieni¹dze.

Dyrektorzy placówek, którzy

pojêli tê prawid³owoœæ, zwiêk-

szaj¹ do maksimum nabór,

pytanie, czy nie kosztem obni-

¿enia poziomu nauczania. Ten

mechanizm nie obowi¹zuje

jednak na poziomie podstawó-

wek i gimnazjów, które z za³o-

¿enia maj¹ byæ rejonowe, a nie

s¹. 30% uczniów, którzy po-

winni chodziæ do praskich

gimnazjów, kontynuuje naukê

poza nasz¹ dzielnic¹. Mniejszy

procent dotyczy uczniów szkó³

podstawowych. Wiele dzieci

chodzi do szkó³ poza rejonem.

To wszystko elementy, które

rzutuj¹ na koñcowy obraz.

Rodzice, którzy maj¹ takie

mo¿liwoœci wysy³aj¹ swoje

pociechy tam, gdzie - jak

s¹dz¹ - ich szanse edukacyjne

s¹ jak najlepsze i to jest zro-

zumia³e. Niezrozumia³e jest

dla mnie to, ¿e dla placówek,

gdzie chodzi wiele dzieci z

problemami, brak jest œrodków

dla dodatkowych pedagogów,

logopedów i reedukatorów. Tu

polityka wyrównywania szans

nie obowi¹zuje? Fakt faktem,

¿e œrednia praskich szeœcio-

klasistów i uczniów szkó³ gim-

nazjalnych jest najni¿sza w

Warszawie, ale faktem jest

te¿, ¿e jest wy¿sza od œred-

niej krajowej i mazowieckiej.

Nie powinno to jednak uspo-

kajaæ. Dobrze nie jest. Praska

oœwiata od lat boryka siê z

niedoborem œrodków. Mówi¹ o

tym zwi¹zki zawodowe, mówi

komisja bud¿etu. Od lat nie

by³o regulacji p³ac dla pracow-

ników administracji. Na dziœ

oceniam, ¿e w bud¿ecie na

oœwiatê brakuje nam do koñca

roku oko³o 10 milionów z³o-

tych. Id¹ jednak wakacje; do

problemów decydenci wróc¹

po ich zakoñczeniu.

PS. Remont Szanajcy, Bur-

dziñskiego, M³ota i Nusbauma

zakoñczony.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Felieton wakacyjny

Wakacyjne rozk³ady jazdy

komunikacji miejskiej to g³upi

anachronizm, pod pozorem

mniejszego ruchu realizuj¹cy

wy³¹cznie jeden cel: oszczêdnoœci

dla kasy miejskiej. W tym roku w

Warszawie zawieszono siedem

linii autobusowych (nie licz¹c tzw.

kursów szkolnych) oraz zmniej-

szono czêstotliwoœci kursowania

kilkudziesiêciu autobusów, kilku

tramwajów, metra i SKM-ki.

Tymczasem liczba doros³ych

warszawiaków korzystaj¹cych z

komunikacji w okresie letnim jest

tylko nieznacznie mniejsza ni¿

zwykle, a dodatkowo do naszego

miasta przybywaj¹ wtedy tury-

œci. Widzia³em onegdaj badania

spo³eczne, z których wynika³o,

¿e w miesi¹cach lipcu i sierpniu

w danym momencie na wakacyjnym

wyjeŸdzie jest niewiele ponad 5

procent doros³ych mieszkañców

Warszawy. Wyt³umaczenie jest

proste: spora czêœæ warszawia-

ków nie wyje¿d¿a na wywczasy

w ogóle, reszta ma urlopy nie

d³u¿sze ni¿ dwutygodniowe.

Dodatkowo, jak siê zastanowiæ,

na wakacje nie wyje¿d¿aj¹

raczej w³aœnie u¿ytkownicy

komunikacji publicznej.

Obywatel, korzystaj¹cy z dwu-

tygodniowych wczasów, przez

pozosta³¹ czêœæ lata musi do-

je¿d¿aæ do pracy w zwiêkszonym

t³oku albo i z niewygodn¹ prze-

siadk¹, gdy jego liniê na okres

wakacji zawieszono - przecie¿ nie

ma tak, ¿e na urlop wyje¿d¿aj¹

akurat pasa¿erowie zawiesza-

nych po³¹czeñ autobusowych.

W³adze miasta robi¹ dobr¹ minê

do z³ej gry, choæ s¹ œwiadome

sytuacji. Ostatnio szczere zdanie

wypsnê³o siê rzecznikowi praso-

wemu Metra: „Jest teraz wiêkszy

t³ok, bo w wakacje poci¹gi kursuj¹

rzadziej.”

W wakacje tak¿e, wybieraj¹c

mniejsze z³o, planuje siê re-

monty ulic. Sezon urlopowy nie

powinien byæ jednak workiem

bez dna: mniejszy ruch to nie

powód, by lekcewa¿yæ potrzeby

komunikacyjne mieszkañców

pozosta³ych w tym czasie w

mieœcie. Remonty wakacyjne

powinny byæ koordynowane, a

straty czasu u¿ytkowników

minimalizowane. Tak siê w

Warszawie nie dzieje. Np. na

Bemowie w³aœnie zaczyna siê

budowa torów tramwajowych

pomiêdzy ratuszem a przystan-

kiem Radiowa, co wymaga

czêœciowego wy³¹czenia z

ruchu skrzy¿owania ulic Powstañ-

ców Œl¹skich i Górczewskiej,

niezwykle ruchliwego od czasu

uruchomienia trasy S-8. Trudno,

tak trzeba. Pocz¹tkowo w³adze

dzielnicy zaplanowa³y na ten

sam okres - rozs¹dnie - prze-

budowê jezdni skrzy¿owania.

Ale, jak to w ostatnich latach w

Warszawie notorycznie siê

zdarza, urzêdnicy nie zd¹¿yli

z w³aœciwym przygotowaniem

inwestycji i zosta³a ona od³o¿ona

na rok, do kolejnych wakacji. W

wakacje przecie¿ mo¿na, ludzie

maj¹ czas, najwy¿ej postoj¹ w

korkach.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Horror wakacji w sto³ecznej komunikacji

Przedwakacyjny felieton

nale¿a³oby poœwiêciæ tematom

lekkim, ³atwym i przyjemnym,

bo przecie¿ lato i piêkna pogo-

da w po³¹czeniu z pi³karskim

mundialem bardzo do tego

nastrajaj¹. Jednak mimo naj-

szczerszych chêci zanurzenia

siê w detale futbolowej uczty,

wa¿niejsze s¹ sprawy, które

powinny zajmowaæ radnego. I

choæ z morza wielu kontrower-

syjnych tematów wy³aniaj¹ siê

m in. uporczywe, ocieraj¹ce siê

ju¿ chyba o mobbing zmusza-

nie po raz kolejny prof. Gliñ-

skiego do udzia³u w misji nie-

mo¿liwej do wykonania, czy

ostry atak SLD na innego pro-

fesora, który zgodnie ze swo-

im sumieniem odmówi³ zabicia

nienarodzonego dziecka – to

mimo ¿e a¿ korci o komentarz,

to rozs¹dniej bêdzie skupiæ

siê na sprawach lokalnych. A

w ostatnim okresie du¿o siê

dzieje, przynajmniej na Bia³o³êce.

O tym, ¿e na pocz¹tku wrze-

œnia oddane do u¿ytku zostan¹

trzy nowoczesne szko³y podsta-

wowe, to powszechnie wiado-

mo. Praktycznie zakoñczona

jest modernizacja pe³nowymia-

rowego boiska w Bia³o³êckim

Oœrodku Sportu. Doskonale wi-

doczne go³ym okiem s¹ za-

awansowane prace przy budo-

wie linii tramwajowej na Tarchomin.

To bardzo du¿e przedsiêwziêcia

i cieszy fakt, ¿e mieszkañcy

¿yj¹ tymi tematami, ¿e zapisano

do nowych szkó³ ju¿ setki dzieci,

¿e w pobli¿u budowy torowiska

ca³y czas pojawiaj¹ siê grupki

ludzi z uwag¹ i ciekawoœci¹

obserwuj¹cych prace przy tej

strategicznej inwestycji. Ale to

oczywiœcie nie wszystko, jest

wiele innych dzia³añ, o których

mówi siê mniej, a jednak pod-

nosz¹ one znacz¹co standard

¿ycia w dzielnicy. Dziêki stara-

niom zarz¹du dzielnicy i rad-

nych Platformy Obywatelskiej

po wakacjach zacznie dzia³aæ

kino z ambitnym repertuarem w

ramach presti¿owej sieci kin

studyjnych i lokalnych. Sala

widowiskowa Bia³o³êckiego

Oœrodka Kultury po doposa¿eniu

w specjalistyczny sprzêt audio-

wizualny, bêdzie s³u¿yæ równie¿

jako kino. Przed kilkoma dniami

oddaliœmy do u¿ytku niezwykle

funkcjonalny i nowoczesny plac

zabaw w Parku Picassa. Cieka-

wostk¹ jest jego podzia³ na

grupy wiekowe tak, ¿e coœ dla

siebie znajd¹ maluchy, dzieci

starsze, m³odzie¿, a nawet

doroœli, poniewa¿ jest tak¿e

urz¹dzenie do grillowania. W

lipcu dodatkowo powstanie tu

kolejna plenerowa si³ownia.

Ponadto, równie¿ w pobli¿u

Parku Picassa, powsta³a pierwsza

bia³o³êcka pla¿a. Na pobliski

brzeg Wis³y nawieziono tony

piasku i amatorzy opalania oraz

aktywnego wypoczynku nad

wod¹, bêd¹ mogli w gor¹ce

letnie dni oddaæ siê swemu

zami³owaniu i przy okazji za-

graæ w siatkówkê pla¿ow¹.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e jest

to pla¿a, a nie k¹pielisko.

Wszystkie te dzia³ania nale¿¹

do kompetencji samorz¹du

lokalnego i s¹ jak najbardziej

realne i potrzebne. Jednak¿e

przy okazji pikniku rodzinnego

z okazji 20-lecia Bia³o³êki jedno

z lokalnych ugrupowañ posta-

nowi³o wykorzystaæ sytuacjê i

przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami

zbiæ kapita³ polityczny na niere-

alnej i nie do koñca celowej

inicjatywie. Zorganizowano

zbiórkê podpisów pod petycj¹ w

sprawie budowy szpitala na

Bia³o³êce. Pomys³ sam w sobie

jest o tyle ciekawy, co bardzo

kosztowny. Po pierwsze-budowa

szpitala nie nale¿y do zadañ

dzielnicy, a po drugie-musimy

zdaæ sobie sprawê, ¿e dziêki do-

bremu po³¹czeniu z Targówkiem

i Bielanami, dwa du¿e szpitale

Bródnowski i Bielañski, znajduj¹

siê o 10 minut jazdy samocho-

dem z Bia³o³êki. Priorytetami dla

dzielnicy s¹ przede wszystkim

budowa nastêpnych szkó³ i

przedszkoli, dróg, chodników,

kanalizacji. Jeœli chodzi o kwestie

ochrony zdrowia, konieczne jest

wybudowanie przychodni na

Zielonej Bia³o³êce i uruchomienie

punktu nocnej i œwi¹tecznej

pomocy lekarskiej na bazie

obecnej przychodni przy ul.

Milenijnej. Rozmowy w tej

sprawie z warszawskim Biurem

Polityki Zdrowotnej s¹ za-

awansowane i spodziewamy

siê pomyœlnego fina³u.

Có¿, sezon urlopowy w roku

wyborczym nie musi byæ wcale

martwy. Mo¿emy liczyæ siê z tzw.

festiwalem obietnic i pozornych

dzia³añ, bo przecie¿ nie kosztu-

je nic coœ, za co nie bierze siê

odpowiedzialnoœci. Dlatego war-

to wzi¹æ poprawkê na to, ¿e

wœród zobowi¹zañ realnych

i priorytetowych, sk³adanych

przez w³adze Bia³o³êki, bêd¹ siê

pojawiaæ pomys³y i obietnice z

gatunku science-fiction, o cha-

rakterze populistycznym i bez

¿adnego pokrycia. A tymczasem

¿yczê wszystkim czytelnikom

udanych i spokojnych wakacji.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy Bia³o³êka

 m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Dzia³ania realne i populistyczne

Jest dalszy ci¹g historii skan-

dalicznych dzia³añ dyrektora

miejskiego szpitala przy ul. Ma-

daliñskiego Bogdana Chazana.

Mówimy o tym, który podpisa³

„Deklaracjê wiary”, przedk³ada-

j¹c¹ prawo boskie nad ludzkim

w pracy lekarzy, a potem celo-

wo lawirowa³, uniemo¿liwiaj¹c

legalne usuniêcie ciê¿ko

uszkodzonego p³odu i skazuj¹c

ciê¿arn¹ kobietê na cierpienie.

Otó¿ dziecko siê urodzi³o – w

zesz³ym tygodniu, w innym

szpitalu. Z opisu tamtejszych

lekarzy wynika, ¿e nie ma

po³owy g³owy, ma mózg na

wierzchu, wisz¹c¹ ga³kê oczn¹,

rozszczep ca³ej twarzy, nie ma

mózgu w œrodku. I bêdzie umie-

ra³o przez najbli¿szy miesi¹c

albo dwa. ¯e tak bêdzie, by³o

wiadomo ju¿ w momencie, gdy

kilka miesiêcy temu pacjentka

trafi³a do prof. Chazana. Mimo

to postanowi³ on za wszelk¹

cenê doprowadziæ do urodzenia

œmiertelnie chorego dziecka, nie

bacz¹c na cierpienie kobiety,

która nosi³a je w sobie.

Naruszenie prawa przez

dyrektora stwierdzi³ Rzecznik

Praw Pacjenta oraz kontrola z

Ministerstwa Zdrowia i Naro-

dowego Funduszu Zdrowia.

Ten ostatni na³o¿y³ na szpital

70 tysiêcy z³otych kary. Œledz-

two w tej sprawie na wniosek

SLD prowadzi równie¿ proku-

ratura. Jednym s³owem, dzia³aj¹

wszyscy oprócz tych, którym

szpital podlega, czyli w³adz

miasta. Ca³y czas nie mamy

¿adnej reakcji Hanny Gronkiewicz-

Waltz na dzia³ania profesora

Chazana, mimo ¿e wniosek w

sprawie jego odwo³ania i

kontroli w szpitalu z³o¿y³em

ju¿ ponad miesi¹c temu. Pre-

zydent Warszawy ca³y czas

zas³ania siê brakiem wyników

miejskiej kontroli, choæ z nie-

oficjalnych Ÿróde³ wiadomo, ¿e

jest ona celowo przeci¹gana.

Gronkiewicz-Waltz ignoruje

wyniki innych kontroli i za nic

ma opis okaleczonego dziecka.

Jest g³ucha na nasze apele.

Nie przeszkadzaj¹ jej s³owa

dyrektora miejskiego szpitala,

który jest dumny ze swojego

„dzie³a” i mówi, ¿e bêdzie

nadal ³ama³ prawo. Bo tak

ka¿e mu jego sumienie.

Trudno t³umaczyæ to inaczej,

ni¿ tym, ¿e prezydent Warszawy

ma tak naprawdê pogl¹dy

zbli¿one do prof. Chazana. I to

dlatego go chroni i toleruje ³ama-

nie przez niego praw pacjentek.

Ale chyba zapomina, ¿e zwle-

kaj¹c z decyzj¹, tak naprawdê

ponosi wspó³odpowiedzialnoœæ

za dzia³ania dyrektora, które

mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla

zdrowia i ¿ycia. Nie wspomina-

j¹c ju¿ o tym, ¿e dzia³alnoœæ pro-

fesora Chazana prowadzi te¿ do

strat dla szpitala. Pocz¹wszy od

nadszarpniêtego wizerunku, po

wymierne 70 tys. z³ kary, które

nie obci¹¿y przecie¿ prywatnej

kieszeni dyrektora. A powinno,

bo dlaczego my wszyscy mamy

p³aciæ za jego pogl¹dy? 70

tysiêcy z³otych to 30 wynagro-

dzeñ po³o¿nych. Dla profesora

zaœ to tylko szeœæ miesiêcznych

pensji. Skoro tak bardzo walczy

o swe pogl¹dy, to niech najpierw

udowodni, ¿e s¹ one cenniejsze,

ni¿ jego kasa.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Gronkiewicz-Waltz

nadal toleruje Chazana
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ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33

e-mail: biuro@megabait.pl;  manager@megabait.pl;  www.megabait.pl

♦♦♦♦♦  Restauracja dysponuje trzema salami, dwoma barami i w okresie

letnim ogródkiem.

♦♦♦♦♦  Menu to najlepsze potrawy kuchni polskiej, w³oskiej, meksykañskiej

i amerykañskiej.

♦♦♦♦♦  Pracuj¹ tu doœwiadczeni Kucharze, wszystkie dania przegotowywane

s¹ na zamówienie ze starannie wyselekcjonowanych produktów.

♦♦♦♦♦  Profesjonalna obs³uga oraz eleganckie wnêtrza o ciekawej aran¿acji

dope³niaj¹ wizerunku Restauracji.

♦♦♦♦♦  Mega Bait to udane imprezy okolicznoœciowe, takie jak:

wesela, komunie, chrzciny, imprezy firmowe i inne.

♦♦♦♦♦  To równie¿ Kawiarnia z doskona³¹ kaw¹, deserami

i du¿ym wyborem drinków.

♦♦♦♦♦  CATERING dla Goœci indywidualnych i dla Firm.

♦♦♦♦♦  Menu Lunchowe, zamówienia na wynos, dowóz do Klienta.

Restauracja Mega Bait
zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹

tego odcinka II linii wzrós³ o

niemal 270 mln z³, co przy

ca³kowitym koszcie - 4,2 mld z³

jest jednak wzrostem zauwa-

¿alnym. Warto przypomnieæ, ¿e

60 proc. funduszy na ten cel

uzyskaliœmy ze œrodków unij-

nych. Sk¹d wzrost kosztów?

Dodatkowe œrodki poch³onê³o

nadprogramowe przek³adanie

kabli i podziemnej infrastruktury,

co wynika³o z braku aktualnych

planów starych, sto³ecznych in-

stalacji. Zdementowano w ten

sposób pog³oski, ¿e miasto ma

ponieœæ koszty zwi¹zane z osu-

niêciem siê ziemi na stacji

CNK. To wykonawca pokryje

te koszty.

Zmiany w komunikacji

O akceptacjê czêœci zmian

mieszkañcy zostali poproszeni

przez Zarz¹d Transportu

Miejskiego. Propozycje zmian

zosta³y przyjête co najmniej

sceptycznie. Z niezadowoleniem

odniesiono siê do propozycji

skrócenia linii 527, sugestie

mieszkañców zostan¹ wiêc

rozwa¿one, podobnie jak po-

zostawienie dotychczasowej

trasy linii 105. Rozwa¿ane

bêd¹ równie¿ propozycje

mieszkañców dotycz¹ce linii 506.

To, co z pewnoœci¹ zainte-

resuje naszych czytelników z

Pragi Pó³noc i Targówka, to

fakt, i¿ trasy linii 512, 527, 738

i 805 zostan¹ skrócone do

Dworca Wileñskiego. Przystanki

bêd¹ tu rozmieszczone wzd³u¿

Jagielloñskiej i Wileñskiej.

Poza lini¹ 160 pojawi siê linia

260 i bêdzie kursowaæ do

Dworca Wileñskiego z czêsto-

tliwoœci¹ co 5 minut. Linia 718

zatrzyma siê znów na pêtli Ki-

jowska, przy Dworcu Warszawa

Wschodnia, zaœ linia 338 w dni

powszednie pojedzie ulic¹

D¹browszczaków.

Mieszkañcy Pragi Po³udnie

bêd¹ mogli skorzystaæ z linii

102 i 125 na pêtli przy stacji

metra Stadion Narodowy. 102

dojad¹ do metra mieszkañcy

Grochowa i Kamionka, zaœ 125

– mieszkañcy Anina i ca³ej ulicy

Grochowskiej. Zmianie ulegnie

trasa linii 166 – dojedziemy ni¹

do pêtli PKP Olszynka Gro-

chowska i w kierunku ulicy

Waszyngtona. Na tym odcinku

linia zast¹pi autobus 102.

Na dawn¹ trasê powróci

tramwaj nr 3 Annopol – Goc³a-

wek, nr 4 – ¯erañ Wschodni –

Wyœcigi, nr 6 – Ko³o – Goc³a-

wek, nr 18 – Wyœcigi – ¯erañ

FSO, nr 22 – Piaski – Wiatraczna,

nr 25 – Banacha – Annopol

i nr 26 – Górczewska – Wia-

traczna. Tramwaj nr 24 poje-

dzie z Nowego Bemowa do

pêtli na Wiatracznej, a nie jak

dotychczas do pêtli Goc³awek,

zaœ nr 28 pojedzie z Ko³a do

Bazyliki przy Kawêczyñskiej,

a nie – jak dot¹d – do pêtli

¯erañ FSO.

Kolejnych 11 stacji II linii

metra ma powstaæ do 2022 r.

Na pocz¹tek zostan¹ wybudo-

wane trzy stacje w kierunku

Woli i trzy stacje w kierunku

Pragi. Inwestor, Metro Warszaw-

skie, zapowiada rozpisanie

przetargu na ten odcinek ju¿

na jesieñ 2014, zaœ pocz¹tek

robót jeszcze w tym roku.

Zobaczymy, jak to bêdzie w

praktyce. Wszak przed nami

wybory samorz¹dowe, a obiet-

nice wyborcze nie zawsze s¹

dotrzymywane.               (egu)

„Przesz³oœæ dla przysz³oœci”

ukowej i materia³owej pomocy

jego i kierowanych przez

niego zespo³ów, dosz³o nie

tylko do odbudowy Zamku

Królewskiego w Warszawie, ale

równie¿ do wyposa¿enia go

w autentyczne dzie³a sztuki,

które podczas wojny zabezpieczy³

w Muzeum Narodowym.

Z inicjatywy Zarz¹du G³ów-

nego Towarzystwa Przyjació³

Warszawy rok 2014 zosta³

og³oszony Rokiem Profesora

Stanis³awa Lorentza. 13 czerwca

w Sali Kinowej Muzeum Naro-

dowego odby³o siê uroczyste

spotkanie, po³¹czone z pre-

mier¹ filmu dokumentalnego

„Stanis³aw Lorentz. Pamiêæ

zapisana w kadrze”, w re¿yserii

Joanny Pieciukiewicz. Profesora

Lorentza wspominali m.in.:

jego kolega, prof. Janusz Durko,

dyrektor  Muzeum Narodowego

dr Agnieszka Morawiñska i

Zofia Koz³owska. Podziêkowano

osobom i instytucjom, kontynu-

uj¹cym dzia³ania Stanis³awa

Lorentza i wspieraj¹cym Towa-

rzystwo Przyjació³ Warszawy.

Od roku prezesem Zarz¹du

G³ównego TPW jest Beata

Michalec. W Warszawie dzia³a

17 oddzia³ów TPW. Oddzia³em

Bródno kieruje Regina G³u-

chowska, Oddzia³em Bia³o³êka

– Mariola Rabczon, Oddzia³em

Praga – Dorota Zbiñkowska.

Do ciesz¹cych siê du¿ym za-

interesowaniem akcji TPW

nale¿¹ konkursy wiedzy o

Warszawie i doroczny konkurs

„Warszawa w kwiatach”.

W bie¿¹cym roku TPW or-

ganizuje cykl spotkañ histo-

rycznych „Ludnoœæ cywilna w

Powstaniu Warszawskim”. 5

lipca tematem by³y niemieckie

akcje niszczenia polskiej

inteligencji na pocz¹tku II

wojny œwiatowej. 9 sierpnia

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

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

poz. 687 j.t., ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postêpowania

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

5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 j.t. ze zm.), art. 1 ust. 1

ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r.

Nr 41 poz. 361 j.t., ze zm.),

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

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

Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, 03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, z³o¿ony 17 czerwca

2014 roku, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizacjê inwestycji drogowej

polegaj¹cej na budowie ulicy 10 KL na odcinku od ulicy Mochtyñskiej do ulicy
Mañkowskiej w zakresie budowy jezdni z jednostronnym chodnikiem, odwodnienia

do skrzynek rozs¹czaj¹cych wraz z wycink¹ drzew i krzewów w Warszawie w Dzielnicy
Bia³o³êka

- na terenie dzia³ek z obrêbu 4-16-11, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 90/2, 91/1,

92/1, 90/8, 91/5, 104/14, 92/2 – cz. (dz. projektowana 92/3), 93/7 – cz. (dz. projektowana 93/8).

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

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

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

pracy Urzêdu, do czasu wydania decyzji.

Budowa II linii metra

– na koñcówce
dokoñczenie ze str. 1

dokoñczenie ze str. 1

Poza sprawami proceduralnymi na ostatniej sesji radni

przeg³osowali zmiany w bud¿ecie Bia³o³êki na ten rok.

Blisko 425 tys. z³ planuje siê przeznaczyæ na zakup

materia³ów i wyposa¿enia, zakup pomocy naukowych,

pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek, op³acenie wydatków na

energiê elektryczn¹ i na remonty w szko³ach podstawowych

i gimnazjach. Œrodki pochodz¹ ze zwiêkszonej iloœci umów

wynajmu pomieszczeñ.                                             (egu)

LX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wydatki na szko³y
odbêdzie siê spotkanie pt.

„Kamienne niebo”.

Szczegó³owe informacje

mo¿na uzyskaæ w siedzibie

Towarzystwa Przyjació³ War-

szawy, Plac Zamkowy 10; tel.

22 831 61 75; www.tpw.org.pl

oraz na facebooku.

Oprac. K.

Podziêkowania dla prezesa TPW Beaty Michalec, w imieniu ZG Tow. Przyj. Warszawy

sk³adaj¹: Gra¿yna Dworakowska, Tadeusz Otulak, Sebastian Stranianek

Nastêpna gazeta - 27 sierpnia

Od 14 lipca do 17 sierpnia redakcja bêdzie nieczynna.

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
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