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� 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. 3

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WX/092/P

♦♦♦♦♦ Badania techniczne - poj. do 3,5 tony   ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ Motocykle

ul. Jagielloñska 69, tel. 22 676-29-51

poniedzia³ek-pi¹tek 600-2200, sobota 700-1500

be
zp
³at
nie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 24 (443) 1 grudnia 2010 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25 000 egz.

CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH

- do 250 000 bez porêczycieli

- minimalny dochód 370 z³

- decyzja kredytowa w 5 minut

KREDYT KONSOLIDACYJNY:

Na sp³atê innych kredytów

Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹

Plus dodatkowa gotówka

Dla wszystkich do 20 000 z³

na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,

bez zaœwiadzeñ

W ofercie linie kredytowe:

- bez BIK

- bez zgody wspó³ma³¿onki/a

- bez uregulowanej s³uzby wojskowej

Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18

Znajdziesz nas:

ul. Targowa 66 paw. 31

22 499 87 09, 502 130 300

Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A

22 423 81 81, 500 037 177

STOMATOLOGIA

ESTETYCZNA

Protetyka ♦♦♦♦♦  Chirurgia ♦♦♦♦♦  Implanty ♦♦♦♦♦  RTG

GINEKOLOGIA
ci¹¿y, ginekologiczne, piersi,

tarczycy, jamy brzusznej

Wymra¿anie nad¿erek ♦♦♦♦♦  Leczenie hormonalne

♦♦♦♦♦  Ci¹¿a - wczesne wykrywanie wad p³odu

BADANIA LABORATORYJNE

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50

www.demeter.com.pl

USG

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

tel. 22 678-19-29, 22 678-29-34

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 22 773-56-48

www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

dokoñczenie na str. 2

Bal  Sylwestrowy

tel. 602-274-531

„Bia³a Orchidea” ul. Bia³o³êcka 281

www.sala-bialaorchidea.pl

WESELA, KOMUNIE, CHRZCINY

Wszystkie osoby maj¹ce

trudnoœci ze s³yszeniem

mog¹ bezp³atnie zbadaæ

s³uch i zasiêgn¹æ fachowej

porady audioprotetyka w

gabinecie firmy Fonikon,

który mieœci siê vis a` vis

Szpitala Bródnowskiego

przy ulicy Kondratowicza 37,

nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-

ró¿nienia Firma Godna Zaufa-

nia 2008. Proponuje szeroki

wybór nowoczesnych apara-

tów s³uchowych i akcesoriów

firmy Oticon, która od ponad

100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom

s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj

s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

ŒWI¥TECZNA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

Oko³o 20 paŸdziernika nasyp

zachodniego przyczó³ka mostu

osi¹gn¹³ ju¿ wiadukt nad Wis³o-

strad¹, zniknê³a ca³kowicie sta-

ra jezdnia arterii, zamiast niej

pojawi³a siê druga po³owa wia-

duktu dla samochodów i trwa-

³y prace przy wiadukcie, a ra-

czej tunelu tramwajowym, któ-

re polega³y na wylewaniu ostat-

niej ju¿, chroni¹cej wiadukt,

warstwy betonu. Na skarpach

³¹cznic uk³adano tzw. geokra-

tê. Jest to specjalna geosynte-

tyczna, mocna i wytrzyma³a

konstrukcja. Coœ w rodzaju

przestrzennej siatki, przypomi-

naj¹cej wygl¹dem plaster mio-

du. Geokrata bêdzie wype³nia-

na humusem – ¿yzn¹, próch-

nicz¹, organiczn¹ warstw¹ gle-

by. Geokrata wype³niona hu-

musem znakomicie zabezpie-

czy skarpy przed erozj¹ spowo-

dowan¹ np. zmiennymi warun-

kami atmosferycznymi. W tym

samym czasie koñczy³y siê ro-

boty przy œcianach oporowych

po lewej stronie Wis³y.

Listopadowy

raport z TMP
Mamy pocz¹tek grudnia, z budow¹ Mostu Pó³noc-

nego rozstaliœmy siê w po³owie paŸdziernika. Dziœ

wracamy, by przyjrzeæ siê postêpom prac.

Przypomnijmy: na po-

wierzchni 10 tys. m2 znajdzie

siê szpitalny oddzia³ ratunko-

wy, oddzia³ intensywnej opieki

medycznej z 10 ³ó¿kami, cen-

tralny blok operacyjny z oœmio-

ma salami operacyjnymi, 10-

³ó¿kow¹ sal¹ wybudzeniow¹ i

20 ³ó¿kami pooperacyjnymi,

zak³ad radiologii z tomografem

(obecnie trwa monta¿ kompu-

tera; ³¹cznie potrwa to ponad

2 tygodnie, bo do przeniesie-

nia trzeba go by³o ca³kowicie

rozmontowaæ; przez ten okres

pacjenci szpitala maj¹ zapew-

nion¹ diagnostykê tomogra-

ficzn¹ w innych oœrodkach)

oraz laboratorium. Na dwóch

ostatnich piêtrach ulokowana

bêdzie chirurgia ogólna i na-

czyniowa – ³¹cznie 70 ³ó¿ek.

Otwarte drzwi szpitala
18 listopada, po po³udniu, przez parê godzin mieszkañcy

mogli ogl¹daæ nowo wybudowany pawilon A2 w Szpitalu Pra-

skim. Sam jednak nowoczesny obiekt zostanie oddany pacjen-

tom zapewne dopiero na prze³omie roku, jak mówi dyrektor

szpitala, Pawe³ Obermeyer. Wi¹¿e siê to z dosyæ d³ugotrwa³¹

procedur¹ tzw. odbiorów technicznych. Na pocieszenie mo¿-

na dodaæ, ¿e przecie¿ – gdyby obiekt ju¿ normalnie funkcjo-

nowa³ – takie zwiedzanie by³oby nie do pomyœlenia.

Nadal w decyzyjnym zawie-

szeniu jest budowa ³¹cznika.

dokoñczenie na str. 4

Kogo

wybraliœmy?
czytaj na str. 6

Chodzi o dwa 118-metrowe

budynki, które chce zbudowaæ w

pobli¿u skrzy¿owania ulic Po-

etów i Modliñskiej firma BARC.

Wie¿owce, o 10 m wy¿sze od

hotelu Novotel (dawne Forum),

maj¹ byæ postawione na wspól-

nym szeœciopiêtrowym postu-

mencie, w którym znalaz³yby siê

powierzchnie handlowe i biura.

Decyzja przeciw

œrodowisku

BARC

Urzêdnicy miejskiego Biura Ochrony Œrodowiska nie widz¹

przeszkód, by w Bia³o³êce, wœród niskiej zabudowy i nieopodal

zabytkowych dêbów zbudowano dwa 35-piêtrowe wie¿owce. Nie

bacz¹c na uchwalone niedawno zmiany w Studium uwarun-

kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.

Warszawy, ograniczaj¹ce wysokoœæ budynków w tym rejonie,

wydali inwestorowi pozytywn¹ decyzjê œrodowiskow¹,

potrzebn¹ do uzyskania pozwolenia na budowê.

W sumie budynki mia³yby po-

mieœciæ 600 mieszkañ, posiada-

j¹cych, jak zaznacza inwestor,

piêkny widok na otaczaj¹ce te-

reny zielone, dolinê Wis³y, a na-

wet Zalew Zegrzyñski.

Takich widoków nie mieliby

ju¿ za to mieszkañcy okolicz-

nych domów jednorodzinnych,
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Restauracja Mega Bait
ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33

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

Restauracja Mega Bait - po³o¿ona w cieniu stuletnich dêbów

(w s¹siedztwie Ratusza Bia³o³êka)

zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹.

♦♦♦♦♦  Mi³a atmosfera, przytulne wnêtrze i profesjonalna obs³uga.

♦♦♦♦♦  Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i spotkania firmowe.

♦♦♦♦♦  Od pn. do pt. w godz. 12.00-16.00 oferujemy zestawy lunchowe.

♦♦♦♦♦  Przyjmujemy zamówienia na wynos, dowozimy do klienta.

♦♦♦♦♦  Imprezy wigilijne i karnawa³owe dla firm

   i Goœci indywidualnych

♦♦♦♦♦  Zorganizuj u nas swoj¹ Imprezê Sylwestrow¹

♦♦♦♦♦  W grudniu upominki dla naszych Goœci

♦♦♦♦♦  Catering dla firm i osób prywatnych.

♦♦♦♦♦  Piwo beczkowe Heineken.

♦♦♦♦♦  Du¿y wybór drinków alkoholowych

   i bezalkoholowych.

Ka¿dy z nas odczuwa lêk i

strach. S¹ one czêœci¹ naszego

doœwiadczenia. Przecie¿ wszy-

scy przestraszylibyœmy siê, wi-

dz¹c pêdz¹cy na nas samochód

i wszyscy odczulibyœmy lêk, gdy-

by kazano nam wykonaæ trudne

zadanie, do którego nie byliby-

œmy przygotowani. Jeœli jednak

obie te emocje przeszkadzaj¹

nam w funkcjonowaniu, to mamy

do czynienia z zaburzeniami lê-

kowymi. Nale¿y wtedy udaæ siê

po pomoc do specjalisty, który

poka¿e nam, jak okie³znaæ na-

sze emocje. Pamiêtajmy, ¿e lêk

i strach maj¹ prawo siê poja-

wiaæ. Pozwalaj¹ nam zaadapto-

waæ siê do otoczenia, w którym

przysz³o nam ¿yæ. Lêk jest naj-

bardziej pierwotn¹ emocj¹, jaka

pojawi³a siê u cz³owieka.

Na pocz¹tku nale¿y nauczyæ

siê odró¿niaæ strach od lêku. O

strachu mówimy, jeœli obawê

budzi konkretny przedmiot. Na-

tomiast lêk jest to uczucie ogól-

nej niepewnoœci wobec nie-

okreœlonego zagro¿enia. Lêk

mo¿e mieæ ró¿ne postacie:

- fobii (lêk przed np. wê¿ami)

- stresu pourazowego (na

nowo ci¹gle prze¿ywamy trau-

matyczn¹ sytuacjê)

- paniki (boimy siê, choæ nic

konkretnego nam nie zagra¿a)

- agorafobii (lêk przed miej-

scami, sytuacjami, z których

ciê¿ko uciec)

- lêku pod postaci¹ natrêt-

nych myœli i powtarzanych bez-

sensownie zachowañ.

Lêk powoduje uczucie niepo-

koju i wzrost pobudzenia; prze-

¿ywaj¹c lêk mo¿na zaobserwo-

waæ ró¿ne reakcje fizjologiczne,

jak: dr¿enie r¹k czy nóg, zawro-

ty g³owy, parcie na pêcherz,

przyspieszone bicie serca,

wzmo¿one pocenie siê. Zaczy-

naj¹ pojawiaæ siê myœli: coœ mi

siê zaraz stanie, bêdê mia³a

zawa³, duszê siê, zaraz zemdle-

jê. Prowadzi to na ogó³ do

ucieczki od stresuj¹cej nas sy-

tuacji lub stanu tzw. zamro¿enia:

nie jesteœmy w stanie nic zrobiæ.

Stoimy jak przys³owiowy s³up

soli. Wpadamy w b³êdne ko³o

myœlenia: skoro wydawa³o mi

siê, ¿e zemdlejê jak by³ t³ok w

autobusie, to wiêcej do niego nie

wsi¹dê; na pewno nikt mi nie

udzieli wtedy pomocy. Im bar-

dziej unikamy sytuacji, w których

odczuwamy dyskomfort, tym

bardziej czujemy siê zagro¿eni.

W tym miejscu warto wspo-

mnieæ o charakterystycznych

przekonaniach, które pojawiaj¹

siê w zaburzeniach lêkowych:

- jeœli zacznê siê trz¹œæ, lu-

dzie pomyœl¹, ¿e jest coœ z³e-

go ze mn¹ – wariujê,

- jeœli bêdê siê martwi³, za-

pobiegnê zagro¿eniu,

- jeœli wpadnê w panikê, ser-

ce mi pêknie,

- jeœli mam dziwne objawy,

to znaczy ¿e jestem chory.

Je¿eli ktoœ z Pañstwa, czyta-

j¹c ten artyku³ pomyœla³, ¿e jest

to o nim, powinien skorzystaæ z

pomocy. To nic z³ego nie móc

poradziæ sobie ze swoimi emo-

cjami. Ponad 3% populacji ma

zaburzenia lêkowe, a ok. 50%

przechodzi³o je w dzieciñstwie.

Nawet 9% populacji zachoruje

w ci¹gu ca³ego ¿ycia.

Terapia leczenia zaburzeñ lê-

kowych, szczególnie poznawczo

– behawioralna, skupia siê na

redukcji objawów lêku za po-

moc¹ relaksacji, technik wyobra-

¿eniowych (to ten bardzo przy-

jemny element pracy); zmniej-

szeniu nasilenia lêku, za pomoc¹

zmiany nieprawid³owych przeko-

nañ, na bardziej adaptacyjne -

zdrowsze; na nauce umiejêtno-

œci radzenia sobie z trudn¹ sytu-

acj¹, zamiast ucieczki oraz na

poprawie kontaktów interperso-

nalnych: trening umiejêtnoœci

spo³ecznych i asertywnoœci, ra-

dzenia sobie ze stresem.

Katarzyna G³owacka - ctik.pl

Kto i o co zazdrosny?

Okazuje siê, ¿e ludzie niskie-

go wzrostu s¹ bardziej zazdroœni

ni¿ ci œredni i wysocy. Zwi¹zek

miêdzy wzrostem a odczuwa-

niem zazdroœci odkryli holender-

scy i hiszpañscy naukowcy. Prze-

badali pó³ tysi¹ca kobiet i mê¿-

czyzn, którzy deklarowali wiêksz¹

lub mniejsz¹ zazdroœæ o swoich

partnerów. Zapytali równie¿ bada-

nych, jakie sytuacje wywo³uj¹ w

nich zazdroœæ. Okazuje siê, ¿e

mê¿czyŸni s¹ najbardziej zazdro-

œni o bogatych, atrakcyjnych i sil-

nych konkurentów. Z badañ wy-

nika, ¿e najmniej zazdroœni s¹

wysocy panowie. Kobiety za to

zazdroszcz¹ sobie przede

wszystkim atrakcyjnych partne-

rów. Najmniej zazdrosne s¹ na-

tomiast panie œredniego wzrostu

i to one odczuwaj¹ najmniejsze

zagro¿enie ze strony pañ niskie-

go i wysokiego wzrostu.

Agata Pêkacz - ctik.pl

Strach lêkowi nierówny
Tym artyku³em chcielibyœmy przybli¿yæ Pañstwu jedn¹

z najbardziej charakterystycznych i najczêœciej pojawiaj¹-

cych siê w naszym ¿yciu emocji, jak¹ jest lêk.

Decyzja przeciw œrodowisku
usytuowanych przy ulicy Poetów

i mieszkañcy osiedla Winnica,

gdzie budynki wielorodzinne nie

przekraczaj¹ 4 kondygnacji. Nie-

daleko przechodzi te¿ ulica Le-

œnej Polanki, wzd³u¿ której rosn¹

zabytkowe dêby. Budowanie

wie¿owców w takim otoczeniu

wydaje siê absurdalne, widocz-

nie jednak nie dla urzêdników

Biura Ochrony Œrodowiska, któ-

rzy 9 listopada 2010 wydali de-

cyzjê nr 963/OŒ/2010 o œrodo-

wiskowych uwarunkowaniach

zgody „na realizacjê przedsiê-

wziêcia polegaj¹cego na budo-

wie budynków wysokoœciowych

o funkcji mieszkalno-us³ugowo-

gara¿owej w rejonie ulic Poetów

i Modliñskiej”. Nie jest to pierw-

sza taka decyzja.

19 stycznia 2009 r. Biuro

Ochrony Œrodowiska wyda³o de-

cyzjê uwarunkowañ œrodowisko-

wych nr 48/OŒ/2009, z której wy-

nika³o, ¿e nie widzi przeszkód,

aby w tej czêœci Bia³o³êki, na

obrze¿ach miasta, niedaleko sta-

rego drzewostanu stanê³y dwie

wie¿e. Decyzja ta zosta³a jednak

10.09. 2009 r. uniewa¿niona przez

Samorz¹dowe Kolegium Odwo-

³awcze (SKO), które nakaza³o po-

nowne rozpatrzenie sprawy przez

organ pierwszej instancji.

BARC poskar¿y³ siê do Wo-

jewódzkiego S¹du Administra-

cyjnego. 17.06.2010 WSA od-

dali³ skargê firmy BARC na

decyzjê SKO. BARC znowu

siê odwo³a³, tym razem do

Naczelnego S¹du Administra-

cyjnego. Taki jest stan aktual-

ny, bowiem NSA jeszcze nie

wypowiedzia³ swojego zdania.

W tym momencie co najmniej

dziwna wydaje siê dwutoro-

woœæ dzia³ania organów admi-

nistracji publicznej. Biuro

Ochrony Œrodowiska zamiast

poczekaæ na wyrok s¹du, nagle

wydaje swoj¹ decyzjê, tak jak-

by ¿y³o w³asnym ¿yciem. Wy-

gl¹da na to, ¿e s¹dy rozpatruj¹

sprawy sobie, a urzêdy - sobie.

Niezrozumia³e jest równie¿

to, jak specjaliœci i obroñcy œro-

dowiska naturalnego mog¹ nie

zauwa¿aæ zagro¿eñ, które ta

inwestycja niesie dla œrodowi-

ska naturalnego. Nie chodzi

tylko o parkingi samochodowe.

Tak du¿a inwestycja bêdzie

wymaga³a doprowadzenia wie-

lu mediów, a w zwi¹zku z tym

konieczna bêdzie budowa in-

frastruktury komunalnej o

znacznych przekrojach, z czym

zwi¹zane s¹ zak³ócenia pozio-

mu wód gruntowych. Obni¿e-

nie poziomu wód gruntowych

spowoduje zniszczenie staro-

drzewu i nowych nasadzeñ na

posesjach przy ul. Poetów i Mo-

dliñskiej. Niebagatelny jest rów-

nie¿ problem ruchu samocho-

dowego i zwiêkszonej emisji

spalin oraz zwiêkszenia pozio-

mu ha³asu. Nie bez znaczenia

dla obecnych mieszkañców

jest te¿ ograniczenie przez

dwie wie¿e o wysokoœci 118 m

œwiat³a s³onecznego od strony

po³udniowo-wschodniej i wy¿ej

wspomnianego widoku.

Wydanie przez Biuro Ochro-

ny Œrodowiska pozytywnej dla

inwestora decyzji œrodowiskowej

dziwi zw³aszcza w kontekœcie

zmian, jakie niedawno, to jest 7

paŸdziernika br. przeg³osowa³a

Rada Miasta w Studium uwarun-

kowañ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego m.st.

Warszawy, przewiduj¹cym w

tym rejonie zabudowê nie wy-

¿sz¹ ni¿ 20 metrów nad poziom

terenu. Dlaczego nie respektuje

siê postanowieñ Studium?

Z proœb¹ o wyjaœnienie tych

wszystkich spraw zwróciliœmy

siê do Agnieszki K³¹b z Biura

Prasowego Urzêdu Miasta.

Dostaliœmy bardzo szczegó-

³ow¹ odpowiedŸ, która jednak

nie do koñca rozwiewa nasze

w¹tpliwoœci.

Z wyjaœnienia wynika, ¿e Pre-

zydent m.st. Warszawy ustali³

œrodowiskowe uwarunkowania

dla przedsiêwziêcia firmy

BARC, maj¹c na uwadze orze-

czenia Samorz¹dowego Kole-

gium Odwo³awczego i nie ma tu

mowy o ¿adnych rozbie¿no-

œciach. Decyzjê wydano w wy-

niku analiz i uzgodnieñ, które

wykaza³y „mo¿liwoœæ realizacji

przedmiotowej inwestycji zgod-

nie z warunkami okreœlonymi w

przywo³anej powy¿ej decyzji

oraz po spe³nieniu wymogów

wynikaj¹cych z przepisów usta-

wy „Prawo ochrony œrodowi-

ska”. Na podstawie przeprowa-

dzonego postêpowania admini-

stracyjnego stwierdzono, ¿e

przedmiotowe zamierzenie in-

westycyjne (tj. budowa 35-piê-

trowych wie¿owców - przyp.

red.) jest zgodne z przepisami i

niczemu nie szkodzi.

Na zarzut o nierespektowa-

nie postanowieñ w³aœnie

uchwalonego Studium uwarun-

kowañ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego m.st.

Warszawy odpowiedziano, ze

Studium nie jest prawem miej-

scowym i nie podlega analizie

w przedmiotowym postêpowa-

niu administracyjnym.

Nasuwa siê wiêc pytanie: po

co w takim razie uchwalono Stu-

dium uwarunkowañ, skoro i tak

nikt go nie bierze pod uwagê?

Jest to b³¹d, gdy¿ Naczelny S¹d

Administracyjny wrêcz nakazuje

uwzglêdnianie zapisów Studium

(11OSK 1250/08 z dnia

06.08.2009). Biuro Ochrony Œro-

dowiska twierdzi, ¿e kieruje siê

ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzenne-

go. Jednak obowi¹zuj¹cy miej-

scowy plan zagospodarowania

nie okreœla górnej wysokoœci bu-

dynków. Jest w nim tylko zapis o

minimalnej wysokoœci. W takim

wypadku, kiedy przepisy nie s¹

precyzyjne, nale¿y kierowaæ siê

zapisami Studium, które co praw-

da nie jest prawem miejscowym,

ale zawiera wytyczne do uchwa-

lenia planów miejscowych, przy-

gotowywanych od 3 lat.

Do tematu Decyzji o œrodowi-

skowych uwarunkowaniach zgo-

dy na budowê przez firmê BARC

dwóch budynków wysokoœcio-

wych w rejonie ul. Poetów powró-

cimy w nastêpnym numerze ga-

zety, bo niby wszystko jest zgod-

ne z prawem, ale jest to prawo

mocno naci¹gane.                     J.

dokoñczenie ze str. 1
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PROFSJONALNIE

• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach

- konsolidacyjny

- hipoteczny

• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25

- obok US Praga Pd.

tel. 22 494 30 95, 790 760 460

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Listopadowy raport z TMP
W koñcówce paŸdziernika rozpoczê-

³y siê prace przy wiadukcie po prawej

stronie Wis³y. Sta³o siê to mo¿liwe po

rozebraniu starej jezdni ulicy Modliñ-

skiej. Ów wiadukt bêdzie wyposa¿ony

w dwa pasy ruchu, po których pojazdy

bêd¹ przeje¿d¿aæ nad wêz³em Modliñ-

ska. Pod³o¿e pod wiaduktem jest

wzmacniane kolumnami, wykonywany-

mi przy u¿yciu technologii wg³êbnego

mieszania na mokro. W skrócie polega

to na umieszczaniu w gruncie kolumn,

które s¹ formowane z cementu miesza-

nego z materia³em gruntowym. Specjal-

ne mieszad³o z rurowym wk³adem

wwierca siê w ziemiê. Przez rurê t³o-

czony jest cement. Kolumny tego typu,

to kolumny DSM (skrót od angielskiej

nazwy technologii – Deep Soil Mixing).

W paŸdzierniku pisaliœmy o monto-

waniu specjalnych wózków, s³u¿¹cych

do zbrojenia i betonowania p³yty mo-

stu, niejako w biegu. Wózki ju¿ pracuj¹,

wartko montuj¹c zbrojenia p³yty i u³a-

twiaj¹c jej betonowanie. Zakoñczy³ siê

proces nasuwania konstrukcji mostu

miêdzy wschodnim przyczó³kiem, a wia-

duktem nad Œwidersk¹. Usuniêcie stam-

t¹d ogromnego dŸwigu umo¿liwi³o wej-

œcie z pracami na Œwidersk¹, gdzie po-

wstanie jej nowa nawierzchnia. Przy

wiadukcie trwaj¹ równolegle – budo-

wa schodów i szybu windy. W koñców-

ce pierwszej dekady listopada, na za-

chodniej jezdni Wis³ostrady uk³adano

krawê¿niki i trwa³y przygotowania do

wylania podstawowych warstw masy bi-

tumicznej, na odcinku od wiaduktu Ma-

rymonckiej w kierunku centrum stoli-

cy. Prawie gotowe by³y ju¿ dwie œciany

oporowe, które musz¹ utrzymaæ nasyp

jezdni trasy mostu. Za wiaduktem po-

wstaj¹ dwie kolejne œciany oporowe.

Zainicjowany na pocz¹tku listopada

proces podnoszenia fragmentu stalowej

konstrukcji mostu, pomiêdzy podpora-

mi nurtow¹ i l¹dow¹ na kilka dni zo-

sta³ przerwany. Budowniczowie walczyli

z silnym wiatrem i - niestety - musieli

siê poddaæ. Wielokrotnie podczas tej bu-

dowy natura pokazywa³a, ¿e ciê¿ko z

ni¹ wygraæ. Kiedy wiatr usta³, prace

ruszy³y na nowo. W przypadku tego

fragmentu mostu, zamiast dŸwigów wy-

korzystano olejowe si³owniki. Urz¹dze-

nia zosta³y zamontowane na obu pod-

porach, konstrukcja by³a lekko unoszo-

na przez si³owniki i montowana w miej-

scu docelowym, czyli na podporach.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦♦♦♦♦ wesela   ♦♦♦♦♦ bankiety

♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe   ♦♦♦♦♦ 130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25

www.domweselny.waw.pl

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

dokoñczenie ze str. 1 Na budowê Mostu Pó³nocnego powró-

cimy na pocz¹tku stycznia. Trzymamy

kciuki, by zimowa aura nie pokrzy¿o-

wa³a planów budowniczych przeprawy.

(egu)
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Zrób zdjêcie Pragi

Serdecznie dziêkujê wszystkim,

którzy w wyborach 21 listopada

oddali na mnie swój g³os.

W pracy Sejmiku Wojewódzkiego bêdê walczy³

o takie decyzje, które bêd¹ mia³y wp³yw

na poprawê stanu zdrowia mieszkañców Mazowsza.

Jako lekarz dobrze wiem, jakie s¹ potrzeby.

Obiecywa³em to podczas kampanii wyborczej,

a s³owa zawsze dotrzymujê!

Pawe³ Obermeyer

Otwarte drzwi szpitala
dokoñczenie ze str. 1

S¹ na to pieni¹dze – 1,6 mln

z³, jest pozwolenie na budo-

wê i projekt, ale nie ma zgody

Biura Polityki Zdrowotnej. A

bez tego nie mo¿na ruszyæ.

Oprócz tego, ¿e dziêki ³¹czni-

kowi nie trzeba ju¿ by³oby pa-

cjentów przewoziæ na wóz-

kach przez teren szpitala (co

w deszczu, œniegu i mrozie

ur¹ga³o warunkom, jakich siê

mo¿na spodziewaæ w XXI wie-

ku), to dodatkowo w ³¹czniku

mia³o siê znaleŸæ pomieszcze-

nie na komorê hiperbaryczn¹

i wojewódzkie centrum toksy-

kologii. Obecnie w Warszawie

jest tylko jedna komora hiper-

baryczna, w szpitalu MSWiA,

a zapotrzebowanie na lecze-

nie czystym tlenem jest

ogromne: od coraz powszech-

Uczestnicy warsztatów wy-

konali ok. 300 zdjêæ. Kilkana-

œcie z nich zaprezentowano na

wystawie w Galerii Centrum

Handlowego Warszawa Wileñ-

ska. Zdjêcia, opatrzone dow-

cipnymi podpisami, pokazywa-

³y powszechnie znane obiek-

ty, ale tak¿e miejsca, które

wzbudzi³y najwiêksze zainte-

resowanie autorów fotografii.

By³a „Cerkiew pod pr¹dem”,

„Œpi¹cy rycerze ze wschodu”,

„Stadion nie do Poznania”,

„Matka Boska Niebiesko-Z³o-

ta z Brzeskiej o brzasku”,

„Guma ze Stalowej, który za-

wsze by³ z gumy i zawsze ju¿

bêdzie”, „Na Panieñskiej pan

Janek hoduje warszawianki,

po nasiona przyje¿d¿aj¹ a¿ z

Mokotowa i Woli”; na oponie

wyros³y kwiaty.

To zdjêcia wykonane pod

wp³ywem chwili, nie przemyœla-

ne, nie wykoncypowane – za-

pewnia Cezary Ciszewski.

Wiem, ¿e praskie dzieci, o któ-

rych tak Ÿle mówi siê w War-

szawie, maj¹ olbrzymi¹ wy-

obraŸniê. Celem warsztatów

jest nie tylko edukacja, ale

przede wszystkim wyra¿enie

to¿samoœci œrodowisk lokal-

nych poprzez obraz oraz przy-

gotowanie m³odzie¿y do aktyw-

nego uczestnictwa w kulturze.

Zdjêcia wygl¹daj¹ jak obra-

zy, a wykonano je telefonem

komórkowym. Pokazuj¹, ¿e

sztukê mo¿na robiæ w³asnym

sumptem. Pokazuj¹ Pragê w

niezwyk³ych ujêciach, zachê-

caj¹ do ogl¹dania obiektów

odrestaurowanych i czekaj¹-

cych na odrestaurowanie –

Do 17 grudnia trwa drugi etap niezwyk³ego przedsiê-

wziêcia, które rozpoczê³o siê latem. Cezary Ciszewski –

dokumentalista, varsavianista, autor projektu „Miasto

w komie” i siostrzanego „Praga w komie” – zorganizo-

wa³ dla dzieci z Pragi zajêcia z techniki realizacji filmów

i reporta¿y przy u¿yciu telefonu komórkowego.

oceni³a Monika Lewczuk,

rzecznik prasowy CH Warsza-

wa Wileñska.

Podczas wernisa¿u 17 listo-

pada wrêczono nagrody auto-

rom najlepszych zdjêæ. Apara-

ty fotograficzne otrzymali: Anna

Stêpieñ, Aleksandra Chmie-

lewska i Dominik Jarczak.

„Praga w komie” jest jedn¹

z akcji, organizowanych przez

Centrum Handlowe Warsza-

wa Wileñska wspólnie z Urzê-

dem Dzielnicy Praga Pó³noc.

Bêdzie kontynuowana w for-

mie konkursu dla wszystkich

przyjació³ Pragi, na najcie-

kawsze zdjêcia, wykonane te-

lefonem komórkowym. Prace

w formie JPG o wymiarach

minimum 1200x1600 pikseli,

w plikach nie przekraczaj¹-

cych 1MB, nale¿y nadsy³aæ

do 17 grudnia, na adres

wilenska@mediadem.pl. Dla

autorów najlepszych prac

przewidziano atrakcyjne na-

grody, które zostan¹ rozdane

w drugiej po³owie grudnia.

Centrum Handlowe War-

szawa Wileñska by³o partne-

rem akcji „II Bieg dooko³a

Zoo”. W³¹czy³o siê w imprezy

organizowane przez Urz¹d

Dzielnicy Praga Pó³noc: pod-

czas Nocy Pragi – pierwszy po

prawej stronie Wis³y pokaz

sztucznych ogni z dachu CH;

podczas Kulmixtury przed

Centrum odby³ siê maraton

œwiatowych tañców, podczas

Œwiêta Wolnoœci – koncert ze-

spo³u Tilt. Podziêkowanie za

wspó³pracê i nadziejê na jej

kontynuowanie wyrazi³ wice-

burmistrz Artur Buczyñski.

Partnerami akcji „Praga w

komie” s¹: Dom Kultury „Pra-

ga”, Nove Kino Praha, Szpital

Praski i Warszawski Ogród

Zoologiczny.

W miejscu, gdzie robimy

zakupy, nawi¹zujemy i bêdzie-

my nawi¹zywali dialog ze

sztuk¹ – tak Centrum Handlo-

we Warszawa Wileñska cha-

rakteryzuje Cezary Ciszewski.

O wielu wydarzeniach kul-

turalnych, spo³ecznych i edu-

kacyjnych w CH Warszawa

Wileñska oraz w praskich

obiektach kultury mo¿na prze-

czytaæ w „Magazynie Wileñ-

ska”. Czy inne sto³eczne cen-

tra handlowe mog¹ siê po-

szczyciæ tak¹ form¹ kontaktu

z klientami?

                K.

niejszych zatruæ tlenkiem wê-

gla, przez oparzenia, a¿ po

wszelkiego typu zmiany skór-

ne, zwi¹zane m.in. z cukrzyc¹.

Warto przypomnieæ, ¿e na te-

renie Mazowsza nie ma ¿ad-

nego oœrodka profesjonalne-

go leczenia oparzeñ! Obiekcje

Biura Polityki Zdrowotnej co

do op³acalnoœci zakupu komo-

ry wynikaj¹ chyba z niewiedzy

na temat rozmiarów potrzeb i

s¹ tym bardziej dziwne, ¿e

Narodowy Fundusz Zdrowia

bez limitów refunduje wszyst-

kie zabiegi ratuj¹ce ¿ycie. Ko-

mora kosztuje oko³o 2-3 mln

z³ i na pewno szybko by siê

zamortyzowa³a. Natomiast

wojewódzkie centrum toksy-

kologii powsta³oby na bazie

istniej¹cego ju¿ III oddzia³u

ostrych zatruæ, który jest jed-

nym z dziewiêciu w Polsce i

jedynym w województwie.

Niecierpliwie czekamy na

s³uszne decyzje.                (T)

Wigilie

Fundacja Imperium Kobiet Biznesu i Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga zapraszaj¹

wszystkich mieszkañców wraz z dzieæmi, w³adze dzielnicy, przedstawicieli biznesu na spotkanie

„Warszawskie Wigilie”, które odbêdzie siê 5 grudnia w godzinach 13.00-18.00 w CPK ul.

Podskarbiñska 2. „Warszawskie Wigilie” - to podkreœlenie wielokulturowoœci Warszawy, to

przypomnienie naszych œwi¹tecznych tradycji, to tak¿e prezentacja ró¿nych smaków na sto³ach

wigilijno-œwi¹tecznych. W naszym spotkaniu bêdzie czeœæ artystyczna dla dzieci przygotowana

przez CPK, w spotkaniu bêd¹ uczestniczyæ liczne firmy, które swoj¹ hojnoœci¹ wspieraj¹ Fundacjê

Uwolnij Marzenia - Fundacjê która dzia³a na rzecz dzieci i m³odzie¿y. Wstêp wolny.

Lampy nad sto³em operacyjnym

Tu, obok siebie, jest 8 sal operacyjnych OIOM
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Mieszkañcy Bródna-Targówka-Zacisza

4 mandaty:

Jacek DUCZMAN (628)

Andrzej GAPYS (419)

Ma³gorzata KWIATKOWSKA (374)

S³awomir ANTONIK (281)

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010
Wyniki wyborów samorz¹dowych w Dzielnicy Bia³o³êka

(23 radnych, frekwencja - 47,7%)

Platforma Obywatelska - 12 mandatów:

Waldemar ROSZAK (1089 g³osów)

Piotr SMOCZYÑSKI (1077)

Pawe³ TYBURC (947)

Anna MAJCHRZAK (667)

Piotr JAWORSKI (642)

Mariusz WAJSZCZAK (613)

Agnieszka BOROWSKA (599)

Magdalena ROGUSKA (593)

El¿bieta ŒWITALSKA (499)

Ilona £¥CKA (380)

Zbigniew MADZIAR (341)

Marcin KOROWAJ (322)

Gospodarnoœæ - 4 mandaty:

Krzysztof PELC (607)

Wojciech TUMASZ (599)

Jerzy SMOCZYÑSKI (595)

Anna DZIEWULSKA (343)

Prawo i Sprawiedliwoœæ - 4 mandaty:

Piotr ORACZ (615)

Dariusz OSTROWSKI (567)

Pawe³ ZAJC (340)

Marek SZTORC (324)

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2 mandaty:

Agnieszka JADCZYSZYN (375)

Marek PROCKI (255)

Wyniki wyborów samorz¹dowych w Dzielnicy Targówek

(25 radnych, frekwencja - 42,5%)

Prawo i Sprawiedliwoœæ - 9 mandatów:

Agnieszka KACZMARSKA (1189)

Mi³osz STANIS£AWSKI (1109)

Anna MOCZULSKA (833)

Maciej JANKIEWICZ (680)

Krzysztof SIRKO (663)

Marcin SK£ODOWSKI (653)

Urszula SUZDALCEW (550)

Tomasz CICHOCKI (389)

Grzegorz GOLEC (241)

Platforma Obywatelska - 11 mandatów:

Joanna MROCZEK (1440 g³osów)

Zbigniew POCZESNY (1297)

Bartosz SZAJKOWSKI (838)

Jêdrzej KUNOWSKI (817)

Krzysztof MISZEWSKI (566)

Barbara BARTYZEL-WAJDA (555)

Danuta WINNICKA (545)

Karolina OBROK (544)

Micha³ JAMIÑSKI (519)

Wies³aw RABOSZUK (487)

Renata MICHA£OWSKA (457)

Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 mandat:

Jacek RYBAK (493).

Wyniki wyborów samorz¹dowych w Dzielnicy Praga Pó³noc

 (23 radnych, frekwencja - 40,4%)

Prawo i Sprawiedliwoœæ - 8 mandatów:

Pawe³ LISIECKI (1403)

Edyta SOSNOWSKA (865)

Ryszard KÊDZIERSKI (585)

Dariusz WIECZOREK (469)

Robert KAZANECKI (353)

Sebastian KÊDZIERSKI (339)

Katarzyna JASIÑSKA (244)

Adriana JARA (203)

Platforma Obywatelska - 9 mandatów:

El¿bieta KOWALSKA-KOBUS (1100)

Patrycja SONDIJ-LAKOWSKA (792)

Katarzyna URBAÑSKA (713)

Barbara KWAŒNIEWSKA (473)

£ukasz MUSZYÑSKI (357)

Hanna JARZÊBSKA (349)

Marcin D¥BROWSKI (298)

Anna CIEŒLA (284)

Piotr PIETRUSZYÑSKI (227)

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 mandaty:

Ireneusz TONDERA (584)

Maria TONDERA (523)

Mariusz BOROWSKI (469)

Praska Wspólnota Samorz¹dowa - 3 mandaty:

Jacek WACHOWICZ (474)

Kamil CIEPIEÑKO (212)

Gra¿yna PRASEK (151).

Wyniki wyborów samorz¹dowych do Rady Warszawy

Klub Platformy Obywatelskiej

(33 mandaty)

Klub Prawa i Sprawiedliwoœci

(17 mandatów)

Sojusz Lewicy Demokratycznej

(10 mandatów)

Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki - 1 mandat:

Piotr BASIÑSKI (559)

BITNER Micha³ Piotr

CHMIELEWSKA Izabela Renata

CZAYKOWSKI Micha³

CZERWOSZ Magdalena

DOLCZEWSKI Dariusz Dominik

DOROSIÑSKI Rafa³ Sebastian

DUBIEL Zbigniew

GAJEWSKA Aleksandra Ma³gorzata

GRUSZKA Jolanta

HOFFMAN Marcin W³odzimierz

JAKOWICKA Agnieszka Katarzyna

JAWORSKI Lech W³odzimierz

JEZIERSKA-GIEROBA Marta

KALBARCZYK Piotr Eugeniusz

KRAJEWSKA Ligia

£UKASZEWICZ Maria

MAKLES Agnieszka Hanna

MALINOWSKA-GRUPIÑSKA Ewa Dorota

MASNY Ewa

MAZUREK Piotr

NEHREBECKA-BYCZEWSKA Anna Teresa

LECH Pawe³ Piotr

LUTOMIRSKA Dorota Ma³gorzata

PABISIAK Anna El¿bieta

SZOSTAKOWSKI Jaros³aw Sergiusz

SZREDER Maria Izabella

TRÊBICKA Zofia Barbara

WIŒNIEWSKA-NAJGEBAUER Joanna Anna

WYSZYÑSKI Maciej

ZAKRZEWSKA Ma³gorzata Katarzyna

ZBIÑKOWSKA Dorota Anna

¯UBER-ZIELICZ Ma³gorzata

ZYGRZAK Krzysztof Artur

CIERPISZ Zbigniew Adam

CIEŒLIKOWSKI Jacek Marcin

DWORCZYK Micha³ Pawe³

FIGURA Dariusz

GRODZKI Micha³

JOHANN Olga Maria

KRAJEWSKI Jaros³aw Karol

KROPIWNICKI Andrzej Przemys³aw

KWIATKOWSKI Adam Mariusz

MACIEJOWSKI Maciej Juliusz

MAÆKOWIAK Jaros³awa Anna

MELAK Andrzej Józef

SERZYCKI Micha³ Marcin

SZYSZKO Piotr

W¥SIK Maciej Roman

ZDZIKOT Tomasz W³adys³aw

¯EBROWSKA Alicja

CIECIURA Adam

GOLIMONT Andrzej Marcin

LEGIERSKI Krystian

MARSZA£EK Waldemar Antoni

RZOÑCA Marcin Andrzej

PIECHNA-WIÊCKIEWICZ

Paulina Krystyna

SEKU£A-SZMAJDZIÑSKA

Ma³gorzata

SYBILSKI Tomasz Marcin

TYSI¥C Alicja Agnieszka

WIERZBICKI Sebastian
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- To jest po prostu nieludzkie.

Takich horrendalnych rachunków

nie by³o nigdy. Podejrzewamy, ¿e

te kwoty spad³y z sufitu i nie maj¹

nic wspólnego z rzeczywistym

zu¿yciem energii cieplnej. 3 tysi¹-

ce z³otych, to po prostu niewiary-

godne. Przecie¿ co najmniej

przez pó³ roku centralne nie jest

w³¹czane. Wed³ug takiego rozli-

czenia wychodzi na to, ¿e p³aci-

my miesiêcznie za ogrzewanie po

400-500 z³! To jest po prostu nie-

mo¿liwe. W naszych mieszka-

niach musia³oby byæ zim¹ gor¹-

co jak w piekle, a tak nie jest –

pisz¹ mieszkañcy SM Bródno.

Sprawa dotyczy osób, które

nie maj¹ zamontowanych urz¹-

dzeñ mierz¹cych ciep³o na grzej-

nikach, tzw. lokalowych liczników

ciep³a. Te osoby rozliczaj¹ siê za

ciep³o dostarczone do mieszka-

nia w formie zrycza³towanej.

Przyk³adowe indywidualne rozli-

czenie kosztów ogrzewania, przy-

s³ane nam przez lokatorkê SM

Bródno (dla mieszkania 53-me-

trowego) wygl¹da z grubsza tak:

koszty rycza³tu – 15 z³, rycza³t –

5000 z³, koszty sta³e c.o. – 300

z³, koszty – 5300 z³, koszty u¿yt-

kownika – 5300 z³, przedp³ata -

2300 z³, do dop³aty – 3000 z³.

Sprawdziliœmy, jaka jest podsta-

wa prawna i zasady rycza³towego

rozliczania energii cieplnej w SM

Bródno. Podstawa prawna, to

uchwa³a nr 32/2009 Rady Nadzor-

czej SM z dnia 26.10.2009 w spra-

wie: przyjêcia tekstu jednolitego

regulaminu indywidualnego rozli-

czania z u¿ytkownikami lokali

kosztów energii cieplnej, zu¿ywa-

nej do ogrzewania lokali i przygo-

towania ciep³ej wody w zasobach

SM Bródno. W czêœci „D” regula-

minu czytamy, ¿e op³aty na pokry-

cie kosztów zu¿ywanej energii

cieplnej w lokalach nieopomiaro-

wanych, czyli pozbawionych loka-

lowych liczników ciep³a, a œciœlej

op³aty zaliczkowe kosztów zmien-

nych c.o. „ustala siê na podstawie

poniesionych kosztów poprzednie-

go rozliczenia sezonu grzewcze-

go w wysokoœci 1,2 (czyli 120% -

przyp. red.) kosztów ciep³a na 1

m2 lokalu o najwiêkszym zu¿yciu

ciep³a w danym budynku, z

uwzglêdnieniem wspó³czynnika

korekcyjnego.” Lokatorzy pytaj¹,

sk¹d wziê³o siê owe 120% i dla-

czego jest to akurat 120% dla

mieszkania konsumuj¹cego naj-

wiêcej ciep³a i czy ma to byæ jakaœ

kara za to, ¿e nie za³o¿yli lokalo-

wych liczników ciep³a? Czêœæ

osób, które otrzyma³y owe horren-

dalne rachunki za ciep³o, zamie-

rza wyst¹piæ przeciwko spó³dziel-

ni na drogê prawn¹. Czy maj¹

szansê wygraæ?

O kwestie dotycz¹ce zrycza-

³towanej op³aty za energiê

ciepln¹ zapytaliœmy Barbarê Sa-

³aciñsk¹, g³ówn¹ ksiêgow¹ Osie-

dla Toruñska, SM Bródno – W tej

chwili nie ma sensu polemizowa-

nie z uchwa³¹ Rady Nadzorczej,

wprowadzaj¹c¹ regulamin indy-

widualnego rozliczania z u¿yt-

kownikami lokali kosztów ener-

gii cieplnej zu¿ywanej do ogrze-

wania lokali i przygotowania cie-

p³ej wody w zasobach SM Bród-

no. Wszyscy lokatorzy byli uprze-

dzeni indywidualnymi pismami,

skierowanymi przez spó³dzielniê

do ka¿dego z nich, ¿e w³¹czamy

siê do systemu pomiarowo – roz-

liczeniowego przy u¿yciu, zgod-

nych z norm¹ europejsk¹, po-

dzielników kosztów ogrzewania

i lokalowych liczników ciep³a.

Ka¿dy z lokatorów mia³ zagwa-

Bajoñskie sumy za ciep³o
Niepokój lokatorów Spó³dzielni Mieszkaniowej Bródno wywo³a³y rachunki za zu¿ycie energii

cieplnej. Dali temu wyraz pisz¹c do naszej redakcji. Roczne op³aty opiewa³y na kwoty 2-3 tys. z³.

rantowany bezp³atny monta¿

tego ostatniego urz¹dzenia. Kil-

kakrotnie przesuwaliœmy w cza-

sie termin ostatecznego monta-

¿u tych urz¹dzeñ, tak ¿eby wszy-

scy zd¹¿yli to uczyniæ. Czêœæ

osób zrezygnowa³a œwiadomie,

twierdz¹c, ¿e rycza³t bêdzie dla

nich bardziej op³acalny, choæ

uprzedzaliœmy, ¿e bêdzie dro¿ej,

czêœæ osób – pomimo monitów

– nie udostêpni³a nam lokali. Kie-

dy przysz³o do p³acenia okaza³o

siê, ¿e jest problem. A przecie¿

uprzedzaliœmy. W tym momencie

system dzia³a i nie ma szansy

w³¹czenia do niego kolejnych

osób, które zmieni³y zdanie. Ry-

cza³t musia³ byæ ustalony wed³ug

jakichœ zasad, bowiem nie³atwo

jest teraz liczyæ zu¿yte ciep³o w

lokalach pozostaj¹cych poza

systemem. Pozostaje mi tylko –

ze smutkiem – stwierdziæ, ¿e lo-

katorzy rycza³towi maj¹ problem

trochê na w³asne ¿yczenie.

Wygl¹da wiêc na to, ¿e trudno

bêdzie podj¹æ skuteczn¹ walkê o

zmniejszenie kosztów rycza³tu za

ciep³o w lokalach SM Bródno. Do

sprawy powrócimy, kiedy do s¹du

trafi pierwszy pozew.

El¿bieta Gutowska

Firma „Fonem”

22 618-88-8422 618-88-84NFZ

www.fonem.waw.pl

NFZ

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 8-16Plac Hallera 9 (obok apteki Cefarm)

APARATY
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S£UCHOWE

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa

WYGINAJ ŒMIA£O CIA£O!

Zajêcia dla osób:

• w ka¿dym wieku

• na ka¿dym etapie sprawnoœci

• oferujemy kondycjê, relaks,

zdrowie

Zajêcia: poniedzia³ek godz. 19:00-20:30

czwartek godz. 19:00-20:30

ul. Turmoncka 2

(Gimnazjum 144 - sala na I piêtrze nr 226)

tel. 691 841 157

www.yogavita.vel.pl

Zajêcia s¹ prowadzone przez doœwiadczonego

nauczyciela z uprawnieniami

Obecny na spotkaniu wicedy-

rektor miejskiego Biura Fundu-

szy Europejskich Tomasz Pac-

twa podkreœli³ wagê tego rodza-

ju rozwi¹zañ dla spójnoœci pro-

jektów. Og³aszane konkursy

bêd¹ dotyczyæ tematów ujêtych

w Spo³ecznej Strategii Warsza-

wy, a „znaczone” œrodki finanso-

we nie trafi¹ do ogólnej puli, ale

zostan¹ przypisane konkretnym

strategicznym dzia³aniom, które

maj¹ siê wzajemnie uzupe³niaæ.

W gronie organizacji zajmuj¹-

cych siê na co dzieñ pomoc¹

spo³eczn¹ omawiano „Wskaza-

ne przez dzielnicê priorytety roz-

wojowe w sferze spo³ecznej”.

Dokument przygotowa³ dzielni-

cowy Oœrodek Pomocy Spo³ecz-

nej, na podstawie Formularza

wiedzy o problemach spo³ecz-

nych dzielnicy, na którego nie-

œcis³oœci i b³êdy zwrócili uwagê

cz³onkowie prezydium Komisji

Dialogu Spo³ecznego. Przyzna-

no, ¿e Oœrodek Pomocy Spo-

³ecznej zamieszcza³ w Formula-

rzu wszystkie cz¹stkowe dane

sp³ywaj¹ce od innych komórek

urzêdu i nie dokonywa³ meryto-

rycznej weryfikacji ich treœci.

Tak¿e same „Priorytety rozwojo-

we...” s¹ jedynie materia³em

wyjœciowym do konsultacji i w

ich wyniku mog¹ ulec zmianom.

Priorytety musz¹ byæ sfor-

mu³owane w sposób, umo¿li-

wiaj¹cy ich weryfikacjê, a wiêc:

skonkretyzowany, mierzalny,

akceptowalny, realny, termino-

wy (w skrócie „SMART”).

Zwracano uwagê, ¿e na razie

nie wszystkie propozycje prio-

rytetów spe³niaj¹ te warunki.

W poddanym pod dyskusjê

projekcie znalaz³y siê: Popra-

wa sytuacji osób niepe³no-

sprawnych poprzez stworzenie

im warunków umo¿liwiaj¹cych

powrót do czynnego ¿ycia spo-

³ecznego; poprawa jakoœci

¿ycia najubo¿szych mieszkañ-

ców dzielnicy; wyrównanie

szans edukacyjnych dzieci i

m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyj-

nych oraz stworzenie systemu

edukacji kulturalnej dla dzieci

i m³odzie¿y ze œrodowisk

szczególnie trudnych.

Prowadz¹cy zebranie To-

masz Peszke we w³asnej ana-

lizie Formularza wiedzy o pro-

blemach spo³ecznych dzielnicy

postulowa³ wybór nieco innych

priorytetów: zahamowanie wy-

ludniania i wzrost liczby miesz-

kañców; zmniejszenie obszaru

wykluczenia spo³ecznego i

ubóstwa; poprawa struktury

spo³ecznej mieszkañców w za-

kresie wskaŸników zamo¿noœci

i wykszta³cenia; poprawa po-

ziomu zdrowia mieszkañców.

Diagnoza problemów spo³ecz-

nych powinna jego zdaniem

uwzglêdniaæ szersze t³o, jak

utrwalona niekorzystna struktu-

ra w³asnoœciowa, niski poziom

zdrowia, nielegalni imigranci, a

konieczne dzia³ania znacznie

wykraczaæ poza sferê dzia³ania

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Do tej pory na przyk³ad nie uda-

³o siê zapewniæ powszechnej do-

stêpnoœci ucz¹cej siê m³odzie¿y

do internetu, nie wykorzystano

te¿ wszystkich dostêpnych œrod-

ków na opiekê spo³eczn¹.

Poruszone problemy zapew-

ne wróc¹ w dalszych pracach

nad projektem. Tezy o wylud-

nianiu siê dzielnicy oraz imi-

grantach uznano jednak za nie-

wystarczaj¹co udokumentowa-

ne. W nastêpnym etapie kon-

sultacji w³asne wnioski trzeba

bêdzie dobrze udokumento-

waæ, przedstawiaj¹c analizy

poparte przez dane statystycz-

ne i konkretne opracowania, z

których te dane pochodz¹.

W dyskusji podkreœlano ge-

neralnie s³usznoœæ wyboru

priorytetów, k³ad¹cych nacisk

na niepe³nosprawnoœæ i edu-

kacjê przedszkoln¹. Pad³ po-

stulat wyd³u¿enia edukacji

szkolnej – atrakcyjne zajêcia

pozalekcyjne mog³yby siê od-

bywaæ zarówno w obiektach

pozaszkolnych, jak i w samej

szkole, która posiada odpo-

wiednie wyposa¿enie. Pra-

cownicy Oœrodka Pomocy

Spo³ecznej podkreœlali, ¿e ta-

kie zajêcia s¹ organizowane,

ale dzieci z nich nie korzystaj¹.

W bezrobociu oczywistym prio-

rytetem powinna byæ praca za-

miast zasi³ku, ale byæ mo¿e lepiej

dostosowana do mentalnoœci

mieszkañców Pragi, którzy czê-

sto nie potrafi¹ siê odnaleŸæ na

etacie, w sztywnych ramach cza-

sowych. Szanse dawa³by rozwój

turystyki na Pradze, z id¹c¹ za

tym mnogoœci¹ zró¿nicowanych

zadañ krótkoterminowych, umo¿-

liwiaj¹cych aktywnoœæ czasow¹.

Szalenie wa¿ne jest odtworzenie

lokalnej przedsiêbiorczoœci i rze-

mios³a, np. praktyczne szkolenia

powi¹zane z mo¿liwoœci¹ zarob-

kowania, a tak¿e poprawa poczu-

cia bezpieczeñstwa. Polityka spo-

³eczna powinna tak¿e wp³ywaæ

na decyzje ograniczaj¹ce dostêp-

noœci alkoholu, tymczasem na

Pradze mno¿¹ siê ca³odobowe

sklepy monopolowe.

Radny Mariusz Borowski

zwróci³ uwagê na formu³owan¹

tak¿e na forum rady dzielnicy

potrzebê tworzenia lokalnych

centrów aktywnoœci, w tym

szko³y rzemios³ i domów senio-

ra. Takie m.in. funkcje zak³ada

np. spo³eczny projekt rewitali-

zacji Pa³acyku Konopackiego.

Zwrócono te¿ uwagê na po-

¿¹dany aspekt integracyjny for-

mu³owanych priorytetów, który

ma sprawiæ, ¿e na ró¿nych po-

ziomach poprawie ulegnie

¿ycie wszystkich grup spo³ecz-

nych, a nie tylko najubo¿szych

czy rodzin dysfunkcyjnych.

Dyskusjê podsumowa³ dyrek-

tor Tomasz Pactwa, podkreœlaj¹c

wagê dokonywanych ustaleñ za-

równo w zakresie pomocy spo-

³ecznej, jak i okreœleniu prioryte-

tów na rzecz realizacji projektów

wspó³finansowanych z funduszy

europejskich.

Za wa¿ne dla dalszego proce-

su konsultacji i warte w³¹czenia

do projektu uzna³ m.in. postula-

ty rozszerzenia opieki nad dzieæ-

mi w przedszkolach i w szkole po

lekcjach, rozwój przedsiêbior-

czoœci i rzemios³a, turystyki, po-

prawê bezpieczeñstwa.

Kolejnym etapem konsultacji

spo³ecznych priorytetów rozwo-

ju spo³ecznego Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc bêd¹ dwa warsztaty

dla przedstawicieli organizacji

pozarz¹dowych w dniach 1 i 8

grudnia 2010 r. o godz. 17.00

w sali nr 210 w urzêdzie na K³o-

potowskiego 15. W gronie

urzêdników i spo³eczników

bêd¹ podczas nich dopracowy-

wane zarówno same priorytety,

uzasadnienia wyboru proble-

mu, jak i wskaŸniki umo¿liwia-

j¹ce weryfikacjê zastosowa-

nych rozwi¹zañ.                   Kr.

Dialog o konsultacjach

rozwoju spo³ecznego
Komisja Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc tym razem

sta³a siê forum dla dyskusji zwi¹zanej z konsultacjami priory-

tetów rozwoju spo³ecznego dzielnicy. Ich sformu³owanie ma

umo¿liwiæ lepsz¹ koordynacjê prac urzêdów miejskich dla po-

zyskania funduszy unijnych. Spo³eczna Strategia Warszawy

jest dokumentem przyjêtym w roku 2008 przez Radê Warsza-

wy. Formularze gromadzenia wiedzy o problemach spo³ecz-

nych dzielnic i wskazane przez nie priorytety bêd¹ stanowiæ

podstawê do opracowania spójnego dokumentu operacyjne-

go dla dzielnic m.st. Warszawy. Przygotowane przez nie anali-

zy zawarte w formularzu bêd¹ wykorzystywane w przysz³ym

roku - maj¹ pos³u¿yæ do stworzenia warszawskiej „mapy dro-

gowej” w pozyskiwaniu funduszy w kolejnym okresie progra-

mowania. Bêd¹ one przeznaczone na dzia³ania zgodne z przy-

jêtymi priorytetami i prowadzone we wszystkich dzielnicach

Warszawy. Koordynacj¹ konsultacji spo³ecznych zajmuje siê

Biuro Funduszy Europejskich we wspó³pracy z Centrum Ko-

munikacji Spo³ecznej i Centrum Doradczym EURODOTACJE.

Pe³na miska i ciep³a buda. Zimowa zbiórka dla schronisk.

Nadchodzi sroga zima. Nie pozwólmy, ¿eby potrzebuj¹ce zwierzêta

cierpia³y z zimna i g³odu. Pamiêtaj¹c o Pañstwa ofiarnoœci zesz³ej

zimy znów og³aszamy zbiórkê darów, która pomo¿e przetrwaæ trudny

czas zwierzêtom w schroniskach.

Zbieramy: karmê dla psów i kotów (sucha, puszki, ry¿, makaron), pos³ania,

koce, ko³dry i poduszki (nie z pierzem), materace (bez sprê¿yn), wyk³adziny

(bez zszywek), s³omê, styropian, palety, papa, budy dla psów i kotów,

¿wirek dla kotów.

Chêtnie zawieziemy im te¿ na œwiêta: zabawki, smycze, obro¿e, smako³yki,

miski, witaminy, œrodki profilaktyczne przeciwko pch³om i kleszczom.

Nie zapominajmy równie¿ o naszych skrzydlatych s¹siadach. Zbieramy: nasiona zbó¿ i roœlin

oleistych, kasze oraz mieszanki dla ptaków oferowane przez sklepy zoologiczne.

Podajemy tak¿e numer konta Fundacji:

Fundacja Noga w £apê. Razem idziemy przez œwiat.

ul. Hawajska 5/9, 02-776 Warszawa, tel 516 318 935; fundacja@nogawlape.org

Alior Bank 87 2490 0005 0000 4500 5605 8992

Zebrane pieni¹dze przeznaczymy na s³omê i leczenie zwierz¹t. Listê schronisk i przytulisk czekaj¹cych

na pomoc oraz ich szczegó³owe potrzeby znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej: www.nogawlape.org

Ma³y gest ka¿dego z nas mo¿e uratowaæ ¿ycie tych, którzy s¹ skazani na nasz¹ ³askê i nie³askê.

DATA I MIEJSCE ZBIÓRKI:

Punkt Ursynów (Stok³osy) 4 – 12 grudnia (godz. 10-21)

Punkt Bielany (Przy Metrze Stare Bielany) 19 grudnia (godz. 10-20)

Punkt Saska Kêpa (przy Stacji Krwiodawstwa) 19 grudnia (godz. 10-20)
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ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 - ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e w dniu 8 listopada 2010 r. na wniosek Prezydenta m.st.

Warszawy - reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³a wydana decyzja nr 698/ZRID/2010

zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca

zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej

polegaj¹cej na przebudowie ulicy Skierdowskiej

do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi

przy ul. Czajki 2, wzd³u¿ dzia³ek nr 44/6 i 46/7 z

obrêbu 4-02-26, w zakresie budowy jezdni o szer.

6,0 m wraz z przebudow¹ skrzy¿owania ul. Czajki,

Chlubnej i Skierdowskiej z jednostronnym chodnikiem,

budowy systemu odwodnienia i oœwietlenia drogowego

wraz z wycink¹ drzew

• w obrêbie 4-02-26 na terenie dzia³ek nr 4/89, 4/90, czêœæ

28/21-(proj. 28/24), 28/22, 17/10, 17/11, 17/12, czêœæ

17/13-(proj. 17/14),

• w obrêbie 4-02-27 na terenie czêœci dzia³ek nr 1-(proj.

1/1), 2/6-(proj. 2/25), 3-(proj. 3/1),

• w obrêbie 4-02-35 na terenie czêœci dzia³ek nr 1-(proj.

1/1), 2-(proj. 2/1), 3-(proj. 3/2) w Warszawie.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 17/14,

28/24, 17/10,17/11, 17/12, 28/22, 4/89, 4/90 w obrêbie

4-02-26, dzia³ki o numerze ewidencyjnym 1/1, 2/25, 3/1

w obrêbie 4-02-27 oraz dzia³ki nr 1/1, 2/1, 3/2 w obrêbie

4-02-35 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego

Warszawy. W przypadku, w którym dotychczasowy

w³aœciciel nieruchomoœci wyda sw¹ nieruchomoœæ

niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w terminie 30 dni od

dnia dorêczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji,

wysokoœæ odszkodowania zostanie powiêkszona o

kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.

Pouczenie

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody

Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa. Informacja o

odszkodowaniu - Wydzia³ Gospodarki Gruntami dla

Dzielnicy Bia³o³êka tel. (22) 51 03 228.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego (tj. 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 2003r Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Nr 110/CP/2010 z dnia 10.11.2010 r. zmieniaj¹c¹ decyzjê

nr 119/CP/2008 z dnia 13.10.2008 r. zmienion¹ decyzj¹

nr 59/CP/2009 z dnia 07.09.2009 r. dotycz¹cej ustalenia

lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej

na budowle ul. Inow³odzkiej na odcinku ul. Annopol - ul.

Pietrusiñskiego, drogi serwisowej, miejsc parkingowych,

odwodnienia, oœwietlenia, dwóch zjazdów oraz

pozostawienie rezerwy (pasa szerokoœci 8 m) na

torowisko tramwajowe wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹

na dzia³kach nr ew. 59, 80, 81, 82 w obrêbie 4-07-10

oraz na dzia³kach nr ew. 2 i 11 w obrêbie 4-07-16

po³o¿onych w liniach rozgraniczaj¹cych ul. Inow³odzkiej

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w zakresie zawê¿enia

inwestycji to jest wykreœlenie „drogi serwisowej i miejsc

parkingowych” obejmuj¹cych dzia³ki nr ew. 80 i 81

z obrêbu 4-07-10.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do

Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia

niniejszego zawiadomienia, Je¿eli maj¹ zastrze¿enia

zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji

inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale

Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia³ki od

8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,

w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek

w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ

równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-196 lub 198.

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).

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. 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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

- Tramwaje Warszawie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20,

01-232 Warszawa, z³o¿ony dnia 8 listopada 2010 r. i

uzupe³niony dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie bezobs³ugowej ekspedycji tramwajowej

kontenerowej na terenie pêtli tramwajowej Daniszewska

- ̄ erañ Wsch. w Warszawie, wraz z wjazdem bramowym

od ul. Annopol, na czêœci dzia³ki nr ew. 20 oraz na czêœci

dzia³ki nr ew. 23 w obrêbie 4-07-10 przy ul. Annopol,

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ strona 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 Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka, 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 WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958),

zawiadamia siê

¿e w dniu 8 listopada 2010 r. Prezydent m.st. Warszawy

wyda³ decyzjê nr 697/ZRID/2010 zatwierdzaj¹c¹ projekt

budowlany i udzielaj¹c¹ zezwolenia na realizacjê inwestycji

drogowej polegaj¹cej na budowie chodnika wraz z

odwodnieniem (przykanaliki i wpusty uliczne) wraz z

przebudow¹ koliduj¹cej linii nn, linii teletechnicznej

w ulicy Fleminga na odcinku od ulicy Kolaciñskiej

do granicy osiedla na dzia³kach o nr ew. 12/4, 12/5,

12/6, 12/7, 12/8, proj. 25/18 (wydz. z dz. 25/4), proj.

25/20 (wydz. z. dz. 25/10), proj. 25/22 i proj. 25/27

(wydz. z dz. 25/11), proj. 25/24 (wydz. z dz. 25/9),

proj. 25/26 (wydz. z dz. 25/8), 26/18, proj. 27/2 (wydz.

z dz. 27), 31/10, proj. 51/2 (wydz. z dz. 51), 74/1, 74/7

i 75/2 z obrêbu 4-04-16; dz. nr ew. proj. 6/2 (wydz.

z dz. 6), proj. 11/2 (wydz. z dz. 11), proj. 18/46 (wydz.

z dz. 18/10), 18/37, 18/43, 18/44, 33/6, 34/1, 34/2, 34/3,

39/8, proj. 42/2 (wydz. z dz. 42) z obrêbu 4-04-20;

dz. nr ew. 1/1, 8/5, 28/1 i 28/2 z obrêbu 4-04-21 w

Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 25/18,

25/20, 25/22, 25/27, 25/24, 25/26, 51/2, 27/2 z obrêbu

4-04-16 oraz dzia³ki nr ew. 6/2, 11/2, 42/2 i 18/46 z

obrêbu 4-04-20 sta³y siê w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego

Warszawy w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.

Pouczenie

Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania

siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 306, w godzinach pracy Urzêdu.

W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel

nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹

nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿

w terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia

o wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania

zostanie powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci

nieruchomoœci.

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody

Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego

decyzjê w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. 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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., PI. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony w dniu 17 listopada 2010 r. w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowle przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w

ul. Chudoby na odcinku od ul. Zdziarskiej do HP za

ostatnim projektowanym przy³¹czem wodoci¹gowym

wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dz.

ew. nr 1, 5/10, 5/9, 6/19, 7/10, 36/1, 14/19, 15/6, 23/11,

25/3, 36/2, 35/1 w obrêbie 4-16-21; dz. ew. nr 54/2, 54/1,

33/45, 33/3, 34, 35/6, 56 w obrêbie 4-16-22; dz. ew. nr

11/1 w obrêbie 4-16-23, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka

w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego (tj. 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 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków

zabudowy dla firmy „Dom Development” S.A.:

Nr 336/B/2010 z dnia 23.11.2010 r. o ustaleniu warunków

zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci:

kanalizacji sanitarnej, wodoci¹gowej, gazowej,

telekomunikacyjnej, elektrycznej obs³uguj¹cych

projektowane osiedle „Derby 14” sytuowanych w

planowanym przed³u¿eniu ul. Skarbka z Gór na dzia³kach

ew. nr 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1,

32/1, 35, 37/1 w obrêbie 4-16-36, po³o¿onych na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci

w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do

Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem

Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka

Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia

niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane

z ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi Mieszkañców

na parterze w poniedzia³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-

pi¹tki od 8:00 do 16:00.

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st.

Warszawy ul. Modliñska 197, pokój 308 na III piêtrze,

w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartek

w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzyskaæ

równie¿ pod numerem telefonu 22 51-03-199.

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).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. 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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 111/CP/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. zmieniaj¹cej

treœæ ostatecznej decyzji nr 4/CP/2008 z dnia 14.01.2008 r. usta-

laj¹cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie kanalizacji œciekowej DN 0,20/0,25 m wraz

z przy³¹czami kanalizacyjnymi na dzia³kach ew. nr

- 9, 16/8, 16/7 i 24 w obrêbie 4-02-16,

-12 i 15 w obrêbie 4-02-17,

- 8, 9 i 11 w obrêbie 4-02-18,

-1/2, 1/3, 1/4, 24/1, 24/2 i 27 w obrêbie 4-04-24

w ulicach Parcelacyjnej. Boczañskiej, Mehoffera i Fletniowej,

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 112/CP/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. usta-

laj¹cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania

terenu oraz jego zabudowy w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:

budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia z rur PE DN 125 mm,

L 29,0 m, na dzia³ce ew. nr 48/2 z obrêbu 4-01-22, przy

ul. Mehoffera, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie;

- decyzji nr 113/CP/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.

zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji nr 6/CP/2009 z dnia

12.01.2009 r. ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe zasady

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokali-

zacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie

przewodu wodoci¹gowego:

• DN 200 mm L ca 600 m w ul. Polnych Kwiatów na odcinku

od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w

ul. Parowozowej do ul. Mehoffera,

• DN 200 mm L ca 900 m w ul. Mehoffera na odcinku od

przewodu wodoci¹gów DN 200 mm w ul. Polnych Kwiatów

do ul. Lidzbarskiej,

• DN 200 mm L ca 1400 m w ul. Piwoniowej i w ul. Deseniowej

[z wy³¹czeniem przejœcia przez tory kolejowe (tereny zamkniête)]

na odcinku od przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w ul.

Mehoffera do przy³¹cza wodoci¹gowego do oczyszczalni „Czajka”,

• DN 150 mm L ca 250 m w ul. Zawiœfañskiej i ul. Mehoffera

na odcinku od przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm w ul.

Deseniowej do z³¹cza z koñcówk¹ istniej¹cego przewodu

wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Mehoffera (HP 40627)

na dzia³ce nr ew. 3 w obrêbie 4-02-05, na dzia³ce nr ew.

2/3 w obrêbie 4-02-06, na dzia³kach nr ew. 2/1, 11, 20, 22/1,

23/1, 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 30/3, 34 w obrêbie 4-02-11, na

dzia³kach nr ew. 2/3, 69/2, 69/3 w obrêbie 4-02-12, na dzia³ce

nr ew. 1 w obrêbie 4-02-16. na dzia³kach nr ew. 1, 2, 4/1, 6/1,

15 w obrêbie 4-02-17, na dzia³kach nr ew. 1/ 4, 29/1 w obrêbie

4-04-24, na dzia³kach nr ew. 2 w obrêbie 4-05-02, na

dzia³kach nr ew. 19, 27, 35 w obrêbie 4-17-05, na dzia³kach

nr ew. 33, 42/2, 59 w obrêbie 4-17-06, na dzia³ce nr ew. 85/1

w obrêbie 4-17-07, na dzia³ce nr ew. 1, 36 w obrêbie 4-17-08,

na dzia³ce nr ew. 98 w obrêbie 4-17-10 wraz z infrastruktur¹

techniczn¹ towarzysz¹c¹ przedmiotowej inwestycji.

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 zagospodaro-

waniu 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.

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci lub

jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-

czasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istot-

nie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nie-

ruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za po-

niesion¹ rzeczywista szkodê, wykupienia nieruchomoœci lub

jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli wartoœæ

nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ od gminy od-

szkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci.

Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, prezydent miasta

pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie mo¿e byæ wy¿sza

ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI

ADMINISTRACYJNEJ
zawiadamia siê, i¿ Prezydent m.st. Warszawy decyzj¹

nr 704/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku zatwierdzi³

projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania

dla inwestycji pod nazw¹: zespó³ trzech budynków

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z gara¿em

podziemnym, placem zabaw, zieleni¹ towarzysz¹c¹,

niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹, przy³¹czami do

budynków, wewnêtrznym ci¹giem pieszo-jezdnym (l

etap inwestycji) oraz piêæ budynków mieszkalnych

jednorodzinnych z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹

(II etap inwestycji), w zakresie oznaczonym w czêœci

rysunkowej literami ABCDEFGHIJA oraz dwa zjazdy

z ulicy Portowej w zakresie oznaczonym literami FGKL

(l etap inwestycji) oraz udzieli³ zezwolenia na budowê

l etapu inwestycji: trzech budynków mieszkalnych

wielorodzinnych wraz z gara¿em podziemnym, z

placem zabaw, zieleni¹ towarzysz¹c¹, niezbêdn¹

infrastruktur¹ techniczn¹ z wewnêtrznym ci¹giem

pieszo-jezdnym na terenie dzia³ki oznaczonej w

ewidencji gruntów nr 3/7 z obrêbu 4-06-32 (poprzednio

dzia³ka nr 3/4) oraz dwóch zjazdów z ulicy Portowej

na terenie dzia³ki nr 30/6 z obrêbu 4-06-32 w dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹ oraz dokumentacj¹

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, (pokój nr 405, tel.: 22 510 32 41),

od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Urzêdu,

tj. w godz. 800 do 1600.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu

prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto

¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes prawny

lub obowi¹zek.

Przedstawiciele i pe³nomocnicy, zapoznaj¹cy siê z

dokumentami, winni przed³o¿yæ pisemne pe³nomocnictwo

upowa¿niaj¹ce do reprezentowania strony.

£atwiej z Bia³o³êki do metra

Mieszkañcy Nowodworów maj¹ ³atwiejszy dojazd do stacji

metra Marymont. Zarz¹d Transportu Miejskiego podj¹³ decyzjê

o zwiêkszeniu czêstotliwoœci kursowania linii 508. W godzinach

szczytu autobusy tej linii podje¿d¿aj¹ na przystanki co 3 minuty!

Obecnie linia, w godzinach szczytu, porannego i popo³udniowe-

go, kursuje co 5 minut. Z obserwacji, prowadzonych przez ZTM

wynika jednak, ¿e to czasem za ma³o. Tym samym liczba kursów

w ci¹gu godziny zwiêkszy siê z 12 do 20. Linia 508 stanie siê naj-

czêœciej kursuj¹c¹ lini¹ autobusow¹ w ca³ej sieci komunikacyjnej

ZTM. Dziêki niej mieszkañcy Tarchomina i Nowodworów bêd¹ mogli

szybciej dostaæ siê do stacji metra Marymont. Wiêksza czêstotli-

woœæ pozwoli te¿ zmniejszyæ t³ok w autobusach. Na zmianie sko-

rzystaj¹ te¿ mieszkañcy Legionowa i Jab³onny, którzy przy ul. Mo-

dliñskiej przesiadaj¹ siê do autobusów jad¹cych do metra.

W zwi¹zku z budow¹ wiaduktu drogowego w ci¹gu ulic Bo-

haterów - Klasyków od dnia 30 listopada do odwo³ania (plano-

wany termin zakoñczenia prac - 30 paŸdziernika 2011) wprowa-

dzone zostan¹ nastêpuj¹ce zmiany w kursowaniu linii 152 i N13:

152: ¯ERAÑ FSO - Modliñska - Klasyków - Fletniowa - Mehoffera – Po-

lnych Kwiatów - Parowozowa - O³ówkowa - ... - BIA£O£ÊKA DWORSKA;

N13 (tylko w kierunku krañca CHOSZCZÓWKA): DW. CEN-

TRALNY - ... – Œwiatowida - Hanki Ordonówny - Mehoffera -

Polnych Kwiatów - Parowozowa - O³ówkowa - Bohaterów -

Wa³uszewska - O³ówkowa - Parowozowa - Polnych Kwiatów

– Mehoffera - Raciborska - CHOSZCZÓWKA.

Uruchomione zostan¹ dodatkowe przystanki:

FLETNIOWA 52 - obowi¹zuj¹cy dla linii 152 jako warunkowy;

PARCELACYJNA 54 - obowi¹zuj¹cy dla linii 152 jako warunkowy;

KIERSNOWSKIEGO 51 i 52 - obowi¹zuj¹cy dla linii 152 jako warunkowy.

Czasowemu zawieszeniu ulega funkcjonowanie nastêpuj¹cych

przystanków: FLETNIOWA 02; PKP P£UDY 02.

Kursowanie linii 152 i N13 odbywaæ siê bêdzie wg specjalnych

rozk³adów jazdy.

ZTM informuje

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

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

4 XII (sobota) „Sobota dla Ciebie”:

- Akademia „Dotknij sztuki”;

- Warsztaty witra¿u dla zaawansowanych - godz. 10.00-15.00.

Koszt 80 z³. Œwi¹teczne motywy lub anio³y ze szk³a.

- Warsztaty filcowania: „Bombka i choinka z filcu” - godz. 11.00-14.00.

Koszt 50 z³. Ka¿dy uczestnik wykona dwie prace.

- Warsztaty fotograficzne - godz. 11.00-14.00. Omówienie jesiennego

pleneru. Ka¿dy uczestnik, który uczestniczy³ w warsztatach musi

przygotowaæ jedno zdjêcie do omówienia. Czêœæ II: „W powiêk-

szeniu – magiczny œwiat makro w fotografii”. Koszt 25 z³.

Na wszystkie warsztaty obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy i wp³aty.

5 XII (niedziela), godz. 16 - „Moje Miko³aje” – rodzinne zajê-

cia artystyczno-plastyczne zwi¹zane z tradycj¹ miko³ajkow¹ i

upominkami. Kartki œwi¹teczne, ozdoby choinkowe, niespo-

dzianki. Koszt 15 z³ (dziecko + rodzic).

11 XII (sobota) - „Sobota dla Ciebie” warsztaty zdobienia bombek:

- Decoupage przy u¿yciu serwetek, papierów, brokatów, sztucznego

œniegu, kolorowych farb i wst¹¿ek ka¿dy uczestnik wykona trzy

niepowtarzalne bombki z przezroczystego pleksiglasu. Godz.

10.00-16.00; koszt 110 z³; grupa 8 osób. Zapraszamy uczest-

ników w wieku od 15 lat.

- Kusudama Ka¿da bombka wykonana jest z 24 lub 36 kó³

papierowych odpowiednio z³o¿onych i sklejonych. Godz. 10.00-13.00.

Ka¿dy uczestnik wykona 2 bombki. Koszt 30 z³. Zapraszamy

uczestników w wieku od 10 lat.

- Bombki rêcznie malowane w technice akrylu na bombkach

ze styropianu powstan¹ motywy œwi¹teczne lub zimowe kra-

jobrazy.  Godz. 11.00-13.00. Ka¿dy uczestnik wykona 2 bombki.

Koszt 40 z³. Zapraszamy uczestników w wieku od 11 lat.

13-19 XII - „Tydzieñ ze sztuk¹” wystawa pracowni artystycznych

Domu Kultury „Zacisze” w Centrum Handlowym „Targówek”

po³¹czona ze sprzeda¿¹ prac.

18 XII (sobota) - Akademia „Dotknij sztuki”.

20 XII (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Op³atkowe spotkanie studentów

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”. Koszt 10 z³.

22 XII (œroda) godz. 10.00 Spotkanie wigilijne Ko³a Emerytów

nr 15; godz. 16.00 Bo¿onarodzeniowe spotkanie Sybiraków.

31 XII (pi¹tek) Bal Sylwestrowy – zaproszenia w Kawiarni

DK „Zacisze”.
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mini og³oszenia

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI, egzaminy

maturalne, gimnazjalne,

nauka jêzyka 609-631-186

ANGIELSKI - nauczycielka,

egzaminy, Tarchomin, tel.

22 670-39-78

ANGIELSKI, niemiecki -

okolica Ratusza Targówek

606 744 724

BIOLOGIA, nauczyciel LO,

602-831-540

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

JÊZYK polski - nauczyciel

LO, tel. 602-678-811

JÊZYK polski nauczycielka

725-480-337

LEKCJE muzyki - ró¿ne

instrumenty, dojazd tel.

511-486-484

NAUCZYCIELKA matematyki

z wieloletnim sta¿em udziela

korepetycji 504-384-936

SZKO£A muzyczna CASIO

- Tarchomin, Zacisze - keybord,

fortepian, akordeon, gitara,

flet, gospel - tel. 511-486-484,

503-770-496

ZDROWIE I URODA

MASA¯, terapia manualna

krêgos³upa 696-085-381

MEDICA - USG, gastrolog,

ginekolog, chirurg ortopeda,

laryngolog, psychiatra, leczenie

na³ogów, internista - badania

profilaktyczne, wizyty domowe.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory, naprawa

- dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, materacy, tapicerki

meblowej i samochodowej, (10

lat karcherem) 502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solid-

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

i  698-916-118

GLAZURA, malowanie,

g³adŸ, 692-386-426

HYDRAULIKA wodna,

kanalizacyjna, gazowa,

centralne ogrzewanie,

piece, us³ugi kominiarskie

22 613-82-96, 696-321-228

KOMPLEKSOWE us³ugi

remontowo-budowlane

604-825-148

KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

22 679-00-57, 501-587-257

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

PRANIE pierza i puchu (po-

duszki, jaœki) szycie ko³der

ul. Konopacka 21, czynne

9-17 tel. 22 619-10-67

PRZEGRYWANIE kaset VHS

na DVD 601-383-055

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

REMONTY rzetelnie, gwarancja,

609-574-750

SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tar-

chomin, ul. Szczêœliwa 2 w

godz. 18-21, tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,

sobota 10-16

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

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki

22 677-71-36, 502-011-257

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

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

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-

kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay

na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,

w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia

na pokolenie, i jest uznawany za jednego z naj-

lepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny

odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji

swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MAN-

GLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je elimi-

nuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organi-

zmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetycz-

ne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii du-

chowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Po-

œwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to

od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór

techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kie-

dy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ

magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe

operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele ete-

rycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w

Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bez-

b³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym,

¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustê-

puj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie

jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.

Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

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

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19 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 JAMES A. CABELAS

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w ostatni¹ niedzielê ogl¹-

da³em w telewizji program „Mam

talent”. By³em mi³o zaskoczony

poziomem wykonawców. Œpie-

wali, tañczyli, dawali wzruszenie

i wiarê, ¿e nawet m³odziutka ar-

tystka w repertuarze Edyty Ge-

pert mo¿e wygraæ fina³.

Mam nowy scenariusz na

dobry program. „Mam talent po-

lityczny”. Zasady podobne.

Poka¿, co umiesz. Jurorzy,

oczywiœcie, Wojewódzki, Chy-

liñska, nie boj¹cy siê konwenan-

sów. I delikatna p. Foremniak,

która mog³aby podaæ sole trzeŸ-

wi¹ce po mia¿d¿¹cej krytyce.

Oczywiœcie smsy wyborców.

Myœlê, ¿e dwa takie progra-

my wy³oni³by wiêcej utalento-

wanych polityków ni¿ ostatnie

8 lat naszej rzeczywistoœci.

Mamy zimê. Œnieg zasypie

¿erowiska zwierz¹t wolno ¿yj¹-

cych, czy - jak kto woli - dzi-

kich. Po odwil¿ach lód unie-

mo¿liwi dostêp do pokarmu

zwierzêtom ma³ym. Leœnym

ptakom, zaj¹com, ma³ym dzi-

kom. Mieszkaj¹c i pracuj¹c pod

Warszaw¹ czêsto s³yszê o do-

karmianiu tych zwierzaków

przez okno czy przez p³ot. Po-

¿ywienie, oczywiœcie, przyci¹-

ga zwierzêta. Aliœci przychodz¹

te¿ te du¿e. Ostatnimi czasy

zwiêkszy³a siê populacja dzi-

ków i te najczêœciej odwiedzaj¹

przyleœne ulice i drogi szybkie-

go ruchu. Zdarza siê, ¿e poko-

nuj¹ ogrodzenia i grasuj¹ po

posesjach. Proszê unikaæ bez-

poœredniego kontaktu ze ssa-

kami leœnymi ze wzglêdu na

mo¿liwoœæ poturbowania i za-

ra¿enia siê chorobami odzwie-

rzêcymi, w tym wœcieklizn¹.

Nie oznacza to, ¿e nie mo¿na

odruchów serca pozostawiæ bez

dzia³ania. Proszê kontaktowaæ

siê z leœnikami. Poradz¹, jaki

pokarm mo¿na kupiæ. Mog¹ ze

swoich magazynów wydaæ odpo-

wiednie mieszanki i wskazaæ

paœniki w lesie. Mamy wówczas

dodatkowy spacer. Do karmy dla

ptaków warto dodaæ odrobinê

gruboziarnistego piachu, który

u³atwia rozcieranie pokarmu w

¿o³¹dku. Warto pamiêtaæ, aby

wyk³adane karmy nie by³y mo-

kre, nie zamarza³y. I serdeczny

apel: je¿eli ju¿ zaczniemy poma-

gaæ, to musimy staæ siê konse-

kwentni a¿ do wiosny. Zwierzy-

na jak Korea Pó³nocna przyzwy-

czaja siê do pomocy i zaprzesta-

nie dokarmiania mo¿e skoñczyæ

siê nieszczêœciem.

Dokarmianie

Szanowna Pani Minister! Zwracamy siê z proœb¹ o wpisanie chorób nerwowo-

miêœniowych, takich jak: rdzeniowy zanik miêœni i dystrofia miêœniowa Duchenne’a do wykazu

chorób przewlek³ych. Daje to szansê na zmianê sposobu leczenia dzieci i doros³ych.

Wiêkszoœæ chorób nerwowo-miêœniowych to choroby genetyczne. S¹ one nieuleczalne. Po-

woduj¹ stopniow¹ utratê sprawnoœci fizycznej i brak mo¿liwoœci samodzielnej egzystencji. Nie

ma na nie leków, a jedyn¹ szans¹ na przed³u¿enie sprawnoœci fizycznej – a czêsto równie¿ na

przed³u¿enie ¿ycia – jest systematycznie przeprowadzana rehabilitacja. Niestety, przez to, ¿e w

Polsce choroby nerwowo-miêœniowe nie s¹ uznawane za przewlek³e, chore dzieci i doroœli nie

maj¹ zapewnionej tak czêstej rehabilitacji, jak to jest konieczne.

W Polsce rodzi siê rocznie oko³o 58 ch³opców chorych na dystrofiê miêœniow¹ Duchenne’a i

oko³o 40 dzieci obu p³ci chorych na rdzeniowy zanik miêœni. Wymagaj¹ one kompleksowej opieki

i czêsto skoordynowanej pomocy lekarzy ró¿nych specjalnoœci, takich jak: neurolog, ortopeda,

kardiolog, anestezjolog, pulmonolog. Niestety w Polsce nie maj¹ zapewnionej takiej opieki.

Zakwalifikowanie tych chorób jako chorób przewlek³ych to nasz kulturowy i cywilizacyjny obo-

wi¹zek. ¯adne pañstwo nie pozostawia bez opieki przewlekle chorych dzieci.

List otwarty do Minister Zdrowia

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. 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. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:

decyzji nr 108/CP/2010 z dnia 22 paŸdziernika 2010 r.

w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie

kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji w systemie

ciœnieniowym na dzia³kach ew. nr 75/2, 76/1, 77/3, 78

oraz czêœci dzia³ki ew. nr 79/3 z obrêbu 4-16-35; 38/1,

37/1, 37/2 z obrêbu 4-16-36 przy ul. Ostródzkiej i

Magicznej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

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 zagospo-

darowaniu 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.

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci

lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z

dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe

b¹dŸ istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik

wieczysty nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszko-

dowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia

nieruchomoœci lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki

zamiennej. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu

- mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania równego obni¿eniu

wartoœci nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci

wzros³a, prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê,

która nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci

nieruchomoœci (Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym).

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).
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Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Prosto z mostu

Rada wielu

Ch³odnym okiem

POzytywnie

Lewa strona medalu

By³y to niesamowicie trudne wybory

dla SLD w Warszawie. Na Pradze Pó³noc

lewica utrzyma³a swój elektorat.

Œwiadcz¹ o tym wyniki, pokazuj¹ce, i¿

na nasze listy g³osowa³o prawie 4000

osób, czyli praktycznie tyle samo wybor-

ców, co wiosn¹ tego roku na Grzegorza

Napieralskiego w wyborach prezydenc-

kich. Scena polityczna w Warszawie zmie-

nia siê jednak w sposób dynamiczny. Moc-

no wzros³a Platforma Obywatelska,

znacznie zwiêkszaj¹c swój stan posiada-

nia kosztem wszystkich innych komite-

tów wyborczych. Skutek tych ruchów na

praskiej scenie politycznej jest taki, i¿ PO

w porównaniu z wyborami samorz¹do-

wymi 2006 roku zwiêkszy³a liczbê rad-

nych z 7 do 9, PiS utrzyma³ 8 radnych, a

SLD podobnie jak PWS zmniejszy³ swój

stan posiadania z 4 do 3 radnych.

Ciekawostki:

PiS uzyska³ poparcie 29,83% (w 2006

roku - 30,95%) wyborców, PO – 36,02%

(w 2006 roku - 29,23%), SLD – 18,68%

(w 2006 roku – 19,09%), PWS – 15,47%

(w 2006 roku - 16,7%). Rekordziœci otrzy-

mali nastêpuj¹ce iloœci g³osów: z PiS Pawe³

Lisiecki –1403, z PO El¿bieta Kowalska

Kobus –1100, z SLD ni¿ej podpisany- 584,

z PWS Jacek Wachowicz 474. Najmniejsz¹

liczbê g³osów zdobywaj¹c mandat otrzy-

ma³a radna Gra¿yna Prasek z PWS – 151,

a ze wszystkich kandyduj¹cych Mariusz Ko-

³yszko - PWS - 4 g³osy. Mandatów nie wy-

walczyli miêdzy innymi dotychczasowi wi-

ceprzewodnicz¹cy rady Andrzej Siboren-

ko i Kazimierz Baranowski. Do rady po-

wrócili po czteroletniej przerwie Ryszard

Kêdzierski PiS i Hanna Jarzêbska PO.

Jak wygl¹da praska rada w statystyce?

W 23-osobowej radzie, tak samo jak

cztery lata temu, zasi¹dzie 11 pañ i 12

panów. Najbardziej sfeminizowanym

klubem bêdzie PO, w którym bêdzie 6

pañ i 3 panów. W klubie SLD i PWS pro-

porcje wynosz¹ 1:2, a w PiS 5:3 na ko-

rzyœæ panów. 1/4 radnych tej kadencji

to ludzie m³odzi, którzy nie przekroczy-

li 30 roku ¿ycia. Najm³odszym radnym

zosta³ 24-latek Piotr Pietruszyñski z PO,

a seniorem Hanna Jarzêbska (tak¿e PO)

i to ona poprowadzi obrady pierwszej se-

sji nowo wybranej rady. Zasi¹dzie w niej

8 nowicjuszy, pozosta³a 15 pe³ni³a ju¿

mandaty w poprzednich kadencjach.

Na poziomie wyborów do Rady War-

szawy nast¹pi³y tak¿e znacz¹ce korek-

ty. W sumie w 60-osobowej radzie mia-

sta bêdzie 33 radnych PO, 17 radnych

PiS i 10 SLD. Z okrêgu wyborczego Pra-

ga Pó³noc - Bia³o³êka radnymi Warsza-

wy zostali Dariusz Dolczewski, Dorota

Zbiñkowska i Aleksandra Gajewska z PO,

Maciej Maciejowski i Zbigniew Cierpisz

z PiS oraz Sebastian Wierzbicki - SLD.

Ka¿dy Czytelnik zadaje sobie zapewne

pytanie, kto zatem bêdzie rz¹dzi³ War-

szaw¹ i dzielnicami w stolicy. Mo¿liwych

konfiguracje nie jest wiele. PO, zdobywa-

j¹c pakiet wiêkszoœciowy w Warszawie, gdy

podejmie decyzjê o samodzielnym sprawo-

waniu w³adzy, przejmie te¿ za tê w³adzê

pe³n¹ odpowiedzialnoœæ. Na Pradze PO do

wiêkszoœci brakuje trzech g³osów, a te

mo¿e jej zapewniæ SLD, podtrzymuj¹c

funkcjonuj¹c¹ od czterech lat koalicjê.

PS. Wszystkim wyborcom, którzy

udzielili poparcia kandydatom z list SLD,

serdecznie dziêkujê.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Po wyborach 2010

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Dziêki Pañstwa g³osom zosta³em wy-

brany do Rady Warszawy na kolejn¹ ka-

dencjê. Uzyska³em drugi wynik ze wszyst-

kich kandydatów startuj¹cych w naszym

okrêgu wyborczym, obejmuj¹cym dziel-

nice Praga Pó³noc i Bia³o³êka (ponad 10%

g³osów). To dla mnie wielki zaszczyt, ale

przede wszystkim zobowi¹zanie do dal-

szej rzetelnej pracy na rzecz Warszawy,

a zw³aszcza jej prawobrze¿nej czêœci.

Dziêkujê za Pañstwa zaufanie.

Najwiêcej g³osów otrzyma³ kandyduj¹-

cy z pierwszego miejsca na liœcie PO Dariusz

Dolczewski (12%), któremu gratulujê. Cie-

szê siê, ¿e mandat radnego uzyska³ te¿ po

raz kolejny Sebastian Wierzbicki (5%). W

Radzie Dzielnicy Bia³o³êka PiS utrzyma³ licz-

bê radnych z poprzedniej kadencji. Na Pra-

dze Pó³noc uzyskaliœmy o jeden mandat

mniej od Platformy Obywatelskiej.

Jako przedstawiciel Prawa i Sprawie-

dliwoœci mogê, parafrazuj¹c Marka Twa-

ina, stwierdziæ, ¿e pog³oski dotycz¹ce

naszej politycznej œmierci by³y mocno

przesadzone. W kilku dzielnicach tocz¹

Nowa kadencja

siê rozmowy o utworzeniu koalicji z

udzia³em PiS. Propozycje takie wysuwa

zarówno PO, jak i komitety lokalne. Czas

poka¿e, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz

zrealizuje has³o „Z dala od polityki” i

powstrzyma siê przed obalaniem demo-

kratycznie wybranych zarz¹dów dziel-

nic z udzia³em przedstawicieli opozycji.

Niestety, doœwiadczenia poprzedniej ka-

dencji nie rokuj¹ optymistycznie.

W œrodê, 1 grudnia, odbêdzie siê

pierwsza sesja Rady Warszawy kadencji

2010 – 2014. Bêdzie to kadencja jesz-

cze trudniejsza dla opozycji ni¿ poprzed-

nia. PO dysponuje w Radzie wiêkszoœci¹

umo¿liwiaj¹c¹ samodzielne podejmowa-

nie decyzji. Dodatkowo mo¿na spodzie-

waæ siê przejœcia oficjalnej koalicji PO/

SLD w ciche porozumienie za cenê za-

chowanie sto³ków. Oby tym razem PO

przestrzega³a chocia¿ demokratycznych

standardów wspó³pracy z opozycj¹, tak-

¿e dysponuj¹c¹ mandatem wyborców.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

W ubieg³ym tygodniu Sejm uchwali³

ca³kiem now¹ ustawê o publicznym trans-

porcie zbiorowym. Czeka³a na uchwale-

nie od marca, wiêc pewnie jej droga przez

Senat i znowu przez Sejm potrwa jesz-

cze trochê, ale poniewa¿ jest to projekt

rz¹dowy, w dodatku z piecz¹tk¹ „projekt

maj¹cy na celu wykonanie prawa Unii Eu-

ropejskiej”, doczekamy siê jej publikacji

w Dzienniku Ustaw przed koñcem roku.

Najwa¿niejsz¹ mo¿e nowoœci¹, jak¹

wprowadzi ustawa, jest obowi¹zek spo-

rz¹dzenia przez gminê planu zrównowa-

¿onego rozwoju publicznego transportu

zbiorowego. Œciœlej bior¹c, takie plany

bêd¹ mia³y tworzyæ gminy licz¹ce co naj-

mniej piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców,

zwi¹zki miêdzygminne, powiaty i zwi¹z-

ki powiatów, województwa oraz minister

infrastruktury, wszyscy w ramach swoich

kompetencji, maj¹c przy tym obowi¹zek

uzgadniania tych planów pomiêdzy sob¹.

W planach rozwoju transportu maj¹ zo-

staæ ujête prognozy potrzeb przewozo-

wych, zasady organizacji i finansowania

rynku przewozów, planowane sieci i li-

nie komunikacyjne wraz z preferencj¹

rodzaju œrodków transportu, standard

us³ug przewozowych oraz organizacja

systemu informacji dla pasa¿erów.

Je¿eli taki dokument pojawi siê w

Warszawie - i jeszcze do tego bêdzie re-

alizowany - zakoñczy siê trwaj¹cy od

oœmiu lat okres chaosu w planowaniu ko-

munikacji publicznej. Kolejni prezydenci

miasta zatrudniali w Zarz¹dzie Transpor-

tu Miejskiego kolejnych m³odych ludzi,

którzy wy¿ywali siê w kolejnych nowator-

skich pomys³ach. Skutkiem tych pomys³ów

s¹ m.in. ci¹g³e zmiany rozk³adów jazdy,

tras oraz numerów autobusów i tramwa-

jów, w czym nie orientuj¹ siê ju¿ nawet

najzagorzalsi entuzjaœci komunikacji pu-

blicznej. Nie pojawi siê te¿ ju¿ nowy An-

drzej Urbañski, który pe³ni¹c funkcjê za-

stêpcy prezydenta pewnego piêknego ran-

ka w 2003 r. uzna³, ¿e funkcjonowanie

autobusów podmiejskich oraz wspólny bi-

let na komunikacjê autobusow¹ i kolejow¹

s¹ nieop³acalne dla miasta, wiêc poroz-

wi¹zywa³ wszystkie umowy i komunika-

cja aglomeracyjna przesta³a w Warszawie

niemal z dnia na dzieñ dzia³aæ.

Ustawa obarczy³a gminy obowi¹z-

kiem budowy i remontu wiat przystan-

kowych bez wzglêdu na rodzaj drogi,

przy której siê znajduj¹, a tak¿e prze-

nios³a z przedsiêbiorców transportowych

na gminê obowi¹zek utrzymania czysto-

œci i porz¹dku na wszystkich przystan-

kach na terenie gminy. Jak zwykle w

przypadku projektu rz¹dowego, ustawa

nie zapewnia gminom finansowania no-

wych zadañ. Warszawa sobie z tym po-

radzi, natomiast znane nam z wyjazdów

wakacyjnych blaszane ruiny przystan-

ków PKS same z mocy ustawy siê nie

wyremontuj¹. Ale urzêdnicy rz¹dowi

wierz¹ w si³ê sprawcz¹ swoich przepisów.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Plany, wiaty i przystanki

NARODOWE SI£Y REZERWOWE

– PASJA, WYZWANIE

Wst¹p, zobacz i prze¿yj przygodê.

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ

Warszawa Praga Pó³noc

ul. Brechta 16, 03-473 Warszawa

tel. (22) 687 23 09, 687 23 86

Wbrew moim przewidywaniom Han-

na Gronkiewicz-Waltz wygra³a wybory

na prezydenta stolicy ju¿ w pierwszej

turze, choæ jeszcze kilka dni wczeœniej

nic tego nie zapowiada³o. Trzeba jed-

nak przyznaæ, ¿e to ona wysz³a zwy-

ciêsko z ostatniej przedwyborczej de-

baty g³ównych kandydatów i w³aœnie to

mog³o przes¹dziæ o jej sukcesie. Kan-

dydatka Platformy Obywatelskiej uzy-

ska³a ostatecznie ponad 53% g³osów,

Czes³aw Bielecki, wspierany przez PiS -

23%, a Wojciech Olejniczak z SLD - po-

nad 13%. Pani prezydent gratulujê i

¿yczê wielu sukcesów, choæ jej pierwsze

wypowiedzi powyborcze nie s¹ zbyt

optymistyczne dla warszawiaków. Po-

wróci³ w nich temat prywatyzacji SPEC-

u, czyli miejskiej spó³ki, która dostar-

cza ciep³o do naszych domów. W zesz³ej

kadencji ten pomys³ zablokowali radni

SLD obawiaj¹c siê, ¿e doprowadzi to do

podwy¿ek cen ciep³a. Podobnie by³o z

prywatyzacj¹ warszawskiej s³u¿by zdro-

wia, której te¿ skutecznie przeciwsta-

wili siê radni lewicy. Dziœ Hanna Gron-

kiewicz-Waltz chce do tych i podobnych

pomys³ów powróciæ, zgodnie zreszt¹ ze

swoim wyborczym has³em, ¿e „ci¹g

dalszy nast¹pi”. Czy jej siê to uda? Plat-

forma Obywatelska ma dziœ komfor-

tow¹ sytuacjê, bo uzyska³a 33 radnych

w 60-osobowej Radzie Miasta. 10

przedstawicieli ma Sojusz Lewicy Demo-

kratycznej, a 17 Prawo i Sprawiedli-

woœæ. To oznacza, ¿e PO mo¿e rz¹dziæ

miastem sama. Pytanie tylko, czy bê-

dzie chcia³a, bo wbrew pozorom to nie

takie ³atwe. Po pierwsze, ciê¿ko jest

utrzymaæ quorum (czyli 30 radnych) na

sesjach Rady Miasta, które potrafi¹

trwaæ przez kilkanaœcie godzin. W po-

przedniej kadencji ró¿nie z tym bywa-

³o, mimo ¿e PO z SLD mia³y razem bli-

sko 40 radnych. Ale to nie jest g³ówny

problem, bo na g³osowania w kluczo-

wych sprawach mog¹ i bêd¹ mobilizo-

waæ wszystkich  cz³onków swojego klu-

bu. Wiêkszym problemem jest to, ¿e ten

klub nie jest jednolity i ju¿ dziœ s¹ tam

ró¿ne obozy i frakcje, i te ró¿nice mog¹

mieæ wp³yw na wynik g³osowañ. Wresz-

cie ostatnia sprawa, to kwestia odpo-

wiedzialnoœci. Dziœ PO ma pe³niê w³a-

dzy – prezydenta stolicy, wiêkszoœæ w

Radzie Warszawy, wojewodê i premie-

ra. Ju¿ nie mo¿e t³umaczyæ siê, ¿e nie

ma na coœ wp³ywu, ¿e ktoœ ich blokuje.

Mo¿e realizowaæ swój program, ale

potem musi ponieœæ za to samodzielnie

polityczn¹ odpowiedzialnoœæ. A to przy

pomys³ach Platformy mo¿e okazaæ siê

dla niej bolesne, zw³aszcza, ¿e w opo-

zycji bêdzie zasiada³ nie tylko mia³ki

PiS, ale równie¿ du¿o bardziej skutecz-

ne i kompetentne SLD.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Pe³nia w³adzy

Platforma Obywatelska na Bia³o³êce

zdoby³a 40,72% g³osów i dwanaœcie z

dwudziestu trzech mandatów. Szczególnie

pragnê podziêkowaæ mieszkañcom Zielo-

nej Bia³o³êki, gdzie poparcie dla listy Plat-

formy Obywatelskiej oscylowa³o w grani-

cach 50%. Tak znacz¹ce poparcie, naj-

wiêksze na Bia³o³êce, uznajê za wyraz

akceptacji dla rozpoczêtych w 2006 r.

przez Platformê Obywatelsk¹ zmian w za-

kresie postrzegania tej niedoinwestowa-

nej przez lata czêœci Bia³o³êki.

Wielu uwa¿a³o to za niemo¿liwe, a

jednak dziêki aktywnej wspó³pracy i za-

anga¿owaniu w³adz dzielnicy i radnych

w latach 2006-2010 uda³o siê zrealizo-

waæ lub rozpocz¹æ wiele istotnych kwe-

stii dla obszaru tzw. Zielonej Bia³o³êki

(obszar na wschód od ulicy P³ochociñ-

skiej). Wystarczy wymieniæ: budowê 

Ronda „Ma³ej Brzozy”;  realizacjê przy

ul. Ruskowy Bród pierwszego na Zielo-

nej Bia³o³êce terenu rekreacyjnego dla

spo³ecznoœci lokalnej;  wybudowanie we

wspó³pracy z inwestorem prywatnym ul.

Magicznej, ³¹cz¹cej ulicê Skarbka z Gór

z ulic¹ G³êbock¹;  uporz¹dkowanie par-

kowania na ul. Skarbka z Gór i „pusz-

czenie” t¹ ulic¹ autobusu; doprowadze-

nie przy pomocy formalnych i „mniej for-

malnych” dzia³añ do budowy nowego

mostku na ul. Kobia³ka;  znacz¹c¹ roz-

budowê szkó³ przy ul. Kobia³ka i Juran-

da ze Spychowa, uchwalenie korzystnych

dla mieszkañców (mpzp Bia³o³êka Wieœ)

i rozpoczêcie procedury zmiany nieko-

rzystnych dla mieszkañców wadliwych

planów zagospodarowania przestrzen-

nego (mpzp X-71 cz.1). Co wa¿ne, ¿adna

(!) z powy¿szych inwestycji nie znajdo-

wa³a siê w planach inwestycyjnych

„odziedziczonych” z koñcem 2006 r. po

w³adzach dzielnicy Bia³o³êka, kierowa-

nych przez Porozumienie Wyborcze „Go-

spodarnoœæ” (Jerzy Smoczyñski) i PiS.

W poprzedniej kadencji oddaliœmy do

u¿ytku tak¿e now¹ szko³ê i przedszkole

przy ul. Ostródzkiej.

Tak znacz¹ce poparcie dla Platformy

Obywatelskiej to tak¿e jeszcze wiêksza

odpowiedzialnoœæ, jaka ci¹¿y na nas, na

nowo wybranych radnych oraz na przy-

sz³ym Zarz¹dzie Dzielnicy Bia³o³êka.

Zrobimy z pewnoœci¹ wszystko, aby tej

odpowiedzialnoœci sprostaæ. Dalsze roz-

wi¹zywanie problemów infrastruktury

Zaufanie i odpowiedzialnoœæ

Adwokat Jerzy JaŸwiecki informuje,

¿e przeniós³ siedzibê Kancelarii z Wo³omina

na Tarchomin - Nowodwory ul. Strumykowa 40 lok. 36

tel. 600-381-713

(spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)

drogowej, rekreacyjnej i oœwiatowej,

przy aktywnej wspó³pracy z mieszkañ-

cami, bêdzie dla mnie priorytetem w

nadchodz¹cej kadencji.

Ze swojej strony zachêcam wszystkich

czytelników do kontaktu mailowego,

bezpoœredniego i odwiedzania mojej

strony internetowej. Bêdê tam na bie¿¹-

co publikowa³ swoje felietony i istotne w

mojej ocenie informacje.

Piotr Jaworski

radny Dzielnicy Bia³o³êka (PO)

www.piotrjaworski.waw.pl
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T¹ rzek¹ mo¿e byæ Wis³a,

Mapocho lub Bio Bio, górska rze-

ka w œrodkowym Chile. W³aœnie

z Chile pochodzi autor prezen-

towanych w galerii fabs rysun-

ków, Benjamin Altermatt. Uro-

dzony w 1982 r. w Santiago ar-

tysta w wieku 19 lat przeniós³ siê

do Europy. Studiowa³ historiê

sztuki na Uniwersytecie La Sa-

pienza w Rzymie oraz malarstwo

w Akademii Sztuk Piêknych w

Bolonii i Atenach. Od 2005 r.

uczestniczy³ w licznych wysta-

wach jako artysta i performer.

Jest laureatem takich nagród, jak

Adobe Design Award (Digital Il-

lustration), 2007 i Premio Fonda-

zione Zuchelli, 2008. Obecnie

mieszka i pracuje w Berlinie.

W Warszawie, w galerii fabs,

jest po raz drugi. W kwietniu

2010 r. bra³ udzia³ w zbiorowej

wystawie, zorganizowanej

przez australijsk¹ artystkê Feli-

city Mangan. Prezentowa³ wte-

dy instalacjê, której podstaw¹

by³y odg³osy spadaj¹cej z ró¿-

nej wysokoœci wody. Tym razem

pokaza³ seriê rysunków pod ty-

tu³em „Cuentos del ostro lado”

(Opowieœci z drugiej strony).

Przewijaj¹cym siê w nich mo-

tywem jest fikcyjne przybycie do

stolicy Polski grupy rdzennych

mieszkañców z po³udnia Chile,

plemienia Mapuczów. Z rysun-

ków wynika, ¿e czuj¹ siê oni le-

piej i ³atwiej nawi¹zuj¹ kontak-

ty po drugiej stronie Wis³y, w

dzielnicy Praga.

Temat poœrednio nawi¹zuje do

geograficznego usytuowania

galerii i ³¹czy Pragê, to dzikie

miejsce w Warszawie, z teryto-

rialn¹ histori¹ plemienia Mapu-

czów, grupy rdzennej ludnoœci

Chile, która opanowa³a rzekê Bio

Bio, stanowi¹c¹ po³udniow¹ gra-

nicê ich ziem. Mapucze (Arauka-

nie) nigdy nie zostali ujarzmieni

przez Inków ani hiszpañskich

konkwistadorów, dziêki czemu

ich pañstwo istnia³o obok potêgi

hiszpañskiej, a póŸniej niepodle-

g³ego Chile a¿ do 1871 r. Mapu-

cze do dziœ s¹ dumni, ¿e zacho-

wali sw¹ odrêbnoœæ kulturow¹.

Benjamin Altermatt zaprosi³ do

wziêcia udzia³u w wystawie troje

przyjació³ z Berlina: Aniê B¹k,

Magdalenê Walpoth oraz Pabla

A. Molinê. Pablo A. Molina pocho-

dz¹cy, podobnie jak Altermatt z

Opowieœci z drugiej strony
Motywem przewodnim wystawy i wydarzenia artystycz-

nego, jakie mia³y miejsce 20 listopada w galerii Stowarzy-

szenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7 jest rzeka, która

dzieli miasto i jego mieszkañców.

Chile, przedstawi³ w galerii fabs

swoje poezje oraz przejmuj¹cy

performance. Z zawi¹zanymi

oczami i ze skrêpowanymi rêka-

mi, wbrew przeciwnoœciom, prze-

nosi³ swoje wiersze przez rzekê,

która stanowi³a granicê, prze-

szkodê, wprowadza³a podzia³y

miêdzy ludŸmi. Piêkne wiersze

„Mapocho River” i „Vistula River”

mówi¹ o dwóch rzekach, które

dziel¹ swoje stolice na dwa od-

rêbne œwiaty. Podobnie jak Wis³a

dzieli Warszawê, tak Mapocho

dzieli Santiago. Poeta opowiada

najpierw o szkolnej mi³oœci znad

Mapocho River, i o tym, jak po-

zna³ piêkn¹ dziewczynê o blond

w³osach, która pochodzi³a z dru-

giej strony Wis³y.

Wystawie rysunków i zaska-

kuj¹cej inscenizacji towarzy-

szy³ pokaz wideo i prezentacja

kompozycji eksperymentalnej

muzyki elektronicznej Ani B¹k

i Benjamina Altermatta.

Wyst¹pienia Pabla A. Moli-

ny nie da siê powtórzyæ, nato-

miast wystawê rysunków Ben-

jamina Altrmatta mo¿na ogl¹-

daæ w galerii fabs przy ul. Brze-

skiej 7 do 10 stycznia 2011 r.

w soboty, w godz. 15-17, w nie-

dziele, w godz. 13-15 lub po

uzgodnieniu tel.: 505 12 14 17.

Joanna Kiwilszo

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
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

BAL SYLWESTROWY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

ZACISZE - 22 679-36-30, 603-956-654

Ju¿ w najbli¿szy pi¹tek 3 grudnia o godz. 15.00 na terenie Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu

przy ul. Strumykowej 21 odbêdzie siê uroczyste otwarcie lodowiska w sezonie 2010-2011.

Zapraszamy wszystkich chêtnych na wspóln¹ zabawê pod okiem instruktora ³y¿wiarstwa. W programie

pokaz tanecznych umiejêtnoœci wielokrotnych medalistek Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y w ³y¿-

wiarstwie „B³êkitna sztafeta” ze Szko³y Podstawowej nr 344. Organizatorzy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy oraz Bia³o³êcki Oœrodek Sportu przewidzieli wiele atrakcyjnych nagród i upominków dla

dzieci i m³odzie¿y szkolnej uczestnicz¹cych w imprezie. Przewidziany jest równie¿ smakowity poczêstunek.

Szanowni Pañstwo,

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim Pañstwu,

którzy oddali na mnie swój g³os w wyborach do

Rady Warszawy.

Otrzyma³em dziêki Pañstwu bardzo du¿e poparcie, ale

do uzyskania mandatu radnego zabrak³o mi 7 g³osów.

Myœlê, ¿e tak wysokie poparcie (mimo ¿e kandydowa³em

z trzeciego miejsca z listy) wskazuje na to, ¿e moja

dotychczasowa praca radnego oraz przedstawiony

program zosta³y przez Pañstwa dobrze ocenione i budz¹

Pañstwa zaufanie.

Do³o¿ê starañ, aby mój program wyborczy, a szczególnie

sprawy regulacji stanu prawnego gruntów, zawy¿ania

op³at za u¿ytkowanie wieczyste, przekszta³cania praw

do gruntów z bonifikat¹ dla mieszkañców, by³ dla dobra

Pañstwa – mieszkañców Warszawy, realizowany.

¯ywiê tak¿e nadziejê, ¿e wybrani Radni, którym gratulujê,

do³o¿¹ starañ, aby nasze dzielnice otrzymywa³y niezbêdne

œrodki na ich rozwój.

Jeszcze raz dziêkujê

Andrzej Pó³rolniczak


