ŻYCIE MIASTA
KOTY Schronisko „Na Paluchu” wdrożyło projekt kociego wolontariatu polegający na
dołączaniu do dokumentacji kotów kart z najważniejszymi spostrzeżeniami
wolontariuszy dotyczącymi zwierząt. Na dzień 26 lipca (niedziela) w schronisku
znajdowały 1104 psy i 102 koty.
BULWARY Oficjalne otwarcie Bulwarów Wiślanych odbędzie się 2 sierpnia (niedziela) –
dowiedział się Warszawski Serwis Prasowy.
STOŁÓWKA „Po przeprowadzonych analizach zostało ustalone, iż rozbudowa samej
stołówki jest niewystarczającym przedsięwzięciem. Od września tego roku w szkole
będzie pracowało 29 oddziałów, które mają do dyspozycji 18 sal lekcyjnych. Zatem
zmianowość w szkole będzie wynosiła 1.61. Mając na uwadze taką sytuację, zlecono
opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły, dzięki której powstaną minimum cztery nowe
sale lekcyjne z zapleczem (szatnie, sanitariaty i komunikacja), a nie tylko powiększona
zostanie jadalnia. Szacunkowy koszt tego zadania wynosi 5 mln zł. Złożony został wniosek
o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w celu publicznego dla tego zadania
inwestycyjnego” – odpowiedział wiceprezydent Włodzimierz Paszyński na interpelację
radnego Lecha Jaworskiego w sprawie rozbudowy stołówki w SP nr 319.
AKREDYTACJE „Zakończył się proces akredytacyjny na obsługę prasową
obchodów 71. rocznicy powstania warszawskiego. Wszystkich dziennikarzy, którzy
dokonali akredytacji, zapraszamy w środę 29 lipca w godz. 10–17 do Ratusza przy pl.
Bankowym 3/5, pok. 104 (wejście D) po odbiór identyfikatorów i pooli” – informuje Wydział
Prasowy urzędu miasta.
FUNDACJA „»Dzielnice dla Warszawy« – tak nazywa się nowa fundacja, którą właśnie
powołałem do życia. Jej działalność ma doprowadzić do naprawy ustroju Warszawy.
Bezpośrednie wybory burmistrzów dzielnic, zmniejszenie liczby radnych,
jednomandatowe okręgi wyborcze na wszystkich szczeblach warszawskiego
samorządu – to tylko niektóre propozycję zmian, które będę chciał wprowadzić. Do
współpracy zapraszam wszystkie stołeczne środowiska samorządowe i partie polityczne” –
poinformował przewodniczący rady dzielnicy Jarosław Dąbrowski.
APEL „Podpisany został »Apel do mieszkańców stolicy« o godne uczczenie 71.
rocznicy powstania warszawskiego. 1 sierpnia dla Warszawy nie jest zwykłą, kolejną datą
w kalendarzu. Ten dzień to zawsze wielkie święto w stolicy. Staramy się, aby obchody
kolejnych rocznic powstania warszawskiego przebiegały godnie i uroczyście. Od lat nie są
tylko jednodniowym wydarzeniem, a oprócz uroczystości centralnych mamy ceremonie
dzielnicowe, a nawet podwarszawskie” – poinformowała na facebookowym profilu Hanna
Gronkiewicz-Waltz.
MIEJSKIE SIŁOWNIE Do 16 sierpnia trwa głosowanie nad lokalizacjami dla sześciu
nowych siłowni plenerowych na dwóch obszarach Ursynowa. Każda osoba może
oddać po jednym głosie na dwóch obszarach. Głosować można: elektronicznie za

pośrednictwem formularza lub papierowo na przygotowanym formularzu w informacji
głównej Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61.
BRAMA „W związku z moją interpelacją dotyczącą między innymi Hali Koszyki bardzo
proszę o odpowiedź w sprawie faktu »zniknięcia« bramy głównej. Bardzo często,
będąc członkiem Komisji Kultury i Promocji Miasta, pytałam panią konserwator NekandęTrepkę o los tej bramy, gdyż była to bardzo piękna brama. Ciągle otrzymywałam
odpowiedź, żeby się nie martwić, gdyż brama jest wywieziona z Warszawy, restaurowana i
wróci na swoje miejsce. Minęło kilka lat i w ostatniej odpowiedzi na interpelację jest mowa
o dwóch budynkach bocznych, natomiast nic o bramie głównej. Co z nią się dzieje? Jest to
w końcu cenny element związany z Halą. Czy istnieje fizycznie?” – napisała w interpelacji
radna Olga Johann.
KANALIZACJA „Wykonanie kanału ściekowego w al. Dzieci Polskich wraz z
odcinkami sieci od kanału ulicznego do granic nieruchomości prywatnych położnych
wzdłuż ww. ulicy na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
pożyczki w kwocie 756 900 zł” – informuje na swojej stronie Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
KOMUNIKACJA
LOTNISKO CHOPINA Na Lotnisku Chopina oddana została do użytku nowa płyta
postojowa PPS7. Na płaszczyźnie o powierzchni blisko 10 ha zlokalizowano sześć
stanowisk dla dużych samolotów kodu E lub 12 stanowisk dla średnich samolotów kodu
C. – Nowa płyta znacząco zwiększa nam liczbę stanowisk postojowych dla
najpopularniejszych typów samolotów operujących w Warszawie, co zabezpiecza
przepustowość pola manewrowego dla stale rosnącego ruchu. Zimą dzięki tej nowej
płaszczyźnie znacząco zwiększy się także wydajność realizacji procedury odlodzeniowej,
co ma duże znaczenie dla zapewnienia punktualności startów na naszym lotnisku –
wyjaśnia Radosław Paruzel, zastępca dyrektora Lotniska Chopina.
AUTOBUSY „Miejskie Zakłady Autobusowe rozpisały przetarg na dzierżawę 60
autobusów przegubowych. Nowe pojazdy mają przyjechać do Warszawy w pierwszej
połowie przyszłego roku i będą woziły pasażerów przez 71 miesięcy. Oferty w przetargu
poznamy 3 września. Zaproponowane autobusy muszą spełniać ostre kryteria wymagane
przez Miejskie Zakłady Autobusowe i Zarząd Transportu Miejskiego, tzn. posiadać
elektroniczną informację, klimatyzację, system zliczania pasażerów, monitoring,
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz alkomat. Dostawca będzie zobowiązany
do zapewnienia serwisu autobusów. Dodatkowe punkty można uzyskać za rozwiązania
ekologiczne, takie jak panele fotowoltaiczne” – informują Miejskie Zakłady Autobusowe.
VETURILO „W związku z przebudową drogi stacja Veturilo 6345 – ul. Pileckiego – ul.
Alternatywy – została zdemontowana. Najprawdopodobniej w czwartek powróci na
swoje miejsce” – informuje na Facebooku Veturilo-Nextbike Polska.
PRZYSTANKI Od dziś do odwołania w związku z budową przyłącza sieci cieplnej przy ul.
Borzymowskiej zawieszony będzie przystanek Gościeradowska 02 (obowiązujący dla
linii 156 i N02). W jego zastępstwie uruchamia się przystanek Gościeradowska 52
zlokalizowany około 45 metrów za podstawową lokalizacją.
PRZYSTANKI Od godz. 22 w związku z przywróceniem ruchu na południowej jezdni
zbiorczo-rozprowadzającej Trasy AK w węźle Marymoncka w ramach prac nad
przebudową drogi S8 przywrócony zostaje przystanek Park Kaskada 05. Jednocześnie
likwidacji ulega funkcjonowanie przystanku Park Kaskada 55.

ZAPROSZENIA NA DZIŚ
PRAGA-POŁUDNIE O godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
przy ul. Grochowskiej 274 zacznie się XII Sesja Rady Dzielnicy. W porządku obrad między
innymi odwołanie wiceburmistrza i ponowne powołanie. Radni PiS zapowiadają, że
podczas rady będą pytać się o wysoką karę, jaką wojewoda nałożył na urząd – 827
tys. zł.
WOLA O godz. 12 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się próba medialna
spektaklu „Ciekawa pora roku”. Scenariusz, reżyseria, scenografia: Agata Duda-Gracz.
Na spotkaniu obecni będą: Agata Duda-Gracz oraz aktorzy.
URSYNÓW O godz. 16.30 z Toru Wyścigów Konnych (ul. Puławska 266) wystartuje 58.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza. „Ze względu na krótką i bardzo
szybką rundę zawody tworzą niezapomnianą atmosferę, dając widzom możliwość
intensywnego i bezpośredniego kibicowania. O godz. 16.30 nastąpi uroczysta prezentacja
ekip, po której o godz. 17 wystartuje prolog zawodów. Około godz. 18.15 odbędzie się
dekoracja zwycięzców rundy” – informują organizatorzy. Drugi dzień wyścigu rozpocznie
się w dzielnicy Wesoła. Zawodnicy spod wesołowskiego ratusza przy ul. 1. Pułku
Praskiego wystartują do II etapu zmagań, którego meta zlokalizowana będzie w
Ciechanowie.
ŚRÓDMIEŚCIE O godz. 18 w Sali Rudniewa na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki odbędzie
się premiera książki Michała Murawskiego „Kompleks Pałacu. Życie społeczne
stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie”. Spotkanie poprowadzi
Bogna Świątkowska. Publikacja jest wnikliwą analizą antropologiczną społecznego
funkcjonowania Pałacu Kultury i Nauki. Zaskakujące i niejednokrotnie kontrowersyjne
wnioski autora pozwalają zobaczyć pałac jako wzorową realizację idei „rewolucyjnego
przeobrażenia miasta”, przyświecającej jego twórcom.
ZAPOWIEDZI
WOLA 29 lipca (środa) o godz. 10 w siedzibie ZTM przy ul. Żelaznej 61 (w sali 214)
zacznie się spotkanie prasowe z dyrektorem ZTM.
OCHOTA 29 lipca (środa) w godz. 10–18 przy ul. Grójeckiej 95 odbędzie się dzień
otwarty na Zieleniaku. Będzie też można obejrzeć wystawę fotografii autorstwa Ryszarda
Bilskiego „Zieleniak w obiektywie przechodnia”.
ŚRÓDMIEŚCIE 29 lipca (środa) o godz. 11.15 przy wejściu głównym do Centrum
Nauki Kopernik odbędzie się powitanie pięciomilionowego gościa w „Koperniku”.
„Na pięciomilionowego zwiedzającego czeka prezent – karta Klubu Kopernika, która jest
przepustką do codziennych odkryć, doświadczania i poszukiwania inspiracji na naszych
wystawach, a także do udziału w specjalnych warsztatach, wycieczkach i pokazach” –
informuje centrum.
WŁOCHY 30 lipca (czwartek) o godz. 11 w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie
przy ul. 1 Sierpnia 21 (w sali 204) zacznie się briefing prasowy „Dzień z życia
mieszkańca Mazowsza”. Będzie można się dowiedzieć: Co zajmuje nam najwięcej czasu
w ciągu doby? Ile czasu przeznaczamy na obowiązki: pracę zawodową, naukę, prace
domowe, a ile na odpoczynek, życie towarzyskie i sen? Jak gospodarujemy czasem na tle
mieszkańców innych województw?
WOLA 30 lipca (czwartek) o godz. 21 na rogu ulic Towarowej i Grzybowskiej otwarty

zostanie letni pawilon rekreacyjno-kulturalny Pokój Na Lato. Z tej okazji odbędzie się
koncert „Piotra Zabrodzkiego Podróż Sentymentalna”. „Autorskie interpretacje
najpiękniejszych polskich melodii przed- i powojennych przeniosą nas w minioną epokę.
Na koncercie usłyszymy i zatańczymy między innymi »Tango milonga«, »Na pierwszy
znak«, »Umówiłem się z nią na dziewiątą«. Zapraszamy na wyjątkową podróż
sentymentalną wszystkich, którym w duszy gra stolica” – informują organizatorzy.
PRAGA-PÓŁNOC 31 lipca (piątek) w godz. 10–15 na boisku Dzielnicowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Praga-Północ przy ul. Kawęczyńskiej 44 odbędzie się Dzień Futbolu
Flagowego z Crusaders Warszawa i z Polską Ligą Futbolu Amerykańskiego. W
programie przewidziane są liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży: nauka futbolu flagowego,
trening z zawodnikami Crusaders Warszawa, przymierzanie sprzętu futbolowego,
pokazowy turniej futbolu flagowego w wykonaniu drużyn juniorskich.
ŚRÓDMIEŚCIE 2 sierpnia (niedziela) o godz. 19.30 w Szóstej Po Południu przy ul.
Szpitalnej 5 zacznie się Niedzielne Spotkanie z Jazzem Tradycyjnym. Gospodarzem
wieczoru będzie zespół jazzu tradycyjnego The Warsaw Dixielanders. Zespół ten gra
tradycyjne standardy jazzowe pochodzące z Nowego Orleanu i Chicago. Wykonuje
również polskie standardy z lat 30. i 40. XX w. oraz tematy nawiązujące do tego okresu.
Wstęp: 15 zł.
Więcej wydarzeń kulturalnych w Warszawskim Serwisie Kulturalnym – www.wsk.waw.pl.
PRZEGLĄD PRASY
PRZEGLADURSYNOWSKI.PL Zarząd Dróg Miejskich ogłosił listę skrzyżowań, w rejonie
których usunięte zostaną bariery architektoniczne. Zmiany nie ominą Ursynowa.
TARGOWEK.INFO Jedni narzekają, że co to za las posadzony ledwie 60 lat temu. Inni, że
jest mały i zaśmiecony. Jednak teraz mamy niezbity dowód na to, że Las Bródnowski jest
po prostu niezwykły.
HALOURSYNOW.PL Ursynowianie często padają ofiarą oszustwa. Zostają okradani
przez... maszyny. Biletomaty, bo o nich mowa, szarpią nerwy podróżującym. Pracownicy
ZTM zachęcają do składania reklamacji.
POLITYKAWARSZAWSKA.PL Polityka tzw. wielkiego formatu wyjątkowo stawia ostatnio
na kobiety. W Platformie Obywatelskiej – Ewa Kopacz, w PiS – Beata Szydło, na czele
Zjednoczonej Lewicy – Barbara Nowacka, a oprócz nich wiele innych wyróżniających się
posłanek i działaczek. Warszawą nieprzerwanie od ponad ośmiu lat również rządzi
kobieta. Postanowiliśmy sprawdzić, czy na niższych szczeblach siła kobiet (przynajmniej
ta liczebna) jest równie duża.
ZYCIEWARSZAWY.PL Lotnisko Chopina w Warszawie chce być centrum przesiadkowym
naszej części Europy.
TVNWARSZAWA.TVN24.PL Po naszej interwencji Zarząd Terenów Publicznych zamierza
zmienić datę znajdującą się na pomniku Stefana Starzyńskiego. Chodzi o zweryfikowany
niedawno przez Instytut Pamięci Narodowej rok śmierci prezydenta Warszawy.
WARSZAWA.NASZEMIASTO.PL Port Praski, nowa część prawobrzeżnej Warszawy,
może zmienić obraz stolicy. Już za kilka lat centrum miasta przeniesie się bardziej na
wschód, a Wisłę pokonamy pieszą kładką lub... kolejką linową.
RYNEK-KOLEJOWY.PL Dekadę temu jedyną linią kolejową, która funkcjonowała w

granicach stolicy i gdzie pociągi mogły zawrócić, była trasa Warszawa Zachodnia –
Falenica.
INNPOLAND.PL W Centrum Przedsiębiorczości Smolna na warszawskim Powiślu
niedługo odbywać będzie się nowe wydarzenie – warsztaty związane ze startupowym
akceleratorem WAW.ac. Na jego powstanie miasto wyłożyło 100 tys. zł. To pierwszy taki
przypadek w Polsce.
----Warszawski Serwis Prasowy
www.wsp.waw.pl
www.facebook.com/WarszawskiSerwisPrasowy
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka

