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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie

zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka

w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni

specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)

oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37

(nr tel. 22 353 06 20).

Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹

osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

dokoñczenie na str. 6 Mamy urlop!

Od 18 lipca do 7 sierpnia

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Zapraszamy od 8 sierpnia,

nastêpna gazeta - 17 sierpnia.

Przedstawienia w ramach cyklu Bia³o³êckie

Place Zabaw dla dzieci z dnia 2 i 3 lipca

pt. „Mama Mu”, które siê nie odby³y z powodu

bardzo z³ych warunków atmosferycznych, zostan¹

zaprezentowane w sobotê 16 lipca:

- godz. 12.00 - Park Strumykowa; ul. Strumykowa;

- godz. 17.00 - Plac Zabaw - Park; ul. Ruskowy Bród

(na wysokoœci ul. Mañkowskiej).

Wstêp wolny.

- Na razie pogoda skutecz-

nie niweczy nasze plany.

Dwukrotnie - z powodu desz-

czu - trzeba by³o odwo³ywaæ

plenerowy koncert Bia³o³êc-

kiej Orkiestry Romantica.

Wygl¹da na to, ¿e bêdziemy

musieli poczekaæ do wrze-

œnia, bowiem cz³onkowie or-

kiestry rozje¿d¿aj¹ siê ju¿ na

urlopy. Bêd¹ siê jednak od-

bywa³y inne imprezy. Mamy

je zaplanowane niemal na

ka¿dy weekend lipca i sierp-

nia, w naszych parkach i na

naszych placach zabaw.

Czêœæ z tych imprez kieruje-

my do najm³odszych, mam tu

na myœli plenerowe teatrzyki,

które równie¿ – w pewien

sposób – anga¿uj¹ rodziców.

Nowym miejscem na kultu-

ralnej mapie dzielnicy jest te-

atr letni, tam odbêdzie siê cykl

Z Jackiem Kaznowskim

o kulturze
Sporo siê bêdzie dzia³o w wakacyjne miesi¹ce w bia³o-

³êckiej kulturze, tej – jeœli mo¿na siê tak wyraziæ – maso-

wej. Burmistrz Jacek Kaznowski znany jest ze swej dba-

³oœci o tê dziedzinê ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci, pytamy

wiêc o szczegó³y.

imprez „Popo³udnia z Bie-

siad¹”. Pierwsza z nich – 16

lipca, to Biesiada Polska, na-

stêpna w kolejnoœci – wspo-

mnieniowa Biesiada Lwow-

ska (23 lipca) i na zakoñcze-

nie, 30 lipca, Biesiada Grec-

ka. Wszystko to na letniej

scenie, przy Bia³o³êckim

Oœrodku Sportu przy Œwiato-

wida. Miejsce jest wypróbo-

wane, odby³ siê tam ju¿ wy-

stêp Kapeli Praskiej, bardzo

ciep³o przyjêty przez miesz-

kañców Bia³o³êki. Kapela po-

rwa³a nawet niektórych do

tañca. Wzorem innych dziel-

nic proponujemy wiêc ten bie-

siadny styl zabawy na œwie-

¿ym powietrzu.

Tak jak w ubieg³ym roku,

tak i w tym, w letnie, pi¹tko-

we wieczory, w Parku Henry-

Koronnym argumentem

ekologów jest zaprzeczenie

twierdzeniu, ¿e dziêki spala-

niu, na sk³adowiska, potocz-

nie zwane wysypiskami, tra-

fia o 90% mniej odpadów ko-

munalnych, dziêki czemu

wyd³u¿a siê czas ich eksplo-

atacji. Wedle ekologów, jest

to twierdzenie ba³amutne,

bowiem owe 90% dotyczy

wy³¹cznie objêtoœci, nie zaœ

masy odpadów. Do spalarni

nie trafiaj¹ metale, szk³o, od-

pady wielkogabarytowe i

gruz, stanowi¹ce od 20 do

40% ca³kowitej masy œmieci.

Ekolodzy zdaj¹ siê zapomi-

naæ, ¿e czêœæ z wymienio-

nych przez nich odpadów –

w myœl jednej z unijnych dy-

rektyw okreœlaj¹cych gospo-

darowanie odpadami - powin-

na podlegaæ recyklingowi

b¹dŸ odzyskowi. Pisaliœmy o

tym w poprzednim wydaniu

NGP. Eksperci pracuj¹cy dla

organizacji ekologicznych

wyliczyli, ¿e dziêki funkcjono-

waniu spalarni na sk³adowi-

ska trafia wobec tego od 50

do 70% odpadów komunal-

nych mniej, zwa¿ywszy rów-

nie¿ na fakt, i¿ trafia na nie

czêœæ produktów powsta³ych

w procesie spalania odpa-

dów. W zwi¹zku z tym odpa-

dów na wysypiskach jest 2-,

3-krotnie mniej ni¿ chcieliby

zwolennicy spalarni, którzy

szacuj¹, ¿e jest ich 10-krot-

nie mniej.

Spalarnie s¹ za drogie

Spalarnie nie s¹ tanie.

Tego nikt nie ukrywa. Kosz-

towna jest sama inwestycja,

kosztowna jest eksploatacja,

kosztowne s¹ technologie

Od wysypisk

do plazmy
Budowa spalarni nie wszystkich cieszy. Przeciwni tym

inwestycjom s¹ przedstawiciele miêdzynarodowych i ro-

dzimych organizacji ekologicznych. Nie przekonuj¹ ich

ani wyœrubowane normy emisji toksycznych zwi¹zków

w gazach odlotowych, ani supernowoczesne technolo-

gie, ani odzysk energii.

Choæ raz uda³o siê wygraæ

z natur¹. By³y gratulacje od

prezydent Warszawy. Barka,

podobnie jak w przypadku po-

przednich transportów przêse³,

zosta³a ustawiona w poprzek

rzeki, zaœ ¿egluga na rzece

zosta³a wstrzymana. Podno-

szenie ostatniego przês³a nur-

towego z barki (przypomnijmy,

¿e jest to most tramwajowy)

zajê³o tym razem wiêcej cza-

su. Rozpoczê³o siê w ubieg³¹

sobotê rano, zaœ zakoñczy³o w

poniedzia³ek. Zawini³y si³owni-

ki, a œciœlej jeden, który wyma-

ga³ kilkakrotnego smarowania,

bowiem umieszczona w nim

stalowa lina uporczywie siê za-

hacza³a. W poniedzia³ek do

ostatecznego podniesienia i

spasowania przês³a pozosta-

³o 1,5 metra i przy udziale geo-

detów, którzy z urz¹dzeniami

do precyzyjnych pomiarów

nadzorowali ca³y proces, uda-

³o siê zakoñczyæ podnoszenie.

Oko³o dwóch tygodni zajmie

teraz monta¿ i spawanie przê-

s³a mostu tramwajowego.

Tymczasem zakoñczy³o siê

ju¿ ³¹czenie brzegów dwoma

przês³ami, stanowi¹cymi jezdnie

- po³udniow¹ i pó³nocn¹. Kon-

strukcja jest malowana na spo-

kojny odcieñ zieleni, tak by p³yn-

nie wkomponowaæ siê w otacza-

j¹c¹ przyrodê.                     (egu)

Lipcowy raport

z TMP
Zapowiadany przez nas triumfalny wjazd do stolicy trze-

ciego przês³a nurtowego Mostu Pó³nocnego nast¹pi³ 4

lipca. Powiod³a siê operacja przytwierdzenia do barki pon-

tonów, które unios³y statek wraz z gigantycznym ciê¿a-

rem a¿ o 25 cm. W sukurs przysz³y równie¿ pog³êbiarki,

które torowa³y drogê przez zbyt p³ytkie koryto Wis³y.

Dla mieszkañców ulicy Or-

neckiej w Bia³o³êce widok

dziczej rodziny lub stadka

saren nie jest czymœ wyj¹t-

kowym. Przyzwyczaili siê do

tego, ¿e sarny przychodz¹

na poblisk¹ ³¹kê, a dziki pod-

chodz¹ pod ogrodzenie po-

sesji w poszukiwaniu jedze-

nia. Kiedyœ by³y tu przecie¿

pola uprawne, jeszcze dzi-

siaj niedaleko st¹d rozci¹ga

siê gospodarstwo rolne ro-

dziny Majlertów. Rozrastaj¹-

ce siê miasto wypiera zwie-

rzêta z ich siedzib, zdezo-

rientowane pojawiaj¹ siê

wtedy na ulicach.

Nie zatrzymamy naporu

cywilizacji, ale mo¿emy po-

móc zwierzêtom, a w ka¿dym

razie ¿yæ z nimi w przyjaŸni,

czy inaczej – pozwoliæ im ¿yæ

obok nas. Aby zwierzêta nie

ginê³y pod ko³ami samocho-

dów - wystarczy zwolniæ. Nie-

stety, nie wszyscy to rozu-

miej¹. Niepokoj¹ce jest za-

chowanie niektórych niefra-

sobliwych kierowców.

Tereny Bia³o³êki Dworskiej

to dzielnica domów jednoro-

dzinnych, po³o¿onych przy

spokojnych, ma³ych ulicz-

kach, takich w³aœnie jak Or-

necka. Obok przebiega jed-

nak ulica Waligóry, w ci¹gu

dnia i w œwiêta niezbyt

uczêszczana, natomiast doœæ

ruchliwa w powszedni dzieñ

w godzinach szczytu, rano i

po po³udniu. Ulica nie ma

pobocza, na sporym jej odcin-

ku las dochodzi do samego

asfaltu. Wychodz¹ce z lasu

zwierzêta wybiegaj¹ wprost

na drogê. Mimo ¿e jest to te-

ren zabudowany, a wiêc obo-

wi¹zuje tu ograniczenie prêd-

koœci do 50 km na godzinê,

kierowcy pêdz¹ tu z prêdko-

œci¹ nawet 120 km/godzinê.

Dwa lata temu na tej ulicy

W obronie zwierz¹t
Warszawa jest jedn¹ z niewielu stolic europejskich po-

siadaj¹cych lasy w granicach miasta. Sto³eczne lasy, sk³a-

daj¹ce siê z 27 kompleksów leœnych, zajmuj¹ blisko 8

tys. ha, co stanowi ok. 15% powierzchni miasta. Zamiesz-

kuj¹ je zwierzêta, z wiêkszych ssaków m.in. ³osie, dziki,

sarny i lisy. Coraz czêœciej mo¿na je spotkaæ na ulicach.

Podchodz¹ pod domy w poszukiwaniu jedzenia lub wy-

chodz¹ z lasu tam, gdzie jeszcze niedawno by³y pola

uprawne. Czasem sp³oszone wybiegaj¹ na jezdniê. W zde-

rzeniu z pêdz¹cym samochodem nie maj¹ ¿adnych szans.

� 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
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Realizatorami projektu s¹:

Fundacja Polskie Forum Mi-

gracyjne oraz Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Projekt finansowany jest ze

œrodków otrzymanych w ra-

mach programu Demokracja

w Dzia³aniu Fundacji im. Ste-

fana Batorego.

W maju z okazji Dnia Mat-

ki odby³y siê pierwsze warsz-

taty zorganizowane w ra-

mach projektu. Na warszta-

tach robienia bi¿uterii spotka-

³y siê mamy polskie i cudzo-

ziemskie mieszkaj¹ce na Bia-

³o³êce. Podczas warsztatów

ka¿da z pañ wykonywa³a bi-

¿uteriê wed³ug w³asnego po-

mys³u pod okiem obecnego

na spotkaniu eksperta. Przy-

gotowane w³asnorêcznie

upominki kobiety zabra³y do

domu. Wspólny udzia³ w za-

jêciach Polek i cudzoziemek

uatrakcyjni³y warsztaty – pa-

nie robi¹c bi¿uteriê rozma-

wia³y o swoich codziennych

sprawach, wymienia³y siê

doœwiadczeniami.

Wszystkie kolejne zajêcia

i imprezy organizowane w

ramach projektu te¿ bêd¹

mia³y wymiar miêdzykulturo-

wy. Wspólny udzia³ w zajê-

ciach Polaków i cudzoziem-

ców bêdzie szans¹ do pozna-

nia siê i uczenia siê nawza-

jem od siebie.

W planach jest miedzy in-

nymi zorganizowanie warsz-

tatów kulinarnych, na których

polscy mieszkañcy dzielnicy

bêd¹ mogli nie tylko skoszto-

waæ smako³yków z innych

krajów, ale równie¿ dowie-

dzieæ siê jak je przygotowy-

waæ. Dla mieszkañców dziel-

nicy pochodz¹cych z innych

krajów bêdzie to okazja do

zdobycia umiejêtnoœci, po-

próbowania specja³ów pol-

skiej kuchni.

Wœród atrakcji dla m³od-

szych mieszkañców Bia³o³ê-

ki bêdzie miêdzy innymi

wspólne je¿d¿enie quadami,

warsztaty graffiti, teatralne i

DJ-skie. M³odzie¿ bêdzie

mog³a równie¿ wzi¹æ udzia³

w warsztatach fotograficz-

nych i wspólnie pod okiem

fachowców przygotowaæ wy-

stawê zdjêæ obrazuj¹c¹ dziel-

nicê Bia³o³êka i Warszawê.

Uczestnicy zajêæ tanecznych

bêd¹ mieli okazjê popróbo-

waæ swoich si³ w ró¿nych tañ-

cach – hip-hopie, tañcu towa-

rzyskim, a nawet w tañcach

czeczeñskich.

W ramach projektu „Miê-

dzykulturowe Centrum Roz-

woju i Edukacji” przygotowa-

no tak¿e szereg atrakcyjnych

wycieczek i zajêæ plenero-

wych. W planach jest zorga-

nizowanie m.in. wycieczki

statkiem po Wiœle.

Doroœli mieszkañcy stolicy

oprócz mo¿liwoœci udzia³u w

ciekawych zajêciach arty-

stycznych i rekreacyjnych

(np. warsztat bi¿uterii czy

wyrabiania i zdobienia cera-

miki), bêd¹ mogli wzi¹æ

udzia³ w szeregu zajêæ edu-

kacyjnych. Bêd¹ to miêdzy

innymi warsztaty kompeten-

cji wychowawczych, pod-

czas których rodzice poznaj¹

metody rozwi¹zywania kon-

fliktów oraz modyfikowania

niew³aœciwych zachowañ

dzieci. Bêd¹ mogli spotkaæ

siê i porozmawiaæ ze specja-

listami pracuj¹cymi z dzieæ-

mi i rodzicami – psychologa-

mi, pedagogami.

Wszystkie zajêcia realizo-

wane w ramach projektu s¹

bezp³atne. Zajêcia bêd¹ od-

bywaæ siê do marca 2012.

Szczegó³owa lista zajêæ i

imprez jest dostêpna w

Oœrodku Pomocy Spo³ecznej

Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy.

Zainteresowanych uczest-

nictwem prosimy o kontakt:

Zuzanna Rejmer

(Polskie Forum Migracyjne)

z.rejmer@forummigracyjne.org

informacje ogólne

Anna Szczepañska

pracownik socjalny

(22) 300 20 45,

aszczepanska@opsbialoleka.waw.pl

Agnieszka S¹siadek

pracownik socjalny

(22) 300 20 45

asasiadek@opsbialoleka.waw.pl

Miêdzykulturowe Centrum Rozwoju i Edukacji
Wraz z pocz¹tkiem maja na Bia³o³êce rozpoczê³a siê

realizacja projektu „Miêdzykulturowe Centrum Rozwoju

i Edukacji”. W ramach projektu doroœli i mali mieszkañ-

cy dzielnicy Bia³o³êka mog¹ korzystaæ z ró¿norodnych

bezp³atnych zajêæ edukacyjnych i rekreacyjnych miêdzy

innymi: z capoeiry, warsztatów robienia bi¿uterii, tañca,

czy fotografii.

XIV i XV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Problemy z ciœnieniem

wody w Zielonej Bia³o³êce s¹

powszechnie znane. Nowe

osiedla mieszkaniowe – Der-

by, Lewandów i Miasteczko

Regaty ca³ymi godzinami po-

zbawione s¹ dostêpu do

wody. Problem dotyka g³ów-

nie mieszkañców wy¿szych

piêter budynków. Bia³o³êccy

radni ju¿ w ubieg³ym roku

wnosili do Rady Warszawy o

priorytetowe potraktowanie

tej – dolegliwej dla mieszkañ-

ców – sprawy. ¯¹dano wów-

czas podniesienia ciœnienia

wody w instalacji wodoci¹go-

wej, powo³uj¹c siê na dekla-

racje rzecznika prasowego

MPWiK, ¿¹dano ekspreso-

wego wybudowania dodatko-

wego wodoci¹gu o mniej-

szym przekroju i przyspiesze-

nia prac zwi¹zanych z dopro-

wadzeniem docelowych ma-

gistrali wodoci¹gowych. Bez

efektu. St¹d kolejna uchwa³a

w tej sprawie, z tymi samymi

¿¹daniami.

Jeœli problemy z ciœnie-

niem wody wystêpuj¹ na tak

du¿¹ skalê, to radni ocze-

kuj¹, ¿e MPWiK bêdzie przy-

najmniej umieszcza³o w wy-

dawanych przez siebie opi-

niach o warunkach technicz-

nych zabudowy (dla nowych

osiedli), zastrze¿enia, ¿e do-

stawa wody do nowych in-

westycji mieszkaniowych

nast¹pi dopiero po wybudo-

waniu infrastruktury wodo-

ci¹gowej. Wówczas i dewe-

loperzy i przyszli mieszkañ-

cy nowych osiedli bêd¹ wie-

dzieli, na czym stoj¹. Miasto

musi zapewniæ MPWiK œrod-

ki na budowê infrastruktury

wodoci¹gowej we wschod-

niej czêœci Bia³o³êki. W prze-

ciwnym przypadku, w no-

wych osiedlach powstaj¹-

cych w tej czêœci dzielnicy

ju¿ niebawem zabraknie

wody. Po³owa obszaru Zie-

lonej Bia³o³êki jest pozba-

wiona lokalnych sieci wodo-

ci¹gowych i mieszkañcy do-

mów jednorodzinnych s¹

zmuszeni do korzystania z

w³asnych ujêæ, w których

woda jest fatalna i niebez-

pieczna dla zdrowia. By j¹

uzdatniæ, mieszkañcy sto-

suj¹ bardzo kosztowne tech-

nologie. Sprawa rozbudowy

sieci wodoci¹gowej jest wiêc

ekstremalnie pilna.

W zwi¹zku z planowan¹

budow¹ nowych osiedli

mieszkaniowych, moderniza-

cji wymagaj¹ ulice Zdziarska

i Bia³o³êcka. Ich infrastruktu-

ra nie jest przygotowana do

przyjêcia wzmo¿onego ruchu

pojazdów. St¹d uchwa³a w tej

sprawie. Przebudowa jest

nieodzowna – w przypadku

Zdziarskiej nale¿y zmoderni-

zowaæ odcinek od skrzy¿owa-

nia z K¹tami Grodziskimi do

skrzy¿owania z Bia³o³êck¹, w

przypadku Bia³o³êckiej jest to

odcinek od skrzy¿owania ze

Zdziarsk¹ do skrzy¿owania z

Ketlinga – Ma³ego Rycerza

(pêtla autobusowa).

Czy Zielona Bia³o³êka

mo¿e siê staæ najwiêksz¹

sypialni¹ Warszawy? Z pew-

noœci¹ tak. By temu zapo-

biec, bia³o³êccy radni zwró-

cili siê do w³adz Warszawy

z wnioskiem o utworzenie w

tej czêœci dzielnicy zasobów

lokalowych na cele u¿ytecz-

noœci publicznej. Niebawem

bêdzie tu mieszkaæ dwa

razy wiêcej osób – wci¹¿ po-

wstaj¹ nowe osiedla, zaœ in-

frastruktura w postaci placó-

wek kulturalnych, obiektów

sportowych, placówek

ochrony zdrowia, nie istnie-

je, ze wzglêdu na wadliwie

skonstruowane miejscowe

plany zagospodarowania

przestrzennego. Nie ma tu

biblioteki publicznej, œwietlic

pozaszkolnych, filii domu

kultury, boisk. Na dobitkê

jeszcze mieszkañcy tej czê-

œci dzielnicy musz¹ przeje-

chaæ przez Targówek, by

dostaæ siê do placówek kul-

turalnych i sportowych, któ-

re dzia³aj¹ w centralnej czê-

œci Bia³o³êki.

Zakoñczy³a siê budowa

domu mieszkalnego z loka-

Brakuje wody,

sypialnia stolicy
Jak przysta³o na feraln¹ „13” sesja z tym numerem

siê nie odby³a. Nastêpne posz³y g³adko, jedna za drug¹,

w ostatnim dniu czerwca.

lami socjalnymi przy Skier-

dowskiej 4 (dawniej Czajki

2). W zwi¹zku z tym koniecz-

ne by³o wyst¹pienie do Rady

Warszawy z uchwa³¹ o wy-

posa¿enie bia³o³êckiego

ZGN w maj¹tek powsta³y w

wyniku realizacji tego zada-

nia. Koszt budynku, wraz z

instalacjami, infrastruktur¹

techniczn¹ i zagospodaro-

waniem terenu, to kwota nie-

co ponad 3 mln z³.

Na wniosek Biura Geode-

zji i Katastru Urzêdu m.st.

Warszawy radni pozytywnie

zaopiniowali nazwê nowej uli-

cy – Rajgrasowa (równoleg³a

do Olesin).

Uchwalono Lokalny Pro-

gram Profilaktyki Uzale¿nieñ

na 2011, radni pozytywnie

zaopiniowali sprawozdanie z

dzia³alnoœci bia³o³êckiego

Oœrodka Pomocy Spo³ecz-

nej. Z ka¿dym z tych doku-

mentów zapoznamy Czytelni-

ków w nastêpnym wydaniu

NGP, w sierpniu, po naszych

wakacjach.

(egu)

Sk¹d ten tytu³?
W poprzednim numerze

poprosiliœmy Czytelników o

odgadniêcie, z jakiego wier-

sza pochodz¹ u¿yte w rela-

cji z pikniku s³owa „Nic nad

zdrowie” Oto rozwi¹zanie –

fraszka Jana Kochanow-

skiego „Na zdrowie”.

Œlachetne zdrowie,

Nikt siê nie dowie,

Jako smakujesz,

A¿ siê zepsujesz.

Tam cz³owiek prawie

Widzi na jawie

I sam to powie,

¯e nic nad zdrowie

Ani lepszego,

Ani dro¿szego;

Bo dobre mienie,

Per³y, kamienie,

Tak¿e wiek m³ody

I dar urody,

Mieœca wysokie,

W³adze szerokie

Dobre s¹, ale -

Gdy zdrowie w cale.

Gdzie nie masz si³y,

I œwiat niemi³y.

Klinocie drogi,

Mój dom ubogi

Oddany tobie

Ulubuj sobie!
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy

- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

kowskim bêd¹ siê odbywa³y

pokazy filmowe. Ciesz¹ siê

one du¿ym powodzeniem. W

tegoroczne wakacje zaplano-

waliœmy na lipiec cztery pro-

jekcje hitów kina œwiatowego

– „Incepcja”, „Adwokat dia-

b³a”, „Zmierzch” i „Ciekawy

przypadek Benjamina Butto-

na”, a tak¿e film polski – „Cia-

³o” Koneckiego i Saramono-

wicza. Park Henrykowski wy-

robi³ sobie ju¿ markê miejsca

kulturalnego, w³aœnie z racji

pokazów kina plenerowego,

ale równie¿ ze wzglêdu na

OKULARY dla CIEBIE !!!

Z tym og³oszeniem:

BADANIE WZROKU GRATIS

BEZ KONIECZNOŒCI ZAKUPU

- RABAT 50 z³ NA OPRAWKI

SALON OPTYCZNY „DBAM O WZROK”

CH TESCO ul. STALOWA 60/64

Tel. 531 531 818

pn.-sob. 9-21, niedz. 10-19

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

Z Jackiem Kaznowskim o kulturze
fakt, i¿ odbywa³o siê tu ju¿

sporo festynów.

Dzia³a i uczestniczy w ak-

cji Bia³o³êckie Lato nasz oœro-

dek kultury, choæ osierocony

po œmierci nieod¿a³owanego

dyrektora Tomasza S³u¿ew-

skiego. ¯ycie toczy siê dalej,

wiêc w tej chwili trwa proce-

dura wyboru nowego dyrek-

tora. Liczê, ¿e zespó³, od

wrzeœnia – pod nowym kie-

rownictwem – bêdzie konty-

nuowa³ dzie³o Tomasza S³u-

¿ewskiego, ale wniesie rów-

nie¿ nowe formy, które wzbo-

gac¹ dzia³alnoœæ placówki.

W³¹czyliœmy siê – jako

dzielnica – w prezydencjê

Polski w UE. 1 lipca, zgodnie

z zapowiedzi¹, zosta³ ods³o-

niêty pomnik Laszlo Osvatha,

wêgierskiego bohatera naro-

dowego i ministra spraw za-

granicznych, dzia³aj¹cego na

rzecz polskich uchodŸców,

którzy znaleŸli siê na Wê-

grzech w czasie II wojny

œwiatowej. To taki ³adny sym-

bol, wieñcz¹cy polskie, trady-

cyjnie dobre kontakty z Wê-

grami, a tak¿e nasz¹, jako

dzielnicy (wczeœniej gminy)

wspó³pracê z budapesz-

teñsk¹ dzielnic¹ Budafok -

Teteny. Pomnik ufundowali

Wêgrzy. Wszyscy s¹ zdania,

¿e – z punktu widzenia arty-

stycznego – jest to interesu-

j¹ce dzie³o. Pomnik stan¹³ u

zbiegu ulic Strumykowej i

Ordonówny, zaœ w uroczy-

stym ods³oniêciu wziêli udzia³

m.in. wicepremier Wêgier i

prezydent Warszawy Hanna

Gronkiewicz-Waltz. Pomnik

ju¿ wrasta w bia³o³êck¹ tra-

dycjê, m³ode pary, tu¿ po za-

warciu zwi¹zku ma³¿eñskie-

go fotografuj¹ siê na jego tle.

I to cieszy.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Smaczku sprawie dodaje

fakt, i¿ by³y bia³o³êcki radny,

Stefan Sosnowski, odebra³

drogê s¹siadom, którzy s¹

równoczeœnie jego rodzin¹.

965-metrowa dzia³ka z bu-

dynkami mieszkalnymi, w

których zamieszkuje kilkana-

œcie osób, jest pozbawiona

³¹cznoœci z drog¹ publiczn¹.

– Nasze œmieci wynosimy w

workach, spory kawa³ek dro-

gi od domu, by mog³a je za-

braæ œmieciarka, szambo nie

jest wybierane od lat. Jeste-

œmy samoistnymi posiada-

czami dzia³ki i jest to taka

kategoria, która daje nam

pe³ne prawa do korzystania

z tego wszystkiego, do cze-

go dostêp maj¹ inni obywa-

tele. Wnosimy wszelkie op³a-

ty, œwiadczenia publiczne i

podatek od nieruchomoœci.

Wywi¹zujemy siê ze swoich

obowi¹zków, có¿ z tego - nie

mo¿emy korzystaæ ze swoich

praw. Nieegzekwowanie pra-

wa przez naszego s¹siada

sprowadza nas do roli paria-

sów. Nie jesteœmy ludŸmi

majêtnymi, wiêc nie mamy

najmniejszych szans na

zmianê miejsca zamieszka-

nia – mówi  Irena D¹browska,

jedna z mieszkanek posesji

przy K¹tach Grodziskich.

Protagonista czytelniczki,

Stefan Sosnowski, nie re-

spektowa³ postanowieñ

s¹du, wstrzymuj¹cych budo-

wê jego domu zanim nie

przywróci dojazdu do pose-

sji s¹siadów. Nie przekona-

³a go nawet jednoznaczna

opinia Biura Naczelnego Ar-

chitekta Miasta dotycz¹ca

warunków technicznych ja-

kim powinny odpowiadaæ

budynki i ich usytuowanie -

(...) Do dzia³ek budowlanych

oraz do budynków i urz¹-

dzeñ z nimi zwi¹zanych na-

le¿y zapewniæ dojœcie i do-

jazd umo¿liwiaj¹cy dostêp

do drogi publicznej, odpo-

wiednie do przeznaczenia i

sposobu ich u¿ytkowania

oraz wymagañ dotycz¹cych

ochrony przeciwpo¿arowej,

okreœlonych w przepisach

odrêbnych. Szerokoœæ jezd-

ni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿

3 m. Dopuszcza siê zasto-

sowanie dojœcia i dojazdu do

dzia³ek budowlanych w po-

staci ci¹gu pieszo – jezdne-

go, pod warunkiem, ¿e ma

on szerokoœæ nie mniejsz¹

ni¿ 5 m, umo¿liwiaj¹c¹ ruch

pieszy oraz ruch i postój po-

jazdów. Do budynku i urz¹-

dzeñ z nim zwi¹zanych, wy-

magaj¹cych dojazdów, funk-

cjê tê mog¹ pe³niæ dojœcia,

pod warunkiem ¿e ich sze-

rokoœæ nie bêdzie mniejsza

ni¿ 4,5 m. Nie respektowa³

równie¿ postanowieñ doty-

cz¹cych rozbiórki bezpraw-

nie postawionego ogrodze-

nia. Kilkakrotnie próbowano

wyegzekwowaæ postanowie-

nie s¹du, dochodzi³o do roz-

biórki, zaœ nastêpnego dnia

S. Sosnowski pracowicie od-

twarza³ ogrodzenie. W g³ê-

bokim powa¿aniu mia³ decy-

zje nadzoru budowlanego,

które stwierdza³y, ¿e jego

dom znacz¹co i w sposób

niedopuszczalny odbiega od

projektu.

W tej sprawie wiele jest

przedziwnych przypadków,

s¹siedzko - rodzinnych k³ót-

ni, oczywistego nêkania.

Najbardziej kuriozalne s¹

chyba jednak sprzeczne po-

stanowienia s¹du w sprawie

przywrócenia dojazdu. S¹d

Rejonowy dla Warszawy

Pragi Pó³noc I Wydzia³ Cy-

wilny w 2006 roku, w spra-

wie egzekucyjnej z wniosku

Ireny D¹browskiej, postano-

wi³ wezwaæ Sosnowskiego

do usuniêcia ogrodzenia,

uniemo¿liwiaj¹cego prze-

Kargul, podejdŸ no ... - reaktywacja
Czy pamiêtaj¹ Pañstwo jeszcze nasz rozpoczêty w 2003 cykl tekstów „Kargul, po-

dejdŸ no ...”? Zdawaæ by siê mog³o, ¿e mieszkañcy domu przy K¹tach Grodziskich,

których s¹siad pozbawi³ wówczas drogi dojazdowej, odzyskali j¹ ju¿ dawno, zwa¿yw-

szy na korzystny dla nich wyrok s¹du w tej sprawie. Nic bardziej mylnego. Do budynku

w dalszym ci¹gu prowadzi 2,5-metrowa œcie¿ka, skrêcaj¹ca pod k¹tem 90o, któr¹ nie

da siê dojechaæ na posesjê wiêkszym samochodem. Nie wjedzie tam ani ambulans,

ani œmieciarka, ani wóz asenizacyjny. Jednym s³owem - nic siê nie zmieni³o.

jazd i przejœcie do jej dzia-

³ki. W 2007, na skutek jego

uporczywego niestosowania

siê do postanowienia egze-

kucyjnego, ten sam wydzia³

s¹du udzieli³ powódce umo-

cowania do usuniêcia ogro-

dzenia i zas¹dzi³ (od So-

snowskiego) 15 tys. z³ na

wykonanie tej czynnoœci.

Dodatkowo s¹d ukara³ go

grzywn¹ w wysokoœci 1 tys.

z³. Postanowienia s¹ prawo-

mocne i nie zosta³y podwa-

¿one. W 2009 roku, II Wy-

dzia³ Cywilny, tego samego

s¹du, a wiêc S¹du Rejono-

wego dla Warszawy Pragi

Pó³noc, na wniosek So-

snowskiego zakaza³ (wyro-

kiem w imieniu Rzeczpospo-

litej) Irenie D¹browskiej

przejœcia i przejazdu do jej

dzia³ki uznaj¹c, ¿e sporny

grunt, przez który prowadzi

droga, jest w³asnoœci¹ So-

snowskiego. I. D¹browska

nie mo¿e poszerzyæ – kosz-

tem swojej dzia³ki – istniej¹-

cej, 2,5-metrowej, b³otnistej

œcie¿ki, bowiem œciana jej

domu styka siê niemal z par-

kanem. Jedynym rozwi¹za-

niem by³oby udostêpnienie

przez Sosnowskiego szero-

kiej drogi, przebiegaj¹cej z

drugiej strony nieruchomo-

œci, o któr¹ w³aœnie toczy siê

spór. I jak siê wydaje z tego

pata nie ma ¿adnego sen-

sownego wyjœcia. No bo

skoro nawet ten sam s¹d ma

dwie rozbie¿ne opinie, to

pozostaje tylko bezradnie

roz³o¿yæ rêce ...

(egu)

To by³a idea burmistrza

Jacka Kaznowskiego, jeszcze

z poprzedniej kadencji samo-

rz¹du. Wygl¹da na to, ¿e idea

wreszcie siê ziœci. Oœmiohek-

tarowa dzia³ka, któr¹ wieczy-

œcie u¿ytkuje Polfa Tarcho-

min, zostaje wystawiona na

sprzeda¿, w³aœnie pod tego

typu inwestycjê. Decyzja ju¿

zapad³a – podjê³y j¹ w³adze

dzielnicy z zarz¹dami Polfy i

Polskiego Holdingu Farma-

ceutycznego. Wszystkie de-

cyzyjne strony licz¹ na wielu

kontrahentów zainteresowa-

nych kupnem nieruchomoœci,

bowiem centra kulturalno-

handlowe, wedle prognoz, s¹

przysz³oœci¹ handlu. Ju¿ dziœ

blisko 90% mieszkañców

wielkich miast wybiera je na

miejsce robienia zakupów i

spêdzania wolnego czasu.

Dzia³ka wytypowana przez

Polfê jest bardzo atrakcyjna,

bowiem le¿y w granicach

Modliñskiej, P³ochociñskiej i

Ekspresowej. Zaledwie 0,5

km dzieli j¹ od wêz³a Modliñ-

ska – Trasa Mostu Pó³nocne-

go, która za kilka miesiêcy

po³¹czy Bia³o³êkê z Bielana-

mi i Bemowem. W nowej ga-

lerii handlowej bêd¹ siê mo-

gli zaopatrywaæ równie¿

mieszkañcy Jab³onnej, Le-

gionowa, Nieporêtu, Zegrza,

a nawet Serocka.

Restrukturyzuj¹ca siê Po-

lfa Tarchomin szuka nabyw-

ców na swoje bardzo atrak-

cyjne grunty, dzielnica ma ich

równie¿ bardzo wiele, choæ-

by w Zielonej Bia³o³êce – w

osiedlach Szamocin, Kobia-

³ka, Grodzisk i Bia³o³êka

Dworska. To bardzo dobra

wiadomoœæ dla potencjalnych

inwestorów. Bia³o³êka to m³o-

da dzielnica z przysz³oœci¹.

Zainwestowane tutaj pieni¹-

dze z pewnoœci¹ zwróc¹ siê

w krociowych zyskach.

(egu)

Raj dla wielbicieli

galerii handlowych
Bia³o³êka z powierzchni¹ ponad 73 km2 i 90-tysiêczn¹

populacj¹ nie ma centrum kulturalno-handlowego z praw-

dziwego zdarzenia. By znaleŸæ siê w najbli¿szym trzeba

przejechaæ, tkwi¹c w korkach, kilkanaœcie kilometrów.

Bior¹c pod uwagê bia³o³êcki baby boom - rodzi siê tu o

50% dzieci wiêcej ni¿ œrednio w stolicy - i wci¹¿ powsta-

j¹ce nowe osiedla mieszkaniowe, galeria handlowa po-

trzebna jest jak powietrze.

Jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹,

potrzebujesz pomocy, wsparcia?

My jesteœmy po to, aby Ci pomóc.

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy od kwietnia 2011 roku dzia³a punkt wsparcia i

poradnictwa dla osób niepe³nosprawnych i ich rodzin. Tu

otrzymasz bezp³atne porady i informacje na temat mo¿li-

woœci uzyskania pomocy, ulg, uprawnieñ i œwiadczeñ przy-

s³uguj¹cych osobom z niepe³nosprawnoœci¹.

Dy¿ury pe³ni¹ pracownicy Oœrodka:

Katarzyna Tomaszewska

poniedzia³ek godz. 12.00 – 15.00 ul. Antalla 4

Anna Szczepañska

wtorek godz. 8.30 – 11.00 ul. Marywilska 44

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nume-

rami telefonów: 22 403-59-57, 22 300-20-45 wew. 11

lub adresami

email: ktomaszewska@opsbialoleka.waw.pl

aszczepanska@opsbialoleka.waw.pl

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Zgodnie z porz¹dkiem ob-

rad, przewodnicz¹ca Dzielni-

cowej Komisji Wyborczej Be-

ata Wiœniewska poinformo-

wa³a, ¿e 20 czerwca odby³o

siê zarz¹dzone przez woje-

wodê mazowieckiego ponow-

ne przeliczenie g³osów w

okrêgu nr 3: na Danutê Pieñ-

kowsk¹ oddano 241 g³osów,

na Grzegorza Golca 235.

Przewodnicz¹cy rady wrê-

czy³ Danucie Pieñkowskiej

zaœwiadczenie o wyborze i

odczyta³ rotê œlubowania.

Danuta Pieñkowska wypo-

wiedzia³a s³owa: „Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg”. Zbi-

gniew Poczesny stwierdzi³,

¿e objê³a mandat.

Z powodu zmieniaj¹cej siê

sytuacji rodzinnej i zawodo-

wej, która nie pozwala na

dalsze sprawowanie funkcji

radnego, 20 czerwca manda-

tu zrzek³a siê Barbara Way-

da-Bartyzel. Za uchwa³¹ o

wygaœniêciu jej mandatu opo-

wiedzia³o siê 17 radnych, 3

wstrzyma³o siê od g³osu.

Projekt kolejnej uchwa³y

dotyczy³ wygaœniêcia manda-

tu radnego Jacka Rybaka „z

powodu naruszenia nakazu

prowadzenia dzia³alnoœci go-

spodarczej z wykorzystaniem

mienia m.st Warszawy”. W

uzasadnieniu projektu uchwa-

³y podano, ¿e Jacek Rybak od

1 lipca 2004 roku prowadzi

dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w

miejscu swego zamieszkania,

a lokal ten znajduje siê w za-

sobach lokalowych dzielnicy

Targówek. Powo³ano siê na

ustawê o samorz¹dzie gmin-

nym, zgodnie z któr¹ radni nie

mog¹ prowadziæ dzia³alnoœci

na w³asny rachunek lub

wspólnie z innymi osobami z

wykorzystaniem mienia ko-

munalnego gminy, w której

radny uzyska³ mandat. Jacek

Rybak nie dope³ni³ ustawowe-

go obowi¹zku, tj. nie zaprze-

sta³ prowadzenia dzia³alnoœci

gospodarczej w ci¹gu 3 mie-

siêcy od dnia z³o¿enia œlubo-

wania (11.12.2010 r.).

Jacek Rybak stwierdzi³, ¿e

nie mia³ mo¿liwoœci przedsta-

wienia stanu faktycznego;

obieca³ z³o¿yæ pe³n¹ informa-

cjê do protoko³u nazajutrz po

sesji. Odczyta³ 3 obszerne

opinie prawne, w których zna-

laz³y siê m.in. ni¿ej cytowa-

ne stwierdzenia.

„Przedstawiony stan fak-

tyczny wskazuje, ¿e Pan Jacek

Rybak faktycznie nie wykony-

wa³ tam dzia³alnoœci. W zwi¹z-

ku z tym zarzut wykorzystania

mienia komunalnego gminy, w

której Pan Jacek Rybak jako

radny uzyska³ mandat – jest

niezasadny”. (Bartosz Mendyk

– „Ius Europae”)

„Pan Jacek Rybak prowa-

dzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹

pod nazw¹ U.H.R Polska Ja-

cek Rybak w okresie od

1.07.2004 do 26.06.2011.

Dzia³alnoœæ ta by³a jedynie

zarejestrowana w lokalu

mieszkalnym nr 7 przy ul.

Barkociñskiej 2A, na który to

lokal mieszkalny przydzia³

otrzyma³a Agnieszka Rybak,

matka Jacka Rybaka. Wszel-

kie czynnoœci faktyczne,

zwi¹zane z wykonywan¹

dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹,

by³y wykonywane poza miej-

scem jej zarejestrowania.(…)

Nale¿y uznaæ, ¿e z racji bra-

ku faktycznego wykonywania

dzia³alnoœci gospodarczej w

lokalu nr 7 przy ul. Barkociñ-

skiej 2A – jakikolwiek zarzut

wykorzystania mienia komu-

nalnego gminy, w której Pan

Jacek Rybak jako radny uzy-

ska³ mandat – jest niezasad-

ny.(…) W niniejszej sprawie

nie zaistnia³a przes³anka wy-

gaœniêcia mandatu Pana Jac-

ka Rybaka.” (Radca prawny

W³odzimierz Chróœcik)

„Maj¹c na wzglêdzie przed-

stawiony stan faktyczny oraz

treœæ orzecznictwa s¹dów

administracyjnych, stwierdziæ

nale¿y, ¿e w przedmiotowej

sprawie mienie komunalne –

lokal mieszkalny w ¿aden

sposób nie pozostawa³ w

funkcjonalnym czy faktycz-

nym zwi¹zku z prowadzon¹

przez radnego Jacka Ryba-

ka dzia³alnoœci¹ gospo-

darcz¹. (…) W ocenie opiniu-

j¹cego nie ma ¿adnych pod-

staw do wygaszenia manda-

tu radnego, bowiem nie do-

sz³o w przedmiotowej spra-

wie do naruszenia zakazu

sformu³owanego w art. 24 f

ustawy o samorz¹dzie gmin-

nym”. (Radca prawny To-

masz Lewandowski)

Jacek Rybak oœwiadczy³, ¿e

czuje siê niewinny. Dopusz-

czony do g³osu mieszkaniec

Targówka Wies³aw Piotrowski

powiedzia³, ¿e nie mo¿e zro-

zumieæ, dlaczego radni chc¹

pozbawiæ kolegê mandatu i

zachêca³ do g³osowania

uchwa³y zgodnie z sumieniem.

W pierwszym g³osowaniu

uchwa³ê popar³o 11 radnych,

8 wstrzyma³o siê od g³osu; w

reasumpcji 11 radnych g³oso-

wa³o „za”, 7 wstrzyma³o siê

od g³osu.

Rada wygasi³a mandat

Jacka Rybaka. Na odwo³anie

ma on 7 dni; s¹d administra-

cyjny wyda decyzjê w ci¹gu

14 dni.

Nastêpne uchwa³y zosta³y

przyjête jednomyœlnie.

G³osami 14 radnych uchwa-

lono zmiany w sk³adach sta-

³ych komisji rady dzielnicy:

odwo³anie Grzegorza Golca z

3 komisji i Barbary Wayda-Bar-

tyzel z 3 komisji oraz powo³a-

nie Danuty Pieñkowskiej w

sk³ad 4 komisji: bud¿etu i fi-

nansów, gospodarki komunal-

nej i mieszkaniowej, edukacji i

kultury, infrastruktury, inwesty-

cji i ochrony œrodowiska.

Pozytywnie zaopiniowana

przez 2 komisje, g³osami 16

radnych podjêta zosta³a

uchwa³a w sprawie przekaza-

nia oœrodkowi sportu i rekreacji

– jednostce bud¿etowej m.st.

Warszawy – nak³adów ponie-

sionych przez urz¹d dzielnicy

Targówek w wyniku realizacji

zadania inwestycyjnego p.n.

„Modernizacja p³ywalni krytej

przy ul. £abiszyñskiej 2”, o war-

toœci 440445,78 z³. Na mocy

uchwa³y Rady Warszawy z

9.11.2010 r. nastêpuje zmiana

dysponenta dla tego zadania

inwestycyjnego - z wydzia³u in-

westycji dla dzielnicy Targówek

- na Oœrodek Sportu i Rekre-

acji w dzielnicy Targówek.

Równie¿ jednomyœlnie, 16

g³osami, rada podjê³a uchwa³ê,

pozytywnie opiniuj¹c¹ przed³o-

¿ony przez zarz¹d dzielnicy

Targówek wykaz 23 lokali

mieszkalnych, przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej

na rzecz ich najemców.

Taki sam wynik przynios³o

g³osowanie uchwa³y w sprawie

wyst¹pienia o podjêcie dzia-

³añ, zmierzaj¹cych do dokona-

nia zmian w miejscowych pla-

nach zagospodarowania prze-

strzennego: Targówek Prze-

mys³owy; Targówek Przemy-

s³owy – cz. II; osiedle Zacisze

– Elsnerów; rejon ulicy

Ostródzkiej; obszar Bródna –

cz. I. Osiedla te po³o¿one s¹

na terenach o wysokim pozio-

mie wód gruntowych; ze

wzglêdu na postêpuj¹c¹ urba-

nizacjê zasadne wydaje siê

wprowadzenie do mpzp badañ

gruntowo-wodnych oraz ana-

lizy warunków hydrogeologicz-

nych w przypadku budowy

obiektów podpiwniczonych.

Jednomyœlnie radni zag³o-

sowali za wprowadzeniem do

porz¹dku obrad wyst¹pienia

do prezydent Warszawy o jak

najszybsze przyst¹pienie do

realizacji inwestycji, zwi¹za-

nych z rozwojem systemu

transportowego prawobrze¿-

nej Warszawy, a w szczegól-

noœci: w zakresie transportu

zbiorowego (budowa II linii

metra do ul. Rembieliñskiej

wed³ug dotychczas planowa-

nego przebiegu) oraz rozbudo-

wy uk³adu drogowego, po-

przez: budowê drugiej jezdni

ul. Œw. Wincentego na odcin-

ku od Ronda ¯aba do Trasy

Toruñskiej, budowê Trasy Mo-

stu Krasiñskiego do Obwodni-

cy Œródmiejskiej; budowê

wschodniej czêœci Obwodnicy

Œródmiejskiej – etapy I i II; bu-

dowê Trasy Mostu Œwiêtokrzy-

skiego do granicy Warszawy;

przebudowê ulicy £odygowej

do granic miasta, wraz z wia-

duktem nad lini¹ kolejow¹.

Wnioskodawc¹ Stanowi-

ska w tej sprawie by³ klub rad-

nych PiS, za jego przyjêciem

g³osowali wszyscy obecni

radni – 19 osób.

Radni wys³uchali sprawoz-

dania burmistrza Grzegorza

Zawistowskiego z dzia³alno-

œci zarz¹du od 7 maja do 24

czerwca. Do najwa¿niejszych,

zrealizowanych w tym czasie

spraw, nale¿¹: zakoñczenie

inwestycji na Ossowskiego 9,

podpisanie umowy na wyko-

nanie prac remontowych w

ramach zadania „Moderniza-

cja p³ywalni krytej przy ul.

£abiszyñskiej 20”, oddanie do

u¿ytku mostków nad Kana³em

Zaciszañskim i Kana³em

Bródnowskim oraz liczne im-

prezy, m.in.: Dni Targówka,

XVII Igrzyska Dzieci i M³odzie-

¿y Niepe³nosprawnej, Turniej

Pi³karski „Targówek 2011”,

konkurs „Debiuty 2011” Kon-

ferencja „Blokowiska – Reak-

tywacja”, XVI Turniej rycerski

o szablê króla Zygmunta III

Wazy” oraz liczne konkursy.

W „interpelacjach” radni

upomnieli siê o: naprawê

zje¿d¿alni w ogródku jorda-

nowskim (Andrzej Gapys),

rekultywacjê trawnika na ul.

Kondratowicza (Krzysztof

Sirko), posadzenie drzew

wzd³u¿ ul. Rembieliñskiej i

analizê g³oœnoœci tramwajów,

tak¿e noc¹ (Maciej Jankie-

wicz), pustostany na ul. Chi-

Mandaty i inwestycje
Ostatnia przed wakacyjn¹ przerw¹, XIII sesja Rady Targówka 7 lipca, zaczê³a siê od

spraw personalnych. Po przyjêciu protoko³u z poprzedniej sesji, w porz¹dku obrad

by³a informacja przewodnicz¹cej Dzielnicowej Komisji Wyborczej. W tym miejscu

jednak przewodnicz¹cy rady Zbigniew Poczesny, powo³uj¹c siê na upowa¿nienie zarz¹du

dzielnicowego SLD, odczyta³ pisma o wykluczeniu z SLD radnego Jacka Rybaka.

Zainteresowany zaprzeczy³ tej informacji, mówi³ o wyrz¹dzonej mu krzywdzie i ra¿¹cym

naruszeniu prawa.

Z ca³¹ pewnoœci¹ wielu z Was widzia³o

billboardy lub s³ysza³o has³o: integracja

sensoryczna; najczêœciej w po³¹czeniu z

reklamami przedszkoli i zada³o sobie py-

tanie: co to jest? czy to coœ dla mojego

dziecka? Poni¿szy artyku³ ma za zadanie

przybli¿yæ tê skomplikowan¹ nazwê.

W toku rozwoju organizmu, zaczynaj¹c ju¿

od okresu p³odowego, poprzez wczesne nie-

mowlêctwo - zmys³y dotyku, czucia, ruchu za-

czynaj¹ siê rozwijaæ. S¹ ze sob¹ œciœle powi¹-

zane i w trakcie rozwoju tworz¹ po³¹czenia z

innymi zmys³ami w mózgu. To wzajemne na

siebie oddzia³ywanie jest niezbêdne do prawi-

d³owej interpretacji sytuacji i wykonania prawi-

d³owej reakcji. Proces celowej organizacji zmy-

s³ów to w³aœnie SI: integracja sensoryczna.

Umo¿liwia prawid³ow¹ reakcjê na wra¿enia

sensoryczne i kieruje reakcjami na otoczenie.

Dla przyk³adu: planowany ruch to znacz¹ca

umiejêtnoœæ dla integracji sensorycznej. W pro-

cesie jego planowania bior¹ udzia³: wyobra-

¿enie, zaplanowanie oraz wykonanie ruchu.

Now¹ aktywnoœæ mo¿emy zaplanowaæ w toku

nabytych wczeœniej doœwiadczeñ oraz dziêki

wra¿eniom sensorycznym. Wra¿enia dotyko-

we dostarczaj¹ informacji o ruchu cia³a oraz

jak wykorzystaæ je w oddzia³ywaniu na otocze-

nie. Planowanie ruchu wymaga œwiadomej

koncentracji na zadaniu, przy jednoczesnym

wykorzystaniu zgromadzonej wczeœniej wiedzy.

SI sk³ada siê z nastêpuj¹cych poziomów:

1. Rozwój percepcji wra¿eñ, m.in. dotykowych

2. Planowanie ruchu oraz integracja dwóch stron cia³a

3. Bardziej precyzyjna percepcja wra¿eñ, przestrzenna

4. Czytanie, pisanie, liczenie, myœlenie koncepcyjne

U wiêkszoœci dzieci poziomy te rozwijaj¹

siê w sposób prawid³owy. S¹ jednak dzieci, u

rowskiej i Corzona oraz loka-

le dla rodzin z remontowane-

go budynku przy ul. Œw. Win-

centego (Mi³osz Stanis³aw-

ski). Odpowiadaj¹c na zarzut

Agnieszki Kaczmarskiej, do-

tycz¹cy braku odpowiedzi na

proœbê o przydzielenie loka-

lu radnym PiS (podobn¹ z³o-

¿yli radni PO), burmistrz

Grzegorz Zawistowski za-

pewni³, ¿e zarz¹d chce, by

radni mieli lokale, ale najpierw

musi wype³niæ ustawowe

obowi¹zki i zapewniæ lokale

dzielnicowym jednostkom.

Czêœæ obrad prowadzi³a

wiceprzewodnicz¹ca Joanna

Mroczek, g³osy liczy³ Tomasz

Cichocki. Koñcz¹c sesjê prze-

wodnicz¹cy Zbigniew Pocze-

sny og³osi³ przerwê urlopow¹

od 16 lipca do 20 sierpnia.

                          K.

Integracja sensoryczna
których ten proces jest zaburzony, co powo-

duje problemy z nauk¹, ruchem oraz zacho-

waniem. ¯eby móc stwierdziæ zaburzenie w

systemie integracji sensorycznej, musz¹ byæ

spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

- nadmierna wra¿liwoœæ na bodŸce dotykowe,

wzrokowe, s³uchowe oraz ruch: rozdra¿nienie,

wra¿liwoœæ na dotyk, unikanie okreœlonego

jedzenia, lêk podczas zabawy;

- zbyt ma³a wra¿liwoœæ na stymulacjê: celowe

uderzanie cia³em o przedmioty, ignorowanie bólu;

- zbyt wysoki/niski poziom aktywnoœci ruchowej;

- trudnoœci z koncentracj¹, impulsywnoœæ;

- problemy z koordynacj¹;

- opóŸnienie rozwoju mowy, ruchowego, trud-

noœci w nauce;

- s³aba organizacja zachowania;

- niskie poczucie w³asnej wartoœci.

Czêsto dzieci zmagaj¹ce siê z powy¿szymi

dysfunkcjami s¹ traktowane jako leniwe, agre-

sywne, krn¹brne, sprawiaj¹ce k³opoty. Jeœli ro-

dzic zg³osi siê z dzieckiem do psychologa z

powy¿szymi problemami, zostanie ono podda-

ne terapii, która bêdzie polega³a na indywidu-

alnym podejœciu: niektóre dzieci bêd¹ mia³y

du¿¹ swobodê w wyborze zabaw, inne z kolei

bêd¹ mia³y wyselekcjonowane typy zabaw. Do

pracy z dzieckiem s¹ u¿ywane zje¿d¿alnie,

huœtawki, liny do wspinania, ko³a do wskakiwa-

nia. Celem terapeuty bêdzie zmotywowanie

dziecka do uczestnictwa w tego rodzaju pracy.

Celem takiej terapii jest poprawa koordynacji

ruchowej. W miarê poprawy efektywnego funk-

cjonowania uk³adu nerwowego bêdzie popra-

wia³a siê mowa, umiejêtnoœci szkolne.

Czêsto integracja sensoryczna wykorzysty-

wana jest w pracy z dzieæmi cierpi¹cymi na

autyzm oraz ADHD.
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Dziêki powstaj¹cym tu no-

wym obiektom mieszkalnym

oraz rekreacyjnym, w zna-

cz¹cym stopniu zwiêkszy³o

siê bezpieczeñstwo. W kon-

sekwencji od kilku lat Praga

przechodzi istn¹ metamorfo-

zê, której pocz¹tki jako

pierwsi dostrzegli artyœci.

Przedwojenne bruki, stare

latarnie i wprost historyczny

klimat panuj¹cy w tej dziel-

nicy nie pozosta³ bez echa

dla ludzi ceni¹cych przedwo-

jenn¹ architekturê oraz kul-

turê. Ponadto, wiele innych

czynników równie¿ w zna-

cz¹cym stopniu sprzyja

atrakcyjnoœci tego miejsca.

Od Starówki, prask¹ czêœæ

stolicy oddziela tylko Wis³a,

dojazd do centrum zajmuje

kilka minut, a ceny nierucho-

moœci w wynajmie i kupnie

s¹ bardzo atrakcyjne. Rewo-

lucyjny wp³yw na poprawê

wizerunku Pragi Pó³noc mia-

³a gruntowna modernizacja

Dworca Wileñskiego oraz

budowa znajduj¹cego siê w

jego wnêtrzu centrum han-

dlowego. Jednak nie mo¿na

zapominaæ, jak wiele zabyt-

ków architektonicznych znaj-

duje siê w przestrzeni tej

dzielnicy. Wielokulturowoœæ,

któr¹ dopiero od niedawna

mo¿na dostrzec w ca³ej Pol-

sce jak i równie¿ na œwiecie,

by³a od dawna widziana

okiem rodowitych pra¿an.

Ostoje trzech ró¿nych religii

(katolicyzmu, judaizmu i pra-

wos³awia) odzwierciedlaj¹

siê w antykach, które prze-

trwa³y do obecnych czasów.

Ciekawostk¹ jest fakt, i¿

na murach katedry œw. Mi-

cha³a i œw. Floriana (która

zosta³a niemal ca³kowicie

zniszczona przez wojska nie-

mieckie wycofuj¹ce siê z

Warszawy 14 wrzeœnia 1944

r.), utrzyma³y siê figurki oby-

dwu patronów œwi¹tyni.

Obiekt odbudowany w ca³o-

œci zosta³ dopiero w 1970 r.,

a w 1992 r. uzyska³ unikaln¹

nazwê – Bazyliki katedralnej

œw. Micha³a Archanio³a i œw.

Floriana. Cerkiew Metropoli-

talna œw. Marii Magdaleny,

Praga dla artystów i turystów
Praga Pó³noc bardzo szybko zdobywa zas³u¿ony pre-

sti¿ oraz uznanie wœród mieszkañców stolicy. Klimat

przedwojennej Warszawy idealnie wkomponowuje siê w

innowacyjnoœæ projektów, które powstaj¹ w tej czêœci

miasta. Pra¿anie sceptycznie podchodz¹ jednak do po-

mys³owoœci deweloperów, jednak dla obydwu stron do-

brze skoordynowana wspó³praca mo¿e przynieœæ wy-

mierne korzyœci.

równie¿ jest jednym ze „zna-

ków rozpoznawczych” Pragi

Pó³noc. Trzecia œwi¹tynia

wysuniêta jest najbardziej na

pó³noc, a jej atrybutem jest

fakt, i¿ jest to najstarszy za-

chowany zabytek na Pradze,

który powsta³ w 1644 r. Na

terenie Pragi znajduje siê

równie¿ pierwszy pomnik,

który powsta³ w Warszawie po

II wojnie œwiatowej w 1945 r.

Nazywany jest przez miesz-

kañców Warszawy Pomni-

kiem Czterech Œpi¹cych, jed-

nak jego oficjalna nazwa to

Pomnik Braterstwa Broni.

Mia³ upamiêtniæ polsko – ra-

dzieckie sprzymierzenie, któ-

re w rezultacie pomog³o za-

koñczyæ najgorszy w dziejach

ludzkoœci konflikt zbrojny. W

pobli¿u pomnika upamiêtnia-

j¹cego braterstwo Polaków z

Rosjanami, znajduje siê rów-

nie¿ bardzo silnie kontrastu-

j¹cy z nim monument, które-

go zadaniem jest ukazanie

negatywnych prze¿yæ, jakich

Polska doœwiadczy³a przez

Rosjê. Mianowicie, jest nim

Krzy¿ Ofiar Rzezi Pragi, któ-

ry powsta³, by upamiêtniaæ

œmieræ ponad 20000 bez-

bronnych mieszkañców Pra-

gi w wyniku ataku wojsk ro-

syjskich 4 listopada 1794 r.

Poza wieloma zabytkami

historycznymi, Praga Pó³noc

dysponuje równie¿ wspania-

³ym parkiem o bardzo du¿ej

przestrzeni, a zachwyt wœród

turystów na pewno wzbudzi

port, który znajduje siê tu¿

przy prawym brzegu Wis³y.

Pomys³ów na spêdzenie

przyjemnych chwil w tej czê-

œci Warszawy jest bardzo

du¿o. Amatorzy podziwiaj¹-

cy wydarzenia kulturalne nie

powinni zapomnieæ o odwie-

dzeniu licznie wystêpuj¹-

cych tu klubów, teatrów i ga-

lerii. Ju¿ niebawem odwie-

dzaj¹cy dzielnicê goœcie, jak

i równie¿ sami mieszkañcy,

bêd¹ mogli zobaczyæ Mu-

zeum Warszawskiej Pragi,

które powstaje przy ulicy

Targowej 50/52.

Kapita³, którym dysponuj¹

zarz¹dcy lewobrze¿nej czê-

œci Warszawy, jest nieporów-

nywalnie wiêkszy ni¿ ten,

który znajduje siê w skarbcu

po prawej stronie Wis³y. Jed-

nak inwestycje, które po-

wsta³y na terenach warszaw-

skiej Pragi w znacz¹cym

stopniu poprawi³y jej wizeru-

nek jak i równie¿ atmosferê

panuj¹c¹ w jej wnêtrzu.

Sprzyjaæ dalszemu rozwojo-

wi presti¿u bêdzie powstanie

stacji metra i prawdopodob-

nie najdro¿szy stadion na

œwiecie.

RD

Ch³opcy w wieku 9 – 11 lat

odwiedzali ZOO, dokarmiali

zwierzêta, szukali pomys³ów.

Podczas zajêæ w pracowniach

artystów powstawa³y szkice i

rysunki, a pomys³y zaczyna³y

przybieraæ realne kszta³ty.

Mateusz Naduk, Mateusz

Po³eæ i Maciek Jakubisiak,

dziêki wsparciu Piotra Kowal-

skiego i Jacka Kubickiego,

stworzyli Pragozwierza imie-

niem Haga Haga. Uwieszony

na ga³êzi 2-metrowy stwór ma

futro z czarnej foki, a w oczach

zainstalowane g³oœniki. Dziê-

ki pod³¹czeniu do MP3 potrafi

g³oœno ryczeæ. Jeœli wierzyæ

opisowi na tablicy, „stworzenie

zosta³o odnalezione przez

praskich ch³opców na jednym

z podwórek. ̄ ywi siê odpada-

mi miêsa, rzucanymi mu z

okien przez mieszkañców.

Bardzo zrêcznie przemiesz-

cza siê po miejskiej d¿ungli –

liczni naœladowcy upowszech-

nili tê umiejêtnoœæ, okreœlaj¹c

j¹ parkurem. Wieczorami z

g³oœnym okrzykiem Haga

Haga wpada do okolicznych

barów i gra z tubylcami w kar-

Pragozwierze w ZOO
Baœniowe ZOO wzbogaci³o siê o dwa nowe okazy. Na tabliczkach napisano

„Gatunek nieznany. Pochodzenie – Trójk¹t Prasko-Bermudzki”. Tajemnica wyjaœni³a

siê 29 czerwca: ods³oniête zosta³y „Pragozwierze”, które przysz³y na œwiat w ramach

projektu podopiecznych streetworkerów Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i

Animacji Spo³ecznej Praga Pó³noc, dziêki wspó³pracy z artystami - animatorami

kultury i Dzia³em Dydaktycznym Ogrodu Zoologicznego.

ty. Gatunek nie jest zagro¿o-

ny wyginiêciem.”

O zagro¿eniu wyginiêciem

informuje tablica przy Prago-

zwierzu o imieniu Lemov (pier-

wotnie Lemon – „zwabiony bu-

telk¹ lemoniady”), który „¿ywi

siê œwie¿ym miêsem, lubi spaæ

na drzewach, strasz¹c prze-

chodniów”. Podczas 6 zajêæ

pod kierunkiem Leszka Puchal-

skiego i Katarzyny Brau³y,

stworzyli Lemova: Artur Kurant,

Mateusz i Kamil Wawrzonkow-

scy i Adrian Kapuœciñski. U¿y-

to siatki drucianej, która zosta-

³a zespawana i wype³niona pa-

pierem i piank¹ w sprayu.

Powstawanie Pragozwie-

rzy zosta³o utrwalone na slaj-

dach. Uczestnicy projektu

mówili; „Pokazujemy, ¿e mo¿-

na robiæ fajne rzeczy”.

Stowarzyszenie Grupa Peda-

gogiki i Animacji Spo³ecznej Pra-

ga Pó³noc dzia³a od 1999 roku.

„Jesteœmy ludŸmi, którym los za-

niedbanych wychowawczo i spo-

³ecznie dzieci nie jest obojêtny.

Staramy siê zmieniæ ich trudne

po³o¿enie. Pracujemy jako peda-

godzy uliczni, bezpoœrednio w

œrodowisku i otoczeniu ich i ich

rodzin” – pisz¹ o sobie streetwor-

kerzy i zachêcaj¹: „Jeœli masz do

zaoferowania ciekaw¹ propozy-

cjê, pracujesz w interesuj¹cym

miejscu, do którego moglibyœmy

zabraæ dzieci na wycieczkê, dzia-

³asz twórczo i chcia³byœ poprowa-

dziæ warsztaty lub masz jakiœ inny

pomys³ – daj nam znaæ”.

Kontakt z GPAS:

Tomek Szczepañski - 507 842 799

Andrzej Or³owski - 880 860 220

gpas@wp.pl

ul. Szymanowskiego 3/63A.

K.

Fot. Ewa Zió³kowska
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dokoñczenie ze str. 1

Od wysypisk do plazmy
u¿yte w zak³adach termiczne-

go przekszta³cania. Znacz¹-

ce koszty generuj¹ bardzo

restrykcyjne normy redukcji

emisji substancji szkodli-

wych.  Te koszty, w porówna-

niu z innymi metodami utyli-

zacji odpadów s¹ wysokie, a

bêd¹ tym wy¿sze, im bardziej

restrykcyjne bêd¹ normy emi-

sji. I im bardziej bêd¹ rosn¹æ

op³aty za bezpieczne sk³a-

dowanie toksycznych pozo-

sta³oœci z procesu spalania

odpadów.

Z szacunków wynika, ¿e

100 tys. ton odpadów komu-

nalnych utylizowanych na

sk³adowiskach to koszt ok.

200 mln z³ (powierzchnia

sk³adowiska 40 ha, ha³dy

wysokoœci 10 metrów, wspó-

³czynnik zagêszczenia odpa-

dów 2,5, czas eksploatacji –

20 lat). Ta sama iloœæ odpa-

dów poddana kompostowa-

niu wygeneruje koszt bliski

210 mln z³. Spalenie 100 tys.

ton odpadów komunalnych  w

spalarni wyposa¿onej w dwu-

stopniowy system oczyszcza-

nia spalin to koszt 1,1 mld z³.

Kolejny argument polskich

ekologów to niska kalorycz-

noœæ naszych œmieci.

W odpadach komunalnych

w Polsce przewa¿aj¹ frakcje

trudnopalne lub niepalne –

gruz, odpady wielkogabaryto-

we i organiczne. Wobec tego,

w ogólnej masie, ich kalorycz-

noœæ waha siê od 3970 do

4800 kJ/kg (kilo d¿ul, przyp.

red), zaœ ich wilgotnoœæ wy-

nosi od 45 do 60%. Wartoœæ

opa³owa odpadów komunal-

nych musi wiêc byæ podwy¿-

szana przy u¿yciu oleju opa-

³owego, wêgla lub mazutu.

Ekolodzy uwa¿aj¹, ¿e po-

zosta³oœci ze spalania odpa-

dów komunalnych nie mog¹

byæ wykorzystywane w bu-

downictwie – ze wzglêdu na

ich wysok¹ toksycznoœæ. Nie

mog¹ wiêc s³u¿yæ do produk-

cji betonowych bloków, ani

jako tzw. podsypka pod bu-

dowê dróg. Ich miejsce jest

na specjalnych sk³adowi-

skach dla odpadów niebez-

piecznych, a jako ¿e 3 tony

spalonych odpadów generuj¹

1 tonê py³ów i ¿u¿li, koszty

utrzymywania takich sk³ado-

wisk s¹ zbyt wysokie.

Le¿akuj¹ce na sk³adowi-

skach odpady powsta³e w

wyniku spalania œmieci za-

wieraj¹ chlorki i siarczki me-

tali, z których – pod wp³ywem

czynników atmosferycznych

– wydzielaj¹ siê stopniowo

kadm, miedŸ i cynk. Dziœ za-

rz¹dzaj¹cy spalarniami maj¹

ju¿ tego œwiadomoœæ. Budu-

je siê wiêc specjalne sk³ado-

wiska zatopione w betonie,

b¹dŸ doprowadza do ze-

szklenia odpadów powsta-

³ych w wyniku spalania œmie-

ci. Wzorcowa i bardzo nowo-

czesna wiedeñska spalarnia

Spittelau, o której wspomina-

liœmy w jednym z tekstów na-

szego cyklu, wywozi najbar-

dziej niebezpieczne odpady

poza granice Austrii i umiesz-

cza je w suchych, podziem-

nych wyrobiskach solnych.

W procesie spalania odpa-

dów komunalnych powstaje

sporo toksycznych œcieków,

zawieraj¹cych metale ciê¿-

kie, fenole, fluorki, arsen.

Woda jest u¿ywana do ch³o-

dzenia ¿u¿lu z palenisk, a tak-

¿e do oczyszczania spalin.

Wobec tego, by unikn¹æ

wprowadzania zanieczysz-

czeñ do miejskich kanalizacji,

spalarnia powinna dyspono-

waæ w³asn¹ oczyszczalni¹

œcieków. Wszystko to spra-

wia, ¿e eksploatacja nowo-

czesnych spalarni jest bardzo

kosztowna, a te koszty – we-

dle ekologów - mog¹ jeszcze

wzrosn¹æ.

Naginanie prawa i dokumen-

tacyjna niefrasobliwoœæ

Organizacje ekologiczne

obawiaj¹ siê spalarni w pol-

skim wydaniu, powo³uj¹c siê

na kazus warszawskiego

ZUSOK, która to inwestycja

– wed³ug nich – ju¿ w mo-

mencie zakupu technologii

by³a przestarza³a, zaœ roz-

budowa i modernizacja za-

k³adu nic nie zmieni, bowiem

bêdzie funkcjonowaæ w

oparciu o tê sam¹, staro-

¿ytn¹ technologiê. Zak³ado-

wi Unieszkodliwiania Sta-

³ych Odpadów Komunal-

nych poœwiêcimy w przy-

sz³oœci odrêbny tekst, wiêc

na razie nie odniesiemy siê

do argumentów ekologów.

Propozycje budowy spalar-

ni budz¹ i bêd¹ budziæ emo-

cje, wobec tego konieczne

jest rzetelne wype³nianie

wszelkich wymagañ dotycz¹-

cych tych inwestycji w na-

szym kraju. Ekolodzy

twierdz¹, ¿e tak nie jest.

Wskazania lokalizacyjne s¹

wydawane przez nieupraw-

nione do tego organy, co jest

konsekwencj¹ b³êdnej kwali-

fikacji tego typu inwestycji.

Permanentne jest niedotrzy-

mywanie terminów przedsta-

wienia oceny oddzia³ywania

na œrodowisko, która jest

wstêpem do wskazañ lokali-

zacyjnych. Spo³eczne kon-

sultacje powinny byæ przepro-

wadzane przed i w trakcie

realizacji projektu – tak zak³a-

da ustawa z 3 paŸdziernika

2008 o udostêpnianiu infor-

macji o œrodowisku i jego

ochronie, udziale spo³eczeñ-

stwa w ochronie œrodowiska

oraz o ocenach oddzia³ywa-

nia na œrodowisko.

Nieufnoœæ ekologów budz¹

informacje zawarte w oce-

nach oddzia³ywania na œro-

dowisko i za³o¿eniach tech-

niczno-ekonomicznych dla

konkretnych projektów spa-

larni. Brakuje w nich analiz

uzasadniaj¹cych wybór me-

tody utylizacji odpadów w

okreœlonych warunkach –

rozwi¹zania wariantowe.

Analizy rzeczywistego sk³adu

i iloœci wytwarzanych odpa-

dów w okreœlonym rejonie s¹

tak pobie¿ne, ¿e musz¹ bu-

dziæ w¹tpliwoœci. W niewiel-

kim tylko zakresie uwzglêd-

niane s¹ w kalkulacjach po-

trzeby sk³adowania na wysy-

pisku czêœci odpadów nie

spalanych i pozosta³oœci po

spaleniu. W¹tpliwoœci budzi

sposób kalkulowania bud¿e-

tów dla zak³adów termiczne-

go przekszta³cania odpadów

komunalnych.

Na k³opoty nowa ustawa

„œmieciowa”

Kolejne w¹tpliwoœci ekolo-

gów rozstrzygnie – miejmy

nadziejê – ustawa o utrzyma-

niu porz¹dku w gminach i

cztery dyrektywy unijne, do-

tycz¹ce gospodarowania od-

padami komunalnymi. Pisali-

œmy o tym w poprzednim wy-

daniu NGP. Ustawa (od 1

stycznia 2012) i dyrektywy

unijne narzucaj¹ Polsce bar-

dzo konkretne rozwi¹zania,

które bêd¹ lekarstwem na

zarzucane przez ekologów:

brak ogólnokrajowej strategii

postêpowania z odpadami

komunalnymi, brak edukacji

jeœli chodzi o redukcjê odpa-

dów u Ÿród³a, czyli u „produ-

centa”, a wiêc u ka¿dego z

nas; ca³kowita pora¿ka, jeœli

chodzi o recykling i odzyski-

wanie tych odpadów, które

siê do tego nadaj¹. Mo¿e z

czasem – pamiêtajmy o na-

szym zapóŸnieniu cywiliza-

cyjnym - uda siê i w Polsce

rozpropagowaæ ideê tzw. czy-

stej produkcji, tak blisk¹ eko-

logom. W jej toku powstaj¹

odpady nietoksyczne, podle-

gaj¹ce prostemu przetworze-

niu lub nie powstaj¹ w ogóle.

W ca³ym ³añcuchu postê-

powania z odpadami komu-

nalnymi spalarnie s¹ tylko

jednym z ogniw, na razie –

poza warszawskim ZUSOK –

nie mamy ich w ogóle. XXI

wiek, unijne dotacje, za pro-

giem nowa ustawa „œmiecio-

wa”. Mamy niepowtarzaln¹

szansê zakupienia bardzo

nowoczesnych technologii

termicznego przekszta³cania

odpadów komunalnych.

Mówi ekspert

Dr in¿. Tadeusz Paj¹k,

adiunkt Wydzia³u In¿ynierii

Mechanicznej i Robotyki

Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie, zajmuj¹cy siê

m.in. instalacjami termiczne-

go przetwarzania odpadów,

pe³ni¹cy równie¿ funkcjê wi-

ceprzewodnicz¹cego powo-

³anej przez wiceprezydenta

m.st. Warszawy Rady Spo-

³ecznej ds. rozbudowy ZU-

SOK, powiedzia³ NGP – Na

pocz¹tek muszê siê odnieœæ

do zarzutów ekologów. Kal-

kulacja kosztów spalarni  od-

padów komunalnych jest

b³êdna. Jeœli mówimy o kosz-

cie inwestycyjnym spalarni o

wydajnoœci 100 tys. ton na

rok, to podawany przez eko-

logów koszt (1,1 mld z³) jest

mocno, nawet czterokrotnie

zawy¿ony. Zak³adaj¹c œred-

ni wskaŸnik tego kosztu rów-

ny 700 euro na ka¿d¹ tonê

planowanej wydajnoœci,

otrzymamy 70 mln euro, co

po prostym obliczeniu daje

koszt inwestycyjny oko³o 280

mln z³, nie zaœ 1,1 mld z³!

Kompletnie bzdurne jest

twierdzenie ekologów, ¿e

przy niskiej kalorycznoœci

odpadów komunalnych

wspomaga siê proces ich

spalania olejem opa³owym,

wêglem czy mazutem. Dla

ka¿dego projektu spalarni

odpadów komunalnych robio-

no systematyczne, trwaj¹ce

12 miesiêcy, badania sk³adu

i kalorycznoœci odpadów. Ich

wartoœæ opa³owa nie by³a

mniejsza ni¿ 8000 kJ/kg, a w

niektórych przypadkach siê-

ga³a 9000 kJ/kg, wiêc o ¿ad-

nym wspomaganiu procesu

spalania nie mo¿e byæ mowy.

A teraz moje uwagi natury

ogólnej. W procesie projek-

towania wymaganych praw-

nie systemów gospodarki

odpadami komunalnymi i

rozpatrywania optymalnych

dla danego systemu instala-

cji i urz¹dzeñ do odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów,

nieuniknione sta³y siê anali-

zy rozwa¿aj¹ce celowoœæ

zastosowania metod ter-

micznych. Analizy te musz¹

uwzglêdniæ nie tylko szereg

uwarunkowañ towarzysz¹-

cych zastosowaniu recyklin-

gu energetycznego odpa-

dów w systemie gospodar-

ki, ale równie¿ szereg obci¹-

¿eñ spo³ecznych, jakie od lat

przypisane s¹ temu rodzajo-

wi zagospodarowania odpa-

dów. Celowoœæ zastosowa-

nia instalacji termicznego

przekszta³cania odpadów

komunalnych w planowa-

nym systemie ich zagospo-

darowania, a g³ównie kwe-

stia bezpieczeñstwa ekolo-

gicznego tej metody ci¹gle

budz¹ w¹tpliwoœci czy nawet

nieufnoœæ. Trudno siê dziwiæ

takiemu odczuciu spo³ecz-

nemu wobec spalarni odpa-

dów w kraju, gdzie szereg or-

ganizacji proekologicznych

dowodzi wielkiego zagro¿e-

nia dla œrodowiska i zdrowia

mieszkañców, ze strony tego

typu obiektów, zaœ do dziœ

funkcjonuje jedyna spalarnia

odpadów komunalnych,

która mog³aby te zarzuty

odeprzeæ.

Tymczasem dane staty-

styczne GUS od kilku lat

niezbicie dowodz¹, ¿e tem-

po wzrostu iloœci odpadów

komunalnych nie s³abnie -

zachowuj¹c ma³o pocie-

szaj¹c¹, œcis³¹ korelacjê

tego zjawiska ze wzrostem

gospodarczym. Produkuje-

my coraz wiêcej odpadów

komunalnych. Przeciêtny

mieszkaniec naszego kra-

ju, z produkcj¹ roczn¹ oko-

³o 320 kg odpadów, niewie-

le odbiega od swojego part-

nera zamieszka³ego w in-

nych krajach UE. Dowodzi

tego tak¿e sk³ad wytworzo-

nych przez niego odpadów

komunalnych. Na tym, nie-

stety, koñczy siê podobieñ-

stwo w stosunku do innych

krajów UE. W œlad za ilo-

œci¹ i jakoœci¹ wytworzo-

nych odpadów komunal-

nych nie id¹ nowoczesne,

ekologicznie bezpieczne

systemy ich przeróbki, ci¹-

gle brak jest krajowej kon-

cepcji ich zagospodarowa-

nia, a niezbêdny system

legislacyjny dopiero zaczy-

na nadrabiaæ zaleg³oœci.

Bezpieczeñstwo ekolo-

giczne spalarni odpadów

musi zostaæ prawnie temu

obiektowi narzucone i praw-

nie wyegzekwowane. Do

najbardziej istotnych uwa-

runkowañ determinuj¹cych

bezpieczeñstwo ekologicz-

ne spalarni odpadów nale¿¹:

odpowiednio skonstruowany

zespó³ zapisów prawnych,

chroni¹cych skutecznie œro-

dowisko i zdrowie ludzi

przed negatywnymi skutka-

mi eksploatacji tego typu in-

stalacji; prawnie zapisany

wymóg, aby obiekty te by³y

budowane i eksploatowane

wed³ug najwy¿szego, do-

stêpnego poziomu techniki i

in¿ynierii ochrony œrodowi-

ska; prawnie zapisany wy-

móg dostêpnoœci spo³ecznej

kontroli wobec zamiarów

budowy i eksploatacji tego

typu obiektów – wylicza dr

Tadeusz Paj¹k.

Czwarty stan skupienia

pogodzi entuzjastów ze

sceptykami?

Na zakoñczenie futury-

styczna wizja spalarni. No,

mo¿e nie do koñca futury-

styczna, bowiem technologia

znana jest od lat 50. XX wie-

ku i spalarnie tego typu dzia-

³aj¹ ju¿ w Kanadzie i w Japo-

nii. Utylizacja metod¹ pla-

zmow¹ ju¿ niebawem mo¿e

staæ siê prze³omem w prze-

kszta³caniu odpadów komu-

nalnych i nie tylko. Plazma –

nazywana czwartym stanem

skupienia, szczelnie zamkniê-

ta instalacja, piekielna tempe-

ratura 15 tys. oC, jeden dzieñ

pracy – 200 ton spalonych

odpadów. Ta superekologicz-

na spalarnia bêdzie prze-

kszta³caæ rocznie 73 tys. ton

odpadów, produkuj¹c energiê

elektryczn¹ dla 45 tys. gospo-

darstw domowych  przez ca³y

rok. Bêdzie mo¿na w niej uty-

lizowaæ (bez najmniejszej

szkody dla œrodowiska) z rów-

nym powodzeniem sta³e od-

pady miejskie, plastiki, odpa-

dy organiczne, opony, tok-

syczne œcieki, odpady me-

dyczne i przemys³owe, a na-

wet niezniszczalny azbest czy

wojskowe œrodki chemiczne.

Ta instalacja zapewnia bez-

pieczn¹ utylizacjê materia³ów

zawieraj¹cych polichlorowa-

ne bifenyle, dioksyny i furany.

Gazyfikacja plazmowa – bez

emisji spalin i bezg³oœna - to

proces termiczny, przetwarza-

j¹cy odpady w syntetyczny

gaz, który mo¿e byæ wykorzy-

stany zarówno do produkcji

energii elektrycznej jak i in-

nych produktów. W procesie

gazyfikacji plazmowej po-

wstaj¹ równie¿: wodór, siarka,

woda i sól - do ponownego

wykorzystania.

Nieco kosmiczna, bowiem

opracowana przez NASA,

technologia by³a stosowana

do utylizacji odpadów przez

wojsko, m.in. na okrêtach bo-

jowych. Wykorzystywano w³a-

œciwoœci plazmy, pozwalaj¹ce

zneutralizowaæ wszelkie tok-

syny z odpadów niebezpiecz-

nych. Dziœ – jak wspomnieli-

œmy – znalaz³a zastosowanie

w spalarniach w Kanadzie i

Japonii. Nie jest to technolo-

gia tania, ale mo¿e warto za-

prz¹c do spalania polskich

odpadów czwarty stan sku-

pienia? Mo¿e ta superekolo-

giczna instalacja pogodzi³aby

entuzjastów i przeciwników

zak³adów termicznego prze-

kszta³cania odpadów?

El¿bieta Gutowska

www.zs34.pl

170, 338, 140
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W³aœnie sukces Muzeum

Powstania Warszawskiego

udowodni³, ¿e muzeum nie

musi byæ patetycznym gma-

chem, gdzie wszystkie ekspo-

naty s¹ schowane w szkla-

nych gablotach, opatrzone

czêsto niezrozumia³ymi dla

zwyk³ego odbiorcy informa-

cjami. Taka forma muzealnej

ekspozycji chyba trochê siê

prze¿y³a. Aby trafiæ do m³o-

dego pokolenia, a przecie¿

jedn¹ z najwa¿niejszych

funkcji muzeum jest funkcja

edukacyjna, ekspozycja mu-

zealna musi mówiæ jêzykiem

wspó³czesnej kultury m³o-

dzie¿owej, czyli kultury obraz-

kowej. W dzisiejszych cza-

sach nie da siê pokazywaæ

historii tylko za pomoc¹ tra-

dycyjnych, podrêcznikowych

metod. Nowoczesne mu-

zeum, wkomponowane w

przestrzeñ, której dotyczy,

pozwala „dotkn¹æ” historii.

W dnach 1-2 czerwca 2011

r. na Uniwersytecie Warszaw-

skim odby³o siê miêdzynaro-

dowe seminarium zatytu³o-

wane „Historia, pamiêæ, to¿-

samoœæ: jêzykowe i obrazo-

we przedstawienia w muze-

ach historycznych”, zorgani-

zowane w ramach wspó³pra-

cy Uniwersytetu Warszaw-

skiego i l’École des hautes en

sciences sociales (EHESS) w

Pary¿u. Tematem spotkania

by³y muzea i sposób prezen-

towania w nich przesz³oœci.

Jednym z prelegentów kon-

ferencji by³ Miros³aw Nizio,

który przy okazji wyk³adu

„Przestrzenie pamiêci. Przed-

stawienia historii” zaprezen-

towa³ swoje najnowsze pro-

jekty muzealne.

Architekt i rzeŸbiarz Miro-

s³aw Nizio 13 lat przebywa³

w Stanach Zjednoczonych. W

1996 roku w Nowym Jorku

za³o¿y³ studio projektowe Ni-

zio Design International. W

2002 roku pracownia przenio-

s³a swoj¹ siedzibê do zabyt-

kowej kamienicy na Pradze,

przy ulicy In¿ynierskiej 3, w

której mieœci siê równie¿ ga-

leria sztuki wspó³czesnej,

promuj¹ca m³odych artystów

z ca³ego œwiata. W ci¹gu tych

kilkunastu lat dzia³alnoœci na

gruncie amerykañskim i pol-

skim, oprócz szeroko pojêtej

architektury wnêtrz, obejmu-

j¹cej biura, obiekty u¿ytecz-

noœci publicznej, kompleksy

rekreacyjne i obiekty poprze-

mys³owe (ekspozycja „Mu-

zeum Fabryki” w ³ódzkiej

Manufakturze), firma wyspe-

cjalizowa³a siê w projektowa-

niu zespo³ów muzealnych.

Na swoim koncie ma inno-

wacyjne realizacje, takie jak

Muzeum By³ego Obozu Za-

g³ady w Be³¿cu czy wspo-

mniane ju¿ Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego. G³ówn¹

cech¹ tych prac jest tworze-

nie monumentalnej architek-

tury upamiêtniaj¹cej czy eks-

pozycji, œciœle powi¹zanej z

otoczeniem, umiejscowienie

obiektu w istniej¹cej prze-

strzeni i kontekœcie historycz-

nym. Powstaj¹ w ten sposób

swoiste „przestrzenie pamiê-

ci”, jak projektowane Mu-

zeum „Wrota Bitwy Warszaw-

skiej 1920” w Ossowie, Mu-

zeum Martyrologii Wsi Pol-

skich w Michniowie czy „Ka-

mienne Piek³o” Gross Rosen.

Koncepcja tego ostatniego

projektu, maj¹cego upamiêtniæ

tysi¹ce ofiar obozu pracy przy-

musowej wykorzystuje natural-

ne warunki terenu okolic Strze-

gomia i opiera siê na idei wy-

eksponowania czêœci histo-

rycznej tamtejszego kamienio-

³omu, eksploatowanej w okre-

sie funkcjonowania obozu.

- Odwiedzaj¹cy, podczas

symbolicznego przejœcia

drog¹ wiêŸniów, bêd¹ mieli

mo¿liwoœæ zarówno zag³êbie-

nia siê w kamienio³om, gdy¿

poziom platformy znajduje siê

tu¿ nad lustrem wody, jak i

obejrzenia go z poziomu oka-

laj¹cego wzniesienia – mówi

Miros³aw Nizio.

Przestrzenie pamiêci Miros³awa Nizio
W jaki sposób i przy u¿yciu jakich œrodków prezentowaæ dzisiaj w muzeach treœci

historyczne? W Polsce i na œwiecie trwaj¹ obecnie ¿ywe dyskusje na temat nowocze-

snego muzeum i kszta³tu, jaki powinna przyj¹æ prezentowana w nim narracja o prze-

sz³oœci. W dyskusjach tych bierze udzia³ Miros³aw Nizio, jeden z najbardziej rozpozna-

walnych polskich architektów wnêtrz, za³o¿yciel studia projektowego Nizio Design In-

ternational (NDI) oraz galerii na warszawskiej Pradze, wspó³twórca koncepcji ekspo-

zycji Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podobnie jak pejza¿ i miej-

sce inspiruj¹ce architektów,

bardzo wa¿nym elementem

projektów jest symbolika. W

Michniowie, w projekcie Mu-

zeum Martyrologii Wsi Pol-

skich, upamiêtniaj¹cym nie

tylko pacyfikacjê Michniowa w

lipcu 1943 r. za pomoc i wspó-

³dzia³anie z oddzia³em „Ponu-

rego”,  ale i dramatyczne losy

wszystkich polskich spacyfi-

kowanych wsi, elementem

symbolicznym jest krzy¿. Pro-

jektanci nawi¹zali w ten spo-

sób do istniej¹cego ju¿ sym-
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krzy¿y, z których ka¿dy ozna-

cza jedn¹ mêczeñsk¹ wieœ. I

tu równie¿ przewidziana jest

droga narracyjna, jak¹ bêd¹

przebywaæ zwiedzaj¹cy.

Ka¿dy bowiem projekt jest

szczególnie ukierunkowany

na zwiedzaj¹cego. Wynika to

ze zmiany za³o¿eñ nowocze-

snego muzeum. Dawniej w

centrum uwagi by³ eksponat.

Teraz w centrum jest zwie-

dzaj¹cy. Tradycyjne muzeum

uk³ada³o eksponaty wed³ug

chronologii lub typu zbiorów,

np. dzie³a sztuki, meble, rze-

mios³o artystyczne. Dzisiej-

sze muzeum pozwala nie tyl-

ko obejrzeæ eksponaty, ale

te¿ jest swoistym widowi-

skiem, w ramach którego

zwiedzaj¹cy niejako zanurza

siê w przesz³oœæ.

Miros³aw Nizio nie kryje, ¿e

projekty nowych muzeów,

które powstaj¹ w jego pra-

cowni, œwiadomie oddzia³uj¹

na emocje, wykorzystuj¹c w

tym celu najnowsze techniki

multimedialne. Tylko w ten

sposób mo¿na zaintereso-

waæ m³odzie¿, a chodzi o to,

aby wzbudziæ szacunek i po-

dziw dla ludzi i czasu, który

upamiêtniamy.

- Warto w prezentacji histo-

rycznej wykorzystywaæ noœni-

ki multimedialne, ale nie na

si³ê – wyjaœnia Miros³aw Ni-

zio. – Trzeba siê zastanowiæ,

co chcemy pokazaæ i czy dany

noœnik siê do tego nadaje.

Techniki multimedialne

szczególnie przydatne s¹ przy

tworzeniu oœrodków edukacyj-

no-muzealnych, czego przy-

k³adem jest synagoga w

Chmielniku – „Œwiêtokrzyski

Sztetl”. Synagoga jest w bar-

dzo z³ym stanie i nie da siê ju¿

przywróciæ jej zasadniczych

funkcji. G³ównym za³o¿eniem

tego projektu jest natomiast

odtworzenie wielowarstwowo-

œci dawnego ¿ycia kulturalno-

spo³ecznego Chmielnika.

- W synagodze nie ma ju¿

duszy, ale mo¿emy, nie niszcz¹c

struktury architektonicznej,

stworzyæ w niej miejsce kultural-

ne do pokazywania historii –

przekonuje Miros³aw Nizio.

W odrestaurowanej sie-

demnastowiecznej synago-

dze znajdzie siê teatr, sala

modlitw z charakterystyczn¹

szklan¹ bim¹, czyli miejscem

do wyk³adania i czytania tory,

oraz sala konferencyjna.

Projekty studia Nizio De-

sign International to projekty

nietypowe, których charakte-

rystyczn¹ cech¹ jest rekon-

strukcja historii z wykorzysta-

niem najnowszych technolo-

gii, tak aby sta³a siê ona

¿ywa, osobista i zachêca³a

do interakcji z obiektem mu-

zealnym. Zmieniaj¹ sposób

postrzegania muzealnictwa w

Polsce i udowadniaj¹, ¿e

muzeum historyczne nie musi

byæ nudne.

Joanna Kiwilszo

Od œrody 13 lipca na II piêtrze CH Warszawa Wileñska

bêdzie mo¿na ogl¹daæ wystawê zdjêæ Wojtka £asickiego

„Na Pradze jest jazz”. Ponad 20 fotografii dokumentuj¹-

cych wystêpy jazzmanów, które odby³y siê w ramach

cyklu koncertowego w ci¹gu trzech lat na warszawskiej

Pradze, bêdzie mo¿na podziwiaæ do 27 lipca.

Ekspozycja zostanie otwarta o godzinie 15.00 uroczystym

wernisa¿em, na którym pojawi¹ siê przedstawiciele Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc i innych kluczowych instytucji, repre-

zentuj¹cych nasz¹ dzielnicê i wnosz¹cych w ni¹ swój kultu-

ralny wk³ad. Wystawa, przedstawiaj¹ca koncertuj¹cych na

Pradze jazzmanów, zostanie zaprezentowana jako wydarze-

nie towarzysz¹ce kolejnemu muzycznemu projektowi Domu

Kultury TuPraga - festiwalowi FRE3JAZZDAYS (14-16 lipca

2011). Zdjêcia Wojtka £asickiego s¹ podsumowaniem cyklu

koncertów „Na Pradze jest jazz” i swoist¹ dokumentacj¹ pra-

skiej tradycji jazzowej.

Organizatorami wystawy i wernisa¿u s¹ Dom Kultury Tu-

Praga oraz Centrum Handlowe Warszawa Wileñska.

Wojtek £asicki – (nie artysta, nie fotograf) dziennikarz,

wspó³twórca ¿oliborskiego klubu muzycznego „Pracovnia”,

który jako pierwszy w stolicy zacz¹³ cykliczne prezentacje

artystów sceny world music. Pracowa³ w najwiêkszych pol-

skich mediach publicznych i komercyjnych - Polskie Radio

program IV, Polskie Radio BIS, TVN, Radio Zet i RMF FM.

Ukoñczy³ studia w Instytucie Dziennikarstwa na wydziale

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Od 2009 r. jest zwi¹zany z Domem Kultury TuPraga.

FRE3JAZZDAYS - Nowy projekt realizowany przez Dom

Kultury TuPraga, powi¹zany z cyklem koncertowym „Na Pra-

dze jest jazz”. Pierwsza edycja festiwalu FRE3JAZZDAYS

odbêdzie siê w dniach 14-16 lipca 2011 r. w dawnej wytwórni

wódek „Koneser”. Scena festiwalu FRE3JAZZDAYS tworzy

now¹ jakoœæ i stanowi platformê wymiany artystycznych do-

œwiadczeñ. Program festiwalu wsparty jest na „filarach” sce-

ny jazzowej: Stañko, Masecki, Tymañski, bracia Oleœ, Mazo-

lewski. Nie wystêpuj¹ oni w charakterze gwiazd, ale promo-

torów m³odszych kolegów, którzy zaprezentuj¹ siê obok nich,

tworz¹c nowe i oryginalne projekty muzyczne. Festiwal FRE-

3JAZZDAYS w odró¿nieniu od innych warszawskich festiwali

jazzowych, które skupione s¹ na prezentacji artystów zagra-

nicznych, promuje artystów polskich, dope³niaj¹c obraz pol-

skiej sceny jazzowej.

Wiêcej informacji na www.fre3jazzdays.pl.

„Na Pradze jest jazz”
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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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,

ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa, reprezentowany przez

p. El¿bietê ̄ ochowsk¹, z³o¿ony dnia 22 czerwca 2011 r.,

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na przebudowie komór K-2, K-3,

K-3A i K-W na sieci parowej Dn 500 wraz z przebudow¹

odcinka ruroci¹gów parowych w technologii kana³owej

z 2xDn 500 na 2xDn 350 zlokalizowanych przy ul.

Modliñskiej, na dz. ew. nr 1, 3/1 i 4 w obrêbie 4-06-15

oraz nr 35/2 w obr¹bie 4-06-11 przy ul. Modliñskiej w

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.

10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez p. Andrzeja Ludwiniaka

ZUP Eltech, z³o¿ony dnia 17 czerwca 2011 r. i skorygowany

dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na

budowie linii kablowej SN oraz s³upa linii napowietrznej

SN na dz. nr ew. 37/3 z obrêbu 4-16-03, budowa linii

kablowej SN oraz budynku stacji transformatorowej na

dz. nr ew. 42/12, 42/14, 43/1, 43/13, 42/11, 34/1, 43/14

z obrêbu 4-16-04 przy ul. Olesin, Kobia³ka w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.

10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Szkuty, galary, krypy, gabary,

kozy, ³y¿wy, byki, berlinki, tratwy

i komiêgi. Przez ca³e wieki Wi-

s³a têtni³a ¿yciem. Statki, za³ado-

wane zbo¿em, drewnem, smo³¹,

dziegciem, skórami, lnem i kono-

piami, p³ynê³y co roku do dale-

kiego Gdañska. Stamt¹d towary

trafia³y do Szwecji, Danii, Holan-

dii, Niemiec, Anglii, Hiszpanii i

Portugalii. Do Rzeczpospolitej

przyp³ywa³o z kolei sukno, cu-

kier, cytrusy, wino, tytoñ oraz

sztaby ¿elaza.

Od wczesnej wiosny do

póŸniej jesieni na rzece mo¿-

na by³o us³yszeæ charaktery-

styczne komendy i nawo³ywa-

nia flisaków, odpowiedzial-

nych za sprawny sp³yw (flis,

inaczej orylka) towarów. Naj-

czêœciej rekrutowali siê oni

spoœród ch³opów, zarówno

wolnych jak i pañszczyŸnia-

nych. Przywileje cechowe

nada³ flisakom król W³ady-

s³aw IV, a ich patronk¹ by³a

œw. Barbara. Flisacy stworzy-

li w³asny folklor – mieli pieœni,

kodeks i gwarê (orylkê) – pod-

czas rejsów omijali „rafy” (czyli

podwodne kamienie), narze-

kali na mamkê (mg³ê), czekali

na „stryja” (wiatr) i obserwo-

wali ciotuchny (wrony) i ksiê-

dza Wojciecha (bociana…).

Sp³yw towarów rzek¹ opisa³

ju¿ XVI – wieczny pisarz - Se-

bastyjan Fabijan Klonowic, na-

zywaj¹cy siebie Acenusem,

który w 1595 roku wyda³ w Kra-

kowie „Flis, to jest spuszczanie

statków Wis³¹ i inszemi rzeka-

mi do niej przypadaj¹cemi”.

Wis³a, przeciêta granicami,

po rozbiorach traci³a stopniowo

znaczenie g³ównej arterii trans-

portowej kraju. Przewóz towa-

rów przejê³a dynamicznie roz-

wijaj¹ca siê kolej ¿elazna. XIX-

wieczna rewolucja techniczna

nie ominê³a oczywiœcie ¿eglugi

œródl¹dowej - statki napêdzane

si³¹ wiose³ i ¿aglami zosta³y

wyparte przez statki parowe.

Pierwszy z nich trafi³ do stolicy

a¿ z dalekiej Anglii (w 1828

roku, sprowadzony przez Ste-

inkellera, Wolickiego i Berksoh-

na) i nosi³ nazwê „Victory”. Nie-

stety, „duma Albionu” mia³a zbyt

du¿e zanurzenie i czêsto osia-

da³a na mieliznach, dlatego zo-

sta³a szybko sprzedana arma-

torowi z g³êbszego akwenu.

W maju 1851 roku Andrzej

hr. Zamoyski, po utworzeniu

Spó³ki ¯agli Parowych, uru-

chomi³ regularn¹ ¿eglugê to-

warow¹ i pasa¿ersk¹ ze stoli-

cy do Ciechocinka, P³ocka,

Nowej Aleksandrii (tak zwano

wówczas Pu³awy), oraz Kazi-

mierza. Na warszawskim Sol-

cu powsta³a stocznia, w któ-

rej w ci¹gu kilkunastu lat zbu-

dowano 15 statków parowych.

Po plajcie Zamoyskiego, jego

dzie³o kontynuowa³ Maurycy

Fajans wraz z synami.

Ros³o zainteresowanie spor-

tami wodnymi. Na lewym brze-

gu rzeki powsta³y liczne przysta-

nie, w 1878 r. utworzono War-

szawskie Towarzystwo Wioœlar-

skie (najstarsze stowarzyszenie

sportowe w kraju), którego g³ów-

nym celem by³o „zachêcanie lud-

noœci miejscowej do jazdy na

³odziach wios³owych i ¿aglowych

jako te¿ na statkach parowych”.

Na pocz¹tku XX wieku stat-

ki p³ywaj¹ce po Wiœle by³y ju¿

w stanie przewieŸæ od 3 do 4

tysiêcy pasa¿erów na godzi-

nê, powstawa³y kolejne nad-

brze¿ne bulwary. Niestety,

rozwój turystyki i ¿eglugi œró-

dl¹dowej przerwa³y wojny

œwiatowe. Zatopiono wów-

czas wiêkszoœæ jednostek.

Po II wojnie na rzekê wróci³o

zaledwie kilkanaœcie z nich.

Tramwaj wodny „Wars” p³y-

wa od Podzamcza do „Grubej

Kaœki”. Na trasie znajduj¹ siê

trzy przystanki: na Podzamczu

przy „River Cafe”, przy moœcie

Wis³a. Wspominano o niej ju¿ w staro¿ytnoœci - nazwê

Vistla wymienia miêdzy innymi Vipsanus Agrippa i Pliniusz

Starszy. To nad jej brzegami powsta³y liczne miasta, w

tym dwie stolice, a w ujœciu port, decyduj¹cy o gospodar-

czym „byæ albo nie byæ” Rzeczpospolitej. Stanowi³a na-

turalny bastion obronny i g³ówn¹ drogê transportow¹ dla

towarów wywo¿onych i przywo¿onych z kraju.

Poniatowskiego i na Cyplu

Czerniakowskim. Do 31 sierp-

nia statek „Wars” p³ywa co-

dziennie. Ka¿dy rejs trwa oko-

³o dwóch godzin. Bilety s¹ do-

stêpne bezpoœrednio na statku

w dniu rejsu lub w przedsprze-

da¿y w biurze ̄ eglugi Sto³ecz-

nej przy ul. Œwiêtokrzyskiej 36.

Mo¿na siê wybraæ siê w

oœmiogodzinny rejs do Seroc-

ka. Statek „Zefir” wyp³ywa o

godz. 9.00 rano z przystani

Podzamcze, pokonuje œluzê

Kana³u ¯erañskiego i oko³o

po³udnia przybija do Serocka.

Tam pasa¿erowie maj¹ ok. 1,5

godziny na zwiedzanie mia-

steczka i odpoczynek. Oko³o

godziny 18.00 „Zefir” przyp³y-

wa z powrotem do stolicy. Sta-

tek zabiera na pok³ad 110 pa-

sa¿erów. Do 31 sierpnia „Ze-

fir” p³ywa w pi¹tki, weekendy i

dni œwi¹teczne. Bilety s¹ do-

stêpne w przedsprzeda¿y w

Punkcie Obs³ugi Pasa¿erów

ZTM na stacji metra Centrum

oraz u armatora w dniu rejsu.

Za rejs tramwajem wodnym

trzeba zap³aciæ 18 z³, za wy-

cieczkê do Serocka 36 z³. Do-

stêpnoœæ biletów mo¿na spraw-

dziæ w specjalnej wyszukiwarce

w zak³adce Warszawskich Linii

Turystycznych o nazwie

„sprawdŸ miejsca” pod adresem:

http://www.ztm.waw.pl/?c=156&l=1

Sp³ywy rozpoczynaj¹ siê o

godz. 8:45 od krótkiego szko-

lenia przy ul. Zaruskiego (Port

Czerniakowski) pod estakad¹

Trasy £azienkowskiej. Prze-

szkoleni uczestnicy wyp³yn¹

na Wis³ê, gdzie wraz z prze-

wodnikiem zwiedz¹ warszaw-

ski odcinek rzeki. Na wyso-

koœci Bielan przewidziany jest

krótki odpoczynek na jednej

z wiœlanych ³ach. Nastêpnie

uczestnicy bêd¹ mieli okazjê

zobaczyæ i przeœluzowaæ siê

œluz¹ im. in¿. Tillingera do

Kana³u ¯erañskiego. Zakoñ-

czenie sp³ywu przewidziane

jest na godz. 15:30 przy ba-

zie KS Spójnia. Powrót do

centrum Warszawy uczestni-

cy organizuj¹ we w³asnym

zakresie. 

Zapisy na bezp³atne sp³y-

wy prowadzone s¹ na stronie

fundacji.

Oprócz sp³ywów projekt

zapewnia tak¿e inne atrakcje:

* Konkursy na has³o pro-

muj¹ce kajakarstwo na Wiœle

* Æwiczenia umiejêtnoœci

potrzebnych do bezpieczne-

go poruszania siê po Wiœle

kajakiem i kanadyjk¹ (wpraw-

ki). Szkolenia bêd¹ odbywa-

³y siê w starorzeczu Wis³y w

Parku Kêpa Potocka, na wo-

dach Portu Czerniakowskie-

go i Portu Praskiego oraz na

Kanale ¯erañskim.

* Warsztaty szkutnicze z bu-

dowy kanadyjek (kanu) odbêd¹

siê na terenie Komisariatu

Rzecznego Policji – Port Praski.

 Wiêcej informacji na stro-

nie: www.fundacjakim.pl

Wakacyjne sp³ywy po Wiœle
W ka¿d¹ sobotê i niedzielê do po³owy sierpnia Funda-

cja Promocji Rekreacji KiM organizuje bezp³atne sp³ywy

szkoleniowe (kajaki i kanadyjki), prowadzone przez do-

œwiadczonych instruktorów. To kolejna edycja projektu

Bezp³atna Warszawska Szkó³ka Kajakowa KiM dofinan-

sowanego ze œrodków m.st. Warszawy.

Warszawska Wis³a wresz-

cie zaczyna ¿yæ. Konsekwent-

ne dzia³ania Pe³nomocnika

Prezydenta m.st. Warszawy

ds. Wis³y przynosz¹ wymier-

ne rezultaty. Po praskiej stro-

nie ju¿ od dwóch lat dzia³aj¹

trzy pla¿e miejskie, na których

mo¿na bezp³atnie wypo¿y-

czyæ le¿aki, parasole, pi³ki.

Dla pla¿owiczów dostêpne s¹

grille oraz boiska do pla¿owej

pi³ki no¿nej i siatkowej. Kilku-

kilometrowa œcie¿ka rekre-

acyjna poœród ³êgów zachê-

ca spacerowiczów, rowerzy-

stów, uprawiaj¹cych jogging.

Z jednego brzegu na drugi

mo¿na przep³yn¹æ promem

pieszo-rowerowym. Wiœlane

linie turystyczne to równie¿

tramwaj wodny, statek do Se-

rocka, a dla spragnionych

bli¿szego kontaktu z nadwi-

œlañsk¹ przyrod¹ – rejsy or-

nitologiczne „Syrenk¹”.

Zagospodarowanie bulwa-

rów lewobrze¿nych przewidu-

je budowê promenady space-

rowej z placami nadwodnymi,

schodz¹cymi w stronê niskie-

go bulwaru, kawiarnie, gale-

rie. Nadwiœlañskim Szlakiem

Rowerowym d³ugoœci 28,5

km bêdzie mo¿na przejechaæ

nad Wis³¹ od Konstancina-

Jeziornej do £omianek. Cen-

trum Nauki Kopernik ju¿ przy-

ci¹ga setki tysiêcy zwiedza-

j¹cych. Budowa nowych

przepraw przez Wis³ê – Most

Pó³nocny i dr¹¿ony pod Wis³¹

tunel drugiej linii metra - real-

nie zintegruje obie czêœci

Warszawy, równowa¿¹c ich

rozwój przestrzenny.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst

jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art.

53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,

poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, ¿e na wniosek

Pana Jacka Orzecha, z dnia 4  kwietnia 2011 r.

(uzupe³niony w dniu 13 kwietnia 2011r.)

zosta³a wydana DECYZJA Nr 61/CP/2011 z dnia

04.07.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie

oœrodka sportowo – rekreacyjno – edukacyjnego

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbêdn¹

infrastruktur¹ techniczn¹ na dzia³kach ew. nr 14/2,

14/3, 15/1 i 16/6  z obrêbu 4-04-23, po³o¿onych przy

ulicy Karnickiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy wraz ze zjazdami z ulicy Karnickiej (dz. nr

ew. 2  z obrêbu 4-04-23 i dz. nr ew. 44 z obrêbu 4-04-22)

na przedmiotow¹ nieruchomoœæ.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przyjêæ

interesantów - poniedzia³ki w godz. 10.00-16.00 oraz

w czwartki w godz. 13.00-16.00. W ww. godzinach

mo¿na uzyskaæ równie¿ informacje telefoniczne, pod

numerem  telefonu  (22) 51-03-198.

Podró¿ z histori¹ w tle

Syreny zawyj¹ w ca³ym województwie
Mazowsze uczci pamiêæ powstañców warszawskich.

1 sierpnia o godz. 17 w 44 mazowieckich miastach zo-

stanie uruchomiony system ostrzegania ludnoœci.

30 czerwca 2011 r. Jacek Koz³owski, wojewoda mazowiecki

wyda³ zarz¹dzenie skierowane do prezydentów i burmistrzów miast.

Syreny zawyj¹ w trybie treningowym – bêdzie to jednominutowy,

ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy. Wojewoda poprosi³ tak¿e samorz¹dow-

ców, aby po treningu przes³ali sprawozdania z jego realizacji.

Uruchamiane 1 sierpnia syreny tworz¹ system obrony cywilnej.

W³¹cza siê je w sytuacjach wyj¹tkowego zagro¿enia dla ludnoœci.

Oprócz sta³ych punktów alarmowych, w 67. rocznicê wybuchu Po-

wstania Warszawskiego, wykorzystane bêd¹ tak¿e syreny mobil-

ne, aby sygna³ alarmowy by³ s³yszany w ca³ym mieœcie.

Toguna na Bródnie

Toguna - drewniana wiata o

grubym dachu, oparta na

rzeŸbionych kolumnach - to

dla zamieszka³ego w Afry-

ce Zachodniej ludu Dago-

nów miejsce spotkañ i na-

rad mieszkañców wioski. Na

proœbê Paw³a Althamera

afrykañski rzeŸbiarz Yousuf

Dara wykona³ togunê, któ-

ra stanie w Parku RzeŸby na

Bródnie. Uroczyste otwarcie

23 lipca o godz. 16.00.
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Masz doœæ podwy¿ek?
Poprzyj wniosek o referendum – wytnij, wype³nij i przynieœ do biura PiS na Targow¹ 38 w godz. 10.00-19.00.

UDZIELAM POPARCIA WNIOSKOWI O PRZEPROWADZENIE REFERENDUM Z NASTEPUJ¥CYMI PYTANIAMI:

- Czy jesteœ przeciw sprzeda¿y przez m.st. Warszawa Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej SPEC S.A.?

- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do koñca obecnej kadencji Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

cen biletów komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa na poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?

- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do koñca obecnej kadencji Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

cen wody i odprowadzania œcieków przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Warszawie na

poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?

- Czy jesteœ za obowi¹zywaniem do koñca obecnej kadencji Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz op³at

za ¿³obki miejskie na poziomie obowi¹zuj¹cym w roku 2010?

                                                                                         Maciej Maciejowski - radny m.st. Warszawy

Inicjator referendum: Prawo i Sprawiedliwoœæ Warszawa, Biuro Okrêgowe ul. Koszykowa 10, 00-564 Warszawa.

Pe³nomocnik Inicjatora referendum: Zbigniew Romaszewski, Al. 3 Maja 5 m.45, 00-401 Warszawa.

Lp            IMIÊ I NAZWISKO                        ADRES ZAMIESZKANIA                    NUMER PESEL               PODPIS

�

�

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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³

Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 29 czerwca 2011 r., w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

œredniego ciœnienia 63 PE na dz. nr ew. 84/2, 84/3, 84/6

z obrêbu 4-01-24 przy ul. Przyrzecze w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.

10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O 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 1 lipca 2011 r. na wniosek Prezydenta m.st.

Warszawy - reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³a wydana decyzja nr 343/ZRID/2011

zatwierdzaj¹ca projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia

na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na

kompleksowej budowie projektowanej ulicy publicznej,

prostopad³ej do ul. Skarbka z Gór, tj. budowa jezdni o

szer. 6,0 m, chodnika o szer. 2,0 m, odwodnienie drogi

wraz z zasilaniem pompowni wody opadowej, oœwietlenie

terenu na czêœci dzia³ek ewid. nr 11, 12/2, 12/3, 12/4,

12/5, 12/6 z obrêbu 4-16-36 w dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy.

Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.: 11/4,

11/5, 12/12, 12/14, 12/10 w obrêbie 4-16-36, 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.

Przy Stalowej 14 zaœmieco-

ne i zdewastowane podwórko

sta³o siê punktem wyjœcia do

pozytywnych zmian, chyba tak-

¿e w samych mieszkañcach. W

tym przypadku do dzia³ania po-

derwa³ wszystkich mieszkaj¹-

cy w kamienicy licealista Ro-

bert, który do pomocy zebra³

grupê 30 wolontariuszy. Projekt

wspar³o Miasto Zmian, pro-

gram wolontariacki promuj¹cy

Warszawê jako kandydatkê do

tytu³u Europejskiej Stolicy Kul-

tury 2016. Miejmy nadziejê, ¿e

przegrana Warszawy w wyœci-

gu do tego tytu³u nie zniechêci

m³odych wolontariuszy do dal-

szej pomocy, a plany s¹ ambit-

ne. Mury ozdobi nowatorskie

graffiti, a potencja³ tego niezwy-

k³ego miejsca ma stanowiæ

godn¹ oprawê tak¿e dla innych

wydarzeñ, np. wystaw fotogra-

ficznych.

Dotychczas w gronie wo-

lontariuszy i mieszkañców

wykonano ogromn¹ pracê,

uprz¹taj¹c œmieci i ozdabia-

j¹c ponure œciany bajecznie

kolorowymi malunkami. Na

zakoñczenie by³ grill dla

uczestników projektu, które-

go efektami pochwalono siê

tak¿e w internecie.

Po podwórku oprowadza

nas pan Marian, jeden z auto-

rów tej metamorfozy. Do ka-

mienicy s¹ wci¹¿ jakieœ rosz-

czenia, wiêc nieremontowana

niszczeje. Niewielkie rozmia-

ry podwórka zawê¿aj¹ jeszcze

ustawione przy œcianie drew-

Podwórkowa rewolucja na Stalowej 14
O praskich podwórkach mówi siê coraz wiêcej za

spraw¹ spo³ecznego projektu Zielone podwórka, a tak¿e

indywidualnych inicjatyw mieszkañców.

niane rusztowania chroni¹ce

mieszkañców przed osypuj¹-

cym siê tynkiem. Wkrótce ma

je zast¹piæ zajmuj¹ca mniej

miejsca, l¿ejsza konstrukcja

ze stalowych rurek i siatki. Ze

œmieci wyrzucanych przez

mieszkañców na s¹siedni¹

posesjê odzyskuje siê surow-

ce wtórne. Rozmawiamy przy

odg³osie zgniatanych puszek.

Ich sprzeda¿ zasili fundusz

podwórkowy – farby do graffi-

ti s¹ drogie. Pan Marian w³a-

snorêcznie zarobi³ drobne

ubytki tynku, który póŸniej po-

kryto kolorowymi malunkami –

poza okularami do innego

œwiata, gitar¹, krokodylem i

barwnymi odciskami d³oni

wolontariuszy, znalaz³ siê tu

tak¿e portret jego psa. Jest ju¿

miejsce do siedzenia, bêdzie

ich wiêcej, przybêdzie tak¿e

zieleni. Najwa¿niejsz¹ du¿¹

inwestycj¹ bêdzie wstawienie

drzwi do pomieszczenia ze

œmietnikami. Trwaj¹ ustalenia

z ZGN w tej sprawie.

Pocz¹tkowo czêœæ ludzi

podchodzi³a do zmian na po-

dwórku z rezerw¹, ale teraz

siê w³¹czaj¹, daj¹ po parê z³o-

tych, pomagaj¹. Mieszkañcy

zbieraj¹ te¿ na domofon – w

parê dni po przemianie po-

dwórka zginê³a czêœæ posa-

dzonych w doniczkach roœlin.

Bêd¹ nowe – macha rêk¹ go-

spodarz – i o wiele wiêcej

atrakcji. Efekty przemiany ju¿

s¹. Dzieci, które bawi³y siê tyl-

ko na ulicy, teraz czêœciej spê-

dzaj¹ czas na podwórku, np.

graj¹c w klasy. Lokatorzy maj¹

tematy do wspólnych rozmów

i przedsiêwziêæ. I nie powie-

dzieli jeszcze ostatniego s³o-

wa. Po powrocie z pracy szko-

da marnowaæ czas. Nie ma na

co czekaæ - razem z s¹siadem

z góry zd¹¿¹ dziœ jeszcze po-

malowaæ sufit w bramie...

Mieszkañcy zapraszaj¹ do

odwiedzania podwórka przy

Stalowej 14 i œledzenia zmian,

jakie tam zachodz¹. Mo¿e ten

pozytywny przyk³ad zachêci

do dzia³ania tak¿e mieszkañ-

ców innych podwórek?

Kr.

Tegoroczny program sk³ada

siê z czterech koncertów, zapla-

nowanych na soboty i niedziele

od 23 do 31 lipca w Katedrze

pw. œw. Micha³a Archanio³a i

œw. Floriana Mêczennika w

Warszawie, ul. Floriañska 2.

Praski Festiwal poprzedzi

jednak koncert „KOMEDA IN-

SPIRACJE”, który odbêdzie siê

w niedzielê 17 lipca o godzinie

16.00. Koncert ten nawi¹zuje

do obchodów 80. rocznicy uro-

dzin Krzysztofa Komedy, dlate-

go program wieczoru muzycz-

nego bêdzie zawiera³ utwory

„Ksiê¿ycowego Ch³opca” w nie-

typowych aran¿acjach (tr¹bka i

organy), a tak¿e dzie³a powsta-

³e z inspiracji twórczoœci¹ tego

wybitnego artysty. Na tr¹bce za-

gra czo³owy polski trêbacz Piotr

Wojtasik, któremu na organach

towarzyszyæ bêdzie Jan Boksz-

czanin. Koncert ten poka¿e, ¿e

po³¹czenie dwóch œwiatów:

muzyki organowej i jazzu jest ze

wszech miar mo¿liwe.

Katedra œw. Floriana dyspo-

nuje potê¿nymi, 57-g³osowy-

mi organami – dobrej klasy

instrumentem koncertowym,

dlatego wystêp czo³owych

polskich organistów jest wa¿-

nym elementem Festiwalu. W

koncertach wezm¹ udzia³ czo-

³owi polscy organiœci: Witold

Zaborny, Ewa Polska oraz Jan

Mroczek, którzy zaprezentuj¹

na tym instrumencie ró¿norod-

ne formy muzyki organowej.

Organizatorzy staraj¹ siê jed-

nak, by muzyka organowa nie

zdominowa³a imprezy. Chc¹

pokazywaæ j¹ w ciekawym ze-

stawieniu z innymi instrumenta-

mi oraz z g³osem ludzkim. Dziê-

ki temu jest bardziej atrakcyjna

dla tych, którzy nie obcuj¹ stale

z muzyk¹ powa¿n¹.

Taki pomys³ ma jeszcze

jedn¹ zaletê: atrakcyjny ze-

staw wykonawców. W tym

roku wyst¹pi¹ wiêc: czo³owa

solistka Warszawskiej Opery

Kameralnej Agnieszka Ku-

rowska oraz m³ody, œwietny

skrzypek Pawe³ Futyma, któ-

ry wraz z organist¹ Janem

Mroczkiem zaprezentuj¹ pro-

gram zwi¹zany z muzyk¹ fil-

mow¹. Ponadto w Festiwalu

udzia³ weŸmie kwintet smycz-

kowy CAMERATA VISTULA

pod kierunkiem Andrzeja

Wróbla, który zaprezentuje

niezwykle rzadko grywan¹

muzykê polsk¹.

 W trakcie trwania tego pra-

skiego muzycznego œwiêta

odbêdzie siê tak¿e wystawa

witra¿y legionowskiej pracow-

ni 12U. Wszystkie prace s¹

dzie³em Andrzeja Bochacza.

Na wszystkie koncerty

wstêp wolny.

PROGRAM:

17 LIPCA, godz. 16.00

Wieczór poœwiêcony twór-

czoœci Krzysztofa Komedy

Piotr Wojtasik - tr¹bka

Jan Bokszczanin - organy

23 LIPCA, godz. 19.00

Wieczór z muzyk¹ wokaln¹

Agnieszka Kurowska - sopran

Ewa Polska

24 LIPCA, godz. 16.00

Recital organowy

Witold Zaborny - organy

Prawobrze¿na czêœæ stolicy ma wreszcie cykliczn¹ im-

prezê z udzia³em wybitnych artystów. To Praski Festiwal

Muzyki Kameralnej i Organowej ARS LIBERATA. W tym

roku odbêdzie siê 4 edycja tej ciesz¹cej siê ogromnym

zainteresowaniem melomanów muzycznej imprezy.

Organy i jazz

30 LIPCA, godz. 19.00

Wieczór muzyki polskiej

CAMERATA VISTULA - kwin-

tet smyczkowy w sk³adzie:

- Andrzej Gêbski - skrzypce

- Wojciech Proniewicz - skrzypce

- Grzegorz Chmielewski - altówka

- El¿bieta Piwkowska - wiolonczela

- Andrzej Wróbel - wiolonczela

31 LIPCA, godz. 16.00

Wieczór z muzyk¹ filmow¹

Jan Mroczek - organy

Pawe³ Futyma - skrzypce
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka, chemia

- dojazd tel. 500-865-729

POPRAWKI matur - matematyka,

dojazd, tel. 500-865-729

SZKO£A muzyczna CASIO

naTarchominie - keybord,

gitara, akordeon, fortepian,

wokal - tel. 511-486-484

ZDROWIE

ABY potencjê wzmocniæ

502-454-922

US£UGI

AAA SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

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,

www.agdwandel.pl

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEGRYWANIE VHS na

DVD 601-383-055

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

ROLETY, ¿aluzje 888-865-177

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

ZAK£AD œlusarski wykonuje:

kraty, balustrady, ogrodzenia,

wiaty, zabudowy balkonów,

drzwi dodatkowe, ciêcie bla-

chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.

22 679-60-81, 604-460-142

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

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

SPRZEDAM

TANIO sprzedam wózki dla dzieci

(rok po roku + spacerówka),

noside³ko, fotelik samochodowy

do 13 kg, fotelik do karmienia,

669-051-533

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 or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ 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:

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 29 lipca

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,

16, 17 sierpnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

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

Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

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

Na wypowiedŸ eu-pos³a

Ziobry w Brukseli dech mi za-

par³o. Powtórzê za Januszem

Piechociñskim - nie warto kra-

jowych problemów przenosiæ

na grunt miêdzynarodowy -

nikt na tym nie zyska.

M¹dry zrozumie w lot. Nie

pierze siê „ma³¿eñskich bru-

dów” w towarzystwie, ale bro-

ni swojego zwi¹zku.

Zaraz po Ziobrze, zbluzga³

nas, Polaków, Rumunów i

Wêgrów holenderski eu-p.

Barry Madlener. Gdzie byli

nasi eurodeputowani? Myœla-

mi na Wiejskiej? Nazwa wp³y-

wa na charakter firmy.

Oblicze Sejmu zbli¿a coraz

bardziej zbli¿a siê do Gnojnej.

Aliœci chcia³bym, proszê Sza-

nownych Pañstwa, aby ulicê

Wiejsk¹ przemianowaæ na Sej-

mow¹, Œwiatow¹, Europejsk¹,

Kulturaln¹, Szlachetn¹, Szla-

check¹, Praw¹, Prawn¹, Pañ-

stwow¹, Polsk¹, Spokojn¹, Do-

statni¹, Dostojn¹, Narodow¹ lub

Solidarnoœciow¹. Niech prze-

stanie na tej ulicy p³on¹æ s³o-

ma z butów. Szanujmy siê :)

A co do pazura. Mam na

myœli pazur koci.

Czy byliœcie Szanowni Pañ-

stwo podrapani przez kota w taki

sposób, ¿e Wasze d³onie straci³y

czucie i koordynacjê ruchów? Ja

tak, dlatego opiszê tê zoonozê.

Podczas rutynowego szcze-

pienia lêkliwego kota zosta³em

dotkliwie pogryziony i podrapa-

ny. W³aœciciel nie uprzedzi³, ¿e

zwierz¹tko jest nieobliczalne.

Przyczyn¹ choroby s¹ bakterie

z grupy Bartonella bytuj¹ce na

zêbach i pazurach zwierz¹t. Je-

¿eli dojdzie do zaka¿enia, w

miejscu urazu powstaje wysyp-

ka, zaczerwienienie lub wykwi-

ty skórne przypominaj¹ce uk¹-

szenie owadów. Z czasem

mo¿e dochodziæ do powstania

nacieków, ropienia i wrzodze-

nia. Przy obni¿onej odpornoœci

Bartonelle przenikaj¹ do wê-

z³ów ch³onnych, a po prze³ama-

niu ich bariery ochronnej mog¹

atakowaæ  ka¿dy narz¹d. Mog¹

namna¿aæ siê w w¹trobie, œle-

dzionie, stawach, sercu, ner-

wach, mózgu, p³ucach i ga³kach

ocznych. Mój przypadek przy-

bra³ formê obwodowego zapa-

lenia nerwów d³oni. Po kilku ty-

godniach od wypadku wysunê-

³a mi siê siatka z zakupami. Nie

by³em w stanie ponownie jej

unieœæ ani wykonaæ czynnoœci

wymagaj¹cych si³y. Antybiotyki

i laseroterapia szybko cofnê³y

objawy. Przez nieca³y tydzieñ

musia³em pos³ugiwaæ siê wy-

³¹cznie lew¹ rêk¹. Na szczêœcie

jest moj¹ ulubion¹.

Nie oznacza to jednak, ¿e

od razu mamy wpadaæ w pa-

nikê i podejrzliwie obserwowaæ

swoje zwierzaki. W sytuacji

jednak, gdy zadrapanie nie goi

siê „jak u psa” i nagle pojawiaj¹

siê niepokoj¹ce symptomy,

trzeba pójœæ do lekarza i po-

wiedzieæ mu o podejrzeniach.

Wiejski pazur

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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

p. Aleksandry Trzaszkowskiej, z³o¿ony dnia 31 maja

2011 r. i uzupe³niony dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego

ciœnienia wraz z przy³¹czami œredniego ciœnienia na dz.

nr ew. 88/7 z obrêbu 4-17-02, dz. nr ew. 1/9, 1/6, 14/3,

60/2, 60/1, 70/5, 92/15, 13/7 z obrêbu 4-17-07 przy ul.

Widnej, na Prze³aj, Wyganowskiej w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy.

Pouczanie

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.

W zwi¹zku z kolejnym etapem moderniza-

cji torowiska tramwajowego w ul. Targowej i

zwi¹zanym z tym wy³¹czeniem relacji skrêtu

w lewo z ul. Targowej w ul. Kijowsk¹ linie 120,

140, 169, 302, 718, 738, 805, N02, N03, N71 do

odwo³ania zostaj¹ skierowane w kierunku Dw.

Wschodniego na poni¿sze trasy objazdowe:

Linie 120, 169, 302, 718, 738, 805, N02,

N03, N71 od skrzy¿owania ulic Targowa/Z¹b-

kowska ulicami: Z¹bkowska – Brzeska – Ki-

jowska i dalej w³asnymi trasami;

Linia 140 od skrzy¿owania ulic Z¹bkowska/Brze-

ska ulicami: Brzeska – Kijowska i dalej w³asn¹ tras¹.

ZTM informuje
Jednoczeœnie w zwi¹zku z przywróceniem

relacji skrêtu w lewo z ul. Targowej w ul. Za-

moyskiego linia 125 zostaje skierowana ww.

rejonie na trasê podstawow¹.

Uruchamia siê przystanki:

KIJOWSKA 56 zlokalizowany przy ul. Kijow-

skiej za skrzy¿owaniem z ul. Brzeska w kie-

runku Dw. Wschodniego obowi¹zuj¹cy jako

sta³y dla linii 120, 140, 169, 302, 718, 738, 805

oraz jako „warunkowy” dla linii N02, N03, N71.

Z¥BKOWSKA 55 zlokalizowany przy ul.

Z¹bkowskiej za skrzy¿owaniem z ul. Targow¹

obowi¹zuj¹cy jako sta³y dla linii 120, 169, 302,

718, 738, 805 oraz jako „warunkowy” dla linii

N02, N03, N71.

KLUSEK

Klusek ma 11 lat, jako szczeniak zosta³ uratowany z kry na jeziorze. Nastêpne lata by³y

pasmem szczêœcia, mi³oœci, pe³nej miski i spania na kanapie. Niestety jego ukochany pan

powa¿nie zachorowa³ i nie mo¿e siê nim d³u¿ej opiekowaæ. Klusek trafi³ do domu tymcza-

sowego. Jest mieszañcem przypominaj¹cym rozmiarem rottweilera. Na pierwszy rzut oka

mo¿e budziæ respekt, ale na prawdê jest wielkim miœkiem do przytulania. Pogodny, zrówno-

wa¿ony i przyjazny w stosunku do innych

zwierz¹t - wychowywa³ siê z psami i kotami.

Przez ca³e swoje ¿ycie by³ kochany i roz-

pieszczany, teraz poszukuje dobrego domu,

w którym bêdzie móg³ spokojnie spêdziæ resz-

tê swojego ¿ycia.

KONTAKT:

510-052-991, psiegrane@gmail.com

515-365-914

Adopcje starszych psów:

http://www.psiegranemarzenia.pl/
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Prosto z mostu

Lewa strona medalu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

No i popada³o. Popada³o

dzieñ, drugi, trzeci, ma³e stru-

myczki wpad³y do wiêkszych

strumyczków i tam zmieni³y siê

w rw¹ce potoki, które spowo-

dowa³y ma³e podtopienia. Ma³e

rzeczki, zasilone przez rw¹ce

potoki, zamieni³y siê w rw¹ce

rzeczki, które zaczê³y zrywaæ

ma³e i du¿e mostki. Mnóstwo

ma³ych rzeczek podnios³o stan

wód na wiêkszych rzekach i

zaczê³y trzeszczeæ niedawno

za³atane wa³y powodziowe.

Ponownie kamery zaczê³y po-

jawiaæ siê w zniszczonym dwu-

krotnie w roku ubieg³ym Wilko-

wie i w innych miejscowo-

œciach. Premier Tusk, jak s¹-

dzê, wiêcej ni¿ opozycji, oba-

wia siê kolejnych obfitych opa-

dów. Tu wiêkszoœæ nie ma ¿ad-

nego znaczenia. Pogoda wie-

lokrotnie odgrywa³a znacz¹c¹

rolê w historii - „œwie¿e powie-

trze” dwukrotnie ocali³o nasze-

go wschodniego s¹siada i o po-

lityce - niefortunnie w sprawie

powodzi wypowiedzia³ siê pre-

mier Cimoszewicz i moja for-

macja „pop³ynê³a” w wyborach

1997 roku. O opady deszczu z

kolei modlili siê pos³owie koali-

cji PiS, LPR, Samoobrony w

2006 roku i niewiele im to po-

mog³o w kolejnym rozdaniu

parlamentarnym. Z pogod¹ nie

ma ¿artów, wp³ywa na wa¿ne

ga³êzie gospodarki, miêdzy in-

nymi turystykê. Jak popada

d³u¿ej - wyludni¹ siê pla¿e na

Ba³tykiem, znikn¹ ¿agle z je-

zior, puste bêd¹ górskie szlaki.

Nie bêdzie dutków, kasy, forsy

- ta powêdruje na s³oneczne

pla¿e po³udniowej Europy, byæ

mo¿e z korzyœci¹ dla zad³u¿o-

nej Grecji, lecz nie dla rodzi-

mych przedsiêbiorców. Jak po-

pada d³u¿ej - mog¹ puœciæ ci¹-

gle ³atane wa³y przeciwpowo-

dziowe – powtórki z roku ubie-

g³ego polska gospodarka mo¿e

nie wytrzymaæ. Jak popada

d³u¿ej, straty poniesie wieœ -

bastion koalicyjnego PSL. Mar-

ne zbiory to wysokie ceny i

wzrost inflacji – czarny sen mi-

nistra skarbu to wzrost bie¿¹-

cego deficytu i globalnego za-

d³u¿enia, które ju¿ i tak zbli¿a

siê do 300 miliardów dolarów.

Jak popada d³u¿ej, rozwiaæ siê

mog¹ plany premiera Tuska na

powtórn¹ kadencjê i to w chwi-

li przewodnictwa Polski w UE.

Z pogod¹ nie ma ¿artów. Gdzie

wyjechaæ, jak prognozy d³ugo-

terminowe przewiduj¹ na drug¹

po³owê lipca znów opady - oby

jak najkrócej – chyba bêdê

mók³ w Warszawie.

.... a ponadto uwa¿am, ¿e

skazany ju¿ w pierwszej instan-

cji s¹du za szanta¿ i pedofiliê

£ukasz M. w mo¿liwie najkrót-

szej perspektywie powinien

przestaæ byæ radnym dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Z pogod¹ nie ma ¿artów

Ostatnia merytoryczna sesja

Rady Warszawy przez okre-

sem urlopowym przebieg³a pod

znakiem absolutorium dla Han-

ny Gronkiewicz-Waltz za wyko-

nanie bud¿etu w 2010 r. oraz

przygotowañ do Euro 2012.

Wystêpuj¹c w imieniu klubu

radnych PiS podczas debaty na

temat stanu przygotowañ do

mistrzostw, podkreœla³em w³a-

œciwie ca³kowit¹ rezygnacjê

w³adz miasta z zapowiadanych

inwestycji infrastrukturalnych.

Wiceprezydent Jacek Wojcie-

chowicz w swojej prezentacji

skupi³ siê na organizacji same-

go turniej pi³karskiego. W 2007

r. Hanna Gronkiewicz-Waltz za-

powiada³a, ¿e dziêki organizacji

Euro 2012 w Warszawie znacz¹-

co poprawi siê standard ¿ycia,

podobnie jak mia³o to miejsce w

Atenach, Barcelonie czy Seulu.

Mówi³a te¿, ¿e Praga bêdzie

mia³a inwestycyjne pierwszeñ-

stwo przed innymi dzielnicami.

Mia³ powstaæ Most Krasiñskie-

go, dawno ju¿ Most Pó³nocny,

obwodnice (miasta i œródmiej-

ska), druga linia metra, nowe li-

nie tramwajowe… Nie powstan¹

nawet nowe toalety publiczne.

Wie¿a Eiffla w Pary¿u powsta³a

z okazji œwiatowej wystawy Expo.

Dziœ jest symbolem tego miasta.

Symbolem Warszawy stanie siê

p³achta maskuj¹ca, któr¹ Pani

Prezydent chce zas³aniaæ zrujno-

wane praskie kamienice.

Podczas debaty nad udzie-

leniem Hannie Gronkiewicz-

Waltz absolutoriom przypo-

mnia³em, ¿e w ubieg³ym roku

na Pradze wyremontowano po-

bie¿nie osiem kamienic za nie-

ca³e 6 milionów z³otych. W tym

czasie na funkcjonowanie urzê-

du dzielnicy wydano 18 milio-

nów, z czego na same pensje

dla urzêdników 15 milionów…

Z pieniêdzy podatników zap³a-

cono 450 000 z³ za przygotowa-

nie przez prywatn¹ firmê wniosku

aplikacyjnego o tytu³ Europejskiej

Stolicy Kultury, chocia¿ w tym sa-

mym celu zatrudniono ca³y sztab

nowych urzêdników. Walkê o ESK

2016 stolica przegra³a z Wroc³a-

wiem. I trudno siê dziwiæ, skoro

jednym z niewielu pomys³ów Han-

ny Gronkiewicz-Waltz by³a „Homo

- Warszawa” oraz urz¹dzenie

wietnamskiej gastronomii na tere-

nie upad³ej fabryki FSO.*

Pomys³ Gronkiewicz-Waltz:

wietnamskie budki zamiast FSO

Dyskusja nad przygotowa-

niami do Euro 20102 zosta³a

zamkniêta przez radnych Plat-

formy. Tak¿e g³osami PO i

SLD Hanna Gronkiewicz-

Waltz otrzyma³a absolutorium.

*Wniosek aplikacyjny str. 47.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

wiceprzewodnicz¹cy

Komisji Kultury

www.maciejowski.pl

Europa siêga tam, dok¹d

dosz³y rzymskie legiony. Tak

wiele lat temu wyjaœnia³ nam

fataln¹ jakoœæ polskich kolei

profesor Aleksander Kraw-

czuk, spóŸniwszy siê na wy-

k³ad, na który mia³ dotrzeæ po-

ci¹giem z Krakowa. By³em nie-

dawno w Pradze, stolicy kraju

znajduj¹cego siê za lini¹ gór,

do których doszli legioniœci, i

po raz kolejny przekona³em

siê, ¿e profesor mia³ racjê.

Po tamtej stronie rubie¿y

cesarstwa œwiat jest inny.

Mo¿e praska architektura jest

³adniejsza, mo¿e nie; znam w

Warszawie miejsca tak piêk-

ne, ¿e nie uœwiadczysz ich ni-

gdzie indziej. Ale czeskie mia-

sto wygl¹da po prostu inaczej.

Z grubsza tak, jak Pary¿, Wie-

deñ czy Bruksela. Po pierw-

sze, jest czysto. Nie, ¿eby

wszystkie elewacje by³y wy-

pucowane. Po prostu nie ma

na nich tzw. graffiti, przynaj-

mniej w œródmieœciu, a na

jezdniach, chodnikach i traw-

nikach nie ma œmieci. Po dru-

gie, miasto nie jest zas³oniête

billboardami. To nie znaczy, ¿e

billboardów nie ma. Mo¿na siê

na nie natkn¹æ w iloœciach nie

budz¹cych reklamowstrêtu,

czêœciej zreszt¹ jest to rekla-

ma spo³eczna ni¿ komercyjna.

Trzecia obserwacja, która w

zdumienie wprawia przybysza

zza gór, dotyczy chodników.

Nie ma na nich samochodów.

Niezale¿nie od tego, czy

chodnik ma metr czy piêæ

metrów, czy krawê¿nik jest

wysoki czy niski, wszyscy kie-

rowcy parkuj¹ karnie wzd³u¿

jego linii. Brak miejsca - trud-

no, jedziemy dalej. ¯adnej

u³añskiej fantazji...

Kto w Polsce pamiêta³ o

dwudziestej rocznicy rozwi¹-

zania Uk³adu Warszawskie-

go? W Pradze radosne impre-

zy trwa³y przez tydzieñ. Po

mieœcie jeŸdzi³ ró¿owy czo³g,

a na Placu Wac³awa zbudo-

wano wielk¹ scenê, na której

odbywa³y siê koncerty. Jednej

z praskich ulic nadano imiê

Ronalda Reagana. Towarzy-

szy³a temu wielka feta z udzia-

³em ambasadora i defilad¹ za-

bytkowych amerykañskich li-

muzyn. Có¿ za oszo³omka - u

nas, w Warszawie, inicjatorów

nazwania kawa³ka przestrze-

ni publicznej imieniem prezy-

denta, który przyniós³ nam

wolnoœæ, w najlepszym razie

traktuje siê jak nieszkodliwych

wariatów.

W Pradze œwiêtowano rów-

nie¿ rocznicê wyjœcia wojsk

sowieckich, nazywaj¹c rzecz

po imieniu: „20 let bez sovet-

ske okupace”, mimo i¿ oku-

Kroniki praskie

pacyjny prezydent kraju Gu-

staw Husak by³ nie gorszym

Czechos³owakiem, ni¿ Woj-

ciech Jaruzelski Polakiem.

Swoj¹ drog¹, mo¿na siê za-

stanawiaæ, dlaczego z Polski

wojska radzieckie wysz³y do-

piero w 1993 r., w dwa i pó³

roku po rozwi¹zaniu Uk³adu

Warszawskiego, stanowi¹ce-

go podstawê ich stacjonowa-

nia. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e

sta³o siê to w dwa lata po roz-

padzie Zwi¹zku Radzieckiego

i w dwa lata po rozwi¹zaniu

samej Armii Radzieckiej. Cze-

chy ostatni ¿o³nierz rosyjski

opuœci³, zgodnie z logik¹, w

1991 r. - cztery dni przed roz-

wi¹zaniem Uk³adu.

JedŸmy na wakacje, uczmy

siê od s¹siadów logiki i pra-

wid³owego parkowania.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

5 lipca min¹³ termin, jaki

Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej i Zieloni 2004 mieli na ze-

branie podpisów pod wnio-

skiem o referendum w spra-

wie prywatyzacji Sto³ecznego

Przedsiêbiorstwa Energetyki

Cieplnej SPEC S.A. w War-

szawie. Wniosek w tej spra-

wie z³o¿yliœmy do prezydent

Hanny Gronkiewicz-Waltz

równo dwa miesi¹ce temu

jako grupa mieszkañców sto-

licy. Nie chcieliœmy prowadziæ

akcji pod szyldami partyjnymi,

bo uwa¿aliœmy, ¿e prywatyza-

cji SPEC-u nie nale¿y wyko-

rzystywaæ do walki politycz-

nej, gdy¿ jest to sprawa, któ-

ra dotyczy wszystkich miesz-

kañców stolicy. T¹ zasad¹ kie-

rowaliœmy siê przez ca³e dwa

miesi¹ce zbierania podpisów,

nie umieszczaj¹c logo SLD na

materia³ach referendalnych.

W wyniku akcji zebraliœmy

89 371 podpisów. To bardzo

du¿o, aczkolwiek zbyt ma³o,

¿eby wype³niæ ustawowy wy-

móg 10% liczby mieszkañ-

ców. Trzeba jednak pamiêtaæ,

¿e by³a to pierwsza próba zor-

ganizowania ogólnomiejskie-

go referendum w Warszawie,

dlatego wielu spraw musieli-

œmy siê dopiero uczyæ i dziœ

pewnie niektóre rzeczy zrobi-

libyœmy lepiej.

Podstawowym naszym pro-

blemem by³ ograniczony czas

i œrodki finansowe, przez co

nie uda³o nam siê dotrzeæ do

wszystkich mieszkañców

Warszawy. Odwiedzaliœmy

warszawiaków w domach,

spotykaliœmy siê ze spó³dziel-

cami, wspólnotami mieszka-

niowymi, korzystaliœmy z po-

mocy prasy lokalnej, robiliœmy

kolporta¿ ulotek i kart do g³o-

sowania, a mimo to, do wielu

mieszkañców stolicy nie uda-

³o nam siê dotrzeæ.

Kolejnym problemem by³

brak rzetelnej debaty publicz-

nej na temat prywatyzacji

SPEC-u. Proces prywatyzacji

by³ i jest prowadzony w wiel-

kiej tajemnicy i mieszkañcy nie

maj¹ o tym ¿adnej wiedzy, o

co mam ¿al do przedstawicieli

sto³ecznego ratusza. Niestety,

w³adze Warszawy nie stanê³y

z nami w szranki i nie w³¹czy-

³y siê w dyskusjê na ten temat.

Nasza akcja zyska³a popar-

cie wielu œrodowisk, które siê

w ni¹ w³¹czy³y. Mowa tu

przede wszystkim o niektórych

spó³dzielniach mieszkanio-

wych, zwi¹zkach zawodo-

wych, ró¿nych stowarzysze-

niach i organizacjach, jak cho-

cia¿by Kancelaria Sprawiedli-

woœci Spo³ecznej Piotra Ikono-

wicza. Ubolewamy jednak, ¿e

nie w³¹czy³y siê w ni¹ inne

partie polityczne z Prawem i

Sprawiedliwoœci¹ na czele - bo

na to, ¿e Platforma Obywatel-

ska bêdzie chcia³a wys³uchaæ

g³osu mieszkañców nawet nie

liczyliœmy. Niestety, przewa¿y³

partyjny interes albo chêæ sa-

bota¿u naszych zamierzeñ.

Gdyby nie to, dziœ moglibyœmy

og³osiæ mieszkañcom Warsza-

wy, ¿e bêd¹ mieli szansê sami

zadecydowaæ o losach naj-

wiêkszej miejskiej spó³ki.

Jak zaznaczy³em na wstê-

pie, tematu powstrzymania

prywatyzacji SPEC-u SLD nie

traktowa³ w kontekœcie intere-

su partyjnego, ale walki o bez-

pieczeñstwo energetyczne

warszawiaków. Dlatego ¿yczy-

my powodzenia inicjatywie re-

ferendalnej prowadzonej przez

Prawo i Sprawiedliwoœæ, mimo

¿e ich wniosek zosta³ z³o¿ony

zbyt póŸno i s¹ do niego za-

strze¿enia formalne. Niemniej

uwa¿amy, ¿e ka¿de dzia³anie

s³u¿¹ce zablokowaniu prywa-

tyzacji SPEC-u jest wa¿ne i

trzeba siê w nie anga¿owaæ.

90 tysiêcy podpisów to bar-

dzo du¿o i uwa¿am, ¿e Hanna

Gronkiewicz-Waltz nie mo¿e

zlekcewa¿yæ g³osu tylu miesz-

kañców miasta. Dlatego apelu-

jê do w³adz stolicy o publiczn¹

debatê na temat przysz³oœci

SPEC-u oraz o przychylenie

siê do wniosku warszawiaków

i podjêcie uchwa³y o przepro-

wadzeniu referendum.

PS. W poprzednim nume-

rze Nowej Gazety Praskiej,

mój s¹siad z jej ³amów - m³o-

dy dzia³acz i radny PO Da-

riusz Dolczewski – oskar¿y³

SLD o populizm zarzucaj¹c

nam, ¿e chcieliœmy referen-

dum w sprawie SPEC-u. Dzi-

wiê siê, ¿e opinia mieszkañ-

ców jest populizmem dla

kogoœ, kto nale¿y do partii,

która ma w nazwie Obywatel-

ska. Zw³aszcza, ¿e to Platfor-

ma osi¹gnê³a szczyt populi-

zmu zbieraj¹c podpisy pod

spo³ecznym wnioskiem o

zniesienie tzw. janosikowego,

podczas gdy jeœli tego znie-

sienia by naprawdê chcia³a, to

ma do tego wystarczaj¹c¹

wiêkszoœæ w parlamencie. Ale

wiadomo – wybory id¹, wiêc

PO znów musi coœ naobiecy-

waæ, po raz kolejny mami¹c,

¿e bêdzie siê ¿y³o lepiej.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady m.st.Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Co najmniej 90 tysiêcy

warszawiaków chce referendum
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dokoñczenie ze str. 1

W obronie zwierz¹t

zabita zosta³a m³oda sarna,

o mniejszych zwierzêtach

nawet siê nie pamiêta.

Ulica Waligóry wraz z

mniejszymi, ³¹cz¹cymi siê z

ni¹ ulicami: Morwow¹, Bo-

reck¹, Smugow¹ i Je¿ow¹

stanowi popularny skrót do

Marywilskiej, czyli przelot do

miasta. Nie t³umaczy to jed-

nak faktu, dlaczego kierowcy

w³aœnie tu musz¹ biæ rekor-

dy prêdkoœci? Tylko w jed-

nym miejscu, kilkaset metrów

na po³udnie od Orneckiej, na

³uku postawiono znak ogra-

niczenia prêdkoœci do 40 km/

godzinê, ale zaraz za ³ukiem

znak jest ju¿ przekreœlony.

Wed³ug u¿ytkowników drogi

ograniczenie powinno obo-

wi¹zywaæ na ca³ym odcinku,

od ³uku do ulicy Majorki.

- Liczyliœmy na to, - mówi

jeden z mieszkañców ulicy

Orneckiej – ¿e wraz z za³o-

¿eniem w jednym z domów

przy ul. Waligóry przedszko-

la, po³o¿one zostan¹ tu progi

zwalniaj¹ce. Niestety, przed-

szkole upad³o, a wraz z nim

nadzieja na zatrzymanie dro-

gowych piratów.

Problem w³aœciwie nie do-

tyczy tylko zwierz¹t. Po tej

samej ulicy bez pobocza i

chodników chodz¹ matki z

dzieæmi w wózkach, je¿d¿¹

te¿ rowerzyœci. Poza tym,

w³aœciciele domów zbudowa-

nych tu¿ przy samej drodze

maj¹ codziennie trudnoœci z

wyjazdem z gara¿u, gdy¿ jest

to wyjazd bezpoœrednio na

ulicê. Jesieni¹ i zim¹ w tym

miejscu czêsto tworz¹ siê

mg³y, jest wiêc ograniczona

widocznoœæ, co wobec braku

latarni i poboczy zwiêksza

niebezpieczeñstwo wypadku.

Bior¹c pod uwagê kulturê

jazdy na naszych drogach,

bez odgórnych dzia³añ admi-

nistracyjnych sytuacja siê nie

poprawi. Mieszkañcy postu-

luj¹ zamontowanie na ulicy

Waligóry progów zwalniaj¹-

cych lub postawienie znaku

ograniczenia prêdkoœci do 40

km/godzinê, a przynajmniej

znaku ostrzegawczego „Dzi-

kie zwierzêta”.

Z tymi postulatami zwróci-

liœmy siê do Urzêdu Dzielni-

cy Warszawa Bia³o³êka. Oka-

za³o siê, ¿e dzielnica mo¿e

wyst¹piæ z wnioskiem o po-

stawienie znaku ograniczaj¹-

cego prêdkoœæ, ale zatwier-

dza je G³ówny In¿ynier Ru-

chu. Bernadeta W³och-Na-

górny z Wydzia³u Promocji i

Komunikacji Spo³ecznej Bia-

³o³êki powiedzia³a, ¿e in¿y-

nier ruchu niezwykle rzadko

przychyla siê do takich próœb,

wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e

na terenie zabudowanym,

gdzie i tak obowi¹zuje ogra-

niczenie do 50 km/godzinê,

nie ma potrzeby ograniczaæ

prêdkoœci jeszcze bardziej.

Ten argument akurat nijak

ma siê do rzeczywistoœci, bo

wiadomo, ¿e ma³o kto stosuje

siê do tego przepisu, a je¿eli

ju¿, to nara¿a siê na drwiny i

otr¹bienie. Progi zwalniaj¹ce

te¿ s¹ w tym wypadku niereal-

ne, poniewa¿ montuje siê je

tylko w pobli¿u szkó³ i przed-

szkoli. W innych przypadkach

powoduj¹ one nieuzasadnione

ograniczenia w komunikacji.

Najbardziej realne wydaje

siê ustawienie na ulicy Wali-

góry znaku ostrzegawczego

„Dzikie zwierzêta”. ¯eby taki

znak ustawiæ, trzeba zwróciæ

siê do nadleœnictwa, a w tym

przypadku do jednostki za-

rz¹dzaj¹cej sto³ecznymi lasa-

mi - Lasów Miejskich-War-

szawa. Pracownicy tej jed-

nostki ustal¹, czy w danym

miejscu s¹ trasy zwierz¹t i

czy znaki s¹ potrzebne, a

nastêpnie wyst¹pi¹ do Wy-

dzia³u Infrastruktury o posta-

wienie znaku. W przysz³oœci

poinformujemy czytelników,

co uda³o siê zdzia³aæ w tej

sprawie, a teraz czas na

wnioski.

Autostrady czy trasy eks-

presowe zabezpieczone s¹

siatkami, posiadaj¹ (a przy-

najmniej powinny) specjalne

przepusty dla dzikich zwie-

rz¹t, co skutecznie uniemo¿-

liwia zwierzêtom wtargniêcie

na drogê i w znacznym stop-

niu poprawia bezpieczeñstwo

i zwierz¹t i podró¿uj¹cych lu-

dzi. Jednoczeœnie trzeba mieæ

œwiadomoœæ, ¿e nie da siê w

wystarczaj¹cym stopniu za-

bezpieczyæ wszystkich dróg

przed wtargniêciem zwierz¹t

na jezdniê. Na zwyk³ych szo-

sach czy ulicach brakuje od-

powiednich przepustów.

Dlatego sami musimy za-

dbaæ o to, by zwierzêta, które

jeszcze ¿yj¹ wœród nas,  nie

ginê³y pod ko³ami pojazdów.

Je¿eli kogoœ nie obchodzi los

zwierz¹t, niech pomyœli o swo-

im samochodzie, który mo¿e

znacznie ucierpieæ w kolizji z

du¿ym ssakiem. W ka¿dym

razie, zdejmuj¹c nogê z gazu

sprawimy, ¿e nasze drogi

bêd¹ bezpieczniejsze i dla lu-

dzi, i dla przyrody.

Joanna Kiwilszo

PS. Zdjêcia zrobione zo-

sta³y przez jednego z miesz-

kañców ul. Orneckiej.

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.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, reprezentowanego

przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, z³o¿ony dnia 7 lipca 2011 r. i uzupe³niony dnia

11 lipca 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie

terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z dojazdem od

ul. Jesiennych Liœci na czêœci dz. ew. nr 1/144 z obrêbu

4-16-38 w rejonie ul. Magicznej 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.

Prawnik radzi

Moja wnuczka przekonuje mnie, ¿e powinnam zacz¹æ

robiæ zakupy w sklepach internetowych. Trochê siê tego

obawiam, poniewa¿ kupowanie w sklepie internetowym,

czêsto mo¿e wi¹zaæ siê ze zwrotem towaru (za ma³ego,

za du¿ego itp.). Niektóre sklepy mog¹ przecie¿ odmówiæ

przyjêcia zakupionej rzeczy. Czy s¹ jakieœ przepisy, które

gwarantowa³yby mi mo¿liwoœæ zwrotu?

                                                  Lucyna S.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami konsument, który za-

war³ z przedsiêbiorc¹ umowê na odleg³oœæ (a wiêc tak¿e przez

internet), mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, sk³a-

daj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie w terminie dziesiê-

ciu dni od wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy œwiadcze-

nia us³ugi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu

wystarczy wys³anie oœwiadczenia przed jego up³ywem. O pra-

wie tym klient powinien byæ poinformowany na piœmie. Je¿eli

sprzedawca nie dope³ni³ tego obowi¹zku, to termin, w którym

konsument mo¿e odst¹piæ od umowy, wynosi trzy miesi¹ce i

liczy siê od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy œwiad-

czenia us³ugi - od dnia zawarcia umowy. Nie jest dopuszczal-

ne zastrze¿enie, ¿e konsument mo¿e odst¹piæ od umowy tyl-

ko za zap³at¹ oznaczonej sumy (tzw. odstêpne). Postano-

wienie takie jest sprzeczne z prawem i nie wywo³uje ¿adnych

skutków prawnych. W razie odst¹pienia od umowy uwa¿ana

jest ona za niezawart¹, a wszystkie œwiadczenia ulegaj¹ zwro-

towi niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni.

Oznacza to, i¿ sprzedawca musi zwróciæ pieni¹dze nie póŸ-

niej ni¿ w terminie 14 dni od daty otrzymania oœwiadczenia o

odst¹pieniu od umowy i w takim samym terminie nale¿y ode-

s³aæ towar. Nale¿y pamiêtaæ jednak o tym, i¿ nie wszystkie

towary, ze wzglêdu na ich charakter, mog¹ zostaæ zwrócone,

a ich katalog okreœlaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy.

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochro-

nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci

za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z

2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik

Kancelaria Prawna Leximus, tel. 500 020 048

e-mail: kancelaria@leximus.pl
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