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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. 7

� 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

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA

JÊZYKÓW

OBCYCH

„Najwa¿niejsze by³o za-

bezpieczenie uszkodzonego

dachu i pokrycie jego ca³oœci

tymczasowym dachem, by

„Szczêœcie w nieszczêœciu”

koœció³ nie przecieka³” –

wspomina po 3 tygodniach

proboszcz parafii Chrystusa

Króla, ks. dr Marcin Wójto-

W pi¹tek 5 sierpnia przed po³udniem, na dachu koœcio³a pod wezwaniem Chrystusa

Króla przy ul. Tykociñskiej na Targówku wybuch³ po¿ar. Ogieñ strawi³ 2/3 dachu, na

pozosta³ej czêœci naruszona zosta³a wiêŸba dachowa. Na œcianie zewnêtrznej koœcio³a,

przy prezbiterium, pojawi³y siê rysy i spêkania. Powiatowy Urz¹d Nadzoru Budowlanego

stwierdzi³ zagro¿enia. W tydzieñ po po¿arze ekipa budowlana usunê³a niebezpieczeñstwo,

nak³adaj¹c ¿elbetonowy wieniec, który spi¹³ ca³¹ œcianê. Nie ma dalszych pêkniêæ.

Dodatkowe, niepowetowane straty spowodowa³ deszcz, zalewaj¹cy wnêtrze koœcio³a

(ponad 2 tysi¹ce m2), odnowionego w ubieg³ym roku i przygotowywanego na tegoroczn¹

uroczystoœæ 80-lecia powstania parafii Chrystusa Króla.

wicz, dziekan dekanatu pra-

skiego. Szybko wykonany

zosta³ projekt prowizoryczne-

Autobusy na tory

Dodaje, ¿e rozwi¹zanie z

wykorzystaniem pasa tram-

wajowego dla ruchu autobu-

sów jest od kilku lat stosowa-

Wielkim b³êdem projektantów Mostu Pó³nocnego by³o

przeznaczenie, oddzielnej przecie¿ czêœci mostu, jedy-

nie dla tramwajów, zamiast dla tramwajów i autobusów.

W rezultacie tej nieprzemyœlanej decyzji bêdzie on równie

ma³o wykorzystywany, jak most tramwajowy w Moœcie

Starzyñskiego – pisze nasz Czytelnik.

ne na Moœcie Œl¹sko-D¹brow-

skim i zyska³o powszechn¹

akceptacjê, zarówno miesz-

kañców, jak i fachowców. Po-

twierdzaj¹ to prace na skrzy-

¿owaniu Targowej z Kijowsk¹,

gdzie torowiska s¹ asfaltowa-

ne, a wiêc przystosowywane

równie¿ dla autobusów. Nasz

czytelnik obawia siê, ¿e po

kilku latach sytuacja na Mo-

œcie Pó³nocnym bêdzie wy-

gl¹daæ nastêpuj¹co: na

dwóch jezdniach – pó³nocnej

i po³udniowej - bêd¹ siê k³ê-

biæ w korkach samochody

Nie od dziœ wiadomo, ¿e nasi bracia mniejsi cierpi¹!

Przyczyn tego stanu jest wiele, m.in. brak kontroli nad

urodzeniami. Niechciane szczeniaki i kociaki dramatycznie

zwiêkszaj¹ liczbê mieszkañców schronisk. To wina ka¿dego

z nas. Pojedynczo jednak niewiele mo¿emy zrobiæ. Potrzebne

s¹ rozwi¹zania systemowe. Ten problem okresowo jest

zauwa¿any przez w³adze miasta i województwa.

Schroniska pod lup¹

Tym razem Mazowiecki

Urz¹d Wojewódzki zorganizo-

wa³ 18 sierpnia konferencjê

prasow¹, dotycz¹c¹ wyników

kontroli mazowieckich schro-

nisk dla zwierz¹t.  Z raportu do-

tycz¹cego problemu bezdom-

noœci zwierz¹t na terenie wo-

jewództwa mazowieckiego,

przeprowadzonego przez Wo-

jewódzki Inspektorat Wetery-

narii z siedzib¹ w Siedlcach (4

kwietnia 2011 r.) wynika, i¿ w

wiêkszoœci skontrolowanych

schronisk wystêpowa³y liczne

nieprawid³owoœci. Zastêpca

Wojewódzkiego Lekarza We-

terynarii na Mazowszu –

Pawe³ Mayer, powo³uj¹c siê na

wczeœniej wspomniany raport,

zaznaczy³ na konferencji pra-

sowej, ¿e wœród licznych uchy-

bieñ wykazanych podczas

kontroli, do najczêstszych na-

le¿a³y: brak wyizolowanych po-

mieszczeñ, w których mo¿na

by³oby przeprowadzaæ zabie-

gi lecznicze i chirurgiczne oraz

niedostateczna iloœæ miejsca

przeznaczona na prowadzenie

aktywnoœci administracyjno-

biurowej (w tym równie¿ nie-

mo¿noœæ magazynowania do-

kumentacji). Problemem jest

brak wystarczaj¹cej iloœci bok-

sów przeznaczonych dla:

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

serdecznie zapraszaj¹

8 wrzeœnia, godz. 18.00

„Bia³o³êckie Do¿ynki”, które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ Œw.

- po Mszy Œw. wystêp Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca

„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyñskiego; Koœció³ Narodzenia NMP

przy ul. Klasyków 21/23.

10 wrzeœnia, godz. 18.00

„Muza Szczêœliwoœci” - spektakl muzyczny

z wykorzystaniem utworów znanych poetów i kompozytorów

m.in. Jana Kantego Pawluœkiewicza i Marka Grechuty

- w ramach IV edycji „Malarze s³owa”; Bia³o³êcki Oœrodek Kultury,

ul. Vincenta van Gogha 1. Wstêp za zaproszeniami. Odbiór bezp³atnych

zaproszeñ od 31 sierpnia w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, pok. 240 C, tel. 22 51 03 104 oraz w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury, tel. 22 88 44 625/26.

21 wrzeœnia

Uroczystoœci patriotyczne zwi¹zane z obchodami

67. rocznicy Powstania Warszawskiego

i œmierci ¯o³nierzy AK „Obro¿a”

 godz. 12.30 - Msza Œwiêta w Koœciele Œw. Jakuba Aposto³a ul. Mehoffera 4;

godz. 14.00 - Cmentarz Tarchomiñski przy ul.Mehoffera - Apel Poleg³ych

z udzia³em Kompanii Reprezentacyjnej WP.
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Rak - cichy zabójca

Na raka jelita grubego, co roku w Polsce, zapada ponad 14 600 osób, rocznie umiera

ponad 10 400 osób, takie dane przedstawia Krajowy Rejestr Nowotworów. Rak jelita

grubego, bior¹c pod uwagê obie p³cie, jest drugim najczêœciej wystêpuj¹cym nowotworem

w naszym kraju. Rozpoznania stawia siê najczêœciej u pacjentów z zaawansowan¹

lub uogólnion¹ chorob¹ nowotworow¹, kiedy to na radykalne leczenie jest ju¿ za póŸno.

Wskutek tego skutecznoœæ leczenia choroby jest niska, a odsetek osób po operacji,

które prze¿ywaj¹ d³u¿ej ni¿ 5 lat nie przekracza 40%.

„Ze wzglêdu na ma³¹ wiedzê pacjentów, niew³aœciwe leczenie oraz b³êdy diagnostyczne,

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod wzglêdem efektów leczenia.”

- powiedzia³ Adam Dziki kierownik kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w £odzi.

Ponad 2/3 Polaków nie wie, ¿e mo¿e poddaæ siê bezp³atnemu badaniu jelita grubego

- kolonoskopii, pozwalaj¹cemu zmniejszyæ ryzyko zachorowania. Wczesne wykrycie raka

jelita grubego daje du¿e szansê na wyleczenie.

Grup¹ o podwy¿szonym ryzyku zachorowalnoœci s¹ osoby po 50 roku ¿ycia, ale i osoby

pomiêdzy 40 a 65 rokiem ¿ycia, które mia³y w rodzinie przynajmniej jednego krewnego

pierwszego stopnia (rodzice, rodzeñstwo, dzieci) z rakiem jelita grubego. Osoby takie

mog¹ zg³aszaæ siê na bezp³atne badania profilaktyczne, prowadzone metod¹ kolonoskopow¹.

NIE DAJ SIÊ ZASKOCZYÆ - ZBADAJ SIÊ!

BEZP£ATNA KOLONOSKOPIA

W NZOZ Endoterapia w Warszawie realizowany jest Ogólnopolski Program Badañ

Przesiewowych dla Wczesnego Wykrycia Raka Jelita Grubego. Realizowany ze œrodków

Ministerstwa Zdrowia. Ka¿dy, kto spe³nia poni¿sze warunki powinien wykonaæ badanie,

gdy¿ wczesne wykrycie raka jelita grubego daje du¿e szansê na wyleczenie.

Do badañ kwalifikuj¹ siê:

Wszystkie osoby w wieku 50 - 65 lat bez objawów raka jelita grubego osoby w wieku 40-65

lat bez objawów raka jelita grubego, które mia³y w rodzinie przynajmniej jednego krewnego

pierwszego stopnia (rodzice, rodzeñstwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Do badañ nie kwalifikuj¹ siê osoby, które mia³y badanie w ci¹gu ostatnich 10 lat!

Na kolonoskopiê profilaktyczn¹ mo¿na zapisaæ siê po wype³nieniu ankiety (bêd¹cej jednoczeœnie

skierowaniem). Ankieta mo¿e byæ wype³niona samodzielnie lub przez lekarza ka¿dej specjalnoœci.

Ankietê znaleŸæ mo¿na na stronie:

www.endoterapia.pl lub odebraæ w placówce Endoterapia, ul. Brzeska 12.

ul. Brzeska 12, Warszawa

Wiêcej informacji na www.endoterapia.pl

oraz pod numerem telefonu: 22 332 78 00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej

- Poradnia gastroenterologiczna -

lekarze specjaliœci

- Gastroskopia diagnostyczna

- Gastroskopia zabiegowa

- Kolonoskopia diagnostyczna

- Kolonoskopia zabiegowa

- ECPW

Kompleksowa opieka gastroenterologiczna

priorytetowe zadania publicz-

ne w zakresie wspó³pracy

miasta z organizacjami w

2012 roku. Bardzo d³ug¹ i

szczegó³ow¹ listê zadañ od-

chudzono, zawê¿aj¹c j¹ do

ujêtych has³owo, bardziej

ogólnych obszarów tematycz-

nych. Przedstawiciele organi-

zacji uczestnicz¹cych w zada-

niach finansowanych w ra-

mach miejskich konkursów,

np. Uniwersytetów Trzeciego

Wieku, obawiali siê jednak, ¿e

brak zapisów wskazuj¹cych

na koniecznoœæ finansowania

konkretnych inicjatyw spowo-

duje, ¿e urzêdnicy decyduj¹-

cy o rozdziale œrodków prze-

stan¹ je traktowaæ prioryteto-

wo. To mog³oby oznaczaæ na-

wet ca³kowit¹ utratê finanso-

wania niektórych sta³ych pro-

jektów. Podobnych w¹tpliwo-

œci by³o wiêcej i prawdopodob-

nie zmiana treœci tego para-

grafu zbierze najwiêcej uwag.

Jak podkreœlali autorzy projek-

tu, w zadaniach prioryteto-

wych nie powinny byæ wska-

zane konkretne formy wspie-

rania tych priorytetów. Same

priorytety równie¿ nie s¹ au-

tomatycznie obszarami, w któ-

rych miasto rozpisuje konkur-

sy na dofinansowanie zadañ

publicznych. Okaza³o siê, ¿e

przy okazji skracania listy prio-

rytetów przez pomy³kê usu-

niêto tak¿e „wspieranie wolon-

tariatu”, co jak zapowiedzia³

Marcin Wojdat, dyrektor Cen-

trum Komunikacji Spo³ecznej,

w ostatecznej wersji projektu

zostanie poprawione.

Wspó³praca finansowa mia-

sta to finansowanie projektów

w ca³oœci lub czêœci oraz wy-

najem nieruchomoœci po pre-

ferencyjnych cenach. Ten

ostatni punkt wzbudzi³ w¹tpli-

woœci, poniewa¿ nadal bardzo

rzadko udaje siê organizacjom

spo³ecznym uzyskaæ znacz¹-

co ni¿sze czynsze. Inicjatywa

w tym zakresie nale¿y do po-

szczególnych dzielnic.

Maria Pokój ze Stowarzy-

szenia „Otwarte Drzwi” zwró-

ci³a uwagê, ¿e dla lepszej

skutecznoœci dzia³añ, na dany

rok powinny byæ ustalane co

najwy¿ej trzy g³ówne prioryte-

ty. Jednym z nich mog³aby

byæ w nadchodz¹cym roku

np. edukacja ekonomiczna.

Kierunki wspó³pracy na

przysz³y rok wyznacza Spo-

³eczna Strategia Warszawy,

przygotowania mieszkañców

do Euro 2012 oraz Program

Rodzina 2009-2020, ale s¹ to

zadania zbyt szeroko zakre-

œlone, a efekty podejmowa-

nych dzia³añ bêd¹ trudno we-

ryfikowalne. Dyrektor Wojdat

wyjaœni³, ¿e du¿y poziom

ogólnoœci wynika tak¿e z fak-

tu, ¿e roczny program wspó-

³pracy musi zawieraæ to samo

co wieloletni (b³¹d ustawy).

Dlatego te¿ nie ma oddzielne-

go programu wieloletniego, o

który wnioskowali przedstawi-

ciele organizacji spo³ecznych.

Zarówno w stanowiskach

czêœci KDS-ów, jak i uwa-

gach stowarzyszeñ negatyw-

nie odniesiono siê do próby

wykluczenia udzia³u w pra-

cach komisji cz³onków stowa-

rzyszeñ zwyk³ych. Wniosko-

dawcy tej zmiany, cz³onkowie

Warszawskiej Rady Po¿ytku

Publicznego, powo³ywali siê

na znane im przypadki zak³a-

dania takich stowarzyszeñ

dla doraŸnych korzyœci finan-

sowych. Ten sposób przeciw-

dzia³ania patologiom uznano

jednak za bezzasadny i inge-

ruj¹cy w zasady demokracji.

Pewne w¹tpliwoœci budzi³

te¿ zapis o mo¿liwoœci dzia³a-

nia w dzielnicy tylko jednego

KDS, ale w wiêkszoœci uzna-

no to ograniczenie za uzasad-

nione. Podniesiono natomiast

potrzebê zmiany dotychcza-

sowych zapisów, uzale¿niaj¹-

cych powstanie Komisji Dialo-

gu Spo³ecznego, od decyzji

burmistrza dzielnicy, b¹dŸ

w³aœciwego Biura Urzêdu Mia-

sta, mimo zg³oszenia woli jej

powstania przez odpowiedni¹

iloœæ organizacji. Dalej id¹ce

pomys³y, a wiêc propozycje

zapisów o mo¿liwoœci oceny

dzia³añ dyrektora biura czy

burmistrza spotka³y siê ze

zdecydowanym sprzeciwem

dyrektora Wojdata.

Zg³oszono te¿ koniecznoœæ

powo³ywania komisji przy jed-

nostkach podleg³ych miej-

skim biurom, np. Zarz¹dzie

Dróg Miejskich, Zarz¹dzie

Miejskich Inwestycji Drogo-

wych itp., aby ich dzia³ania

by³y zgodne z w³aœciwie po-

jêtym rozwojem miasta, do-

brem mieszkañców i ich bez-

pieczeñstwem. Problemem

jest te¿ nadal brak prze³o¿e-

nia decyzyjnego. Traktowanie

KDS-ów wy³¹cznie jako gron

doradczych, pozwala czêœci

niechêtnych urzêdników na

ignorowanie ich stanowisk i

rekomendacji.

W nawi¹zaniu do tych do-

œwiadczeñ powsta³y najdalej

id¹ce propozycje zmian, przed-

stawione przez Antoniego D¹-

browskiego ze Zwi¹zku Stowa-

rzyszeñ Praskich. Zwróci³ on

uwagê, ¿e „dialog” jest w tym

miejscu terminem myl¹cym.

Dialog w³adzy ze spo³eczeñ-

stwem zawsze powinien mieæ

w tle podstawow¹ refleksjê:

Urzêdnicy s¹ dla ludzi, a nie od-

wrotnie – s¹ s³u¿b¹ publiczn¹.

Krokiem dalej by³yby zmiany w

nazewnictwie samych komisji –

z Komisji Dialogu Spo³eczne-

go powinny staæ siê Komisjami

Obywatelskimi. Ju¿ wiadomo,

¿e tak daleko id¹ce zmiany nie

s¹ na razie mo¿liwe, bowiem

tak¿e nazewnictwo w tym za-

kresie wynika z obowi¹zuj¹cej

ustawy.

Program wspó³pracy przy-

gotowuje grono spo³eczne,

jakim jest Warszawska Rada

Po¿ytku Publicznego oraz

dwóch urzêdników miejskich.

Po opracowaniu uwag od or-

ganizacji i uzyskaniu opinii

prawnej, projekt trafi pod ob-

rady Rady Warszawy w po-

staci gotowej rekomendacji.

G³osowanie ju¿ we wrzeœniu.

Przy okazji warto wspo-

mnieæ, ¿e na podpis prezy-

denta czeka przyjêta 19

sierpnia przez Sejm noweli-

zacja Ustawy o dzia³alnoœci

po¿ytku publicznego i wolon-

tariacie. Nast¹pi¹ m.in. zmia-

ny w sposobie powo³ywania

komisji konkursowych. Jeœli

¿adna organizacja nie wska-

¿e osób do sk³adu komisji,

wskazane osoby nie wezm¹

udzia³u w pracach komisji lub

wszystkie zostan¹ wy³¹czone

z jej prac ze wzglêdu na kon-

flikty interesu, komisje bêd¹

mog³y istnieæ bez przedstawi-

cieli organizacji spo³ecznych.

Gminy bêd¹ mia³y obowi¹-

zek publikowania w Biulety-

nie Informacji Publicznej

(BIP) do 30 kwietnia ka¿de-

go roku sprawozdania z wy-

konania programu wspó³pra-

cy w roku ubieg³ym. Organi-

zacje Po¿ytku Publicznego o

przychodach do 100 tys. z³o-

tych bêd¹ mog³y prowadziæ

uproszczon¹ sprawozdaw-

czoœæ, zaœ organizacja, któ-

ra utraci³a status po¿ytku pu-

blicznego na wniosek mini-

stra lub z urzêdu, mo¿e siê

ponownie o niego ubiegaæ

dopiero po up³ywie 2 lat

od momentu wykreœlenia

wzmianki w Krajowym Reje-

strze S¹dowym.

Minister Pracy i Polityki

Spo³ecznej bêdzie móg³ na

mocy tej nowelizacji opraco-

wywaæ resortowe i rz¹dowe

programy wspierania organi-

zacji oraz, co bardzo wa¿ne,

finansowania takiego wspar-

cia. Programy te bêd¹ opinio-

wane przez Rada Dzia³alno-

œci Po¿ytku Publicznego.

Zniesiono tak¿e obowi¹zek

przesy³ania papierowych

sprawozdañ Ministrowi Pra-

cy. Organizacje bêd¹ musia-

³y jedynie umieszczaæ spra-

wozdania merytoryczne i fi-

nansowe w wersji elektronicz-

nej na stronie internetowej

ministra.                             Kr.

Konsultacje programu wspó³pracy na 2012 rok

wadza nieco zmian do obec-

nie obowi¹zuj¹cego doku-

mentu. Najwiêksze ró¿nice

widaæ w §34, okreœlaj¹cym

Programy wspó³pracy s¹

przygotowywane corocznie,

pocz¹wszy od 2000 roku.

Przedstawiony projekt wpro-

Pracowicie czas wakacji spêdzali uczestnicy miejskich i dzielnicowych Komisji

Dialogu Spo³ecznego. 28 lipca odby³o siê spotkanie konsultacyjne projektu Programu

wspó³pracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarz¹dowymi na 2012 rok, przygotowanego

przez Centrum Komunikacji Spo³ecznej. Do 16 sierpnia organizacje uczestnicz¹ce

w komisjach dialogu spo³ecznego oraz same KDS-y mog³y przesy³aæ swoje uwagi

do projektu programu.
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Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Pragnê w kilku zdaniach

odnieœæ siê do powy¿szego

komentarza do mojego tekstu

„Od biomasy do kompostu”,

zamieszczonego w poprzed-

nim wydaniu NGP. Wydawa-

³o mi siê, ¿e w doœæ jasny

sposób przytoczy³am – za

specjalistami - klasyfikacjê

poszczególnych faz proce-

Od biomasy do kompostu

– komentarz do komentarza
Muszê odnieœæ siê do materia³u (zamieszczonego w po-

przednim wydaniu NGP, przyp. red.) dotycz¹cego komposto-

wania i zwróciæ uwagê na pewne istotne sprawy. Po pierw-

sze, kompostowanie to proces odzysku odpadów, zgodnie z

ustaw¹ o odpadach oznaczany jako R3, je¿eli w procesie kom-

postowania nie powstaje kompost spe³niaj¹cy wymagañ dla

nawozów, czy te¿ œrodków wspomagaj¹cych uprawê roœlin

to wówczas mamy do czynienia z unieszkodliwianiem odpa-

dów, a to ju¿ nie kompostowanie tylko proces unieszkodli-

wiania D8 – obróbka biologiczna. Nie s¹ znane mi sytuacje,

kiedy temperatura mieszaniny kompostowej osi¹ga³aby po-

nad 700oC, raczej 70oC. Ogólnie w przypadku kompostowa-

nia, które w tym artykule jest czêsto u¿ywane tak¿e w kon-

tekœcie stabilizacji frakcji organicznej pochodzenia komunal-

nego w procesie MBP, temperatura z zakresu termofilnego

jest konieczna, jednak w ograniczonym czasie. Wysokie tem-

peratury s³u¿¹ higienizacji materia³u, natomiast samo dojrze-

wanie powinno odbywaæ siê w zakresie temperatur mezofil-

nych. Zatem nie mogê zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e pro-

ces ten powinien byæ prowadzony w temp. powy¿ej 50oC.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e bakterie aerobowe z grupy Actino-

myces, prowadz¹ce rozk³ad polimerów, nie toleruj¹ tempe-

ratury wy¿szej ni¿ 50-55oC. Mikroorganizmy obumieraj¹ i pro-

ces zostaje zaprzestany. Kompostowanie jest procesem tle-

nowym i tym ró¿ni siê od fermentacji - procesu maj¹cego miej-

sce w warunkach beztlenowych. Tymczasem w artykule mo-

¿emy wyczytaæ Napêdem tych beztlenowych procesów s¹

miliardy mikroorganizmów. Uwa¿am, ¿e ktoœ kto nie posiada

wystarczaj¹cej wiedzy móg³by wyci¹gn¹æ b³êdne wnioski,

chocia¿by z powody takich stwierdzeñ - Najlepsz¹ jakoœæ

kompostu uzyskuje siê w tych zak³adach, które przesiewaj¹

na wstêpnym etapie odpady niebezpieczne np. baterie, opa-

kowania metalowe po chemii budowlanej i œrodkach ochrony

roœlin i unikaj¹ intensywnego rozdrabniania materia³u. Otó¿

w zak³adach, gdzie materia³em wsadowym jest wydzielona

mechanicznie frakcja organiczna pochodzenia komunalnego

nigdy nie wyprodukuje siê kompostu, a jedynie odpad!!! Po-

nadto kompostowanie jest o wiele bardziej z³o¿onym zagad-

nieniem, na którego efekty maj¹ wp³yw jeszcze inne czynni-

ki, o których w artykule nie ma mowy. Nie bêdê komentowa³

ca³ej treœci artyku³u, poniewa¿ czas mi na to nie pozwala.

Przesy³am link do artyku³u w³asnego autorstwa, w nieco

szerszym zakresie opisuj¹cego uwarunkowania procesu

kompostowania: http://www.ekologia-info.pl/index.php?op-

tion=com_content&task=view&id=279&Itemid=177

Pozdrawiam

Bogdan Pasko

sów zachodz¹cych podczas

kompostowania. Nigdzie nie

napisa³am, ¿e wysokie tem-

peratury s¹ generowane w

biomasie przez d³ugi czas i

wyraŸnie zaznaczy³am, cytu-

jê - Druga faza nosi miano

kompostowania mezofilnego,

inaczej nazywanego faz¹ doj-

rzewania. Na tym etapie fer-

mentacja biomasy przebiega

w temperaturach od 25 do

37oC. I w innym miejscu, od-

nosz¹c siê do klasyfikacji

czterofazowej napisa³am –

(...) zaœ w czwartej (fazie,

przyp. red.) nastêpuje dojrze-

wanie kompostu przy syste-

matycznym, trwaj¹cym nawet

kilka miesiêcy spadku tempe-

ratury. Jeœli chodzi o owe nie-

szczêsne 700oC, to bijê siê w

piersi: pope³ni³am b³¹d pisar-

ski. Oczywiœcie, moim zamie-

rzeniem by³o podanie warto-

œci 70oC.

Jeœli chodzi o komposto-

wanie, to mam œwiadomoœæ,

¿e jest to proces wymagaj¹-

cy obecnoœci tlenu. To stwier-

dzenie pojawi³o siê w moim

tekœcie kilkakrotnie. Po raz

pierwszy kiedy podawa³am

definicjê kompostowania:

kompostowanie oznacza au-

totermiczny (przebiegaj¹cy

bez u¿ycia zewnêtrznego

Ÿród³a ciep³a - przyp. red) i

termofilny (w temperaturze

od 50oC) rozk³ad biologiczny

selektywnie zebranych biood-

padów, w obecnoœci tlenu i w

kontrolowanych warunkach,

dokonywany przez mikro- i

makroorganizmy, zaœ osta-

tecznym celem procesu jest

powstanie kompostu, inaczej

zwanego humusem. Tej œwia-

domoœci da³am jeszcze wy-

raz wielokrotnie, kiedy pisa-

³am o koniecznoœci napowie-

trzania biomasy. Jeœli to nie

by³o jasne, bardzo przepra-

szam Czytelników.

I jeszcze kilka uwag. Moje

teksty dotycz¹ce zagospoda-

rowywania odpadów komu-

nalnych – si³¹ rzeczy – s¹

napisane na doœæ wysokim

stopniu ogólnoœci. Nie aspi-

ruj¹ do miana rozpraw nauko-

wych. Moim zamierzeniem

jest popularyzacja podstawo-

wej wiedzy z tej dziedziny,

przy czym opieram siê na

opiniach specjalistów. Wy-

chodzê z za³o¿enia, ¿e oso-

by zainteresowane pog³êbie-

niem swojej wiedzy znajd¹

teksty naukowe, choæby w

internecie. Myœlê, ¿e bardzo

rozwijaj¹cy tê wiedzê, bêdzie

m.in. tekst Bogdana Pasko

„Kompostowanie sposobem

na ograniczenie iloœci sk³ado-

wanych odpadów” na stronie

www.ekologia-info.pl.

El¿bieta Gutowska

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

To, ¿e okolicznych miesz-

kañców codziennie stawia na

równe nogi dŸwiêk m³otów

pneumatycznych, nie by³oby

niczym dziwnym (choæ dolegli-

wym) - wszak mamy Polskê w

budowie. Szokuj¹ce jest jed-

nak to, ¿e dzieje siê to od go-

dziny 22 do bia³ego rana. Ku-

riozalne, bo pierwsza zmiana

koñczy pracê o 15 - 16, zaœ na

drugiej zmianie - wedle relacji

czytelników - na budowie krê-

ci siê niemrawo dwóch, trzech

pracowników. Za to w³aœciwe

prace i to te najg³oœniejsze ru-

szaj¹ w³aœnie noc¹. Na ca³ym

œwiecie, w wielkich miastach,

buduje siê noc¹, ze wzglêdu

na znacznie mniejsze natê¿e-

nie ruchu, tylko wszêdzie tak

siê dobiera zakres prac, by w

jak najmniejszym stopniu za-

k³ócaæ spokój mieszkañców.

W Polsce mamy jak widaæ inny

pomys³ – m³oty pneumatycz-

ne w œrodku nocy.

Wszechobecne marnotraw-

stwo si³ i œrodków najwyraŸniej

ma siê dobrze na tej i innych

polskich budowach. Ca³kiem

niedawno na wysokoœci Ja-

gielloñskiej 43 po³o¿ono

nowy chodnik, by za chwilê go

rozebraæ, w³aœnie na okolicz-

noœæ modernizacji linii tram-

wajowej. I kolejny przyk³ad -

wywrotka przywioz³a t³uczeñ,

zrzuci³a go na pobocze i nie

by³oby w tym nic dziwnego,

gdyby nie fakt, i¿ za chwilê

ma³e ciê¿arówki zaczê³y prze-

woziæ ów t³uczeñ na miejsce

docelowe ... 15 metrów dalej.

Permanentne przy okazji tej

budowy jest czasowe zamyka-

nie wodoci¹gu. I znów – nie

by³oby w tym nic dziwnego,

gdyby nie fakt, ¿e wykonaw-

ca, schodz¹c z budowy zapo-

mina o odkrêceniu kurka z

wod¹ i mieszkañcy godzina-

mi s¹ jej pozbawieni. – Taka

sytuacja mia³a miejsce ju¿ kil-

ka razy i po prostu krew nas

zalewa, kiedy musimy wy-

dzwaniaæ do pogotowia wodo-

ci¹gowego z proœb¹ o odkrê-

cenie zaworów – mówi jeden

z mieszkañców Jagielloñskiej.

Mieszkañcy obserwuj¹cy

budowê pytaj¹ równie¿ o logi-

kê organizacji ruchu tramwa-

jowego w modernizowanej li-

nii: – Po co tyle tych krzy¿uj¹-

cych siê torów? Przecie¿ to -

po pierwsze - podwy¿sza

koszty, po drugie - komplikuje

i spowalnia ruch. Na krótkim

odcinku 200 metrów a¿ trzy-

krotnie tory siê krzy¿uj¹. Jak

siê dowiadujemy, taki przebieg

linii tramwajowej jest podykto-

wany obecnoœci¹, w tym miej-

scu, magistrali ciep³owniczej.

Do tematu bêdziemy jesz-

cze powracaæ.             (egu)

Jagielloñska w budowie
Z informacji czytelników wynika, ¿e nienajlepiej siê

dzieje na budowie nitki tramwajowej w ulicy Jagielloñskiej.
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 12 ust. 1 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta

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

zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach wielolo-

kalowych na okres do lat 3 oraz szczegó³owego

trybu oddawania w najem lokali u¿ytkowych w domach

wielolokalowych na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie

d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn. zm.)

og³asza

na dzieñ 26 wrzeœnia 2011 r.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

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

Og³oszenie o przetargu wywieszone jest od dnia

24.08.2011 r. na tablicach informacyjnych: Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñska 23 i w

jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

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

i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz

na lokalu wyznaczonym do przetargu. Informacje

dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ u p. Barbary

Skrzypek G³ównego Specjalisty w Wydziale Zasobów

Lokalowych Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,

przy ul. K³opotowskiego 15, p. 438, tel. 22 59 00 159

w godzinach pracy Urzêdu.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

10 wrzeœnia (sobota) godz. 12.00 - 16.00

DZIEÑ OTWARTY w DK Praga

- informacje o warsztatach

- zapisy na zajêcia

- spotkanie z instruktorami jogi, capoeiry, pantomimy i tañca

butoh

- spotkanie z instruktorami warsztatów plastycznych, ceramiki,

rêkodzie³a artystycznego, warsztatów muzycznych (gitara,

bêbny, pianino, sekcja wokalna) oraz animacji filmowej

ZAPRASZAMY DZIECI, M£ODZIE¯, DOROS£YCH I SENIORÓW

Inne propozycje DK Praga:

6 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 - Praskie Wieczory

Filmowe – „Bohdan Tomaszewski w dwóch ods³onach”

prowadzenie Janusz Horodniczy

12 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 17.30 - „Zagubieni przyjaciele”

- spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Agencji Inicjatyw

Artystycznych

17 i 18 wrzeœnia (sobota, niedziela) - plac gen. Józefa

Hallera - Efekt Wolontariusza - ogólnopolska akcja zwi¹zana

z miêdzynarodowym zlotem wolontariuszy. Wiêcej na

www.efekty.ning.com

20 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z

Gwiazd¹” goœciem DK Praga bêdzie Ma³gorzata Ro¿nia-

towska, spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy

WoŸniak

24 wrzeœnia (ul. K³opotowskiego i ul. Okrzei) - K£OPOCIAKI

2011 - Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

we wspó³pracy z Domem Kultury TuPraga oraz innymi

parterami na ty³ach swojej siedziby – jednym z licznych

niezagospodarowanych praskich podwórek zrealizuje

drug¹ edycjê wydarzenia spo³eczno-kulturalnego K£OPOCIAKI

2011. Nazwa imprezy wywodzi siê od nazwiska znanego

XIX dzia³acza spo³ecznego ksiêdza Ignacego K³opotowskiego,

a ca³a rzecz bêdzie mia³a miejsce w³aœnie przy ulicy

jego imienia na warszawskiej Pradze pomiêdzy ulicami

K³opotowskiego 6, 8 i 10 a Okrzei 5 i 7.

G³ównym celem organizatorów spotkania jest zapoznanie

oraz promocja wœród uczestników wydarzenia idei oraz

funkcjonowaniem ekonomii spo³ecznej oraz integracja

lokalnych praskich spo³ecznoœci. Zale¿y nam na aktywnym

w³¹czaniu siê wspólnot lokalnych w dzia³ania na rzecz

ekonomii spo³ecznej.

25 wrzeœnia (niedziela) godz.12.00 - Leniwe Niedziele.

Podwórkowy jarmark zabaw i opowieœci. Orientalne po-

³udnie - Sen Pszczo³y; ul. In¿ynierska 3, wstêp wolny.

„Leniwe niedziele. Podwórkowy jarmark zabaw i opowieœci”

to projekt sk³adaj¹cy siê z piêciu rodzinnych wydarzeñ arty-

stycznych, ³¹cz¹cych sztukê opowiadania z edukacyjnymi

grami i zabawami oraz artystycznymi warsztatami (muzyka,

plastyka, taniec). W ka¿dym spotkaniu, bior¹ udzia³ artyœci

z „Grupy Studnia O.”, muzycy z krêgów warszawskiej sceny

folk i animatorzy kultury.

27 wrzeœnia (wtorek) godz. 18.00 - „Promocja m³odych

talentów” – Recital przed Konkursem im. H. Wieniawskiego

Maciej Burdzy z klasy skrzypiec prof. Julii Jakowicz. Przy

fortepianie El¿bieta Neumann (Uniwersytet Muzyczny

Fryderyka Chopina w Warszawie).

Lidia Grzesiuk definiuje te-

rapiê jako „metodê leczenia,

polegaj¹c¹ na intencjonal-

nym stosowaniu oddzia³ywañ

psychologicznych, wykorzy-

stuj¹cym kompetencje psy-

choterapeuty w procesie nie-

sienia pomocy osobom z za-

burzeniami psychogennymi

(zaburzenia osobowoœci, ner-

wice, psychozy, uzale¿nienia

itp.) oraz takimi zaburzenia-

mi, które maj¹ psychologicz-

ne konsekwencje.” *Celem

terapii jest zmiana zachowañ,

które powoduj¹ trudnoœci w

funkcjonowaniu, bez wzglêdu

na to, gdzie le¿¹ ich przyczy-

ny. W terapii par trudnoœci lub

dysfunkcje mog¹ pochodziæ z

ró¿nych Ÿróde³: zbyt sztyw-

nych lub rozmytych granic

pomiêdzy osobami w zwi¹z-

ku, przekonañ lub problemów

komunikacyjnych. Terapeuta

przyjmuje rolê eksperta,

wskazuje i sugeruje nowe

rozwi¹zania, uczy nowych

zachowañ i pomaga wprowa-

dziæ w ¿ycie zmiany, maj¹ce

na celu poprawê funkcjono-

wania lub usuniêcie zacho-

wañ dysfunkcyjnych. Wa¿-

nym elementem terapii jest

mówienie o swoich stanach

emocjonalnych, wzbudza-

nych w trakcie sesji terapeu-

tycznej, jak i w sytuacjach

pomiêdzy nimi. Czêsto odwo-

³uje siê do przesz³oœci i Ÿróde³

zaistnia³ych konfliktów. Tera-

peuta pomaga rozpoznaæ

pacjentom ich potrzeby oraz

oczekiwania, których zaspo-

kojenie mo¿e pomóc w pora-

dzeniu sobie z trudnoœciami

w zwi¹zku. D¹¿y do konkret-

nej zmiany w pacjencie. Klu-

czowym czynnikiem pomaga-

j¹cym w procesie terapeu-

tycznym jest poczucie wspól-

noty cz³onków rodziny, co jest

warunkiem koniecznym do

spe³nienia, aby osi¹gn¹æ cel

terapii.

Mediacja natomiast polega

na wspomaganiu negocjacji.

Ma ona na celu pomóc stro-

nom osi¹gn¹æ porozumienie

i znaleŸæ wspólny jêzyk. Czê-

sto doprowadza do rozwi¹za-

nia, które jest akceptowalne i

satysfakcjonuj¹ce dla obu

stron. Zamyka to nieraz wie-

loletnie k³ótnie i rozbie¿noœci

interesów. Mediator, w przeci-

wieñstwie do terapeuty, pe³ni

rolê proceduraln¹. Oznacza

to, i¿ dba o lepsza formê ko-

munikacji oraz pomaga w

wyra¿aniu swoich potrzeb i

oczekiwañ. Zapewnia stro-

nom wzajemne zaufanie,

zmniejsza wrogoœæ, nieraz

agresjê i z³oœæ, co polepsza

warunki wspólnej komunika-

cji. Ponadto aran¿uje on pro-

ces w taki sposób, by ka¿da

strona mia³a szanse siê swo-

bodnie wypowiedzieæ i zostaæ

wys³uchan¹.

Mediator nie jest eksper-

tem, tak jak terapeuta. Uzna-

je zasadê, ¿e to strony najle-

piej wiedz¹, jaki jest ich pro-

blem i jak znaleŸæ wspólne,

satysfakcjonuj¹ce rozwi¹za-

nie. Nie sugeruje, jakie ono

powinno byæ, lecz stoi na

stra¿y dobrej komunikacji.

Mediator uznawany jest w

procesie mediacji za „trzeci¹

stronê”. Oznacza to, ¿e jest

on na równi z pozosta³ymi

stronami, jednak nie ma wp³y-

wu na sam¹ treœæ procesu

mediacji, a jedynie kontrolu-

je i nadzoruje jego przebieg.

Mediacja, w przeciwieñ-

stwie to terapii par, opiera siê

g³ównie na tym co dzieje siê

„tu i teraz” oraz tym, co bê-

dzie siê dzia³o w przysz³oœci,

by ¿adne awersyjne emocje,

urazy wobec siebie nie kiero-

wa³y stronami.

W zale¿noœci zatem od nê-

kaj¹cych ludzi problemów i

trudnoœci mog¹ korzystaæ z

ró¿nych form „pomocy”. Jeœli

zatem dziel¹ nas z blisk¹

osob¹ sporne kwestie, nie

umiemy znaleŸæ z ni¹ porozu-

mienia, a interesuje nas roz-

wi¹zanie sprawy, zamiast

zmiany w³asnej osoby, w³aœci-

wym miejscem bêdzie media-

cja. Gdy bêdziemy chcieli

przyjrzeæ siê bli¿ej temu, sk¹d

w nas dane emocje, napiêcie,

problemy w zwi¹zku oraz dys-

funkcyjne zachowania tak,

aby je zrozumieæ i im zara-

dziæ, wówczas wskazana bê-

dzie terapia par.

Agnieszka Micha³owska

£ukasz Mañkowski

Centrum Terapii i Interwencji

Kryzysowej w Warszawie.

*L. Grzesiuk, Psychoterapia,

Warszawa 1995, s. 11.

Mediacja rodzinna a terapia par
Wielu ludzi uwa¿a mediacjê rodzinn¹ z pewn¹ formê

terapii par. Jednak obie procedury s¹ tak od siebie

ró¿ne, i¿ warto by by³o bli¿ej im siê przyjrzeæ i wyjaœniæ

podstawowe ró¿nice pomiêdzy nimi.

Poza faktem, i¿ pojemni-

ków na terenie miasta jest

ma³o, to dodatkowo s¹ one

porozmieszczane nieracjo-

nalnie. Targówek na przyk³ad,

mimo i¿ ma dwa razy wiêksz¹

powierzchniê i ponad dwa

razy wiêcej mieszkañców ni¿

Praga Pó³noc, to pojemników

przeznaczonych na recykling

odpadów  ma dwa razy mniej.

Uzmys³awiaj¹c sobie fakt, ¿e

Praga Pó³noc posiada tylko

21 pojemników przeznaczo-

nych do recyklingu, jasne

jest, ¿e z segregacj¹ œmieci,

koordynowan¹ z ramienia

Urzêdu Miasta jest po prostu

Ÿle. Bia³o³êka w swoim asor-

tymencie recyklingowym,

udostêpnionym przez w³adze

miasta posiada: 5 pojemni-

ków czterokomorowych o po-

jemnoœci 400 dm3 oraz 9

kompletów trójpojemniko-

wych o pojemnoœci 1,5 m3.

Producenci opakowañ coraz

wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ (bo

musz¹) do tego, by ich produk-

ty odznacza³y siê pozytywnym

dzia³aniem na œrodowisko na-

turalne. Coraz czêœciej kupo-

wane przez nas produkty s¹

biodegradowalne, ekologiczne

oraz nadaj¹ce siê do powtór-

nego wykorzystania, czyli re-

cyklingu. Jednak z danych

udostêpnionych przez Cen-

trum Komunikacji Spo³ecznej

Urzêdu m.st. Warszawy wyni-

ka, ¿e z roku na rok odnoto-

wuje siê wyraŸny spadek

zbiórki surowców wtórnych.

Na czym wiêc polega ten

fenomen? Kontenerów prze-

znaczonych na recykling jest

coraz wiêcej. Producenci opa-

kowañ nastawiaj¹ siê na eko-

logiê, a z roku na rok regular-

nie maleje iloœæ uzyskiwanych

tym sposobem produktów na-

daj¹cych siê do wtórnego

wykorzystania. W 2006 r., kie-

dy to jeszcze nadzór nad se-

lektywn¹ zbiórk¹ odpadów w

Warszawie sprawowa³ Za-

rz¹d Oczyszczania Miasta,

wydawaæ by siê mog³o, ¿e nic

nie powstrzyma regularnego

i po¿¹danego wzrostu zbiórki

odpadów w trzech podstawo-

wych ga³êziach: papier, szk³o

oraz tworzywa sztuczne. Od

2009 r. nadzór nad selek-

tywn¹ zbiórk¹ przejê³o Biuro

Ochrony Œrodowiska i w tym

to czasie nast¹pi³ bardzo dy-

namiczny i regularny spadek

uzyskiwanych surowców, na-

daj¹cych siê do wtórnego wy-

korzystania. W 2010 r. w wy-

niku selektywnej zbiórki odpa-

dów na terenie m.st. Warsza-

wy odzyskano 164 tony ma-

kulatury oraz 140 ton tworzyw

sztucznych. By³y to jedne z

najgorszych wyników w XXI

w. Warto przypomnieæ, ¿e w

2006 r. odzyskiwano w ten

sam sposób ponad 1750 ton

papieru, czy 1700 ton tworzyw

sztucznych.

Zarz¹dcy stolicy powinni

zdawaæ sobie sprawê, ¿e bli-

sko 45% ca³kowitej masy od-

padów stanowi¹ surowce

wtórne. Wci¹¿ promocja se-

gregacji z inicjatywy miasta

odleg³a jest od oczekiwañ i

potrzeb. W mieszkañcach nie

utrwala siê nawyku segrega-

cji odpadów, nadaj¹cych siê

do ponownego przetworze-

nia. Czy umieszczenie konte-

nerów na odpady segregowa-

ne przed ka¿dym budynkiem

mieszkalnym, b¹dŸ zast¹pie-

nie obecnych kontenerów na

pojemniki do surowców wtór-

nych by³oby niekorzystne dla

œrodowiska naturalnego i nas

samych – obywateli? Wrêcz

przeciwnie, dopóki zarz¹dcy

zarówno budynków mieszkal-

nych, jak i zarz¹dzaj¹cy mia-

stem nie uœwiadomi¹ sobie,

jak wiele korzyœci œrodowisku

naturalnemu mo¿e przynieœæ

racjonalna gospodarka odpa-

dami wtórnymi, dopóty nie

nauczy siê ludzi odruchu se-

gregowania odpadów.

       RD

Odpady do pojemników
Warszawiacy wci¹¿ ma³o wiedz¹ o gospodarowaniu odpa-

dami. W stolicy do dnia dzisiejszego znajduje siê tylko 65

kompletów trójpojemnikowych œmietników recyklingowych

na szk³o kolorowe, makulaturê i tworzywa sztuczne o pojem-

noœci 1,5 m3 – ka¿dy, oraz 167 czterokomorowych pojemni-

ków o pojemnoœci 400 dm3 – których celem, wed³ug Urzêdu

m.st. Warszawy jest odci¹¿enie koszy ulicznych z odpadów

surowcowych. Jednak tak ma³a iloœæ pojemników przezna-

czonych do zbiórki surowców wtórnych, nadzorowanych

przez w³adze miasta, nie wystarcza, by mieszkañców War-

szawy sk³oniæ do regularnego segregowania odpadów.



nowa gazeta praska  5

Pod koniec sierpnia Marek

Borowski wraz ze swoj¹

mam¹ Janin¹ przekazali two-

rzonemu na Pradze muzeum

gazety i biuletyny z koñcowe-

go okresu II wojny œwiatowej.

Wœród darów znajdowa³ siê

m.in. pierwszy numer „¯ycia

Warszawy” z 14 paŸdzierni-

ka 1944 roku. – Mój tata, Wik-

tor, by³ redaktorem naczel-

nym pisma, a mama jedn¹ z

pierwszych dziennikarek –

wyjaœnia³ pose³ kierownictwu

Muzeum Warszawskiej Pragi.

Pierwsz¹ reportersk¹ spraw¹

opisywan¹ przez pani¹ Jani-

nê by³o rozdawanie miesz-

kañcom… ziemniaków na ul.

Szwedzkiej. Historia ta zosta-

³a nagrana przez pracowni-

ków muzeum i zapewne bê-

dzie upubliczniona. Bo mu-

zeum zbiera i dokumentuje

równie¿ wspomnienia.

- Dla nas jest równie istot-

ne zbieranie materialnych pa-

mi¹tek, jak i dokumentowanie

dawnego ¿ycia na Pradze od

strony relacji, pamiêci miesz-

kañców ¿yj¹cych w tamtych

czasach – mówi³a kieruj¹ca

muzeum Jolanta Wiœniew-

ska. - Z tego wszystkiego

tworzy siê pe³ny i nietuzinko-

wy obraz ¿ycia na Pradze.

W tymczasowej siedzibie

praskiego muzeum (przy ul.

Z¹bkowskiej) pani Janina

wspomina³a jedn¹ z pierw-

szych rozmów z redaktorem

naczelnym „¯ycia Warsza-

wy”: - Wezwa³ mnie do ga-

binetu i powiedzia³, ¿e ma

do mnie trzy sprawy. Pierw-

sza, to sprawdzenie, czy

jedno z przedszkoli jest go-

towe na przyjêcie dzieci.

Druga, to wizyta w Komen-

dzie Policji i opisanie wypad-

ków. Trzecia zaœ…, tu za-

wiesi³ g³os, trzecia, to, czy

zostanê jego ¿on¹? Jak do-

wiedzia³ siê „NGP” wszyst-

kie trzy sprawy zosta³y za-

³atwione pozytywnie…

Razem z pani¹ Janin¹ w

tym samym czasie w „¯yciu

Œwiadectwa dawnej Pragi
W Muzeum Warszawskiej Pragi trwa akcja zbierania pami¹tek zwi¹zanych

z t¹ czêœci¹ Warszawy. Ostatnio do grona darczyñców do³¹czy³a rodzina pos³a

Marka Borowskiego, by³ego marsza³ka Sejmu i wicepremiera.

Warszawy” pisa³ znany i

wci¹¿ aktywny Zygmunt Bro-

niarek.  – Zawartoœæ ówcze-

snego „¯ycia Warszawy” by³a

bardzo podobna do wspó³cze-

snych pism lokalnych – powie-

dzia³ nam Marek Borowski. –

Poza pierwsz¹ stron¹ ca³a

reszta zawiera³a w³aœnie wia-

domoœci lokalne. By³y mar-

sza³ek Sejmu odczyta³ na

g³os kilka notek z pierwszych

numerów gazety. By³o tam

m.in. o kradzie¿y smalcu, fa-

³szowaniu list uprawnionych

do otrzymania ¿ywnoœci,

otwieraniu nowych urzêdów

pocztowych. Drobne, czasem

anegdotycznie wrêcz brzmi¹-

ce historie daj¹ce œwiadec-

two o dawnym ¿yciu na Pra-

dze. Cenniejsze tym bardziej,

¿e przekazane przez rodzinê

bardzo zwi¹zan¹ z Prag¹

i poparte osobistymi

wspomnieniami pra¿an -

pani Janiny i pos³a Marka

Borowskiego.

ar

Jeœli ju¿ jesteœmy przy litera-

turze, to uroczysta premiera

zbioru opowiadañ „Ciê¿ar decy-

zji. Gliniarskie opowiadania”

zgromadzi³y pod naszym da-

chem tak du¿¹ liczbê ludzi, ¿e

baliœmy siê, czy wszyscy znajd¹

dla siebie miejsce siedz¹ce.

Podobnie by³o podczas

„Urodzin Pragi” gdy na poka-

zie filmów dokumentalnych z

lat 70. ubieg³ego wieku wi-

downia pêka³a w szwach. W

holu kina odby³y siê liczne wy-

stawy, wernisa¿e i koncerty, a

8 maja w rocznicê zakoñcze-

nia II Wojny Œwiatowej nasze

kino patrolowa³y oddzia³y Po-

wstañców Warszawskich oraz

spadochroniarzy genera³a So-

sabowskiego.

Podobnie bêdzie w tym roku.

Ju¿ we wrzeœniu wielka gala z

okazji otwarcia wystawy foto-

graficznej Sebastiana Paj¹ka

pt. „Twarze i miejsca z Nowej

Zelandii”. Bêdziemy goœciæ am-

basadora tego egzotycznego

dla nas kraju, który uœwietni

uroczystoœæ. Przy okazji bêdzie

mo¿na spróbowaæ nowoze-

landzkich win i miodów, oraz

posmakowaæ maoryskiego je-

dzenia. Wyœwietlimy film doku-

mentalny o nowozelandzkich

fiordach z zapieraj¹cymi dech

w piersiach ujêciami.

Kolejnym wydarzeniem

bêdzie wystawa fotograficzna

traktuj¹ca o Portugalii. Usta-

lamy terminarze z zespo³ami

muzycznymi, autorami ksi¹-

¿ek. W kinie najwa¿niejsze s¹

filmy i tych nie zabraknie. Za-

równo tych, w których fabu³a

jest ma³o istotna, wa¿ne zaœ

s¹ efekty oraz filmy nagra-

dzane na festiwalach i prze-

gl¹dach. Tych, którzy chc¹

dowiedzieæ siê o filmowej

kuchni nieco wiêcej, zapra-

szam na cykle fi lmowe.

Pierwszy z nich, „Oczami ko-

biet” zyska³ sobie wiern¹ wi-

downiê osób ceni¹cych sobie

subtelne, wyrafinowane kino.

Od wrzeœnia ponownie ru-

szamy z „Mêskimi Czwartkami”,

czyli z filmami akcji, dobrymi

krymina³ami, dramatami czy te¿

filmami dokumentalnymi opo-

wiadaj¹cymi o twardych, mê-

skich tematach. Istotnym punk-

tem tych filmowych spotkañ jest

prelekcja wyg³aszana przez

Andrzeja Kaweckiego, pasjona-

ta kina, filmoznawcê. Andrzej

Kawecki zrós³ siê z naszym ki-

nem, staj¹c siê czêsto jego

twarz¹. Skoro mówimy o An-

drzeju Kaweckim, to musimy

wspomnieæ o Szkolnej Akade-

mii Filmowej „Szafa”, do której

Andrzej u³o¿y³ program i prowa-

dzi zajêcia z roku na rok gro-

madz¹ce coraz wiêksz¹ liczbê

dzieci i m³odzie¿y. Ma on bar-

dzo du¿o do powiedzenia o fil-

mie, gdy¿ jest to jego prawdzi-

wa pasja. Jest wspó³autorem

komputerowej bazy Filmoteki

Narodowej, wspó³pomys³o-

dawc¹ festiwalu „Œwiêto Nieme-

go Kina”, którego 6 edycji gro-

madzi³o publicznoœæ z ca³ego

œwiata. Cz³onek Rady Nauko-

wej projektu Filmoteka Szkolna

przy PISF, Cz³onek Rady Na-

ukowej Muzeum Kinemato-

grafii w £odzi. Nowa edycja

„Szafy” rusza ju¿ w paŸdzierniku.

Zapraszamy do naszego

kina.

Kino Praha - artystyczne aspiracje
Wspomnienia… Rok temu na jesieni wystartowaliœmy

z Przegl¹dem Filmów Kryminalnych. By³y takie tytu³y jak:

„Zabij mnie glino” Jacka Bromskiego, „Krótki film o za-

bijaniu” Krzysztofa Kieœlowskiego, czy kultowy „Pitbull”

Patryka Vegi. W ramach tego wydarzenie goœcili u nas

pisarze krymina³ów, którzy zostali skonfrontowani z praw-

dziwym policjantem i prywatnym detektywem w serii dys-

kusji panelowych. Zetkniêcie literackiej i filmowej fikcji z

rzeczywistoœci¹ w postaci autentycznych detektywów

by³o bardzo inspiruj¹cym doœwiadczeniem, zarówno dla

naszych widzów, jak i samych twórców.

Szukamy dla nich domu

Trzy kocurki w wieku oko³o 4 miesiecy, czarny, dymny

i szary pregowany, znalezione przy ruchliwej ulicy, pilnie

szukaj¹ domu.

Kotki s¹ zdrowe, odpchlone, odrobaczone i korzystaj¹

z kuwety. S¹ wyj¹tkowo spokojne i przyjazne.

Kontakt w sprawie adopcji: 533 062 928
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W trzeciej co do wielkoœci

dzielnicy Warszawy, z blisko 92-

tysiêczn¹ populacj¹ (wed³ug

danych GUS na koniec 2010

liczba mieszkañców Bia³o³êki

wynios³a dok³adnie 91 924) jest

co robiæ. Pomoc obejmuje oso-

by znajduj¹ce siê w trudnej sy-

tuacji ekonomicznej, dotkniête

sieroctwem, bezdomnoœci¹, po-

zbawione pracy, niepe³nospraw-

ne, ciê¿ko i d³ugotrwale choru-

j¹ce, doœwiadczaj¹ce przemo-

cy, dotkniête alkoholizmem lub

uzale¿nieniem od narkotyków.

Realizacji zadañ zwi¹zanych

z powy¿szymi dysfunkcjami

s³u¿¹ ustawowe obowi¹zki re-

alizowane przez OPS – przy-

znawanie i wyp³acanie œwiad-

czeñ, organizowanie pracy so-

cjalnej, prowadzenie i rozbudo-

wa adekwatnej do potrzeb in-

frastruktury socjalnej. We

wszystkich niemal kategoriach

osób, którym udzielono pomo-

cy w ubieg³ym roku, Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej zanotowa³

wzrosty, w stosunku do po-

przednich lat. Pomocy udzielo-

no 501 osobom ze wzglêdu na

trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹,

165 osobom bezdomnym, 238

bezrobotnym, 392 niepe³no-

sprawnym, 443 ciê¿ko chorym,

437 osobom bezradnym w

sprawach opiekuñczo – wycho-

wawczych, 20 doœwiadczaj¹-

cym przemocy w rodzinie, 135

dotkniêtym alkoholizmem i 27

osobom dotkniêtym narkoma-

ni¹, 19 uchodŸcom.

Zza suchych danych wyzie-

raj¹ problemy ludzi, do których

kierowane s¹ poszczególne

rozwi¹zania, wiêc skoncentru-

jemy siê tym razem na konkret-

nych programach wdro¿onych

w 2010. W problematyce prze-

mocy w rodzinie, bia³o³êcki

OPS wdro¿y³ we wspó³pracy z

Fundacj¹ Dzieci Niczyje, pro-

Pracowity rok bia³o³êckiego OPS
Przedstawione na przedwakacyjnej, czerwcowej sesji

sprawozdanie z dzia³alnoœci bia³o³êckiego Oœrodka

Pomocy Spo³ecznej, jak zwykle prezentuje ogrom pracy

wykonanej przez pracowników placówki.

Piknik na Targówku

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek

zaprasza 4 wrzeœnia w godz. 12.00-16.00

na piknik rodzinny przy ul. Lnianej 1

na terenie bursy im. H.Ch. Koefeda.

W programie gry i konkursy dla dzieci z opraw¹ muzyczn¹.

Zapraszamy dzieci, doros³ych i m³odzie¿ do korzystania z

bezp³atnej pomocy psychologów, pedagogów oraz innych

specjalistów. Pomagamy ca³ej rodzinie. Na Pradze dzia³amy

od 2002 r. Obecnie prowadzimy 3 oœrodki. W ka¿dym z nich

od wrzeœnia zaczynamy kolejny cykl bezp³atnych zajêæ. Dzie-

ciom oraz m³odzie¿y oferujemy indywidualn¹ pomoc psycho-

logów, a tak¿e zajêcia w grupach. Ich celem jest wsparcie

dziecka w rozwoju i wzmocnienie poczucia w³asnej warto-

œci. Chcemy pomóc dzieciom, by lepiej radzi³y sobie w gru-

pie rówieœniczej oraz w innych trudnych sytuacjach.

Dzieci, które maj¹ trudnoœci w szkole, mog¹ równie¿ skorzy-

staæ z pomocy pedagoga i logopedy. Doradca zawodowy mo¿e

natomiast pomóc gimnazjalistom i licealistom wybraæ dalsz¹ dro-

gê kszta³cenia, najlepsz¹ dla danej osoby. Robimy te¿ diagnozê z

integracji sensorycznej. Wa¿nym elementem naszej oferty s¹ ró¿-

norodne warsztaty umiejêtnoœci wychowawczych dla rodziców

dzieci ma³ych i dorastaj¹cych. Dziêki nim rodzice wzmacniaj¹

swoj¹ wiêŸ z dzieæmi, ucz¹ siê, jak wspieraæ je w rozwoju i roz-

wi¹zywaæ problemy wychowawcze. Prowadzimy równie¿ porad-

nictwo psychologiczne i psychoterapiê dla doros³ych, par, rodzin.

Zgodnie z nasz¹ misj¹, chcemy pomóc ca³ej rodzinie. Dla-

tego du¿e znaczenie ma oferowana przez nas terapia rodzin-

na; jest szans¹ na nauczenie siê nowych zachowañ i stworze-

nie autentycznej wiêzi miêdzy bliskimi sobie osobami. Wspie-

ramy te¿ rodziców, których dzieci chodz¹ na zajêcia. Dzieci w

wieku 3-5 lat, które nie uczêszczaj¹ do przedszkola, mog¹

przyjœæ na zajêcia edukacyjno-rozwojowe 2-4 razy w tygodniu

po kilka godzin. Korzystaj¹ równie¿ z pomocy logopedy i psy-

chologa. Doros³ym, którzy nie mog¹ znaleŸæ pracy, myœl¹ o

zmianie dotychczasowej lub chc¹ poznaæ swój potencja³, pro-

ponujemy spotkania z doradc¹ zawodowym.

Bezp³atne zajêcia skierowane s¹ w pierwszej kolejnoœci do osób

w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej. W ubieg³ym roku z naszej

pomocy skorzysta³o ok. 500 osób. Jeœli nasza pomoc nie bêdzie

dla kogoœ wystarczaj¹ca, wska¿emy miejsce, w którym mo¿e uzy-

skaæ dalsz¹ pomoc, najlepsz¹ w sytuacji, w jakiej siê znalaz³.

Bezp³atne zajêcia dla mieszkañców Warszawy prowadzimy

dziêki finansowaniu i dofinansowaniu Miasta Sto³ecznego War-

szawy (Biura Polityki Spo³ecznej, Biura Edukacji, Dzielnicy Bia³o-

³êka, Dzielnicy Praga – Pó³noc) oraz darowiznom firm i osób indy-

widualnych. Zapraszamy do naszych oœrodków w Warszawie:

Zespó³ Psychologiczno-Terapeutyczny „Nowodwory”

ul. Œwiatowida 63B/85 tel. 22 302 63 85 kom. 696 509 924;

Zespó³ Psychologiczno-Terapeutyczny „Zacisze”

ul. Pszczyñska 26 m 57 tel. 22 253 49 47, kom. 518 452 047;

Zespó³ Psychologiczno-Terapeutyczny „Z¹bkowska”

ul. Z¹bkowska 39 m 1, 2 tel. 22 619 42 67.

e-mail: sdr.zapisy@interia.pl

Katarzyna Szczepanek

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 24 sierpnia 2011 r., w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

dystrybucyjnej œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 10/9 z

obrêbu 4-01-27 przy ul. Gladioli 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 Budow-

nictwa 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.

gram profilaktyczny „Dobry ro-

dzic – dobry start”. Od ubieg³e-

go roku funkcjonuj¹ nowe gru-

py wsparcia – dla rodzin i osób

sprawuj¹cych opiekê nad dzieæ-

mi i doros³ymi z autyzmem i dla

rodziców dzieci z zespo³em Do-

wna. W koñcówce ubieg³ego

roku odby³o siê rozpoznaj¹ce

potrzeby, organizacyjne spotka-

nie rodziców dzieci z mózgo-

wym pora¿eniem dzieciêcym i

niepe³nosprawnoœci¹ intelektu-

aln¹. Kontynuuje dzia³alnoœæ

grupa wsparcia dla osób z cho-

rob¹ nowotworow¹.

Fantastycznie dzia³a i wci¹¿

poszerza sw¹ ofertê Centrum

Aktywnoœci Seniora – mo¿na tu

skorzystaæ m.in. zajêæ eduka-

cyjnych – komputerowych, jê-

zykowych i plastycznych; kul-

turalnych – tañce, dyskusyjny

klub filmowy, zespó³ poetycko-

muzyczny. Mi³oœnicy sportów

mog¹ grupowo uprawiaæ nor-

dic walking, wybraæ siê na ro-

werowy wypad, poskakaæ przy

muzyce. Na wielbicieli sportów

nieco bardziej pasywnych  cze-

kaj¹  bryd¿ lub szachy.

Nowoœci¹ jest wdro¿ony w

grudniu 2010 program „Klub

uchodŸcy”, skierowany do

przebywaj¹cych w Bia³o³êce

obcokrajowców, z grup¹

wsparcia dla osób odmien-

nych kulturowo, z warsztata-

ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 75/CP/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie

o ustaleniu 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, na wniosek inwestora –

p. Aleksandry Trzaszkowskiej, z³o¿ony dnia 31 maja

2011 r. i uzupe³niony dnia 30 czerwca 2011 r.

- decyzji nr 76/CP/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie

o ustaleniu 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, na wniosek inwestora – Mazowieckiej

Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy

Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,

z³o¿ony dnia 29 czerwca 2011 r.

- decyzji nr 77/CP/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie

zmiany ostatecznej decyzji nr 71/CP/2009 z dnia 14.10.2009 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej

na budowie kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci od

kana³u do granic nieruchomoœci wraz z infrastruktur¹

towarzysz¹c¹ w ul. ¯yrardowskiej, na terenie dzia³ek o

nr ew. 21, 47/2 z obrêbu 4-05-05, 18/10, 18/3, 18/1, 18/5,

18/9, 18/7 z obrêbu 4-05-06, 77/1, 77/2, 75/2 z obrêbu

4-05-10 w Warszawie w zakresie: dodania w treœci decyzji

dz. nr ew. 36/17 z obrêbu 4-05-05, zmiany za³¹cznika

graficznego, na wniosek inwestora – Miejskiego Przed-

siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie

S.A., z³o¿ony dnia 23 lipca 2011 r.

- decyzji nr 78/CP/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie

o ustaleniu 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,

na wniosek inwestora – 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.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz

w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta

m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ

zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania

oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub

za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego

og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

mi edukacyjnymi i plastyczny-

mi, z doradztwem prawnym i

specjalistycznym.

W ubieg³ym roku kontynu-

owano projekt systemowy

wspó³finansowany ze œrod-

ków Unii Europejskiej. By³a to

ju¿ trzecia edycja programu

pod nazw¹ „Reintegracja

spo³eczna i zawodowa osób

zagro¿onych wykluczeniem

spo³ecznym”.

Zaprezentowaliœmy tylko

niewielki wycinek dzia³alnoœci

bia³o³êckiego Oœrodka Pomo-

cy Spo³ecznej, dzia³alnoœci

prowadzonej samodzielnie,

b¹dŸ we wspó³pracy z ze-

wnêtrznymi instytucjami i or-

ganizacjami.                 (egu)

Oferta dla praskich rodzin
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SPO£ECZNE

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO

UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA

tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl

Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,

by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,

w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,

hiszpañskiego i francuskiego

Zapewniamy:

- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,

- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,

- ma³e grupy jêzykowe,

- naukê w kameralnych klasach,

- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,

- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,

- sta³¹ opiekê psychologa,

- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych

z nauczycielem,

- fakultety z ka¿dego przedmiotu,

- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.

Szczegó³ów szukaj na stronie:

www.3slo.pl

NISKIE CZESNE!   SZKO£A Z TRADYCJAMI!   100% ZDAWALNOŒCI MATUR!

Spokojny, kulturalny, z tzw.

kindersztub¹, bardzo utalen-

towany malarz i grafik. Jego

prace zawsze plasowa³y siê

na delikatnej granicy pomiê-

dzy tym, co widzialne i tym, co

niewidzialne. Odszed³ wielki

artysta i jak to z wielkimi bywa,

artysta niedoceniony. Pozo-

stawi³, nie dowierzaj¹ce temu

co siê sta³o, grono przyjació³,

praskich malarzy, rzeŸbiarzy i

Nie ¿yje Stefan S³awiñski
W pracowni Stefana S³awiñskiego Nowa Gazeta Pra-

ska zawsze by³a mile widziana. Mile widziani byli zreszt¹

wszyscy goœcie. Drzwi Magla, tak¹ bowiem nazwê nosi³a

pracownia artysty, sta³y otworem dla uczestników Pra-

skiej Nocnej Strefy Sztuki i Dni Pragi. 16 sierpnia drzwi

Magla zamknê³y siê cicho na wiecznoœæ, wraz z tragiczn¹

œmierci¹ Stefana S³awiñskiego.

grafików, którzy po s¹siedzku

maj¹ na Brzeskiej swoje pra-

cownie. Przede wszystkim

jednak pozostawi³ zrozpa-

czon¹ ¿onê i dwóch synów.

Stefan S³awiñski urodzi³ siê

w 1948 r. w Wa³brzychu. Za-

mi³owanie do sztuk plastycz-

nych mia³ w genach, jako cio-

teczny wnuk s³ynnego Tade-

usza Makowskiego. W 1979

ukoñczy³ Akademiê Sztuk

Piêknych w Poznaniu na Wy-

dziale Malarstwa Grafiki i

RzeŸby w pracowni prof. Wal-

demara Œwierzego i Tade-

usza Jackowskiego. Uprawia³

rysunek, malarstwo i grafikê.

Jego prace znajduj¹ siê w

zbiorach prywatnych w Pol-

sce, we W³oszech, w Holan-

dii, Szwecji, Niemczech, w

USA i w Kanadzie. Wystawia³

swoje prace w licznych gale-

riach w Warszawie, Poznaniu,

Koninie, Gorzowie Wielkopol-

skim i w Pile. Jedna z jego

wystaw odby³a siê w Rzymie.

W 2003 zilustrowa³ rysunka-

mi Tryptyk Rzymski  autorstwa

papie¿a Jana Paw³a II. Wysta-

wa odby³a siê w po³udniowo-

praskiej galerii Art Novum. Oto,

co o  rysunkach z tego cyklu

napisa³ po obejrzeniu wystawy

ks. Edward Osiecki SVD:

Wiêkszoœæ dzieci ma bardzo

podobne, zazwyczaj negatyw-

ne doœwiadczenia dotycz¹ce

doros³ych. Rodzice zawodz¹,

bo nie s¹ oparciem i nie chroni¹

przed zagra¿aj¹cym i zupe³nie

nierozpoznanym œwiatem. Na-

uczyciele nie s¹ przewodni-

kami pomagaj¹cymi ten œwiat

zrozumieæ, a jedynie nadzorca-

mi i egzekutorami. Dziecko wy-

chowuj¹ce siê w takim otocze-

niu bardzo silnie doœwiadcza

niemocy i alienacji. „Nic ode

mnie nie zale¿y”, „nikt mnie nie

rozumie” – podœwiadomie ka¿-

de z nich powtarza to jak man-

trê. Osiowe problemy emocjo-

nalne dziecka z marginesu to

wed³ug mnie, w wymiarze jed-

nostkowym: brak poczucia

mocy sprawczej i niskie (b¹dŸ

chwiejne) poczucie w³asnej

wartoœci. Natomiast w sferze

kontaktów spo³ecznych, dziec-

ko funkcjonuje w swoistym

„b³êdnym kole”: niezaspokojo-

na potrzeba akceptacji – fru-

stracja – agresja – brak kontak-

tów interpersonalnych – nieza-

spokojona potrzeba akceptacji.

Aby przerwaæ ten patogenny

przyczynowo-skutkowy ³añ-

cuch, nale¿y stworzyæ dziecku

realne mo¿liwoœci satysfakcjo-

nuj¹cych kontaktów spo³ecz-

nych, a w dalszej perspektywie

daæ szansê zbudowania wiêzi.

Aby proces ten móg³ dojœæ

do skutku, nie wystarcz¹ wyizo-

lowane, oderwane od siebie i

wyrwane z konkretnego spo-

³ecznego kontekstu „dzia³ania

pomocowe”. Niezbêdne jest

tworzenie kompleksowych, d³u-

gofalowych i realizowanych

przez profesjonalistów, progra-

mów œrodowiskowych. Taka

idea i taki sposób dzia³ania

przyœwiecaj¹ zespo³owi Stowa-

rzyszenia „Serduszko dla Dzie-

ci”, które od 1996 roku realizu-

je projekty z zakresu – szero-

ko pojêtej – pomocy spo³ecz-

nej. Organizacja sukcesywnie

poszerza swoj¹ ofertê. W po-

cz¹tkach dzia³alnoœci by³a to

jedna œwietlica socjoterapeu-

tyczna na Pradze Pó³noc;

obecnie Stowarzyszenie jest

baz¹ do realizacji wielu projek-

tów z zakresu psychoprofilak-

tyki, resocjalizacji, wyrównywa-

nia szans ¿yciowych i rozwoju

osobistego dzieci oraz m³odzie-

¿y z grup ryzyka.

Fundamentem dobrze funk-

cjonuj¹cego programu œrodowi-

skowego jest zespó³ jego reali-

zatorów. Wydaje siê to oczywi-

stoœci¹; niestety, mam nieodpar-

te wra¿enie, ¿e w Polsce system

kszta³cenia „pomagaczy” jest

niewydolny i nieadekwatny do

potrzeb przysz³ych beneficjen-

tów. Stowarzyszenie „Serdusz-

ko dla Dzieci”, kieruj¹c siê na-

czeln¹ zasad¹, ¿e osoba zawo-

dowo pomagaj¹ca innym lu-

dziom, sama jest podstawowym

narzêdziem w³asnej pracy, przy-

gotowa³o i realizuje projekt kom-

Projekt szkoleniowy „Serduszka dla Dzieci”
Œwiat dziecka, dorastaj¹cego w œrodowisku zagro¿onym

marginalizacj¹ spo³eczn¹, jest zhomogenizowany i p³aski. Ubo-
gi w wartoœci, doznania, ograniczony do „czterech œcian w³a-
snego podwórka”. Niezaspokojona pozostaje potrzeba mi³o-
œci, czu³oœci oraz bliskoœci emocjonalnej. A w sferze spo³ecz-
nej - potrzeba przynale¿noœci, co jest bardzo istotne w kontek-
œcie myœlenia o pojêciach takich, jak wspólnota i solidarnoœæ.

pleksowego szkolenia z zakre-

su psychopedagogiki i ekonomii

spo³ecznej. „Wszechstronny

wolontariusz realn¹ si³¹ organi-

zacji” to roczny projekt szkole-

niowy dofinansowany ze œrod-

ków Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich. Projekt adresowany jest

do grupy szeœædziesiêciu wolon-

tariuszy, studentów i pe³nolet-

nich licealistów, którzy myœl¹ o

pracy w organizacjach pozarz¹-

dowych b¹dŸ publicznych pla-

cówkach pomocy spo³ecznej.

Jedn¹ z bol¹czek akade-

mickiego kszta³cenia przy-

sz³ych pedagogów, psycholo-

gów czy „resocjalizatorów”

jest zachwianie proporcji po-

miêdzy wiedz¹ stricte teore-

tyczn¹, a wiedz¹ „opera-

cyjn¹”, niezbêdn¹ w póŸniej-

szej pracy zawodowej. W ra-

mach projektu, beneficjenci –

podzieleni na dwa modu³y

tematyczne: psychopedago-

gika i ekonomia spo³eczna –

uczestnicz¹ w treningu inter-

personalnym oraz cyklu dzie-

wiêciu weekendowych

warsztatów. Projekt „Ser-

duszka dla Dzieci” realizowa-

ny jest metodami aktywnymi.

W takiej formule przysz³y „po-

magacz” ma szansê uczenia

siê poprzez bezpoœrednie

doœwiadczanie. Uczestnicy

zostan¹ skonfrontowani z sy-

tuacjami, które z du¿ym praw-

dopodobieñstwem napotkaj¹

jako przyszli pracownicy sek-

tora spo³ecznego.

Projekt sk³ada siê z dwóch

odrêbnych modu³ów, ponie-

wa¿ nowoczesna i skuteczna

organizacja pomocowa to

zarówno pracownicy bezpo-

œrednio pracuj¹cy z klientem

(do nich adresowana jest

„psychopedagogika”) jak i

„pion organizacyjny”, rozwija-

j¹cy wizjê, buduj¹cy strategiê

i dbaj¹cy o marketing organi-

zacji. Aby sprostaæ wymogom

aktualnych warunków, orga-

nizacje pozarz¹dowe winny

równie¿ szukaæ sojuszników

i partnerów biznesowych. I o

takiej wspó³pracy miêdzysek-

torowej równie¿ bêd¹ uczyæ

siê beneficjenci projektu

„Wszechstronny wolontariusz

realn¹ si³¹ organizacji”.

Je¿eli to, co powy¿ej w ja-
kikolwiek sposób Ciê zainte-
resowa³o… mamy jeszcze kil-
ka – ale dos³ownie kilka!!! –
wolnych miejsc. Odsy³am na
www.serduszkowywolontariat.pl.
Udzia³ w projekcie jest
bezp³atny.

Adam Nyckowski

dokoñczenie ze str. 1

Autobusy na tory
osobowe, ciê¿arowe i autobu-

sy, a po pustym moœcie tram-

wajowym co jakiœ czas prze-

mknie tramwaj. Obawia siê i

tego, ¿e tu¿ po otwarciu Mo-

stu Pó³nocnego, miejscy de-

cydenci, z uporem godnym

lepszej sprawy, na obu jezd-

niach mostów samochodo-

wych wyznacz¹ bus-pasy,

które o jedn¹ trzeci¹

zmniejsz¹ przepustowoœæ ko-

lejnej sto³ecznej arterii. Czy-

telnik pisze – Wyznaczanie

bus-pasów to chory pomys³.

Efekt – dramatyczne korki na

pozosta³ych pasach, zmarno-

wane tysi¹ce litrów paliwa i

zszargane nerwy kierowców.

Trzeba natychmiast rozpo-

cz¹æ prace przystosowuj¹ce

trasê Mostu Pó³nocnego do

kursowania autobusów po

moœcie tramwajowym, póki

jeszcze trwa budowa, ¿eby

potem nie by³o za póŸno.

Uspokajamy Czytelnika. Most

tramwajowy Mostu Pó³nocnego

jest pod wzglêdem technicz-

nym w pe³ni przygotowany na

ewentualne przyjêcie ruchu

autobusów. Zapewni³a nas o

tym Ma³gorzata Gajewska z

Biura Prasowego Zarz¹du

Miejskich Inwestycji Drogo-

wych – Most tramwajowy nie

wymaga ¿adnych przeróbek

ani dodatkowych inwestycji.

Bêd¹ siê po nim mog³y poru-

szaæ pojazdy komunikacji

miejskiej; oczywiœcie, jeœli zaj-

dzie taka potrzeba. Oczywi-

œcie, to nie my bêdziemy de-

cydentem w tej sprawie. Ba-

dania przepustowoœci mostu

bêd¹ prowadzone od momen-

tu rozpoczêcia jego eksploata-

cji i jeœli siê oka¿e, ¿e autobu-

sy blokuj¹ szybki przejazd po

moœcie samochodów osobo-

wych, In¿ynier Ruchu m.st.

Warszawy podejmie decyzjê o

wpuszczeniu pojazdów komu-

nikacji miejskiej na most tram-

wajowy. Jedyne koszty, jakie

– ewentualnie – bêd¹ siê wi¹-

zaæ z takim rozwi¹zaniem, to

koszty zmiany organizacji ru-

chu. G³ównie chodzi o ozna-

kowanie pionowe i poziome i

przeprogramowanie sygnali-

zacji œwietlnej.

(egu)

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek

przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej

Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl w dniu

25.08.2011 r. zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do

publicznej wiadomoœci wykaz nr 3/2011 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz

ich najemców wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste

u³amkowej czêœci gruntu.

Jesteœmy œwiadkami, jak

poezja Jana Paw³a II i malar-

stwo Stefana S³awiñskiego

wzajemnie siê przenikaj¹ i do-

pe³niaj¹. Prezentowane ry-

sunki artysty czerpi¹ sw¹ in-

spiracjê z Tryptyku Rzymskie-

go, ale wizja artysty wykracza

poza zwyk³e „ilustrowanie”.

Artysta usi³uje niejako wejrzeæ

w serce autora poezji i w pla-

stycznej formie pokazaæ, czym

jest refleksja nad darem mi³o-

œci, cudem stworzenia, prze-

znaczeniem i misj¹ cz³owieka.

Forma, któr¹ wybra³ artysta,

wymaga ogromnego wysi³ku i

precyzji szczegó³ów, podob-

nie jak poezja Jana Paw³a II,

która starannie dobiera s³owo,

by wyraziæ g³êbiê przemyœleñ.

Stefan S³awiñski nada³ swym

pracom oryginalny „tryptycz-

ny” charakter, nawi¹zuj¹c w

ten sposób do papieskiego

tryptyku, w którym ka¿da myœl

zawiera potrójne dno.

Jak to jest, ¿e odchodzi cz³o-

wiek, który tyle jeszcze mia³ pla-

nów, tyle jeszcze mia³ do zrobie-

nia? Na to pytanie – jak zwykle

zreszt¹ – nie ma odpowiedzi.

Pozosta³y prace Stefana S³a-

wiñskiego, bardzo wiele dzie³,

które ogl¹da siê z wielk¹ przy-

jemnoœci¹. Prace, które pozwa-

laj¹ dojrzeæ jakiœ ³ad w naszej

niespokojnej egzystencji i otrzeæ

siê o to, co niewidzialne ...

El¿bieta Gutowska

Nierozwi¹zalni
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

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

- decyzji nr 70/CP/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej

DN 100 mm w ulicy Olesin i drodze dojazdowej na dz. nr ew. 37/1, 38, 40/3, 41/1, 42/12,

42/11, 34/1 z obrêbu 4-16-04 przy ul. Olesin w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

na wniosek inwestora - Development P.B. „RemaTec” Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowa,

z³o¿ony dnia 14 kwietnia 2011 r.

- decyzji nr 71/CP/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego

wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ w ul. Polnych Kwiatów i ul. Piskl¹t na dz. nr ew. 2/1,

21/5, 21/6, 21/7, 21/8, cz. 21/10, 18 z obrêbu 4-05-02, 80/1, 80/3, 80/2, 80/4, 37/42,

37/43, 37/14, 37/44, 98, 99 z obrêbu 4-17-10, 29/4 z obrêbu 4-04-24 w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, z³o¿ony dnia 17 czerwca 2011 r. i uzupe³niony dnia

22 czerwca 2011 r.

- decyzji nr 72/CP/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawia o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego

ciœnienia PE 90 mm na dz. nr ew. 79, 34/7, 28, 27, 26 z obrêbu 4-07-05 przy ul. Szlacheckiej

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,

02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 17 czerwca 2011 r.

- decyzji nr 73/CP/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu 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, na dz. ew. nr 1, 3/1 i 4 w obrêbie 4-06-15

oraz nr 35/2 w obrêbie 4-06-11 przy ul. Modliñskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

na wniosek inwestora - Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej SA.,

ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa, reprezentowanego przez p. El¿bietê ̄ ochowsk¹,

z³o¿ony dnia 22 czerwca 2011 r.

- decyzji nr 74/CP/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej

dystrybucyjnej PE 110, PE 63 i PE 40 mm na dz. nr ew. 2, 40, 37/6, 27/10, 28/5, 29,

30, 31, 32/14, 38, 34, 35/6, 35/7, 49/1, 50/1, 51/1, 51/4, 52/1, 52/3, 52/10, 51/3, 50/3, 49/11,

49/10, 59, 56/7, 71, 36/1, 36/7, 36/16, 42, 43, 44, 46. 47/2, 47/3, 47/1, 48, 49/2, 49/3,

49/6, 52/4, 53/1, 54/9, 55, 58 z obrêbu 4-16-03, dz. nr ew. 31/11, 31/12 z obrêbu 4-16-06,

dz. nr ew. 11/2, 1 z obrêbu 4-16-07 przy ul. Olesin oraz ul. Kobia³ka w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy, na wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,

z³o¿ony dnia 1 czerwca 2011 r.

POUCZENIE

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

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

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

poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej

og³oszenia.

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

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

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

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

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

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

korzystanie z nieruchomoœci lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny

z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,

w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania

za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci lub jej czêœci lub

zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu -

mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci nieruchomoœci.

Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a, prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê,

która nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci (Art. 58.2, 36,

37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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

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

Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

szczeni¹t, samic z oseskami,

zwierz¹t agresywnych czy wy-

magaj¹cych kwarantanny. Kon-

trolerzy schronisk dla zwierz¹t

stwierdzili równie¿, ¿e psy znaj-

duj¹ce siê w oœrodkach nie by³y

szczepione przeciwko wœciekliŸ-

nie lub ¿e szczepione by³y rza-

dziej ni¿ raz do roku.

Na konferencji prasowej

przedstawione zosta³y informa-

cje, dotycz¹ce kontroli 17 schro-

nisk na Mazowszu w latach

2009 i 2010 r. Wynika³o z nich,

¿e w 2009 r. przeprowadzono

wiêcej kontroli ni¿ rok póŸniej.

W ci¹gu tego roku pogorszy³y

siê warunki finansowe placó-

wek, zajmuj¹cych siê opiek¹

nad zwierzêtami. To z kolei po-

wodowa³o nawarstwianie siê z

roku na rok kolejnych niezbêd-

nych napraw i modernizacji.

St¹d te¿ sytuacja bytowa czê-

œci schronisk w znacz¹cym

stopniu odbiega od standardów

okreœlonych przepisami prawa.

Na konferencji mówiono te¿ o

jakoœci funkcjonowania po-

szczególnych schronisk dla

zwierz¹t. W wyniku kontroli

przeprowadzonej w 2010 r.

przez powiatowych i wojewódz-

kich lekarzy weterynarii, wstrzy-

mano dzia³alnoœæ dwóch placó-

wek: w Józefowie oraz Celesty-

nowie. Z informacji zamieszczo-

nych w raporcie o problemie

bezdomnoœci zwierz¹t na tere-

nie województwa mazowieckie-

go, wynika, ¿e zamkniêcie któ-

regokolwiek schroniska mo¿e

wp³yn¹æ negatywnie na pozo-

sta³e oœrodki, g³ównie dlatego,

¿e brakuje w nich miejsc dla po-

zosta³ych podopiecznych, któ-

rzy zostaliby przetransportowa-

ni z zamkniêtej w³aœnie placów-

ki. Schroniska nie chc¹ ze sob¹

wspó³pracowaæ. Znamienne

jest to, ¿e np. w 2009 r. w schro-

nisku dla bezdomnych zwierz¹t

w Celestynowie o 139% prze-

kroczona by³a liczba pod-

opiecznych w stosunku do

miejsc, podczas gdy kilka mniej-

szych schronisk dysponowa³o

ponad 200 wolnymi miejscami.

Do tych schronisk zalicza³a siê

m.in. Sita P³ocka Gospodarka

Komunalna Sp. z.o.o., w której

do maksymalnej, przewidzianej

liczby zwierz¹t brakowa³o 89

(46%). Drugim wyró¿nionym

oœrodkiem na terenie Mazow-

sza by³o schronisko dla bez-

domnych zwierz¹t w Milanów-

ku. Równie¿ tam nie odnotowa-

dokoñczenie ze str. 1

no przegêszczenia zwierz¹t, a

dokumentacja podopiecznych

prowadzona by³a nale¿ycie. Na

jej wyró¿nienie (podobnie

zreszt¹ jak schroniska Sita

P³ocka) wp³ywa³ fakt, i¿ ta pla-

cówka nie wspó³pracowa³a z

¿adnym innym schroniskiem dla

zwierz¹t.

Zdaniem inspekcji wetery-

naryjnej, w chwili podjêcia de-

cyzji przez powiatowego leka-

rza weterynarii o zamkniêciu

schroniska, nie wiadomo do

koñca, na kim spoczywa obo-

wi¹zek zapewnienia dalszego

bytu podopiecznym. Fakt ten

dotyczy w szczególnoœci du-

¿ych oœrodków dla bezdom-

nych zwierz¹t, które opiekuj¹

siê ponad 1000 psów i kotów.

Schronisko na warszawskim

„Paluchu”, charakteryzowa³o

siê wysokim przegêszczeniem

wynosz¹cym 125% maksy-

malnej liczby zwierz¹t, jak¹ po-

winno pomieœciæ. Jednak na

chwilê obecn¹ nic nie wskazu-

je, by inspekcja weterynaryjna

zamierza³a je zamkn¹æ. Stra¿

miejska codziennie dostarcza

tam z³apane zwierzêta, które

zosta³y porzucone przez swo-

ich w³aœcicieli. W okresie let-

nim sytuacja jeszcze siê po-

garsza, przede wszystkim z

powodu urlopów w³aœcicieli

zwierz¹t. Bardzo czêsto scho-

rowane i wycieñczone zwie-

rzêta ratuje szybka interwen-

cja lekarza dy¿urnego schro-

niska. To dziêki jego interwen-

cji zwierzak mo¿e dostaæ szan-

se na adopcjê i lepsze ¿ycie.

Œwiatowy Dzieñ Zwierz¹t ob-

chodzony jest 4 paŸdziernika. Z

tej okazji Pedigree oraz Whiskas

zorganizowali akcjê miêdzy 15

sierpnia a 15 grudnia o nazwie:

„Stop pustym miskom – poma-

gamy schroniskom”. Patroni im-

prezy przeznaczyli na ten cel 2

miliony posi³ków dla potrzebuj¹-

cych czworonogów z polskich

schronisk. Do dnia dzisiejszego

liczba przekazanych posi³ków

bliska jest 240 000. W zesz³ym

roku organizatorzy akcji „Œwiato-

wy Dzieñ Zwierz¹t 2010. Kupu-

j¹c – pomagasz” przekazali po-

nad 1000000 posi³ków. Szczegó-

³owe informacji dotycz¹cych ak-

cji „Stop pustym miskom – poma-

gamy schroniskom” znajduj¹ siê

na: www.posilekdlaschroniska.pl

oraz na facebooku.                RD

Wypadek

Nasz samochód jecha³ z du¿¹ szybkoœci¹ w

kolumnie innych pojazdów. Naraz k¹tem oka

spostrzeg³am, jak ma³y, bia³y piesek wprost z

chodnika wskakuje na jezdniê przed nami.

S³ychaæ by³o lekkie stukniêcie. Samochód ude-

rzy³ zwierz¹tko i najprawdopodobniej odrzuci³ je

dalej, bo nie czu³am, by wpad³o pod ko³a. Kierow-

ca mimo moich próœb nawet siê nie zatrzyma³,

twierdz¹c, ¿e to zbyt niebezpieczne. Ten smutny

wypadek zdarzy³ siê kilkadziesi¹t lat temu, ale jego

wspomnienie przeœladuje mnie do dzisiaj.

Zapewne wielu z Pañstwa podró¿uj¹c podczas

wakacji natknê³o siê na le¿¹ce na poboczu lub jezdni

zwierzê. Mo¿e nawet ktoœ mia³ nieszczêœcie potr¹-

ciæ psa, kota, lisa lub sarnê? Kto z Was zatrzyma³

siê i sprawdzi³, w jakim jest stanie i co mo¿ecie dla

niego zrobiæ? Niestety, zazwyczaj mijane jest obo-

jêtnie, pozostawiane bez pomocy. Jeœli le¿y na szo-

sie, dostaje siê pod ko³a kolejnych pojazdów. Jeœli

znajduje siê na poboczu i jest ranne, czeka je wiele

godzin lub dni umierania. A przecie¿ to ¿ywa istota,

która podobnie jak cz³owiek odczuwa ból i cierpi.

W ci¹gu minionych lat ¿ycia niejednokrotnie

mia³am pecha natkn¹æ siê na takie przejechane

lub potr¹cone zwierzê. W wiêkszoœci wypadków

by³o nie¿ywe, jednak kilka razy rannego psa za-

branego z pobocza uda³o siê uratowaæ. Pamiê-

tacie mo¿e suczkê Kruszynkê, na której leczenie

i rehabilitacjê zbieraliœmy pieni¹dze za poœred-

nictwem NGP? By³a w³aœnie ofiar¹ wypadku i

gdyby nie zatrzyma³ siê przy niej dobry cz³owiek,

dawno by nie ¿y³a. Dzisiaj Kruszka jest zdrowa i

szczêœliwa w nowym, kochaj¹cym domu.

Jak udzieliæ pomocy

Najczêœciej jest tak, ¿e ludzie odczuwaj¹ wspó³czu-

cie w stosunku do zwierzêcia bêd¹cego ofiar¹

wypadku, jednak nie wiedz¹, jak siê zachowaæ,

boj¹ siê k³opotów lub zwyczajnie nie chce im siê

podejmowaæ próby udzielenia mu pomocy. O ile

bowiem wiadomo, co trzeba zrobiæ, gdy na dro-

dze zdarza siê wypadek, w którym poszkodowa-

ni s¹ ludzie, nie ma wypracowanych i powszech-

nie znanych procedur, gdy ofiar¹ jest zwierzê.

Przepisy mówi¹, ¿e jeœli potr¹cimy zwierzê,

mamy obowi¹zek zapewniæ mu stosown¹ pomoc

lub zawiadomiæ w³aœciwe s³u¿by. Œwiadome po-

zostawienie go bez pomocy jest przestêpstwem

zarówno wg Ustawy o ochronie zwierz¹t jak i Pra-

wa o ruchu drogowym (w tym wypadku uznaje siê

zwierzê za przedmiot, który móg³by zak³óciæ bez-

pieczeñstwo ruchu). Jeœli jesteœmy œwiadkami

potr¹cenia i widzimy, ¿e sprawca ucieka z miej-

sca wypadku, mo¿emy spisaæ jego numery reje-

stracyjne. Zawsze powinniœmy siê zatrzymaæ, by

oceniæ sytuacjê i podj¹æ odpowiednie kroki. Na-

wet, gdy zwierzê siê nie rusza i jest zakrwawione,

nie musi byæ martwe i nasze dzia³ania byæ mo¿e

uratuj¹ mu ¿ycie. Przede wszystkim zabezpiecz-

my miejsce wypadku, by wyeliminowaæ dalsze za-

gro¿enie. W przypadku psa lub kota sprawa wy-

daje siê prostsza. Zabierzmy zwierzê z jezdni i

jak najszybciej postarajmy siê zapewniæ mu opie-

kê weterynaryjn¹. Na terenie miasta i w jego po-

bli¿u mo¿emy prosiæ o pilny przyjazd ekopatrolu

Stra¿y Miejskiej (nr. alarmowy 986). Gdyby trze-

ba by³o czekaæ zbyt d³ugo lub jesteœmy poza za-

siêgiem takiej pomocy, postarajmy siê sami do-

starczyæ zwierzê do najbli¿szego gabinetu wete-

rynaryjnego. Poza miastem dowiedzmy siê o we-

terynarza w okolicznych wsiach, pytaj¹c miesz-

Zwierzê na drodze!
kañców lub so³tysa. Po udzieleniu zwierzêciu

pierwszej pomocy bêdzie mo¿na myœleæ o dzia-

³aniu bardziej specjalistycznym. Do samochodu

przenosimy zwierzê najlepiej na czymœ sztywnym,

delikatnie je przesuwaj¹c, np. podk³adaj¹c pod

cia³o jakiœ materia³. Gdy jest krwotok, na ranê k³a-

dziemy gazê lub inny materia³ i przyciskamy rêk¹.

Podejrzewaj¹c z³amania starajmy siê w miarê

mo¿liwoœci nie dotykaæ uszkodzonych miejsc. Jeœli

pies jest przytomny i boimy siê, ¿e w szoku mo¿e

ugryŸæ, mo¿emy zawi¹zaæ mu pysk szmatk¹, ale

koniecznie trzeba przedtem sprawdziæ, czy nie ma

k³opotów z oddychaniem. Jeœli nie oddycha, mo-

¿emy spróbowaæ reanimacji. W ksi¹¿ce „Pies i kot.

Pierwsza pomoc w nag³ych wypadkach” czytamy:

„Jedn¹ rêk¹ zamknijmy pysk zwierzêciu, przy³ó¿-

my usta do jego nosa i wprowadŸmy powietrze

do p³uc dwoma krótkimi dmuchniêciami. Konty-

nuujmy sztuczne oddychanie przeprowadzaj¹c 15-

20 oddechów na minutê, do czasu, a¿ zwierzê za-

cznie oddychaæ.” Jeœli nie wyczuwamy bicia ser-

ca: „Uciskamy klatkê piersiow¹ na g³êbokoœæ 1

cm, od 80 do 100 razy na minutê”. W ten sposób

reanimujemy zwierzê a¿ do czasu objêcia go fa-

chow¹ pomoc¹. Jeœli dzi¹s³a s¹ nienaturalnie bia³e

lub jest zimno, okryjmy psa kocem, ¿eby uchroniæ

go przed dalszym wych³odzeniem.

Gdy ofiar¹ jest niedu¿e dzikie zwierzê, mo-

¿emy równie¿, zachowuj¹c œrodki ostro¿noœci,

postaraæ siê dostarczyæ je do lecznicy. W wiêk-

szych miastach zazwyczaj s¹ takie, które przyj-

muj¹ te¿ zwierzêta dzikie. Zwykle tak¿e na te-

renie ogrodów zoologicznych znajduj¹ siê azy-

le, w których udzielana jest im pomoc. Telefo-

nujmy do Stra¿y Miejskiej, powinna przej¹æ od

nas zwierzê lub udzieliæ dok³adnych informacji.

Jeœli zwierzê jest du¿e, pozostaje nam zawia-

domienie odpowiednich organów. Naj³atwiej jest

zadzwoniæ pod nr 112. Mo¿na te¿ postaraæ siê

skontaktowaæ z najbli¿szym nadleœnictwem. Je-

œli to mo¿liwe, warto poczekaæ i dopilnowaæ, ¿eby

zawiadomione przez nas s³u¿by dotar³y na miej-

sce. Zakres naszej pomocy zale¿eæ bêdzie od

tego, na ile mo¿emy i chcemy siê zaanga¿owaæ.

Unikn¹æ wypadku

Bezpieczeñstwo zwierz¹t na jezdni zale¿y g³ów-

nie od nas, kierowców. Na terenach zabudowanych

zawsze mo¿emy spotkaæ biegaj¹ce luzem psy czy

zwierzêta gospodarskie, dlatego konieczne jest tu

zmniejszenie prêdkoœci i wzmo¿ona uwaga. Z kolei

przeje¿d¿aj¹c przez las mo¿emy natkn¹æ siê na jego

rozmaitych mieszkañców. Zawsze trzeba zwracaæ

uwagê na znaki drogowe ostrzegaj¹ce przed wzmo-

¿onym ruchem zwierz¹t. Szczególnie niebezpieczn¹

por¹ jest noc. Wydaje siê, ¿e droga jest pusta, ale

to tylko z³udzenie, w ka¿dej chwili mo¿e na ni¹ wtar-

gn¹æ pies lub dzikie zwierzê. Czêsto zdarza siê, ¿e

przechodz¹ce drogê zwierzêta nieruchomiej¹ oœle-

pione œwiat³ami samochodu. Trzeba wtedy daæ sy-

gna³ klaksonem, mrugn¹æ œwiat³ami. I liczyæ siê z

tym, ¿e zwierzêta mog¹ iœæ stadem i za jedn¹ sarn¹

czy dzikiem pojawi¹ siê kolejne. Wystarczy chwila

nieuwagi… A pamiêtajmy, ¿e zderzenie z wiêkszym

zwierzêciem mo¿e stanowiæ powa¿ne niebezpie-

czeñstwo tak¿e dla nas.

¯yczê Pañstwu tylko piêknych i szczêœliwych

spotkañ ze zwierzêtami, ale zawsze warto byæ

przygotowanym i umieæ siê zachowaæ tak¿e w

takich trudnych sytuacjach.

Renata Markowska - Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

Schroniska pod lup¹
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SEZON KULTURALNY 2011/2012 w Domu Kultury „Zacisze”

ul. Blokowa 1, tel. (22) 743 87 10, 679 84 69, www.zacisze.waw.pl

Rozpoczynamy nowy sezon kulturalny

2011/2012. Przygotowaliœmy dla Pañstwa

bogat¹ ofertê obejmuj¹c¹ zajêcia

codzienne oraz warsztaty sobotnie.

Zapraszamy na

OTWART¥ NIEDZIELÊ ARTYSTYCZN¥

11 wrzeœnia 2011, godz. 16.00-18.00,

wstêp wolny.

Bezp³atne zajêcia plastyczne i manualne dla dzieci.

Nowoœæ: mikromodelarstwo i gry strategiczne, na które

zapraszamy w tym dniu i w ca³ym sezonie.

Pokaz tañca boogie woogie w wykonaniu par dzieciêcych z

Klubu Boogie Rock.

Rodzicom zapewniamy pe³n¹ informacjê o zajêciach, które

zaplanowaliœmy w sezonie kulturalnym 2011/2012.

Spotkania organizacyjne: 12-15 wrzeœnia. Szczegó³owe

informacje na www.zacisze.waw.pl i w sekretariacie DK

Zacisze.

MUZYKA

ABRAKADABRA

Dzieciêcy zespó³ wokalno-taneczny. Nauka piosenek, praca

z mikrofonem, barwne stroje, udzia³ w koncertach i konkursach.

Zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w czwartek, godz. 16.00-19.00.

MA£Y MUZYK

Dzieci bawi¹ siê dŸwiêkiem, ucz¹ siê interpretacji piosenek,

poznaj¹ nutki.

Nauka gry na keyboardzie i nauka piosenek dla dzieci w wieku

przedszkolnym, zajêcia indywidualne. Zajêcia w poniedzia³ek,

wtorek lub pi¹tek (30 minut).

KEYBOARD

Nauka gry na instrumentach klawiszowych.

Zajêcia indywidualne w poniedzia³ek lub czwartek (45 minut).

PIANINO

Zajêcia indywidualne w pi¹tek (45 minut).

GITARA

Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej.

Zajêcia w poniedzia³ek, wtorek lub œrodê (45 minut).

ŒPIEW KLASYCZNY

Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty

interpretacji pieœni i arii.

Zajêcia indywidualne w pi¹tek, termin do uzgodnienia (40 minut).

PLASTYCZNE I MANUALNE

ARTYSTYCZNY MALEC

Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajêcia plastyczne

dla maluszków. Dzieci poznaj¹ barwy, fakturê, materia³

i uruchamiaj¹ wyobraŸniê. Taniec rozbudza poczucie

rytmu, poprawia koordynacjê ruchow¹ dzieci.

Zajêcia dla dzieci w wieku 3-4 lata we wtorek:

taneczne: godz. 16.00-16.30, plastyczne: godz. 16.35-17.05;

Zajêcia dla dzieci w wieku 5-7 lat w pi¹tek:

plastyczne: godz.16.00-16.30, taneczne: godz. 16.35-17.05.

MA£Y ARTYSTA

Zajêcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzieci bawi¹c

siê ró¿nymi materia³ami, realizuj¹ swoje pomys³y i rozwijaj¹

siê manualnie. Wykorzystuj¹c swoj¹ wyobraŸniê, maj¹ pe³n¹

swobodê interpretacji.

Zajêcia w œrodê, godz. 17.15-17.55.

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA

Zajêcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat:

Balet - nauka tañca klasycznego, praca nad synchronizacj¹ ruchu;

Plastyczne - rozwijanie wyobraŸni, wykonywanie elementów

scenografii.

Zajêcia w poniedzia³ek:

Grupa pocz¹tkuj¹ca dla dzieci w wieku 5-9 lat

plastyczne: godz. 15.25-16.10, balet: godz. 16.15-17.00.

Kontynuacja dla dzieci w wieku 5-7 lat

plastyczne: godz. 16.15-17.00, balet: godz. 17.05-17.50.

Kontynuacja dla dzieci w wieku 7-9 lat

plastyczne: godz. 17.05-17.50, balet: godz. 17.55-18.40.

GA£GANKOWY ŒWIAT

Patchwork, artystyczne torebki, wykorzystanie koralików i in-

nych elementów ozdobnych.

Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y we wtorek, godz. 17.30-19.00.

DECOUPAGE

Stare jak nowe, nowe jak stare. Warsztaty ozdabiania przed-

miotów technik¹ serwetkow¹ i nie tylko.

Zajêcia w czwartek, godz. 17.00-19.00.

WOD¥ MALOWANE

Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach

wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz.

Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 18.00-20.00.

WITRA¯

Warsztaty robienia witra¿y metod¹ Tiffany’ego.

Zajêcia we wtorek, godz. 16.30-19.30.

FILCOWANIE

Tworzenie bi¿uterii z we³ny o¿ywionej ciep³em r¹k.

Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w œrodê, godz. 18.00-20.00.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych:

poniedzia³ek, godz. 13.45-15.15 (1,5h),

wtorek, godz. 14.45-16.45 (2h), 17.00-20.00 (3h),

œroda, godz. 15.15-16.45 (1.5h),

czwartek, godz. 14.15-15.45 (1.5h).

pi¹tek godz. 16.00-18.00.

SZKO£A RYSUNKU I MALARSTWA

Dla m³odzie¿y i doros³ych. Szkic, rysunek, postaæ, martwa

natura… Szczegó³owy program na www.zacisze.waw.pl

Zajêcia w œrodê, godz. 17.00-19.00.

NITK¥ INSPIROWANE

Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane obrusy,

serwetki i elementy dekoracyjne.

Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wtorek, godz.

15.00-17.00.

TKACTWO ARTYSTYCZNE

Zajêcia w poniedzia³ek i czwartek, godz. 16.00-20.00.

TEATR i HORYZONTY

DZIECIÊCY TEATRZYK „PINOKIO”

Zajêcia teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Zajêcia w czwartek, godz. 17.00-19.00.

PRACOWNIA MIKROMODELARSTWA

I GIER STRATEGICZNYCH „U£AN”

Wykonywanie modeli i figurek oraz rozgrywanie bitew

z ró¿nych okresów historycznych. Zajêcia dla m³odzie¿y

od IV klasy szko³y podstawowej.

Zajêcia w pi¹tek, godz. 17.00-20.30.

STREFA ROZWOJU

Praktyczne warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y rozwijaj¹ce

samoœwiadomoœæ, ucz¹ce kontrolowania emocji i radzenia

sobie w trudnych sytuacjach.

Spotkania we wtorek, godz. 17.30 i 18.30.

AKADEMIA MALUCHA

Zabawy ogólnorozwojowe, umuzykalnienie, taniec, gimnastyka,

plastyka. Codzienne zajêcia dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Art KUCHNIA

Rodzinne gotowanie artystyczne i zdrowe. Kuchnie œwiata.

Sztuka nakrywania sto³u.

Zajêcia w czwartek, godz. 17.30-19.00.

JÊZYK ANGIELSKI

Ró¿ne grupy wiekowe i stopnie zaawansowania.

Zajêcia w œrodê i pi¹tek dla uczniów szkó³ podstawowych

i gimnazjalnych.

W ZACISZU S£AWY

Gie³da talentów i inicjatyw animatorskich, przegl¹d twórczoœci

artystycznej i dzia³añ kulturalnych.

Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w œrody, zgodnie

z harmonogramem, w godz. 19.00- 21.00 w Galerii

DK Zacisze.

TANIEC

BREAKDANCE

Breakdance pozwala na dowolnoœæ ruchow¹, funkcjonuje

poza normami, nie jest zamkniêty w uk³adach ani rytmach,

ale wymaga du¿ej sprawnoœci fizycznej. Daje mo¿liwoœæ

wyzwolenia osobistej ekspresji.

Zajêcia: dla pocz¹tkuj¹cych w poniedzia³ek, godz. 15.00-16.00;

dla zaawansowanych w czwartek, godz. 19.00-20.30.

DZIECIÊCY ZESPÓ£ TAÑCA LUDOWEGO

Nauka tañców regionalnych i narodowych oraz przyœpiewek

ludowych. Zajêcia dla dzieci z klas III-VI szko³y podstawowej.

Zajêcia dwa razy w tygodniu: w poniedzia³ek, godz. 16.30-18.00

i czwartek, godz. 16.00-17.00.

ARTYSTYCZNY MALEC

Zabawy taneczno-rytmiczne oraz zajêcia plastyczne dla dzieci

w wieku 3-7 lat. 2 grupy.

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA

Zajêcia plastyczno-baletowe dla dzieci w wieku 5-9 lat. 3 grupy.

TANIEC NOWOCZESNY

Z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³czesnego

dla pocz¹tkuj¹cych w wieku 7-14 lat.

Zajêcia we wtorek, godz. 16.30-17.30.

FORMACJA FAME

Taniec nowoczesny. Uk³ady choreograficzne. M³odzie¿

w wieku 9-18 lat.

Zajêcia we wtorek, godz. 17.30-19.00 i w pi¹tek, godz. 17.05-18.30.

ZESPÓ£ SZTAJEREK Z TARGÓWKA

Poznawanie folkloru miejskiego poprzez taniec. Wspólne

spotkania gwarantuj¹ dobr¹ zabawê i twórczy klimat

artystyczny. Zajêcia dla osób pe³noletnich z poczuciem

humoru.

Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 19.00-21.30.

TANIEC SOLO

Elementy ró¿nych form tanecznych poprawiaj¹ce kondycjê

psychiczn¹ i fizyczn¹.

Zajêcia w czwartek, godz. 20.30-21.30.

TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROS£YCH

Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha, disco i wspólna

zabawa.

Grupa pocz¹tkuj¹ca - zajêcia we wtorek, godz. 20.30-22.00.

Grupa kontynuuj¹ca (po uzgodnieniu z instruktorem) - zajêcia

w œrodê, godz. 20.30-22.00.

Grupa zaawansowana (po uzgodnieniu z instruktorem) -

zajêcia w pi¹tek, godz. 20.30-22.00.

XV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Pierwsza uchwa³a dotyczy-

³a obsadzenia mandatu rad-

nego: w zwi¹zku z wygasze-

niem mandatu Barbary Way-

dy-Bartyzel - na jej miejsce

wst¹pi³a kandydatka z tej sa-

mej listy PO, Lilianna Lach,

która uzyska³a kolejno naj-

wiêksz¹ liczbê g³osów.

Uchwa³ê w tej sprawie radni

podjêli jednomyœlnie.

Lilianna Lach z³o¿y³a œlu-

bowanie, dodaj¹c s³owa „Tak

mi dopomó¿ Bóg”.

Równie¿ bez dyskusji, po

informacji o pozytywnej opinii

komisji  gospodarki komunal-

nej i mieszkaniowej, radni

podjêli uchwa³ê (17 g³osów –

za, 1 – wstrzymuj¹cy siê), po-

zytywnie opiniuj¹c¹ projekt

wykazu lokali mieszkalnych,

przeznaczonych do sprzeda-

¿y bezprzetargowej na rzecz

ich najemców. Lista obejmuje

Wiêcej podpisów ni¿ g³osów
Projekty 3 uchwa³, z³o¿enie œlubowania oraz interpelacje

i wnioski – te sprawy by³y w porz¹dku obrad XV sesji

18 sierpnia. Obrady prowadzi³ Zbigniew Poczesny, g³osy

liczy³ Wies³aw Raboszuk.

36 lokali, z ulic: Bartniczej, Ba-

zyliañskiej, Boles³awieckiej,

Bolivara, Goœcieradowskiej,

Krakusa, Krasiczyñskiej,

£abiszyñskiej, £ojewskiej,

Majowej, Rembieliñskiej,

Wêgrowskiej, Wysockiego i

Z³otopolskiej.

W ostatniej uchwale radni

jednomyœlnie udzielili radcy

prawnemu Leszkowi Czmu-

towi pe³nomocnictwa proce-

sowego do prowadzenia

spraw Rady Dzielnicy Targó-

wek w postêpowaniach przed

s¹dami administracyjnymi.

Interpelacje, krótsze ni¿

zwykle, dotyczy³y: dróg dla

pieszych w Parku Bródnow-

skim oraz skutków obfitych

ostatnio deszczów – na dzia-

³kach pracowniczych przy ul.

Potulickiej i na placu zabaw w

Lasku Bródnowskim. Bur-

mistrz Grzegorz Zawistowski

zapewnia³, ¿e  z podtopienia-

mi Targówek radzi sobie wy-

j¹tkowo dobrze, bo odnowio-

ny i oczyszczony Kana³ Bród-

nowski spe³nia swoje zadanie.

Przed zamkniêciem obrad

radna Danuta Winnicka po-

dziêkowa³a radnym, którzy

wspierali j¹ w trudnych mo-

mentach po œmierci Mamy.

Zbigniew Poczesny, w imie-

niu w³asnym i radnych, z³o-

¿y³ wyrazy wspó³czucia.

PS. Na liœcie obecnoœci jest

21 podpisów - to wiêcej ni¿

pokazywa³ wynik g³osowañ.

Zawini³ krótki czas obrad, czy

brak punktualnoœci?          K.
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI –  korepetycje

i przygotowanie do egzaminów.

Bia³o³êka, Nowodwory, tel.

501 301 595

ANGIELSKI, nauczycielka,

mo¿liwy dojazd 22 670-39-78

ANGIELSKI – profesjonalnie

Nowodwory, Tarchomin,

Bia³o³êka, tel. 500 214 057

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

LEKCJE keyboard, fortepian

502-935-459, 22 670-31-89

MATEMATYKA, fizyka, chemia

- dojazd tel. 500-865-729

NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek, ka¿dy

zakres www.naukaniemieckiego.pl

603-881-419

POPRAWKI matur - matematyka,

dojazd, tel. 500-865-729

SZKO£A MUZYCZNA CASIO

- Tarchomin, Gitara, Akordeon,

Keyboard, Flet, tel. 511 486 484

ZDROWIE

ABY potencjê wzmocniæ

502-454-922

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

dermatolog, krioterapia,

dermatoskopia, ginekolog,

laryngolog, psychiatra

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

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

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

NIERUCHOŒCI

SPRZEDAM dzia³kê 24 ary,

dom murowany 50m2, Mielno

k/Grunwaldu 798-071-393

SPRZEDAM tanio dzia³kê

86 arów rolno-budowlan¹

Ko³oz¹b k/P³oñska, blisko

las, rzeka, tel. 666-308-773

INNE

A¿ 3000 z³ po¿yczki, szybko,

na jasnych zasadach i

bez zbêdnych formalnoœci.

Provident: 600 400 295

7 dni w tygodniu 7:00-21:00

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie, i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne 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 cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ 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:

31 sierpnia

1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 i 14 wrzeœnia

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

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 Grzeœkiewicza,

z³o¿ony dnia 8 sierpnia 2011 r., w sprawie o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

polegaj¹cej na budowie linii kablowych SN 3x1x150/20 kV

w celu modernizacji sieci na dzia³kach nr ew. 26/19,

26/16, 26/18, 26/15, 2, 1/32, 1/10 (projektowana 1/50),

1/9 (projektowana 1/48), 1/8 (projektowana 1/46), 26/22,

26/23, 25, 26/21, 26/8, 27/1, 28/1, 29, 30, 32/1, 33/1, 34,

35/1, 36/1, 36/3, 36/4, 21/3, 22/1, 23/4, 23/5, 23/7, 23/8,

23/9 z obrêbu 4-16-03 oraz 28, 32/17, 17/3, 32/18, 32/36,

17/4, 50/5, 16, 34/1, 18, 19/5, 36/1, 37/1, 20, 50/6, 36/2,

32/1 z obrêbu 4-16-06 przy ul. Ruskowy Bród/Kobia³ka

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.

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

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, partie polityczne i zwi¹z-

ki zawodowe powsta³y oneg-

daj z potrzeby ochrony i roz-

wijania praw cz³owieka. Czas

spowodowa³, ¿e ka¿dy ruch

spo³eczny w rêkach przewod-

nicz¹cych i prezesów sta³y siê

przedsiêbiorstwami s³u¿¹cy-

mi do zarabiania pieniêdzy,

zaspokajania ambicji i loko-

wania swoich ludzi na stano-

wiskach. Aliœci w naszych

czasach to ludzie s¹ dla par-

tii, a nie partie dla ludzi.

Jak dawniej jesteœmy pod-

danymi rz¹dz¹cych, dok³ad-

nie tak, jak w feudalizmie.

Mami¹ nas pustos³owiem,

³oj¹ podatkami, ograniczenia-

mi prêdkoœci, wszystkim tym,

co nazywa siê pañstwem pra-

wa, oczywiœcie od jego absur-

dalnej strony. Z drugiej, ofe-

ruj¹c tereny zalewowe do za-

mieszkania, dziurawe drogi,

dro¿yznê, afery gospodarcze

i nienawiœæ polityczn¹ dla „do-

bra” Polski. W naszej demo-

kracji rz¹dz¹cy nie ponosz¹

materialnej odpowiedzialno-

œci za spo³eczne straty.

Nied³ugo wybory. Nie mam

na kogo g³osowaæ. Szukam

partii lub mê¿a stanu, który

oprócz w³asnych zrealizowa³a-

by tezy, na których mi zale¿y.

 Wzglêdem ludzi:

- rozdzia³u koœcio³ów od

pañstwa;

- dania koœcio³om prawa do

realizacji swego pos³annictwa

wy³¹cznie na terenie w³asnych

placówek i z pieniêdzy uzyska-

nych przez wiernych i w³asnej

dzia³alnoœci gospodarczej;

- dania koœcio³om prawa do

oficjalnej dzia³alnoœci gospo-

darczej opodatkowanej na

równi z reszt¹ spo³eczeñstwa;

- rozliczenia 20- letniej dzia-

³alnoœci Komisji Maj¹tkowej,

na skutek której w imieniu rz¹-

dów pod prezydentami Jaru-

zelskim, Wa³ês¹, Kwaœniew-

skim, Kaczyñskim, Komorow-

skim pañstwo polskie utraci-

³o 61 tysiêcy hektarów, 143

miliony z³ w gotówce i 490 bu-

dynków. Zarêczam Szanow-

nym Pañstwu, ¿e dobra te nie

le¿¹ pod wschodni¹ granic¹ i

nie dotycz¹ ruder;

- wprowadzenia dla uczniów

i studentów jednodniowego

wolontariatu w placówkach

opieki spo³ecznej, szpitalach,

hospicjach, cmentarzach;

- wprowadzenie obowi¹z-

kowych badañ lekarskich i

testu IQ dla urzêdników

wy¿szego szczebla i pos³ów

przed nadaniem uprawnieñ

i immunitetu.

Wzglêdem zwierz¹t:

- zmodyfikowania ustawy

o ochronie zwierz¹t, nie wal-

cz¹c o kolejne podwy¿sza-

nie kar, lecz uniemo¿liwienie

powstawania patologii;

- ustanowienie nieuchron-

noœci obowi¹zku ochrony

zwierz¹t: posiadanie zwierzê-

cia nie mo¿e byæ dzie³em

przypadku czy prezentu. Musi

byæ zwi¹zane ze œwiadomo-

œci¹ przyjêcia udokumento-

wanej odpowiedzialnoœci;

- na³o¿enie na ca³¹ popu-

lacjê zwierz¹t obowi¹zku

znakowania. Od taniego ta-

tua¿u i kolczyka do bar-

dziej nowoczesnego czipo-

wania tak, ¿e odczytanie

znaku na zwierzêciu musi

ka¿dorazowo identyfiko-

waæ w³aœciciela;

- na³o¿enie na w³aœcicie-

li zwierz¹t obowi¹zku, ¿e

ka¿da przekazanie, sprze-

da¿, naturalna œmieræ i eu-

tanazja bêdzie poœwiadczo-

ne przez odpowiedni urz¹d:

umowa darowizny, umowa

kupna sprzeda¿y, akt zgo-

nu. Notariat, urz¹d skarbo-

wy, urzêdowy lekarz wete-

rynarii. Obecnie utrata po-

wi¹zania w³aœciciela i zwie-

rzêcia jest podstaw¹ do

unikania odpowiedzialno-

œci i bezkarnoœci;

- na³o¿enie na w³aœcicie-

li zwierz¹t zakazu rozmna-

¿ania - poprzez nakaz anty-

koncepcji i sterylizacji - o

ile nie maj¹ tych praw jako

cz³onkowie zwi¹zku ho-

dowli danego gatunku i

rasy. Obowi¹zku pilnowali-

by dzielnicowi i stra¿nicy

miejscy maj¹cy prawo wy-

stawiania mandatów i kie-

rowania wniosków do s¹-

dów grodzkich.

Rozmna¿anie i doskona-

lenie ras nale¿y pozostawiæ

fachowcom. Ograniczmy

skalê bezmyœlnego rozmna-

¿ania i mordowania nie-

chcianych zwierz¹t. Ogra-

niczymy strumieñ - przepra-

szam - rzekê porzucanych

zwierz¹t do schronisk;

- zwierzêta dostarczone

do schroniska poddaæ hu-

manitarnej eutanazji w pe-

³nej narkozie po up³ywie 1

roku od dostarczenia;

- wiêkszoœæ przypadków

œmierci w schroniskach to

zagryzienia z powodów

nadmiernego zagêszcze-

nia. Czêste s¹ tam wizyty

prokuratorów i stawianie

zarzutów. Musi powstaæ

spo³eczna œwiadomoœæ, ¿e

schronisko jest jedynie

czasowym azylem dla zwie-

rz¹t. A dla tych - prawem

powinno byæ jeden kojec

dla jednego zwierzaka;

- dla uczniów i studentów

wprowadziæ jeden dzieñ w

roku na wolontariat w naj-

bli¿szych schroniskach i

przytuliskach dla zwierz¹t;

- jedynie osobiste pozna-

nie mo¿e spowodowaæ po-

wstanie œwiadomoœci i od-

powiedzialnoœci;

Czy znacie Szanowni Pañ-

stwo partiê, która mog³aby

zrealizowaæ wymienione

tezy? Czy uwa¿acie, ¿e s¹

bez sensu?

Zbli¿aj¹cy siê wrzesieñ bê-

dzie jedn¹ polityczn¹ drak¹.

Tylko do dnia wyborów mo-

¿emy naszych „Panów” zobo-

wi¹zywaæ do programu. Tak

zwyciêzcy jak przegrani bêd¹

Ciebie, Wyborco, mieli w g³ê-

bokim powa¿aniu.

Zatem nie dajmy tanio

sprzedaæ swojego g³osu,

choæby dla dobra naszych

pupili.

Kto dla kogo?

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

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

Prosto z mostu

Lewa strona medalu

Ch³odnym okiem

Rada wielu

PO warszawsku

Warszawa dosta³a zadysz-

ki i zatoru, prowadz¹cych do

zapaœci …. finansowej. Choro-

ba chyba nie jest œmiertelna,

ale leczenie bêdzie bolesne i

d³ugotrwa³e. Przyczyny s¹ wie-

lorakie. Po pierwsze, ni¿sze

dochody bud¿etowe, wynikaj¹-

ce ze zmian przepisów usta-

wowych, jak zmiany w skali

podatkowej (podstawowa

sk³adka podatkowa zosta³a

zmniejszona z 19% do 18%),

a tym samym o 700 milionów

z³otych zmala³y dochody mia-

sta, kolejne ubytki, na pozio-

mie 250 milionów z³otych, po-

woduj¹ ustawowe ulgi podat-

kowe na dzieci (200 milionów)

i ubezpieczenia emerytalne

(50 milionów). Te amputacje s¹

sta³e i pacjent bêdzie musia³

bez tych wp³ywów funkcjono-

waæ dalej.

Po drugie, mimo optymi-

stycznych doniesieñ ze sfer rz¹-

dowych, nast¹pi³o za³amanie

dochodów, wynikaj¹cych ze

spowolnienia gospodarczego.

Warszawa tylko w tym roku

straci³a z tego tytu³u prawie 700

milionów z³otych. Zmala³y wp³y-

wy z podatków bezpoœrednich

od ludnoœci - PIT - o 110 milio-

nów z³otych, podatku od czyn-

noœci cywilnoprawnych PCC o

320 milionów z³otych i podatki

od przedsiêbiorstw -  CIT - o 270

milionów z³otych. Ten symptom,

miejmy nadziejê, jest czasowy

i w pe³ni uleczalny. Zale¿y jed-

nak od poprawy sytuacji gospo-

darczej  kraju.

Po trzecie, sta³ym od lat ele-

mentem upuszczaj¹cym krew,

czyli pieni¹dze z obiegu finan-

sowego miasta, jest super po-

datek p³acony przez bogatsze

samorz¹dy na rzecz biedniej-

szych, okrzykniêty mianem „ja-

nosikowego”. Rocznie pacjen-

ta, czyli stolicê, kosztuje to pra-

wie 1 miliard z³otych, czyli 10%

wydatków bie¿¹cych.

W sumie - jak ³atwo policzyæ

- Warszawa utraci³a w tym roku

2 miliardy 650 milionów z³o-

tych. Miasto siê wykrwawia i

jest to m.in. skutek polityki fi-

nansowej kolejnych rz¹dów, w

tym tak¿e Donalda Tuska.

Kuracja realizowana na war-

szawiakach, maj¹ca na celu

zwiêkszenie dochodów mia-

sta, realizowana przez prezy-

dent Hannê Gronkiewicz-

Waltz jest iœcie drakoñska.

Podwy¿szono ceny biletów

komunikacji miejskiej w roku

bie¿¹cym o 22% (maj¹ rów-

nie¿ wzrastaæ w 2013 o 17% i

w 2014 o 13%), podniesiono

op³aty za zarz¹d, u¿ytkowanie

i u¿ytkowanie wieczyste nieru-

chomoœci i gruntów w skraj-

nych przypadkach o kilkaset

procent, rozszerzono sfery

p³atnego parkowania pojaz-

dów, znacznie podniesiono

op³aty za przedszkola i ¿³obki,

wszelkie uaktualnienia stawek

podatku od nieruchomoœci

czynione s¹ na poziomie mak-

symalnym i wreszcie dokony-

wana jest doœæ znaczna walo-

ryzacja czynszów na lokale

u¿ytkowe, a wczeœniej zosta³y

znacznie podniesione czynsze

za lokale komunalne.

Operacja jest bolesna i ma

w ca³ym roku 2011 przynieœæ

dodatkowe wp³ywy do bu-

d¿etu, który i tak siê nie bi-

lansuje. Gdy do tego doda-

my wzrost op³at za media,

które ju¿ zaserwowa³y nam

firmy miejskie, planowane

wzrosty op³at choæby za

œmiecie, które wejd¹ od 1

stycznia i mo¿liwe wzrosty

op³at za centralne ogrzewa-

nie po sprzeda¿y SPEC -

przysz³oœæ rysuje siê w sza-

rych barwach. Oby wiêc nie

by³o tak, jak w tym koszmar-

nym dowcipie: operacja siê

uda³a, ale pacjent zmar³.

S¹dzê, i¿ na najbli¿szej se-

sji stanie sprawa wygaszenia

mandatu skazanego za szan-

ta¿ i pedofiliê £ukasza M. i

wreszcie przestanie byæ rad-

nym dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Finansowa zapaœæ

Podj¹³em decyzjê. Otó¿,

proszê Pañstwa, nie napiszê

felietonu. Nie napiszê, bo o

czym?

Po raz kolejny o sprzeda¿y

SPEC? Nie ma sensu. Wbrew

zasadom demokracji, wbrew

prawu i dziêki manipulacji,

Platformie Obywatelskiej uda-

³o siê odsun¹æ referendum  w

sprawie SPEC i podwy¿ek w

niewiadom¹ przysz³oœæ. Kiedy

s¹d zdecyduje wreszcie, ¿e

zgodnie z ustaw¹ referendum

musi siê odbyæ, umowa sprze-

da¿y bêdzie ju¿ podpisana. A

referendum nie odbêdzie siê

³¹cznie z wyborami parlamen-

tarnymi. Mimo ¿e ponad 151

tys. mieszkañców Warszawy

jasno wyrazi³o, ¿e chce prze-

prowadzenia referendum.

O tym, jak Ligia Krajewska

(PO), wiceprzewodnicz¹ca

Rady Warszawy, zatrudniona

na intratnej synekurze w Mini-

sterstwie Edukacji Narodowej,

skwitowa³a zaginiêcie 6 tysiê-

cy z³o¿onych w Ratuszu pod-

pisów? „Zniknê³y w smoleñ-

skiej mgle” - powiedzia³a. Na

sali siedzia³a wówczas  Ma³go-

rzata Szmajdziñska, Andrzej

Melak i inni radni. Ale nie chce

mi siê znów pisaæ o chamstwie

PO.

O tym, ¿e w „demokratycz-

nym pañstwie prawa” mo¿na

zwolniæ obywatela z pracy z

powodu wyznawanych przez

niego przekonañ? ¯e w cza-

sie zatrudniania tabunów plat-

formerskich urzêdników w

mediach w ¿ywe oczy k³amie

siê, i¿ powodem wyrzucenia

z pracy radnego opozycji jest

redukcja etatów? ¯e rz¹dz¹-

ca partia wprowadza w g³oso-

waniu nad t¹ spraw¹ dyscy-

plinê polityczn¹? Nie lubiê pi-

saæ o sobie...

Z tej samej przyczyny nie

bêdê pisaæ Pañstwu o tym, ¿e

ubiegam siê o mandat posel-

ski. W razie potrzeby sami

znajd¹ mnie Pañstwo na 23.

miejscu listy wyborczej Prawa

i Sprawiedliwoœci w Warszawie.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Jak nie napisaæ

felietonu

Od prawie dwóch miesiêcy

jeŸdzimy z rowerzystami, fascy-

natami dwóch kó³ek po Warsza-

wie, testuj¹c œcie¿ki rowerowe

w kolejnych dzielnicach. Na

pierwszy ogieñ posz³a moja ro-

dzima Bia³o³êka, nastêpnie

zwiedziliœmy Bielany i  Bemowo.

Na Bia³o³êce na miejsce zbiór-

ki przyjecha³o wielu rowerzystów

z ca³ej dzielnicy. Towarzyszyli

nam te¿ specjaliœci z organizacji

pozarz¹dowych, Zielonego Ma-

zowsza. Sprawdzaliœmy, jak roz-

wija siê infrastruktura rowerowa.

Objechaliœmy wszystkie œcie¿ki,

zrobiliœmy zdjêcia niedoci¹gniêæ,

czasem na miejscu poprawiali-

œmy odwrócone znaki, czy nie-

bezpiecznie przekrêcone kratki

kanalizacyjne.

Pod Urzêdem Dzielnicy spraw-

dziliœmy stan stojaków rowero-

wych. Na pierwszy rzut oka widaæ,

¿e mieszkañcy Bia³o³êki czêsto z

nich korzystaj¹. S¹ dwa rodzaje,

stare „wyrwikó³ka”, ale te¿ fajnie

zaprojektowane i funkcjonalne

stojaki w barwach dzielnicy.

Trasy rowerowe mo¿na po-

dzieliæ u¿ytkowo na komunika-

cyjne i turystyczne. Na Bia³o-

³êce, do niedawna, œcie¿ki ro-

werowe budowane by³y g³ów-

nie pod k¹tem weekendowej

rekreacji. Czas min¹³, zmieni³y

siê zwyczaje ludzi, trzeba to

zauwa¿yæ i dostosowaæ infra-

strukturê pod potrzeby miesz-

kañców. W tym kierunku idzie

budowana œcie¿ka wraz z mo-

stem nad Kana³em ̄ erañskim.

Rower coraz bardziej staje siê

œrodkiem komunikacji i elemen-

tem stylu ¿ycia. Wielu rowerzy-

stów przekonywa³o, ¿e dojazd

do centrum rowerem zajmuje

nie wiêcej ni¿ 40 minut. To jest

mo¿liwe, ale przed prac¹ nie

ka¿dy mo¿e sobie pozwoliæ na

tak¹ podró¿. Propozycj¹ dla

ka¿dego jest ³¹czenie komuni-

kacji publicznej i roweru. Rower

najlepiej sprawdza siê w cen-

trum Warszawy, bywa czêsto o

wiele szybszy od samochodu.

Te badania infrastruktury rowe-

rowej pos³u¿¹ nam do spisania

dzielnicowych raportów rowero-

wych. Zapraszam na nie rowerzy-

stów, w³adze dzielnic i miasta. Na

Bia³o³êce towarzyszy mi radna

Anna Majchrzak. Zapraszam rad-

nych, mieszkañców i rowerzystów

z innych dzielnic do wspó³pracy.

Raporty i wnioski dzielnicowe

Rowerowo PO Warszawie

poka¿¹ nam obraz dzielnic.

Zebrane razem stworz¹ pod-

stawy do raportu warszawskie-

go. Organizujemy „okr¹g³y stó³

rowerowy”. Bêdziemy to robiæ

co roku, ¿eby monitorowaæ po-

stêpy i nowe inwestycje.

Na Pradze rowerem bêdzie-

my jeŸdziæ pod koniec wrze-

œnia. Do tego czasu zastanów-

my siê, co zmieniæ, gdzie powin-

ny siê pojawiæ nowe drogi ro-

werowe. Z Z¹bkowskiej, gdzie

siê wychowa³em, do Œródmie-

œcia na rowerze jedzie siê tylko

15 minut! Sprawmy, ¿eby po

Pradze za jakiœ czas dobrze siê

jeŸdzi³o. Nie od razu Kraków

zbudowano, ale budowa zaczê-

³a siê od sprawdzenia lokaliza-

cji i wbicia pierwszej ³opaty.

Dariusz Dolczewski

radny Rady Warszawy

(Platforma Obywatelska)

www.Dolczewski.pl

Zapewne Czytelnicy dziw¹

siê, co to jest - Trasa SWS. Nowa

arteria czy obwodnica w Warsza-

wie? Nie, to niemo¿liwe: poza

wybudowan¹ przez agendê rz¹-

dow¹ (Generaln¹ Dyrekcjê Dróg

Krajowych i Autostrad) tras¹ S8,

w Warszawie od czasów prezy-

denta Paw³a Piskorskiego nie

powsta³a ¿adna nowa trasa ob-

wodowa ani œrednicowa. Dla

obecnych w³adz miasta Most

Pó³nocny to po prostu most wy-

borczy, który nie stanie siê czê-

œci¹ ¿adnej arterii - na wschodzie

bêdzie prowadzi³ tylko do wêz³a

Modliñska, a na zachodzie

ugrzêŸnie w uliczkach willowej

dzielnicy W³ochy. A jeszcze w

2006 r. planowano, ¿e Most

Pó³nocny wejdzie w sk³ad nowej

Obwodnicy Miejskiej.

Trasa SWS to propozycja

zmiany doœæ ju¿ zu¿ytego okre-

œlenia „Trasa WZ”. Nowa nazwa

przysz³a mi do g³owy, gdy jad¹c

na Pragê zobaczy³em nowo bu-

dowane wiaty na przystankach

tramwajowych w Alei Solidarno-

œci. Koszmarne konstrukcje z

wielkich bia³ych rur, poskrêca-

nych ordynarnymi œrubami, a na

rurach rozpiête przezroczyste

tafle szklane, a mo¿e plastiko-

we. Ca³oœæ przypomina sceno-

grafiê do enerdowskiego filmu

science-fiction z lat piêædziesi¹-

tych. Industrialne bia³e rury pre-

zentuj¹ siê imponuj¹co przed

zabytkow¹ Katedr¹ Floriañsk¹

na Pradze, nie mniej frapuj¹co

zamykaj¹ perspektywê Placu

Bankowego od strony Alei Soli-

darnoœci, przes³oniwszy Pa³ac

Przebendowskich, w którym

mieœci siê Muzeum Niepodleg³o-

œci. Mo¿e i pa³ac lepiej zamyka³

perspektywê, ale rury lepiej pa-

suj¹ do obecnej prezydentury.

Termin monta¿u rur wybra-

no nieprzypadkowo. Przysta-

nek przy Placu Bankowym sta-

nowi wêze³ przesiadkowy dla

turystów zwiedzaj¹cych Stare

Miasto i Ogród Saski, wiêc œro-

dek sezonu turystycznego w

sam raz nadaje siê na prowi-

zoryczne przenosiny przystan-

ków, po³¹czone dla pewnoœci

z brakiem czytelnej informacji.

Zarówno turystów, jak i war-

szawiaków, musia³a te¿ ucie-

szyæ spowodowana monta¿em

rur likwidacja przystanku tram-

wajowego „Park Praski”, z któ-

rego korzystali wszyscy wybie-

raj¹cy siê do ogrodu zoologicz-

nego. O tej porze roku takich

osób jest najwiêcej i na pew-

no bêd¹ one w stanie doceniæ

pomys³y pani prezydent.

Dla pasa¿erów konstrukcja

z rur stanie siê szklarni¹-pu-

³apk¹. Z niedu¿ych wiat przy-

stankowych starego typu, rów-

nie¿ przeszklonych, w razie

upa³u mo¿na by³o wyjœæ i w

oczekiwaniu na autobus sta-

n¹æ obok. Koszmar z bia³ych

rur zajmuje ca³y przystanek i

nie ma przed nim ucieczki. Tra-

sa ze Œródmieœcia na Pragê

wiedzie wiêc Szlakiem Wiel-

kich Szklarni - w skrócie SWS.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Trasa SWS

Niestety, ale w poprzednim

felietonie mia³em racjê. Zgod-

nie z przewidywaniami, Plat-

forma Obywatelska zrobi³a

wszystko, aby nie dosz³o do

referendum w sprawie prywa-

tyzacji SPEC-u. Specjalna ko-

misja Rady Warszawy przy

pomocy urzêdników przez dwa

tygodnie pracowa³a po kilka-

naœcie godzin dziennie, wery-

fikuj¹c ka¿dy podpis z³o¿ony

pod wnioskiem o referendum,

przygotowanym przez Prawo i

Sprawiedliwoœæ. W efekcie

tego zakwestionowano 39 ty-

siêcy podpisów ze 151 tysiê-

cy, których zebraniem i dostar-

czeniem chwali³ siê PiS. Jak

siê okaza³o, niestety, na wy-

rost. Dzia³acze partii Kaczyñ-

skiego nie odrobili pracy domo-

wej jak nale¿y i nie zweryfiko-

wali podpisów przed ich do-

starczeniem. Gdyby to uczyni-

li, uniknêliby takich b³êdów, jak

podpisy osób spoza Warsza-

wy, czy kilkakrotnie podpisy-

wanie siê przez tê sam¹ oso-

bê. Ju¿ tylko te dwa rodzaje

b³êdów powodowa³y uniewa¿-

nienie 20 tys. podpisów i tym

samym niewa¿noœæ wniosku o

referendum. Tymczasem dru-

gie tyle podpisów komisja

uniewa¿ni³a z innych powo-

dów i  to czêsto naprawdê wy-

soce w¹tpliwych – jak chocia¿-

by to, ¿e zamiast Tomasza ktoœ

podpisa³ siê jako Tomek.

Ale, jak mówi¹, jak siê chce

uderzyæ psa, to kij siê zawsze

znajdzie. Platforma by³a zde-

terminowana, aby udusiæ w

zarodku inicjatywê referen-

daln¹ – najpierw tê przygoto-

wywan¹ przez SLD, a potem

Prawo i Sprawiedliwoœæ. Pa-

trz¹c na tê determinacjê, cz³o-

wieka a¿ dziw bierze, co w na-

zwie partii Tuska robi jeszcze

s³owo „Obywatelska”.  Bo brak

zgody na wys³uchanie obywa-

teli w kluczowej dla miasta

sprawie dzia³aniem pro obywa-

telskim na pewno nie jest.

Uwiedzeni dobrymi sonda¿a-

mi, politycy Platformy maj¹ to

najwyraŸniej g³êboko gdzieœ.

S¹ przekonani, ¿e ludzie i tak

przecie¿ na nich zag³osuj¹, bo

nie ma nikogo innego, do kogo

mogliby pójœæ. SLD jeszcze

wci¹¿ leczy rany, a na PiS w

Warszawie nie mo¿e patrzeæ

ju¿ nikt. Przynajmniej na razie,

choæ do wyborów jeszcze mie-

si¹c i wszystko zdarzyæ siê

mo¿e. Przecie¿ w 2005 roku

Donald Tusk te¿ ju¿ by³ prawie

w ogródku i wita³ siê g¹sk¹…

Po kilkunastogodzinnej de-

bacie na czwartkowej sesji

Rady Miasta klamka zapad³a.

G³osami radnych Platformy

Obywatelskiej SPEC zosta³

sprzedany. Przeciw temu g³o-

sowa³o SLD oraz Prawo i

Sprawiedliwoœæ. Niestety, w tej

kadencji to trochê za ma³o …

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Klamka zapad³a
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dokoñczenie ze str. 1

„Szczêœcie w nieszczêœciu”

go dachu, zawieszonego do-

celowo na wysokoœci blisko

30 m i ekipa przyst¹pi³a do

wykonania umocnionej wiêŸ-

by dachowej. 24 sierpnia bla-

charze rozpoczêli pokrywanie

odkrytego dachu blach¹. W

ostatnich dniach miesi¹ca

koœció³ by³ zabezpieczony

przed opadami deszczu. Od-

nowiona zosta³a elewacja

koœcio³a od strony prezbiterium.

W g³ównej nawie nadal nie

ma pr¹du, bo zwêglona zosta-

³a g³ówna wi¹zka kabli, bie-

gn¹ca stropem koœcio³a i roz-

prowadzaj¹ca pr¹d, nag³o-

œnienie, grzejniki, promienni-

ki ciep³a. Z ocala³ej w czêœci

koœcio³a instalacji uda³o siê

rozprowadziæ pr¹d prowizo-

rycznymi liniami, do ¿yrando-

li, do prezbiterium, a tak¿e do

organów. Dziêki temu ju¿ 26

sierpnia z 45 g³osów tego in-

strumentu pop³ynê³a muzyka.

„Wszystko uda³o siê zreali-

zowaæ dziêki wielkiej ¿yczli-

woœci i przychylnoœci wielu

osób i firm, które pospieszy³y

z pomoc¹ – podkreœla ksi¹dz

Wójtowicz. – Firmy budowla-

ne przerywa³y swoje plano-

wane prace, by u nas wyko-

naæ niezbêdne roboty. Wielkie

s³owa podziêkowania chcê

z³o¿yæ parafianom, którzy

przychodz¹ codziennie (30 –

40 osób) i pomagaj¹ przy tych

pracach. Koœció³ musi byæ

osuszony z wody, któr¹ lali

stra¿acy, a jeszcze bardziej –

z silnych opadów deszczu 6 i

7 sierpnia, a zw³aszcza wie-

czornej ulewy 23 sierpnia. Na-

s¹czone wod¹ œciany trzeba

cierpliwie wietrzyæ i osuszyæ,

by nie wda³ siê pospolity

grzyb. Codziennie kilkanaœcie

osób, na zmiany, pe³ni dy¿u-

ry chroni¹c otwart¹ œwi¹tyniê

przed próbami kradzie¿y,

niszczenia i profanacji przez

„cmentarne hieny”.

Proboszcz wyra¿a g³êbok¹

wdziêcznoœæ parafianom i in-

nym ludziom z Targówka,

Bródna czy Pragi. „Bez ich

pomocy niewiele by siê uda-

³o. Ja tylko koordynujê

wszystkie prace.” Dziêkujê

w³adzom Targówka z burmi-

strzem na czele i innym dar-

czyñcom za hojnoœæ. Ka¿da

z³otówka, przekazana na od-

budowê koœcio³a, jest bardzo

cenna. Z tego funduszu wy-

konuje siê bie¿¹ce prace.

Kolejny etap to projekty i wy-

konanie docelowego dachu.

Trzeba odtworzyæ ca³y dach

oraz wieñcz¹c¹ koœció³ wie-

¿yczkê, która pierwsza zwa-

li³a siê na strop prezbiterium”.

Wœród pozosta³oœci po spa-

lonym dachu uda³o siê znaleŸæ

krzy¿, który „koronowa³” dach

nad prezbiterium – jest okop-

cony, osmalony, ale nie zdefor-

mowany. Krzy¿ (na zdjêciu z

lewej strony) zosta³ przeniesio-

ny do wnêtrza koœcio³a wraz z

kawa³kiem opalonego drewna

z wiêŸby dachowej.

Z powodu po¿aru nie zo-

sta³a odprawiona tylko jedna

Msza œwiêta – w pi¹tek 5

sierpnia o godzinie 18, gdy¿

koœció³ i teren wokó³ niego

by³y wy³¹czone z jakiegokol-

wiek funkcjonowania, zabez-

pieczone przez stra¿ miejsk¹

i policjê; stra¿ po¿arna doga-

sza³a ogieñ. W sobotê msze

odbywa³y siê w dolnym ko-

œciele, w niedzielê ju¿ w gór-

nym, ale odprawiane by³y

przy o³tarzu ustawionym w

po³owie nawy g³ównej. Na

dawne miejsce wróci³y po

wydaniu przez ekspertów

opinii, ¿e pêkniêcia œcian nie

s¹ du¿ym zagro¿eniem.

W koñcowym protokole

rzeczoznawcy stwierdzaj¹,

¿e przebywanie w koœciele

nie stwarza jakiegokolwiek

zagro¿enia dla ludzi.

Rozmowê z przedstawi-

cielk¹ naszej redakcji ks.

Marcin Wójtowicz zakoñczy³

refleksj¹: „Po trzech tygo-

dniach od po¿aru odnoszê

wra¿enie, ¿e to nieszczêœcie

wyzwoli³o u ludzi (nie tylko

parafian) wielkie pok³ady so-

lidarnoœci. Gdy nic siê nie

dzieje – wydaje nam siê, ¿e

ludzie s¹ obojêtni na wiele

spraw. Nieszczêœcie zmobili-

zowa³o i stronê duchow¹, i

materialn¹ parafian. Jestem

za to bardzo wdziêczny.

Szczêœciem w nieszczêœciu

jest wyzwolenie w ludziach

pok³adów solidarnoœci, bar-

dzo czytelnych, przejrzystych

i konkretnych.”

Koœció³ Chrystusa Króla

przy ul. Tykociñskiej to jedna

z trzech œwi¹tyñ, zbudowa-

nych jako wotum wdziêczno-

œci za Bitwê Warszawsk¹ z

1920 roku, zwan¹ Cudem nad

Wis³¹. Przypomina o tym ta-

bliczka na krzy¿u przed zakry-

sti¹ oraz kaplica z urn¹, w któ-

rej spoczywaj¹ prochy ¿o³nie-

rzy poleg³ych w tej bitwie (na

zdjêciu z prawej). W 1931

roku utworzenie parafii zain-

augurowali: kardyna³ Alek-

sander Kakowski, ówczesny

metropolita  warszawski i ks.

Jan Golêdzinowski, pierwszy

proboszcz parafii. Corocznie,

w œwiêto Chrystusa Króla od-

bywa siê odpust parafialny. W

tym roku bêdzie po³¹czony z

jubileuszem 80-lecia parafii.

Aktualne informacje na:

www.chrystuskrol.pl

Rozmawia³a Zofia Kochan

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:

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

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

Warszawa, z³o¿ony dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na przebudowie przewodu

wodoci¹gowego w ul. Myœliborskiej oraz w ul. Konwaliowej

na dz. nr ew. 6/3 z obrêbu 4-06-34 oraz 64/1 z obrêbu

4-06-09 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury

i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ

siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul.

Modliñska 197, 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.

Datki na odbudowê œwi¹tyni mo¿na wp³acaæ

na konto parafii Chrystusa Króla:

PKO BP 92 1020 1042 0000 8402 0010 6013.


