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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!
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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

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

Ma³a poligrafia

i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13

(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

Zanim przejdziemy do opi-

su procesu kompostowania

odpadów, krótki komentarz

eksperta do naszego po-

przedniego tekstu, a raczej

do jego ostatniego rozdzia³u.

Dr in¿. Tadeusz Paj¹k z kra-

kowskiej AGH studzi nieco

entuzjazm, z jakim opisywa-

liœmy niesamowite mo¿liwo-

œci u¿ycia plazmy w procesie

spalania odpadów komunal-

nych - „Czwarty stan skupie-

nia pogodzi entuzjastów ze

sceptykami?” Wed³ug mojej

opinii, wyra¿ony w tym roz-

dziale pogl¹d jest bardzo

optymistyczny, jeœli myœlimy

i mówimy o grupie odpadów

zwanych komunalnymi, a o te

w³aœnie chodzi. Technologie

plazmowe sprawdzi³y siê, jak

dot¹d, tylko dla specyficznej

grupy odpadów - co w tekœcie

jest s³usznie zauwa¿one - i to

w ma³ej skali wydajnoœci, rzê-

du maksimum 15 tys. ton

rocznie. Dla odpadów komu-

nalnych, gdzie do spalania

musi trafiæ 200 czy ponad 300

tys. ton rocznie - jak w przy-

padku rozbudowy ZUSOK -

nie ma jak dot¹d praktycznie

¿adnych doœwiadczeñ eks-

ploatacyjnych ze stosowania

technologii plazmowych. Nie

s¹ znane ani potwierdzone

takie cechy jak niezawod-

noœæ, zu¿ycie energii, koszty

i inne. Najwa¿niejszy jest

brak potwierdzenia nieza-

wodnoœci, czyli tzw. dojrza³o-

œci technicznej. Zaprojekto-

wane dla polskich miast spa-

larnie oparte s¹ na technolo-

Od biomasy

do kompostu
Kompostowanie – przetwarzanie odpadów biodegra-

dowalnych, to jedna z metod unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych. Podobnie jak wiêkszoœæ procesów

zagospodarowywania wytwarzanych przez nas œmieci,

jest dotkniêta powa¿nym zapóŸnieniem. Tymczasem 35

– 40% wszystkich odpadów komunalnych w Polsce to

frakcje organiczne, zaœ dysponujemy zaledwie 90 kom-

postowniami, 3 zak³adami fermentacji i 11 zak³adami me-

chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Jak

na kraj z blisko 40-milionow¹ ludnoœci¹ jest to stanow-

czo za ma³o.

Przychodniê Kombatanck¹

uroczyœcie otworzy³ prezydent

Warszawy Lech Kaczyñski.

Bezpoœrednim organizato-

rem przychodni, ju¿ w lutym

2004 roku, by³ ówczesny dy-

rektor Szpitala Praskiego dr

Andrzej Koronkiewicz, bar-

dzo aktywnie wspieraj¹cy

dzia³ania œrodowiska komba-

tanckiego. Przez kilka miesiê-

cy przychodnia funkcjonowa-

³a w ramach statutowej dzia-

³alnoœci Szpitala Praskiego.

Od 2007 roku Przychodni¹

Kombatanck¹ kieruje dr Ja-

nusz Szajewski i dr Ró¿a

Przychodnia

Kombatancka
Ta placówka przy Szpitalu Praskim dzia³a ju¿ siedem

lat. Inicjatywê Spo³ecznej Rady Kombatanckiej dzielnicy

Praga Pó³noc w sprawie utworzenia przychodni zdrowia

dla kombatantów popar³y w³adze Pragi Pó³noc; w grud-

niu 2003 roku Rada Dzielnicy podjê³a uchwa³ê, skiero-

wan¹ do Rady Warszawy. Przychodnia zosta³a powo³ana

w maju 2004 roku, uchwa³¹ Rady Miasta, w której przyjê-

to Program zdrowotny dla kombatantów i zagwaranto-

wano œrodki finansowe w bud¿ecie m.st. Warszawy.

dokoñczenie na str. 3

Bez zbêdnego rozg³osu

oddano do u¿ytku ma³y frag-

ment trasy Mostu Pó³nocne-

go, mianowicie nowy odcinek

Sierpniowy raport z TMP

torowiska miêdzy zajezdni¹ a

Marymonck¹, biegn¹cy pod

trzema wiaduktami, co mo¿e

stanowiæ swoist¹ atrakcjê

komunikacyjn¹. Tramwaje ju¿

tamtêdy je¿d¿¹.

Inwestycja ch³onie jak g¹b-

ka tony masy bitumicznej,

asfalt pojawia siê na p³ytach

kolejnych wiaduktów. Masa

uk³adana jest na zjazdach z

trasy, m.in. na zjeŸdzie w

Marymonck¹, w kierunku

M³ocin i na ³¹cznicy Wis³o-

strady z tras¹ Mostu Pó³noc-

nego. Pojawiaj¹ siê kolejne

Powoli mijaj¹ wakacje. Dla budowniczych Mostu Pó³noc-

nego by³y to bardzo pracowite wakacje. Znów zmagali

siê z niekorzystn¹ aur¹. Najwa¿niejsze jednak, ¿e

przês³a nurtowe dwóch mostów drogowych i jednego

tramwajowego s¹ ju¿ na swoich miejscach.

O wyj¹tkowoœci tej inwe-

stycji mówi³ te¿ Adam Pykel,

prezes zarz¹du spó³ki „Port

Praski”, która bêdzie realizo-

Port Praski o¿yje
To wyj¹tkowy projekt w skali europejskiej. Jest nadzieja, ¿e spodoba siê w³adzom

stolicy i mieszkañcom. Chcemy zbli¿yæ miasto do rzeki, daæ mo¿liwoœæ zamieszkania

nad sam¹ wod¹ – tak, miêdzy innymi, projekt zabudowy Portu Praskiego rekomendo-

wa³ Wojciech Piskorz, prezes zarz¹du „Elektrimu” na konferencji 20 lipca.

waæ projekt: „Chcemy, by to

„miasto w mieœcie” by³o bar-

dzo przyjazne i otwarte dla

mieszkañców”.

Miejsce fascynuj¹ce, wiêc

i projekt fascynuj¹cy - zapew-

niali architekci z Pracowni

„JEMS Architekci”: Maciej

Mi³obêdzki i Maciej Rydl.

Prace nad realizacj¹ tej

wizji, na szacunkowej po-

wierzchni 390 000 m2, roz-

poczn¹ siê w po³owie 2012

roku. Prowadzone bêd¹ eta-

pami przez 8 – 10 lat. Na 5

ha uzyskano ju¿ ostateczne

decyzje œrodowiskowe, na 1/3

– ostateczne decyzje doty-

cz¹ce warunków zabudowy.

Projektanci przygotowuj¹

wniosek o warunki zabudowy

na kolejne 5 ha oraz o decy-

zjê œrodowiskow¹ na dalszy

obszar.

Na terenie Portu Praskie-

go ma powstaæ nowa dzielni-

ca, sk³adaj¹ca siê z 4 czêœci

o ró¿nych, wzajemnie uzu-

pe³niaj¹cych siê funkcjach.

Hand lowo-b iznesowe

CITY zbudowane bêdzie w

bezpoœrednim s¹siedztwie

wêz³a komunikacyjnego PKP

Stadion i Metro Stadion Na-

rodowy. Tu dominowaæ bê-

dzie zabudowa wysokoœcio-

wa (najwy¿szy wie¿owiec –

160 m), komercyjna i handlo-

wa; luksusowe apartamenty

na najwy¿szych kondygna-

cjach, hotel, galerie handlo-

we, us³ugi sportu, szko³a.

W dawnych dokach porto-

wych nad wod¹ powstan¹

DOKI: apartamenty mieszkal-

ne klasy premium z w³asn¹

przystani¹, kancelarie prawne

i notarialne, ekskluzywne bu-

tiki, gastronomia. Nad wod¹

bêd¹, wy³o¿one drewnem,

bulwary z atrakcyjnymi us³u-

gami; w budynkach o przy-

jemnej wysokoœci - na parte-

rach lokale us³ugowo-handlo-

we. Na styku z dzielnic¹ DOKI

powstanie miejsce spotkañ,

zakupów, koncertów.

Jako pierwsza realizowana

bêdzie czêœæ inwestycyjna,

nazwana NOW¥ PRAG¥. Tu

bêdzie zabudowa kwarta³o-
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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 kwalifikujemy osób, 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

- Lekarze specjaliœci gastroenterolodzy

- Poradnia gastroenterologiczna

- Gastroskopia diagnostyczna

- Gastroskopia zabiegowa

- Kolonoskopia diagnostyczna

- Kolonoskopia zabiegowa

- ECPW

Kompleksowa opieka gastroenterologiczna
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Port Praski o¿yje
wa, ulice prowadz¹ce w kie-

runku portowego bulwaru;

apartamenty klasy œredniej.

W czêœci nazwanej MEDIA

PARK powstanie obiekt, wkom-

ponowany w otaczaj¹cy go

park, po³o¿ony nad samym ba-

senem Nowego Portu Praskie-

go. Bêdzie pe³niæ funkcje targo-

we, wystawiennicze i rekreacyj-

ne. W centrum znajdzie siê

amfiteatr i multimedialna galeria,

a tak¿e pla¿e, boiska do siat-

kówki pla¿owej, a w zimie lodo-

wisko i galerie rzeŸb lodowych.

W³adze Warszawy s¹ przy-

chylne koncepcji, by wybudo-

wana tu zosta³a k³adka pie-

szo-rowerowa, która po³¹czy

dwa brzegi Wis³y.

Inwestor przewiduje, ¿e w

Porcie Praskim mo¿e za-

mieszkaæ ok. 100 tysiêcy

osób. Na pytanie o koszty

odpowiada: za wczeœnie kal-

kulowaæ, poka¿e to postêpo-

wanie przetargowe; koncep-

cja mo¿e siê zmieniæ. Uspo-

kaja obawy o wystêpowanie

problemów geologicznych:

tam, gdzie maj¹ byæ wie¿ow-

ce – grunt jest stabilny. Rzeki

nie trzeba regulowaæ. Miasto

jest po przetargu na bramê

przeciwpowodziow¹. Inwe-

stor „w³¹cza siê” œluz¹, która

zabezpieczy Pragê przed za-

laniem (co roku zdarzaj¹ siê

podtopienia).

Zdaniem architektów, Port

Praski ma szansê staæ siê

trzecim centrum stolicy, obok

centrum turystycznego (Sta-

re Miasto) i biznesowego

(otoczenie Pa³acu Kultury i

Nauki) oraz now¹ wizytówk¹

Warszawy.                          K.

Ostatnie tygodnie prac bu-

dowlanych, koordynowanych

przez g³ównego wykonawcê

II linii metra, by³y rewolucyj-

ne w kilku aspektach. Miano-

wicie, po raz pierwszy w 28-

letniej historii budowy war-

szawskiego metra, rozpoczê-

³y siê prace wykopkowe, któ-

rych celem by³o przygotowa-

nie gruntu pod budowê metra

po prawej stronie Wis³y. Na

efekty decyzji podjêtej 31

maja br. nie trzeba by³o d³u-

go czekaæ. Zatwierdzenie pro-

jektu budowy oraz zezwolenie

na rozpoczêcie prac budow-

lanych stacji „C14 Stadion”,

szybko przynios³o oczekiwa-

ny rezultat. Jak wynika z

„Dziennika budowy II linii od-

cinka centralnego”, w czerw-

ca na terenie budowy stacji

„C14 Stadion” przy ul. Zamoy-

skiego na Pradze przeprowa-

dzono: wykopy wstêpne,  in-

wentaryzacjê infrastruktury

podziemnej oraz okreœlono

trajektoriê murków prowadz¹-

cych dla œcian szczelinowych.

Pod koniec lipca prace bu-

dowlane by³y jeszcze bardziej

zaawansowane – d³ugoœæ

wykopu szerokoprzestrzen-

nego szacowano na oko³o

120 m. W tym samym czasie

przygotowywano ponadto za-

plecze budowy oraz wêz³a be-

toniarskiego. Budowa pierw-

szej stacji metra po praskiej

stronie Warszawy wzbudza

du¿o pozytywnych emocji,

jednak przy budowie kolejnej

stacji „C15 Dworzec Wileñ-

ski”, mo¿e ju¿ nie byæ tak

optymistycznie. Mimo i¿ 3 dni

po udzieleniu pozwolenia na

budowê stacji „C14 Stadion”,

wydano równie¿ decyzjê o

pozwoleniu na budowê stacji

„C15 Dworzec Wileñski” (3

czerwca 2011 r.), to do dnia

dzisiejszego nie widaæ tam

¿adnych powa¿niejszych prac

budowlanych, których skut-

kiem by³oby szybkie oddanie

kolejki podziemnej do u¿ytko-

wania. Nerwowoœci ca³ej sy-

tuacji dodaje równie¿ fakt, i¿

zarz¹dcy miasta planuj¹ prze-

nieœæ Pomnik Braterstwa Bro-

ni – który to jest symbolem

praskiej dzielnicy. Ponadto,

jak wynika z „Dziennika budo-

wy II linii odcinka centralne-

go”, trwaj¹ negocjacje, któ-

rych celem jest uzgodnienie

czasowej organizacji ruchu na

skrzy¿owaniu Alei Solidarno-

œci z Targow¹ – ZTM twierdzi,

i¿ wkrótce maj¹ byæ znane

szczegó³y. W godzinach

szczytu korki tworz¹ce siê

przed tym skrzy¿owaniem,

stwarzaj¹ bardzo niekomforto-

we warunki jazdy dla podró-

¿uj¹cych, a ewentualne za-

mkniêcie ruchu na Placu Wi-

leñskim, b¹dŸ ewentualnie

którejœ z jego czêœci, dodat-

kowo spotêguje niekorzystny

trend. Budowa pierwszej linii

metra (od momentu wbicia

pierwszego pala pod budowê)

trwa³a 25 lat. Rozpoczê³a siê

15 kwietnia 1983 roku, a za-

koñczy³a siê 25 paŸdziernika

2008 roku. Z informacji za-

mieszczonych na stronie in-

ternetowej warszawskiego

metra wynika, ¿e w trakcie

postêpowania procesu budo-

wy kolejki podziemnej pierw-

szej linii metra, zapad³a decy-

zja o zaniechaniu budowy

dwóch stacji, znajduj¹cych siê

na jej œcie¿ce, mianowicie:

A12 „Pl. Konstytucji” oraz A16

„Muranów”. Czas poka¿e, czy

podobne „zaniechania” nie

pojawi¹ siê równie¿ podczas

budowy drugiej linii metra.

Poza ewentualnymi proble-

mami finansowymi, buduj¹cy

warszawskie metro mog¹ na-

potkaæ na problemy geolo-

giczne. Z raportu „O oddzia-

³ywaniu II linii metra w War-

szawie na odcinku od stacji

Rondo Daszyñskiego do sta-

cji Dworzec Wileñski”, sporz¹-

dzonego przez Biuro Plano-

wania Rozwoju Warszawy w

2007 r. wynika, ¿e podczas

budowy metra na wykonaw-

ców projektu czeka szereg

niekorzystnych czynników

natury zarówno geologicznej,

jak i przestrzennej-krajobra-

zowej. Z opracowanego ra-

portu wynika, ¿e obszar znaj-

duj¹cy siê na terenach tara-

sów Wis³y znajduje siê w pa-

sie sypkich, bardzo dobrze

nawodnionych gruntów piasz-

czystych. W rezultacie budo-

wanie w tamtych miejscach

tuneli mo¿e okazaæ siê bardzo

czasoch³onne i ryzykowne.

Czas poka¿e, jak d³ugo war-

szawiacy bêd¹ musieli czekaæ

na oddanie im do u¿ytku dru-

giej linii metra. Oby tylko sce-

nariusz nie przypomina³ tego

z budowy I linii metra.

RD

Budowa II linii metra
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

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

Wœród podstawowych cech

wspó³czesnej gospodarki

wa¿n¹ rolê odgrywa innowa-

cyjnoœæ, któr¹ Komisja Euro-

pejska szczególnie mocno

promuje tak¿e w dziedzinie

ekologii. Projekty zg³oszone w

ramach tegorocznej edycji

programu na rzecz konkuren-

cyjnoœci i innowacji (CIP),

otrzymaj¹ finansowanie w

wysokoœci 35 mln euro. Ce-

lem finansowania ekoinnowa-

cji jest promowanie nowych

produktów, us³ug i procesów,

w których wykorzystuje siê

mniej zasobów naturalnych

oraz wytwarza mniej odpa-

dów i zanieczyszczeñ. W pro-

gramie maj¹ szansê zaistnieæ

ma³e i œrednie przedsiêbior-

stwa, z których wiêkszoœæ

wczeœniej nie otrzyma³a unij-

nego dofinansowania.

Niestety, wœród tegorocz-

nych zwyciêzców zabrak³o

firm z Polski. Choæ nasze

wnioski stanowi³y 20% ogó³u

zg³oszeñ, to trafi³y wy³¹cznie

na listê rezerwow¹. A szko-

da – jest to jeden z progra-

mów, w którym œrodki nie-

znacznie, ale systematycznie

rosn¹ – w tegorocznej edycji

wynios¹ 38 mln euro.

Liczy siê przede wszystkim

dobry pomys³. W zesz³orocz-

nym naborze wybrane zosta-

³y 42 bardzo zró¿nicowane

projekty dotycz¹ce m.in. nie-

inwazyjnej metody naprawia-

nia nieszczelnoœci w ruroci¹-

gach wodnych, paneli aku-

stycznych wyprodukowanych

z gumy ze zu¿ytych opon, pro-

cesu fermentacji pozwalaj¹ce-

go na odzysk dwutlenku wê-

gla w browarach, biodegrado-

walnych wewnêtrznych pane-

li w samolotach, umo¿liwiaj¹-

cych ograniczenie ich masy o

15 proc., a tak¿e systemu pre-

fabrykowanych domów wy-

tworzonych z lokalnie uzyska-

nych materia³ów odnawial-

nych (drewna i s³omy), czy

papierowych butelek na such¹

¿ywnoœæ. Wspólnym mianow-

nikiem tych projektów jest w³a-

œciwie pojêta dba³oœæ o ochro-

nê œrodowiska naturalnego.

W 2010 r. zosta³o z³o¿o-

nych 287 wniosków, co ozna-

cza 42 proc. wzrost w porów-

naniu z 2009 r. Propozycje

projektów na rok 2011 powin-

ny dotyczyæ problemu ochro-

ny zasobów wodnych, a tak-

¿e recyklingu materia³ów,

zrównowa¿onego budownic-

twa, sektora produkcji napo-

jów i ¿ywnoœci oraz ekolo-

gicznego biznesu. Ka¿da

ekologiczna innowacja w tych

dziedzinach, z pewnoœci¹

wp³ynie na poprawê naszego

¿ycia. Termin sk³adania wnio-

sków up³ywa 8 wrzeœnia 2011 r.

Szczegó³owe informacje s¹

dostêpne na stronie interne-

towej programu CIP.        Kr.

Unijne szanse

dla ekoinnowacji

Walcowa. Kiedy rozpoczê³a

siê przebudowa Szpitala Pra-

skiego, wyburzono budynek,

gdzie znajdowa³a siê rehabi-

litacja. Przychodniê przenie-

siono do mniejszego po-

mieszczenia. „Mieliœmy

straszne warunki – wspomi-

na dr Szajewski. – Oboje z

pielêgniark¹ pracowaliœmy

we wspólnym pokoju; jeœli

pacjent przyje¿d¿a³ na wóz-

ku, to trzeba by³o przestawiaæ

meble, by móg³ wjechaæ”. Od

koñca lipca bie¿¹cego roku

Przychodnia Kombatancka

ma siedzibê na parterze szpi-

tala, z poczekalni¹ dla pa-

cjentów, pokojem pielêgniar-

ki i pokojem lekarskim.

W poniedzia³ki i pi¹tki w

godz. 11.30 - 13.30 pacjen-

tów przyjmuje dr Maria Ró¿a

Walc, we wtorki i czwartki w

godz. 10.00 - 13.00 – dr Ja-

nusz Szajewski. Ka¿dego

dnia pe³ni dy¿ur pielêgniarka

Janina Ziêba.

Z pomocy przychodni

mog¹ korzystaæ kombatanci,

posiadaj¹cy zaœwiadczenie o

takich uprawnieniach oraz

osoby, posiadaj¹ce status

podopiecznych po kombatan-

tach. Urz¹d Miasta finansuje

us³ugi medyczne tylko dla

kombatantów z Warszawy.

Dotychczas zarejestrowano

ponad 1850 pacjentów. Mo¿-

na zg³aszaæ siê telefonicznie

pod numer 22 555 13 07.

Na wizytê u lekarza kom-

batant czeka 1-3 dni, wyj¹t-

kowo – tydzieñ. Gdy koniecz-

na jest hospitalizacja, zosta-

je skierowany na jeden z od-

dzia³ów Szpitala Praskiego.

Mo¿na otrzymaæ skierowanie

do miejscowego specjalisty

np.: ortopedy, urologa, gine-

kologa, chirurga, chirurga

naczyniowego lub specjalisty

pozaszpitalnego.

„Mamy tu ogromne zaple-

cze diagnostyczne: znakomi-

te laboratorium analityczne

(w swoim czasie uzyska³em

dla niego certyfikat europej-

ski), laboratorium toksykolo-

giczne, zespó³ badañ obrazu-

j¹cych (RTG, USG) i tomo-

grafiê komputerow¹, badanie

dopplerowskie przep³ywu

krwi w koñczynach i têtnicach

szyjnych. Zwykle na konsul-

tacjê pacjent czeka kilka dni.

Gdy wymaga natychmiasto-

wej pomocy – dzwoniê do

ordynatora oddzia³u i chory

jest przyjêty tego samego

dnia – zapewnia dr Szajew-

ski. – Jesteœmy szczêœliwi, ¿e

mamy lokal, który daje mo¿-

liwoœæ dobrej pracy. Uwa¿am,

¿e przychodnia to pacjent,

doktor i pielêgniarka; wszyst-

ko dooko³a jest mniej wa¿ne.

W naszej przychodni wspó-

³pracuj¹: doktor, pacjent i pie-

lêgniarka.” Jacy s¹ pacjenci?

„Potrafi¹ byæ i ciekawi, i

zgryŸliwi. Choroba przewle-

k³a czyni ludzi uci¹¿liwymi” -

stwierdza dr Walc. Zauwa¿a

przy tym, ¿e zmienia siê sto-

sunek pacjentów do przy-

chodni. Wiosn¹ przyszed³ tu

pan Henryk, który chcia³ sko-

rzystaæ z rehabilitacji, by po-

prawiæ kondycjê na sp³yw

kajakowy.

Dr Szajewski wspomina

mê¿czyznê, który 2 - 3 lata

temu zg³osi³ siê po raz pierw-

szy do przychodni, otworzy³

drzwi i oœwiadczy³: „Ca³¹

s³u¿bê zdrowia nale¿y powy-

wieszaæ!”. Dziœ jest ³agodny i

spokojny. „Ja siê na pacjen-

tów nie obra¿am; mog¹ siê

czasami dziwnie zachowy-

waæ – oczywiœcie, nie tak, by

komuœ zrobiæ krzywdê. Pa-

cjenci mnie chyba lubi¹. Co

jakiœ czas dostajê podziêko-

wania od organizacji komba-

tanckich.”

Zapytany, jakie ma ¿ycze-

nie, dr Szajewski odpowiada:

„To ¿yczenie nie tylko dla

mnie i nie tylko dla Przychod-

ni Kombatanckiej, ale dla ca-

³ego Szpitala Praskiego: re-

konstrukcja  szpitalnego sys-

temu komputerowego. Pierw-

szy komputer w tym szpitalu

zainstalowano w 1984 roku –

dostaliœmy go w prezencie.

Teraz pracuj¹ resztki systemu

komputerowego. Na niektó-

rych oddzia³ach lekarze

musz¹ odrêcznie pisaæ wypi-

sy chorych. Wynik laborato-

ryjny powinien trafiaæ do kom-

putera lekarza prowadz¹ce-

go, by móg³ go natychmiast

obejrzeæ. Osobiœcie móg³bym

mieæ jakieœ drobiazgowe

¿yczenia, ale najwa¿niejsza

jest komputeryzacja Szpitala

Praskiego. Wiem, ¿e to ozna-

cza wydatek kilku milionów

z³otych.”

Dr Janusz Szajewski pra-

cuje w Szpitalu Praskim od

1970 roku. By³ m.in. ordyna-

torem III Oddzia³u Wewnêtrz-

nego. Stworzy³ w szpitalu

Sto³eczny Oœrodek Ostrych

Zatruæ i Stacjê Dializ –

pierwsz¹ nieakademick¹ sta-

cjê dializ nerek w Warszawie.

Z dr Mari¹ Ró¿¹ Walc wspó³pra-

cuje od czasów, gdy by³a jego

zastêpc¹ na III Oddziale We-

wnêtrznym. Swoj¹ wiedz¹ i

doœwiadczeniem s³u¿y nie

tylko kombatantom jako au-

tor przydatnego wszystkim

seniorom poradnika „Leki dla

osób w wieku powa¿nym”,

wydanego przez Urz¹d do

Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych.

K.

Przychodnia Kombatancka

odcinki œcie¿ki pieszo – rowe-

rowej wzd³u¿ Wis³ostrady i

tej, która biegnie w kierunku

wiaduktu nad Œwidersk¹. Od

wielu tygodni sukcesywnie

wylewana jest betonowa p³y-

ta mostu, w lipcu by³a ju¿ go-

towa p³yta po³udniowej jezd-

ni i od razu przyst¹piono do

uk³adania warstw izolacyj-

nych, krawê¿ników, desek

gzymsowych i punktów mo-

cowania barier. Prace odby-

wa³y siê pod os³on¹ nocy,

przy u¿yciu szalunków prze-

jezdnych i tradycyjnych. Noc

sprzyja po pierwsze, tê¿eniu

betonu (ni¿sze temperatury),

po drugie – bezkolizyjnemu

dostarczaniu ogromnych ilo-

œci betonu (du¿o mniejszy

ruch na drogach). Interesu-

j¹c¹ technologiê rurkow¹ za-

stosowano do poziomowania

betonu. Rurki umieszczone

Sierpniowy raport z TMP
na charakterystycznych ste-

la¿ach s¹ spawane do zbro-

jenia. Po wstêpnym zasty-

gniêciu betonu, kiedy jest on

jeszcze plastyczny, rurki s¹

wyjmowane, a beton w miej-

scach ich wysuniêcia jest

wyg³adzany. W momencie,

gdy beton stê¿eje na tyle, ¿e

mo¿na po nim st¹paæ - do

prac wyg³adzaj¹cych ruszaj¹

urz¹dzenia przypominaj¹ce

jako ¿ywo wiatraki. W pobli-

¿u mo¿na obserwowaæ ma-

szyneriê, która produkuje s³u-

py stanowi¹ce podbudowê

ekranów dŸwiêkoch³onnych.

Z koñcem lipca gotowa

by³a betonowa p³yta nurtowe-

go fragmentu drugiego mo-

stu, stanowi¹cego pó³nocn¹

jezdniê. Prace posz³y du¿o

bardziej g³adko ni¿ w przy-

padku jezdni po³udniowej,

bowiem budowniczowie mo-

gli do woli dysponowaæ rów-

noleg³¹, po³udniow¹ p³yt¹.

Tam w³aœnie znalaz³y siê be-

toniarki i pompy do t³oczenia

betonu dla potrzeb p³yty jezd-

ni pó³nocnej.

Gdyby na tym etapie spoj-

rzeæ na Most Pó³nocny z lotu

ptaka, widok by³by imponu-

j¹cy. Wêze³ Pu³kowa - po

bielañskiej stronie - tworzy

serpentynê po³¹czeñ: 10

wiaduktów, k³adki dla pie-

szych, 9 œcian oporowych.

Po stronie bia³o³êckiej wêze³

Modliñska – piêæ wiaduktów

umieszczonych na palach,

dziewiêæ œcian oporowych.

Pomiêdzy wêz³ami trzy

niemal odrêbne mosty –

jezdnia po³udniowa, jezdnia

pó³nocna i most tramwajowy.

Postêpy w budowie Mostu

Pó³nocnego bêdziemy rela-

cjonowaæ dla czytelników ju¿

we wrzeœniu.

(egu)
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„To, co by³o moim marze-

niem, spe³nia siê. Z ostatnie-

go rankingu wynika, ¿e War-

szawa jest siedzib¹ wa¿nych

œwiatowych korporacji. Myœlê,

¿e to jest zwi¹zane z dobrym

klimatem inwestycyjnym w sto-

licy Polski. Przez ostatnie czte-

ry lata uda³o mi siê stworzyæ

dobry klimat dla inwestorów.

Dzisiaj mamy kolejny element

zachêcania inwestorów, ale

tak¿e mieszkañców Warsza-

wy. Otrzymujemy pierwsze

poci¹gi SKM do linii obs³ugu-

j¹cej w przysz³oœci trasê na

Okêcie. Nasze miasto staje siê

bardziej nowoczesne i przyja-

zne” – podkreœli³a Hanna

Gronkiewicz-Waltz, prezydent

Warszawy, podczas prezenta-

cji wagonów ELF na warszaw-

skim Dworcu Wschodnim.

Klimatyzacja, monitoring,

pod³oga na wysokoœci peronu

– tak bêdzie wygl¹da³a podró¿

ELFem z lotniska im. F. Chopi-

na. Uk³ad siedzeñ podobny do

tego, jaki pasa¿erowie znaj¹ z

metra (wzd³u¿ œcian, frontem

do œrodka wagonu), brak prze-

gród pomiêdzy cz³onami oraz

wiêksza d³ugoœæ poci¹gów -

pozwol¹ na transport ponad

1000 osób jednoczeœnie. Do

czasu uruchomienia po³¹cze-

nia z lotniskiem nowoczesne

sk³ady bêd¹ wspieraæ: kursu-

j¹c¹ ju¿ liniê S2 (Warszawa Za-

chodnia – Sulejówek Mi³osna)

oraz, w miarê potrzeb, dwie po-

zosta³e linie SKM – S1 (Prusz-

ków – Otwock) i S9 (Warsza-

wa Zachodnia – Wieliszew).

Wszystkie nowe pojazdy

zostan¹ objête trzyletni¹ gwa-

rancj¹ i przez ten okres produ-

cent zapewni równie¿ obs³ugê

techniczn¹. W ramach kon-

traktu PESA przeszkoli tak¿e

maszynistów SKM, którzy

bêd¹ obs³ugiwaæ nowe sk³ady.

ELFy bêd¹ u¿ywane do ob-

s³ugi Portu Lotniczego

im. Fryderyka Chopina, a

przejazd z lotniska do centrum

Warszawy zajmie ok. 20 min.

Poci¹gi bêd¹ kursowaæ co 15

min po trasie: Warszawa S³u-

¿ewiec, Warszawa ̄ wirki i Wi-

gury, Warszawa Rakowiec,

Warszawa Al. Jerozolimskie,

Warszawa Zachodnia, War-

szawa Ochota, Warszawa

Œródmieœcie, Warszawa Powi-

œle, Warszawa Stadion, War-

szawa Wschodnia. Na stacji

Warszawa Wschodnia linia

rozdziela siê i co drugi poci¹g

bêdzie jeŸdzi³ tras¹ Warszawa

Rembertów, Warszawa Weso-

³a, Warszawa Wola Grzybow-

ska, Sulejówek, Sulejówek-Mi-

³osna, a co drugi bêdzie jecha³

w kierunku Legionowa, tras¹:

Warszawa Praga, Warszawa

Toruñska, Warszawa ¯erañ,

Warszawa P³udy, Warszawa

Choszczówka, Legionowo.

Nowoczesne sk³ady i dogod-

ne po³¹czenie z lotniskiem

bêd¹ niew¹tpliwym u³atwie-

niem podczas przysz³orocz-

nych zawodów EURO 2012.

PKP PLK, który buduje ³¹cznik

miêdzy S³u¿ewcem a portem

lotniczym, zapowiada oddanie

go do u¿ytku w marcu 2012 r.

Pierwsza podró¿ ELFa
Do Warszawy dotar³ pierwszy z trzynastu zakupionych

w maju sk³adów Szybkiej Kolei Miejskiej, które w przy-

sz³oœci zawioz¹ warszawiaków na lotnisko. Sk³ad ruszy³

dziœ z Dworca Wschodniego tras¹ linii S2 na Dworzec

Zachodni. Pierwszy ELF bêdzie, do czasu uruchomienia

po³¹czenia z lotniskiem, wozi³ pasa¿erów linii S1, S2 i S9.
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Podjêcie decyzji o wizycie

u specjalisty seksuologa czê-

sto wi¹¿e siê z pewnymi oba-

wami, strachem, niepewno-

œci¹. Pacjent zastanawia siê,

czego mo¿na siê na takim

spotkaniu spodziewaæ i ocze-

kiwaæ. Trudno mu siê otwo-

rzyæ i mówiæ o swoich proble-

mach seksualnych, poniewa¿

odnosz¹ siê do najbardziej

intymnej sfery ¿ycia cz³owie-

ka, mimo i¿ coraz wiêcej lu-

dzi rozmawia na ten temat.

Osobie, któr¹ dotyka pro-

blem seksualny wydaje siê,

¿e tylko jej to dotyczy, ¿e inni

nie odczuwaj¹ trudnoœci w tej

dziedzinie. Jednak tak nie

jest. Wiele osób cierpi na za-

burzenia seksualne i coraz

wiêcej decyduje siê na wizy-

tê u specjalisty seksuologa.

Czêsto na wizycie pacjenci z

powodu zahamowañ, skrêpo-

wania i wstydu milcz¹, trud-

no im opisaæ swój problem.

Nie wiedz¹, od czego zacz¹æ,

jakich s³ów u¿ywaæ, czasem

nie znaj¹ terminologii w za-

kresie seksualnoœci, s¹ za-

k³opotani, ale to nic z³ego i

niespotykanego. To specjali-

sta zainicjuje rozmowê na te-

mat ¿ycia seksualnego, bê-

dzie zna³ potoczn¹ termino-

logiê, zapewni intymnoœæ i

dyskrecjê, pomo¿e w neutra-

lizowaniu lêków i obaw oraz

prze³amywaniu barier.

Pierwsza wizyta u seksuolo-

ga jest skupiona na nawi¹za-

niu pozytywnego kontaktu z

pacjentem w atmosferze spo-

koju oraz prywatnoœci, tworze-

niu zaufania miêdzy nimi i

przedstawieniu przez pacjen-

ta swojego problemu seksual-

nego. Seksuolog nie bêdzie

naciska³ na dok³adne podanie

informacji, jeœli to budzi opór i

niechêæ u pacjenta. Zadba,

aby poczu³ siê komfortowo i

swobodnie. Jednak nale¿y

wiedzieæ, ¿e wa¿ne jest do-

k³adne wyjaœnienie trudnoœci,

aby móc je odpowiednio zdia-

gnozowaæ i pomóc pacjentowi.

Ponadto, jeœli s¹ mo¿liwoœci

czasowe, zostaje zebrany wy-

wiad, który u³atwi znaleŸæ przy-

czynê zaburzenia i pomo¿e

okreœliæ metody pracy terapeu-

tycznej. Seksuolog zapyta na

pocz¹tku m.in. o wiek, stan

cywilny, wykonywany zawód,

satysfakcjê z pracy, hobby. Po-

jawi¹ siê pytania o œrodowisko

rodzinne, rozwój psychoseksu-

alny, relacjê partnersk¹ i do-

œwiadczenia erotyczne. Tak¿e

wa¿ne jest uzyskanie od pa-

cjenta danych o stanie zdrowia

tj. przebytych chorobach, ura-

zach, operacjach, aktualnych

schorzeniach, stosowanych

lekach, uzale¿nieniach i ewen-

tualnym wczeœniejszym lecze-

niu, poniewa¿ zaburzenia sek-

sualne mog¹ wi¹zaæ siê z kon-

dycj¹ zdrowia. Dysfunkcja sek-

sualna mo¿e powstaæ na tle

psychogennym, jak równie¿

organicznym, ale psycholog

seksuolog nie wykonuje badañ

somatycznych, dlatego mo¿e

skierowaæ pacjenta na konsul-

tacjê do odpowiedniego spe-

cjalisty (ginekologa, androlo-

ga, urologa, neurologa) oraz

specjalistyczne badania me-

dyczne, jeœli uzna tak¹ ko-

niecznoœæ. W czasie wizyty

seksuolog czasem sporz¹dza

notatkê, aby nie umknê³y mu

wa¿ne informacje potrzebne w

procesie leczenia. Bywa tak,

¿e nie udaje siê zebraæ wszyst-

kich danych na pierwszej wi-

zycie, dlatego te¿ przyjmuje

siê, ¿e pierwsze trzy spotkania

mog¹ byæ diagnostyczne.

Uzyskanie szczegó³owych

informacji od pacjenta jest

istotne do stworzenia prawi-

d³owego kierunku terapii sek-

sualnej zmierzaj¹cej do usu-

niêcia problemu i okreœlenia

czasu jej trwania.

Na wizycie specjalista sek-

suolog wyka¿e siê zrozumie-

niem, empati¹, nie stawia

ocen moralnych. Udzieli rze-

czowej oraz fachowej pomo-

cy w atmosferze wzajemne-

go zaufania i dyskrecji. Pa-

miêtajmy tak¿e, ¿e wszystko

to, co powie pacjent, pozosta-

je miêdzy nim i terapeut¹ oraz

objête jest tajemnic¹.

Pierwsze spotkanie

z seksuologiem

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali

u¿ytkowych w domach wielolokalowych 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 16 wrzeœnia 2011 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone jest od dnia 12.08.2011 r. na tablicach

informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Jagielloñskiej 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 lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu 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.

PROGRAM IMPREZY:

Pi¹tek 16.09

Warsztaty taneczne

17:30 - 18:45  Afro contem-

porary z Nicole Mouleo-

Mbongo (Kongo/ Polska)

19:00-20:15 Coupé Déca-

lé z cz³onkami zespo³u les

Héritiers du Trône (Francja)

 Sobota 17.09

14:00 – 15:00 Soukous i

Ndombolo z Guyguy Ndaki-

za (Kongo)

15:15– 16:15 z Vitor Men-

des (Portugal/Cape Verde -

West Africa)

16:30 – 17:30  Kuduro z

Vitor Mendes (Portugal/Cape

Verde - West Africa)

17:45 – 18:45  Soca z Mo-

nik¹ Miziñsk¹ (Polska)

Niedziela 18.09

12:00-13:00 Coupé Déca-

lé  z Vitor Mendes (Portugal/

Cape Verde - West Africa)

13:15 – 14:15 Sabar z Mo-

uhamed Mbow (Senegal)

14:30 – 15:30 Afro modern

z Alassane Wat (Senegal/

Francja)

IMPREZY

Pi¹tek 16.09:

22.00  Afro Explosion –

crazy Dance - koncert les

Héritiers du Trône, show ta-

neczne (bilety 30 z³)

Zagraj¹: dj Vuvuzela, Dj

Jahliet

Sobota 17.09:

22.00  Afro Explosion – cra-

zy dance part 2 (bilety 15 z³)

Warsztat danca Kuduro

prowadzony przez Vitora

Mendes

Live show: Vitor Mendes,

tancerze Uanga

Zagraj¹: Bantu Sound Sys-

tem, dj Vuvuzela, Dj Jahliet

Niedziela 18:09

20:00 afro chillout i koncert

zespo³u Long-Long (bilety 10 z³)

INSTRUKTORZY

I GOŒCIE:

Vitor Mendes (Portugal/

Cape Verde - West Africa)

Urodzony w Lizbonie. Przez

8 lat mieszka³ w Londynie. W

wieku 14 lat wystêpowa³ w ta-

necznej grupie „Morabeza’’ pro-

wadzonej przez Mariê Do Céu

Baiôa i Ana Maria Paes, jed-

nych z najlepszych nauczycie-

lia tañca w Lizbonie. W tym

samym czasie Vitor zarazi³ siê

mi³oœci¹ do capoeiry. Od 2002

po wielu szkoleniach, trenin-

gach i warsztatach zacz¹³ na-

uczaæ capoeiry i tradycyjnych

tañców afrykañskich w Lizbo-

nie. Kiedy wyemigrowa³ do

Anglii, kontynuowa³ swój

warsztat taneczny w Londynie,

gdzie bra³ udzia³ w licznych po-

kazach. W 2005 zadebiutowa³

w grupie tanecznej Patti Bo-

ulaye Sun Dance i wystêpowa³

w musicalach londyñskiego te-

atru Hackney Empire Theatre.

Vitor to utalentowany i wszech-

stronny tancerz. Specjalizuje

siê w afro capoeira, kuduro, ki-

zomba, coupe decale. Ma rów-

nie¿ swój w³asny styl, który pra-

gnie przekazywaæ innym poka-

zuj¹c i ucz¹c samodzielnej in-

terpretacji muzyki. Obecnie Vi-

tor swoj¹ dzia³alnoœæ taneczn¹

prowadzi w Pradze. Promuje

afro-latynoskie style tañca i

muzykê. Jest organizatorem

Multikulturowego festivalu mu-

zyczno-tanecznego o nazwie

Afro-Bailar w Republice Czech.

„Les Héritiers Du Trône”

powsta³ w 2007 roku, kiedy to

dwoje przyjació³ Dior i Steven-

sy maj¹cych te same pasje zde-

cydowa³o siê pójœæ wspóln¹ mu-

zyczn¹ drog¹. Dior jako zawo-

dowy tancerz trenowa³ w gru-

pach takich jak Saomera, La

Dinatra, Probo. By³ rozpozna-

wany jako jeden z dziesiêciu

AFRO EXPLOSION
najlepszych tancerzy w Pary¿u.

Jego pseudonim artystyczny to

„Dior Danseur Fou”. Kiedy Dior

pozna³ Stevensy, zrodzi³a siê

idea wspólnego tworzenia mu-

zyki i kreowania nowych kroków

tanecznych. Przez trzy lata ch³o-

paki rozwijali siê na w³asnym

podwórku w Pary¿u. W roku

2010 zaczêto zapraszaæ ich na

sceny w innych miastach. Po

wielu udanych wystêpach przy-

szed³ czas na wyjazd do Belgii,

gdzie zostali bardzo ciep³o przy-

jêci. W tej chwili s¹ œwietnie roz-

poznawani na rynku francuskim

i belgijskim. Inspirowani afrykañ-

skimi wp³ywami tworz¹ muzykê

coupé-décalé.

Obok naszych wspania³ych

goœci instruktorzy szko³y tañ-

ca Uanga: Alassane Watt,

Mouhamed Mbow, Nicole

Mouleo-Mbongo, Guyguy

Ndakiza, Monika Mizinska.

Cennik warsztatów:

* Jeden warsztat 35 z³

* Pakiet pi¹tek 50 z³

* Pakiet sobota 100 z³

* Pakiet niedziela 70 z³

* Pakiet full pass (warszta-

ty + imprezy) 220 z³

* Imprezy i koncerty: pi¹tek

30 z³, sobota 15 z³, niedziela

10 z³.

Zapisy:

office@afrykanskaszkola.pl

Z okazji pierwszych urodzin Szko³y Tañca Uanga za-

praszamy 16, 17 i 18 sierpnia na festiwal tañców afrykañ-

skich, których do tej pory nie mieliœcie okazji poznaæ.

Tañczyæ bêdziemy przez ca³y weekend. Spotkacie wspa-

nia³ych instruktorów tañca, którzy oprócz techniki i kro-

ków tanecznych przeka¿¹ Wam cz¹stkê ducha i serca

Afryki. W pi¹tek wieczorem odbêdzie pierwszy w Polsce

koncert Coupé Décalé francuskiej grupy les Héritiers du

Trône. W pi¹tek i sobotê odbêd¹ siê dwie potê¿ne impre-

zy z najg³oœniejsz¹, najgorêtsz¹ i najbardziej energe-

tyczn¹ muzyk¹ afrykañsk¹, z show tanecznym z ¿ywio³o-

wymi tancerzami, jakimi staniecie siê równie¿ Wy. Ca³¹

imprezê zakoñcz¹ muzycy znanej ju¿ Wam i powszech-

nie lubianej grupy Long-Long.

Dodatkowe œrodki, przezna-

czone do dyspozycji dzielnicy

w wysokoœci 1 074 824 z³ (w

tym: 433 359 z³ – przyznana

dotacja z Mazowieckiego

Urzêdu Wojewódzkiego i

641 465 z³ przyznane przez

Biuro Edukacji jako wk³ad

w³asny z rezerwy celowej na

uzupe³nienie finansowania

dzia³añ podnosz¹cych jakoœæ

kszta³cenia) przeznaczono na

modernizacjê - w ramach rz¹-

dowego projektu „Radosna

szko³a”- szkolnych placów

zabaw: przy SP 28 przy ul.

Goœcieradowskiej 18/20 –

265 000 z³; przy SP 84 przy

ul. Radzymiñskiej 227 –

116 250 z³; przy SP 114

przy ul. Remiszewskiej 40

– 160 973 z³; przy SP 275

przy ul. Œw. Hieronima 2 –

196 941 z³ oraz przy SP 298

przy ul. Krakusa 2 – 335 660 z³.

W g³osowaniu zmianê za-

³¹cznika poparli wszyscy

obecni radni. Uchwa³a prze-

kazana zostanie do Rady

Warszawy, a jej wykonanie

powierzono zarz¹dowi dziel-

nicy Targówek.

K.

Wiêcej na „Radosne szko³y”
XIV sesja Rady Dzielnicy Targówek

18 lipca, na wniosek zarz¹du Targówka, przewodnicz¹-

cy Zbigniew Poczesny zwo³a³ XIV sesjê Rady Dzielnicy

Targówek. Mimo przerwy urlopowej, w obradach wziê³o

udzia³ 15 radnych. By³o quorum, umo¿liwiaj¹ce podjêcie

uchwa³y w sprawie zmiany za³¹cznika dzielnicowego do

bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2011.
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4 wrzeœnia bêdzie do obej-

rzenia w naszym holu wysta-

wa zdjêæ z bardzo bliskiej

podró¿y, bo po okolicznych

ulicach, bramach czyli fina³o-

we prace dorocznego konkur-

su z praskiego œwiêta ulicy

Z¹bkowskiej, a nieco póŸniej

wystawa fotograficzna Seba-

stiana Paj¹ka pt. „Twarze i

miejsca z Nowej Zelandii”.

Bêdziemy goœciæ ambasado-

ra tego egzotycznego kraju.

Przy okazji bêdzie mo¿na

spróbowaæ nowozelandzkich

win i miodów oraz posmako-

waæ jedzenia. Wyœwietlimy

film dokumentalny o nowoze-

landzkich fiordach z zapiera-

j¹cymi dech w piersiach ujê-

ciami krêconymi z pok³adu

œmig³owca. Feeria barw i ko-

lorów, zachwycaj¹ce panora-

my - mi³oœnicy podró¿y nie

mog¹ tego przegapiæ! A na-

stêpna w kolejce ju¿ czeka

wystawa o Portugalii.

W kinie najwa¿niejsze s¹

filmy i tych nie zabraknie. Na-

sze ekrany jak zwykle pe³ne

s¹ ró¿nych filmów. Efektow-

ne „Oszukaæ przeznaczenie

5 3D” to produkcja pe³na

wspania³ych kinowych tric-

ków, jednoczeœnie udane po-

³¹czenie thrillera i filmu sen-

sacyjnego z wartk¹ akcj¹.

Podobny, ale bardziej prze-

znaczony dla fanów komik-

sów, jest „Captain America”.

Dla koneserów „O pó³nocy w

Pary¿u” - najnowszy film Wo-

ody’ego Allena. Nasi naj-

m³odsi mog¹ oceniæ, czy

Smerfy na du¿ym ekranie tak

samo bawi¹, jak w kresków-

ce. Ten film to ciekawe po³¹-

czenie animowanych posta-

ci partneruj¹cych ¿ywym ak-

torom. O Kubusiu Puchatku

i jego przyjacio³ach ¿adnemu

z dzieci nie trzeba opowia-

daæ. Teraz przygody misia o

bardzo ma³ym rozumku

Na jesienn¹ nutê
mo¿na obejrzeæ na naszych

ekranach. Twórcy „Disneya”

siêgnêli po „Króla Lwa” i

przerobili go na obraz trójwy-

miarowy, ku radoœci du¿ych

i ma³ych fanów tego filmu.

Tych, którzy chc¹ dowie-

dzieæ siê o filmowej kuchni

nieco wiêcej, zapraszam na

cykle filmowe: Oczami kobiet

i Mêskie czwartki. Prowadzi

je Andrzej Kawecki, filmo-

znawca, kulturoznawca. Jest

on wspó³autorem komputero-

wej bazy Filmoteki Narodo-

wej, wspó³pomys³odawc¹ fe-

stiwalu „Œwiêto Niemego

Kina”, którego 6 edycji gro-

madzi³o publicznoœæ z ca³e-

go œwiata. Cz³onek Rady

Naukowej projektu Filmoteka

Szkolna przy PISF, cz³onek

Rady Naukowej Muzeum Ki-

nematografii w £odzi. Jedno-

czeœnie autor realizowanego

w naszym kinie programu

edukacyjnego, skierowanego

do dzieci i m³odzie¿y Szkol-

nej - Akademii Filmowej „Sza-

fa”. Nowa edycja „Szafy” ru-

sza ju¿ w paŸdzierniku, gor¹-

co zapraszamy.

Nasze kino to nie tylko

popcorn i lekka, telewizyj-

na papka. To kulturotwór-

cze miejsce, coraz silniej

wpisuj¹ce siê na mapie nie

tylko dzielnicy, ale ca³ego

naszego miasta. Odwie-

dzajcie „Prahê”, u nas nie

mo¿na siê nudziæ.

Nadchodzi jesieñ, w pe³nej krasie barw, w blaskach i

migotach œwietlistego s³oñca. Jeszcze lato szczodrze ob-

darza nas ciep³ymi dzionkami, ale wieczorne szarugi ju¿

s¹ coraz d³u¿sze, po polach rozsnuwa zas³ony z mgie³

utkane. Nici babiego lata srebrzystymi smugami uœwia-

damiaj¹ nam, ¿e letnie wspomnienia pora schowaæ do

skrzyni wspomnieñ na czas jesiennych s³ot. Ale nawet

najgorsza jesienna plucha nie jest straszna widzom na-

szego kina. Z bardzo prostego powodu. U nas nie mo¿na

siê nudziæ. Nie tylko ze wzglêdu na wyj¹tkowy repertuar

z produkcjami pe³nymi widowiskowych efektów specjal-

nych czy obrazów nagradzanych na œwiatowych przegl¹-

dach i festiwalach, ale równie¿ z powodu licznych wy-

staw, spotkañ autorskich, koncertów i wernisa¿y.

W lipcu rozpoczê³a siê ko-

lejna edycja imprezy arty-

styczno-wystawowej „Artbar-

bakan 2011”, której g³ównym

organizatorem jest Fundacja

Artbarbakan, zajmuj¹ca siê

upowszechnianiem i populary-

zacj¹ polskiej sztuki wspó³cze-

snej. W tym roku projekt re-

alizowany jest w Œródmieœciu

i na Pradze Pó³noc. Dlacze-

go taka dwoista lokalizacja?

„Tworz¹c program artystycz-

ny chcieliœmy, aby pokazy i

wystawy objê³y swoim zasiê-

giem praw¹ i lew¹ stronê sto-

licy, by sztuka stanowi³a most

³¹cz¹cy dwa brzegi.” – mówi

Jerzy Lassota, prezes Funda-

cji Artbarbakan – „Stare Mia-

sto, gdzie obecnie w weeken-

dy odbywaj¹ siê plenerowe

pokazy malarstwa, to dla nas

szczególne miejsce. Od lat

prezentujemy tu sztukê na

murach obronnych przy Bar-

bakanie, kontynuuj¹c trady-

cjê plenerowych wystaw z lat

1962 – 67. Praga Pó³noc to

dzielnica artystów; liczne

galerie, kluby, kwitnie tu

¿ycie towarzyskie. Sztuka

wspó³tworzy niepowtarzalny

klimat tego miejsca – ¿eby

to zrozumieæ, trzeba tu byæ

chocia¿ raz.”

W ramach programu „Art-

barbakan 2011”, którego za-

koñczenie planowane jest

dopiero na koniec listopada,

odbêd¹ siê pokazy malarstwa

i akcje artystyczne w otwar-

tej przestrzeni miejskiej oraz

wystawy w warszawskich

galeriach. Dzia³ania wspó³fi-

nansowane s¹ z dotacji m.st.

Warszawy. „Zawsze staramy

siê dotrzeæ do jak najwiêkszej

liczby odbiorców. Akcje i po-

kazy w plenerze to szansa, by

zainteresowaæ sztuk¹ osoby,

które rzadko odwiedzaj¹ ga-

lerie czy muzea. Trzeba zda-

waæ sobie sprawê z tego, ¿e

sztuka to nie tylko wra¿enia

estetyczne, to te¿ wa¿na for-

ma komunikacji myœli i emo-

cji, zmuszaj¹ca do refleksji

nad œwiatem, nad wspó-

³czesn¹ kondycj¹ cz³owieka.”

– mówi Dominika Ma³gowska

z Fundacji Artbarbakan.

W sierpniu artystów Artbar-

bakanu mo¿na spotkaæ na

Starym Mieœcie. Prezento-

waæ bêd¹ swoje prace na tle

zabytkowych murów obron-

nych przy Barbakanie w so-

boty i niedziele w godz. 15.00

– 22.00. W pokazach uczest-

nicz¹: Pawe³ Cabanowski,

dyplom ASP w pracowni prof.

Jana Tarasina; Katarzyna

Barczewska, dyplom ASP w

Warszawie; Marek Grabow-

ski, dyplom PWSSP w Po-

znaniu, cz³onek ZPAP; Zbi-

gniew Grêziak, dyplom ASP

w pracowni Romana Arty-

mowskiego oraz artyœci z

Warszawskiej Grupy Malarzy

Niezale¿ni ’69: Jerzy Lasso-

Artbarbakan 2011 - Sztuka,

która ³¹czy dwa brzegi

ta i Miros³aw D³ugosz/Miron.

Warto zajrzeæ te¿ do Baszty

Prochowej. Tam prezentowa-

ne bêd¹ prace Adama Boro-

wego, S³awomira Blattona,

Iwony Góraj, Marcina Caba-

ka, Jerzego Lassoty, Mirona

i Rajmunda Ga³eckiego

(otwarte w weekendy w godz.

15.00 – 22.00). Pokazom i

wystawom towarzysz¹ plene-

rowe akcje artystyczne: Sy-

renka Fullcolour i ARTwizje.

Od wrzeœnia dzia³ania prze-

nios¹ siê na Pragê Pó³noc.

Nieopodal Konesera, w Ga-

lerii N’69 (ul. Tarchomiñska 9)

rozpocznie siê cykl wystaw

pod has³em „Konfrontacje”.

Bêdzie to okazja do spotka-

nia artystów z ró¿nych œrodo-

wisk twórczych. Planowane

s¹ trzy konfrontacje-wystawy:

Janek Balcerzak - Rajmund

Ga³ecki (9 - 30 wrzeœnia),

Marek Grabowski – Marcin

Cabak (7 - 28 paŸdziernika),

Zbigniew Grêziak – Sergij

Czajka (4 - 25 listopada). Art-

barbakan 2011 realizowany w

stolicy odbywa siê pod patro-

natem honorowym prezydent

Warszawy. Organizatorzy

maj¹ nadziejê, ¿e projekt po-

³¹czy dwa brzegi i bêdzie

doskona³¹ okazj¹ do tego, by

warszawiacy spotkali siê ze

sztuk¹, w dwóch odmien-

nych, ale jak¿e wa¿nych miej-

scach na kulturalnej mapie

stolicy.



6  nowa gazeta praska

www.zs34.pl

170, 338, 140

Prask¹ uroczystoœæ, zwi¹zana z 67. rocznic¹ Powstania Warszawskiego, rozpoczê-

³a msza œwiêta w Koœciele Drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim w intencji po-

wstañców Obwodu 6XXVI, poleg³ych w walkach, cierpi¹cych w wiêzieniach i obozach

oraz tych, którzy odeszli na wieczn¹ wartê. Przy pomniku ¿o³nierzy Armii Krajowej w

kwaterze 22A Cmentarza Bródnowskiego por. Wiktor Sokólski, prezes Praskiego Ob-

wodu ŒZ¯AK przypomnia³ dzia³ania zbrojne na Pradze i konspiracyjne po przerwaniu

walk. Apel Poleg³ych poprowadzi³ p³k Ryszard Borman. Po b³ogos³awieñstwie ks.

Franciszka Rutkowskiego wieñce na grobach ¿o³nierzy AK z³o¿yli kombatanci i cz³on-

kowie ich rodzin (m.in. marsza³ek Marek Borowski w imieniu swej 91-letniej Mamy,

uczestniczki Powstania Warszawskiego na Pradze), przedstawiciel MON, przedstawi-

ciele w³adz Targówka, Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie oraz kibice Legii. Uroczystoœæ

uœwietnili ¿o³nierze Garnizonu Warszawskiego. W poczcie sztandarowym wyst¹pili

wolontariusze, wspó³pracuj¹cy z praskimi kombatantami.

Powstañczy apel

Finansowanie tego typu

programów, paradoksalnie,

jest mo¿liwe dziêki op³atom

pobieranym za korzystanie z

zezwoleñ na sprzeda¿ alko-

holu. Programy profilaktyki

uzale¿nieñ opracowuje siê

rokrocznie w dzielnicach,

gminach i miastach.

W Bia³o³êce ubieg³orocz-

ne op³aty z tytu³u zezwoleñ

na sprzeda¿ alkoholu wynio-

s³y nieco ponad 1 mln z³. W

dzielnicowym programie in-

teresuj¹ce s¹ dane za rok

2010, dotycz¹ce zdarzeñ z

udzia³em osób, które nad-

u¿y³y alkoholu lub œrodków

psychoaktywnych, odnoto-

wane przez policjê, stra¿

miejsk¹, oœrodek pomocy

spo³ecznej lub zespo³y opie-

ki zdrowotnej. Policja infor-

mowa³a Dzielnicowy Zespó³

Realizacji Programu Profi-

laktyki i Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych o 105

osobach maj¹cych problemy

z alkoholem  b¹dŸ œrodkami

psychoaktywnymi. Stra¿

Miejska interweniowa³a 587

razy w sprawie osób bêd¹-

cych pod wp³ywem alkoho-

lu. W tej liczbie jest 554 mê¿-

czyzn i 33 kobiety, a tak¿e 18

kierowców. Oœrodek Pomo-

cy Spo³ecznej udzieli³ wspar-

cia 135 rodzinom borykaj¹-

cym siê z problemem alko-

holowym. W SPZOZ Bia³o-

³êka udzielono 14 osobom

œwiadczeñ medycznych w

zwi¹zku z chorob¹ alkoho-

low¹. Z us³ug Punktu Infor-

macyjno – Konsultacyjnego

skorzysta³o 147 osób uza-

le¿nionych od alkoholu i 1

uzale¿niona od narkotyków.

Wydaje siê, ¿e jak na 80-

tysiêczn¹ bia³o³êck¹ popula-

cjê nie s¹ to dane alarmuj¹-

ce, jednak trzeba zwa¿yæ na

ciemn¹ liczbê przypadków

uzale¿nienia od alkoholu czy

narkotyków. Picie i za¿ywa-

nie œrodków psychoaktyw-

nych odbywa siê czêsto w

zaciszu domowym. W czte-

rech œcianach rozgrywaj¹

siê dramatyczne sceny znê-

cania siê przez alkoholików

nad domownikami. Fa³szy-

wy wstyd ¿on, mê¿ów czy ro-

dziców osób uzale¿nionych

sprawia, ¿e wiele przypad-

ków nie ujrzy nigdy œwiat³a

dziennego. M.in. st¹d w³a-

œnie wspólne dzia³ania edu-

kacyjne i profilaktyczne in-

stytucji odpowiedzialnych –

pod ró¿nymi aspektami – za

uzale¿nienia i ich konse-

kwencje. Wydzia³ Spraw

Spo³ecznych i Zdrowia zwró-

ci³ siê do instytucji dzia³aj¹-

cych w Bia³o³êce z proœb¹ o

wskazanie zagadnieñ, które

nale¿a³oby uwzglêdniæ w

opracowywanym Lokalnym

Programie Profilaktyki Uza-

le¿nieñ na rok 2011. Na apel

odpowiedzia³y: Poradnia

Psychologiczno – Pedago-

giczna nr 21, Komisariat Po-

licji, Stra¿ Miejska, Punkt In-

formacyjno – Konsultacyjny,

Dzielnicowy Zespó³ Realiza-

cji Programu Profilaktyki i

Rozwi¹zywania Problemów

Alkoholowych i Dom Pomo-

cy Spo³ecznej „Pod brzoza-

mi”. Konsultacje z tymi insty-

tucjami wskaza³y wachlarz

zagadnieñ, spoœród których

na pierwszym miejscu zna-

laz³o siê rozpoznawanie i

przeciwdzia³anie przemocy

w rodzinie, która to przemoc

– niestety – idzie w parze z

uzale¿nieniami. Demoraliza-

cja nieletnich, przestêpczoœæ

to równie¿ czêste efekty uza-

le¿nieñ. Wedle konsultuj¹-

cych program instytucji, musi

on proponowaæ konkretne

rozwi¹zywania – szkolenia

dla uczniów i rodziców z te-

matyki wspó³uzale¿nienia,

do którego dochodzi w ka¿-

dej rodzinie, dotkniêtej alko-

holizmem b¹dŸ narkomani¹.

Adekwatna diagnoza pro-

blemu i formy terapii uzale¿-

nieñ zale¿¹ w du¿ej mierze

od umiejêtnoœci psychologów

i terapeutów, st¹d pomys³ na

organizowanie szkoleñ kiero-

wanych w³aœnie do nich. Gru-

py wsparcia – bezdyskusyjnie

œwietne rozwi¹zanie dla osób

uzale¿nionych, a wiêc je rów-

nie¿ nale¿y organizowaæ.

Przy okazji problematyki uza-

le¿nieñ, ale bynajmniej nie na

jej marginesie, pojawi³a siê

sugestia œrodowisk oœwiato-

wych, by zintensyfikowaæ

dzia³ania profilaktyczne w

kwestiach: przeciwdzia³ania

narkomanii i alkoholizmowi,

przeciwdzia³ania agresji i

przemocy m³odocianych,

uczenie koncyliacyjnego roz-

wi¹zywania interpersonal-

nych problemów rówieœni-

czych, wskazywanie na za-

gro¿enia (w tym uzale¿nie-

nia) p³yn¹ce z nieumiejêtne-

go korzystania przez m³o-

dych z komputera i internetu.

W kontekœcie uzale¿nieñ po-

jawi³ siê równie¿ temat dopa-

laczy, jako ¿e to bardzo m³o-

dzi ludzie s¹ najczêœciej kon-

sumentami tych substancji.

Wszystkie powy¿sze zada-

nia s¹ realizowane przy u¿y-

ciu ró¿nych narzêdzi – kam-

panii informacyjnych i eduka-

cyjnych, imprez, prowadzenia

zajêæ, programów profilak-

tycznych i socjoterapeutycz-

nych, warsztatów, obozów

edukacyjno – profilaktycz-

nych, kierowanych do ró¿-

nych grup wiekowych – od

najm³odszych mieszkañców

Bia³o³êki do najstarszych.

Jest o co walczyæ. W skali

ca³ej Polski problem uzale¿-

nienia od alkoholu i to wszyst-

ko, co za sob¹ to zjawisko

poci¹ga, jest ogromny. Sza-

cunkowe dane Pañstwowej

Agencji Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych wska-

zuj¹, ¿e blisko 800 tys. osób

jest uzale¿nionych od alkoho-

lu. W rodzinach z tym proble-

mem ¿yj¹ 3 mln osób. 1,5 mln

to doroœli – wspó³ma³¿onko-

wie i rodzice, zaœ drugie 1,5

mln to dzieci osób uzale¿nio-

nych. Ofiary oko³oalkoholowej

przemocy domowej to 2 mln

osób. Kolejna kategoria to

osoby pij¹ce szkodliwie – sta-

nowi¹ od 5 do 7% Polaków,

co stanowi 2 – 2,5 mln. Nie-

zbyt imponuj¹co wygl¹damy w

sonda¿u CBOS, przeprowa-

dzonym w ubieg³ym roku, a

badaj¹cym nasze postawy

wobec alkoholu. 76% doro-

s³ych Polaków deklaruje, ¿e

nie stroni od alkoholu. Z tej

liczby 65% twierdzi, ¿e pije

czasami, 11%, ¿e pije czêsto;

22% zapewnia o swojej abs-

tynencji (buduj¹ce!). Nie nale-

¿y szukaæ pocieszenia w fak-

cie, ¿e wzros³o spo¿ycie piwa,

Profilaktyka uzale¿nieñ
Na ostatniej, przedwakacyjnej sesji przyjêto Lokalny

Program Profilaktyki Uzale¿nieñ dla Bia³o³êki. Dziœ kilka

s³ów o nim.

kosztem spadku spo¿ycia

wódek. Piwo to te¿ alkohol!

Niepokoi statystyka doty-

cz¹ca wieku osób pij¹cych. A¿

89% respondentów u¿ywaj¹-

cych napojów wyskokowych

to ludzie w wieku 18 – 24 lata!

Wiêkszoœæ – 84% pij¹cych -

stanowi¹ mê¿czyŸni. Przykr¹

niespodziank¹ jest kategoria

wiekowa 25 – 34 lata, gdzie

wœród pij¹cych przewa¿aj¹

kobiety. Przynajmniej raz w

roku upija siê 60% Polaków:

48% mê¿czyzn i 12% kobiet.

Wydaje siê, ¿e wobec

tych danych komentarz jest

zbêdny.

(egu)

Nie mog³em obiecaæ cudów,

ale obieca³em wyjaœniæ sprawê

i postaraæ siê o zmianê planów.

Mog³em sobie tylko wyobraziæ,

jak dramatyczne chwile prze¿yli

przedsiêbiorcy na bazarku do

tej pory. Jeden pawilon zosta³

wyburzony parê miesiêcy wcze-

œniej – od tej sprawy zaczê³a siê

nasza wspó³praca. Okaza³o siê,

¿e bylibyœmy w stanie przed³u-

¿yæ funkcjonowanie pawilonu o

dobrych kilka miesiêcy. Nieste-

ty, spraw¹ zajêliœmy siê zbyt

Bazarek uratowany!
Kto pyta - nie b³¹dzi

póŸno, gdybym tylko wczeœniej

dosta³ informacje… Tym razem

zarz¹d bazaru i jeden z przed-

siêbiorców – szczególnie zaan-

ga¿owany – poinformowa³ mnie

od razu. I zacz¹³em dzia³aæ.

Sprawdzi³em szczegó³y i za-

cz¹³em rozmawiaæ. Po raz ko-

lejny mog³em liczyæ na œwietn¹

wspó³pracê z ZTM i dyrektorem

Leszkiem Rut¹. Ludzkie, roz-

s¹dne podejœcie do problemów

przedsiêbiorców wystarczy³o,

¿eby pochyliæ siê nad spraw¹ i

zacz¹æ zmianê projektu tak, aby

pogodziæ kluczow¹ dla Bia³o³ê-

ki inwestycjê tramwajow¹ i

¿yciowe sprawy przedsiêbior-

ców na bazarku.

Przed nami jeszcze kilka ro-

boczych spotkañ, aby ustaliæ

szczegó³y i dobrze zaplanowaæ

roboty budowlane tak, ¿eby nie

wp³ywa³y negatywnie na funk-

cjonowanie bazarku i handel.

Takimi sprawami zajmujê

siê jako radny Warszawy i zaj-

mowa³em jako radny dzielnicy

Bia³o³êka. Chcê pomagaæ

mieszkañcom. Czy do tego

potrzebna jest okreœlona funk-

cja? Przydaje siê. A co jest naj-

wa¿niejsze? Zaanga¿owanie i

chêci! To siê ma albo nie ma,

niezale¿nie od funkcji. Czy

mieszkañcy bêd¹ mogli na

mnie liczyæ zawsze? To siê nie

zmienia, niezale¿nie od funk-

cji jak¹ sprawujê, poniewa¿

sprawy ludzi i szczególnie

mieszkañców Warszawy s¹

dla mnie w mojej dzia³alnoœci

publicznej najwa¿niejsze.

Dariusz Dolczewski

Jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹,

potrzebujesz pomocy, wsparcia?

My jesteœmy po to, aby Ci pomóc.

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy od kwietnia 2011 roku dzia³a punkt wsparcia i

poradnictwa dla osób niepe³nosprawnych i ich rodzin. Tu

otrzymasz bezp³atne porady i informacje na temat mo¿li-

woœci uzyskania pomocy, ulg, uprawnieñ i œwiadczeñ przy-

s³uguj¹cych osobom z niepe³nosprawnoœci¹.

Dy¿ury pe³ni¹ pracownicy Oœrodka:

Katarzyna Tomaszewska

poniedzia³ek godz. 12.00 – 15.00 ul. Antalla 4

Anna Szczepañska

wtorek godz. 8.30 – 11.00 ul. Marywilska 44

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerami tele-

fonów: 22 403-59-57, 22 300-20-45 wew. 11 lub adresami

email: ktomaszewska@opsbialoleka.waw.pl

aszczepanska@opsbialoleka.waw.pl

Bazarek przy skrzy¿owaniu ulic Œwiatowida i Æmielowskiej

bêdzie funkcjonowa³. Jeszcze nie tak dawno jeden z najbar-

dziej popularnych bazarków na Bia³o³êce by³ zagro¿ony. Pla-

nowana linia tramwajowa na Tarchomin przebiegaæ bêdzie

tu¿ obok niego. W przysz³oœci przystanek zlokalizowany przy

bazarku mia³ byæ korzystny dla przedsiêbiorców i dogodny

dla mieszkañców. Nagle jak grom z jasnego nieba spad³a na

osoby handluj¹ce parali¿uj¹ca wiadomoœæ: ponad po³owa pa-

wilonów ma byæ wyburzona na potrzebê realizacji inwesty-

cji… Na szczêœcie, mieliœmy ju¿ wczeœniej kontakt i informa-

cjê tê otrzyma³em tak szybko, jak siê tylko pojawi³a.
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Przedszkole Centrum Maluszka „Elfiki”

Zaprasza dzieci w wieku od 1 roku do 4 lat

do zabawy i nauki z uœmiechem na twarzy w godzinach 700-1800.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przedszkola

i na spotkanie z dyrektor Ew¹ Korzybsk¹.

Prosimy o kontakt - tel. 697 170 220.

Zapisy trwaj¹!

ul. Kana³owa 10 (Targówek - Zacisze) www.elfiki.edu.pl

Wspieramy rozwój Twojego dziecka w domowej atmosferze.

W województwie mazo-

wieckim s¹ najwiêksze area³y

sadów, upraw warzywnych i

krzewów owocowych. Tu

zbieranych jest 42% krajo-

wych owoców: jab³ek (1,2

mln ton), wiœni, gruszek i œli-

wek. W zbiorach warzyw

pierwsze miejsce ma kapu-

sta, potem plasuj¹ siê: mar-

chew, cebula, ogórki, buraki

æwik³owe. Mazowsze jest kra-

jowym liderem zw³aszcza w

eksporcie owoców z drzew;

67% eksportowanych owo-

ców trafia do Federacji Rosyj-

skiej, po kilkanaœcie procent

– na Bia³oruœ i Ukrainê, a na-

wet do Kuwejtu, Libii i Indii.

Ka¿dy transport produktów

rolnych za granicê musi mieæ

„paszport” – œwiadectwo fito-

sanitarne, które potwierdza

m.in., ¿e produkty zosta³y

skontrolowane, s¹ wolne od

chorób i szkodników rolnych

oraz spe³niaj¹ dopuszczalne

normy zawartoœci œrodków

ochrony roœlin. Certyfikat wy-

stawia Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Roœlin i Nasien-

nictwa  w Warszawie. Inspek-

torzy WIORiN przeprowa-

dzaj¹ kontrole próbek pro-

duktów rolnych pod k¹tem

obecnoœci pestycydów, a w

przypadku pomidorów, ogór-

ków i pieczarek – braku

obecnoœci bakterii E. coli.

Aby zapewniæ bezpieczeñ-

stwo mazowieckich upraw,

WIORiN przeprowadza tak¿e

kontrole prewencyjne w go-

spodarstwach rolnych,

Smaczne, zdrowe, eksportowe
Te trzy zalety owoców i warzyw z Mazowsza znalaz³y

siê w tytule konferencji, zorganizowanej 5 sierpnia. Pierw-

szy walor ka¿dy konsument mo¿e oceniæ sam, o pozo-

sta³ych przekonywali: wicewojewoda mazowiecki Dariusz

Pi¹tek i Teresa Alicja Nowakowska – Mazowiecki Woje-

wódzki Inspektor Ochrony Roœlin i Nasiennictwa.

sprawdzaj¹c m.in., czy rolni-

cy ukoñczyli szkolenia doty-

cz¹ce stosowania œrodków

ochrony roœlin, czy prowadz¹

ewidencjê tych œrodków, w ja-

kich warunkach przechowy-

wane s¹ owoce i warzywa. W

2010 roku by³o 2100 takich

kontroli, do koñca lipca br. –

ponad 2000. Kto nie prze-

strzega przepisów, p³aci

mandat i mo¿e mieæ cofniêt¹

licencjê.

Z przytoczonych na konfe-

rencji danych wynika, ¿e

mo¿na jeœæ bezpiecznie owo-

ce i warzywa z województwa

mazowieckiego.

Na rynku  znajduj¹ siê jed-

nak towary, wytwarzane nie

tylko w gospodarstwach na

Mazowszu. Czy wszystkie

mo¿na spo¿ywaæ bez obawy

o zawartoœæ pestycydów, bak-

terii E coli, azotanów, azoty-

nów, metali ciê¿kich? Badaj¹

to stacje chemiczno-rolnicze,

nie WIORiN. Oprócz monito-

ringu urzêdowego jest moni-

toring w³aœcicieli. Wiêkszoœæ

producentów wprowadza sys-

temy jakoœci. Ci, którzy chc¹

mieæ  certyfikat, np. integrowa-

nej produkcji – maj¹ obowi¹-

zek mieæ towar przebadany na

wymienione parametry.

W 2010 roku by³ jeden

przypadek przekroczenia

norm i uruchomienia proce-

dur, w bie¿¹cym roku 4 przy-

padki; nie stanowi³y one za-

gro¿enia dla ¿ycia i zdrowia

cz³owieka – zapewnia Tere-

sa Alicja Nowakowska. Czy

kontrolowane s¹ owoce i wa-

rzywa, sprzedawane w su-

permarketach i na bazarach?

Tym obszarem zajmuje siê

Sanepid. Ma okreœlone iloœci

prób do pobrania. Ponadto,

jeœli istniej¹ sytuacje awaryj-

ne czy interwencyjne – Sane-

pid pobiera próby na obec-

noœæ pestycydów i innych pa-

rametrów. W przypadkach

budz¹cych niepokój nale¿y

zg³osiæ sprawê do Sanepidu

i Inspekcji Handlowej.         K.

20 i 21 sierpnia o godz.

11.00 przy pomniku Brater-

stwa Broni („Czterech Œpi¹-

cych”) rozpoczn¹ siê space-

ry tropem noblistów z Pragi,

a 27 i 28 sierpnia o godz.

11.00 przy katedrze Œw. Flo-

riana – poznawanie praskich

œwi¹tyñ.

Podczas ka¿dego space-

ru uczestnicy bêd¹ robiæ

zdjêcia, które we wrzeœniu,

podczas œwiêta ulicy Z¹b-

kowskiej, zostan¹ zapre-

Zawodowiec

w grze

zentowane w Novym Kinie

Praha.

Oprócz zdobywania wie-

dzy uczestnicy spotkañ bêd¹

braæ czynny udzia³ w takich

atrakcyjnych zajêciach, jak

gra w „³o³owian¹ Zoœkê” i w

trzy karty na podwórku przy

Z¹bkowskiej 3. Trafne odpo-

wiedzi na przygotowane

przez organizatorów pytania

dadz¹ szanse wygrania bile-

tów do Novego Kina Praha,

biletów na kawê w „Po dru-

giej stronie lustra” i w „Hydro-

zagadce” (równie¿ wejœciów-

ki na dyskotekê), a tak¿e por-

cji praskich pyzów u pani Ani

z Bazaru Ró¿yckiego.

Op³ata za udzia³ w tej grze

miejskiej wynosi: dla doro-

s³ych 12 z³, dla dzieci powy-

¿ej 10 lat – 6 z³, m³odsze

uczestnicz¹ gratis. Cztery

osoby, które jako pierwsze,

na dzieñ przed imprez¹

wyœl¹ zg³oszenie sms na

numer 518-925-917 – bior¹

udzia³ bezp³atnie. W sms-ie

nale¿y podaæ swe imiê i na-

zwisko oraz datê gry.

Organizatorami s¹: Mie-

czys³aw Janiszewski,

przewodnik warszawski –

FundacjaTwoja Matka i

Iza Karwacka, przewod-

niczka warszawska – Sto-

warzyszenie Monopol

Warszawski.

K.

Fot. Jacek Natorff

„Jestem zawodowcem” – mówi o sobie praski prze-

wodnik Mieczys³aw Janiszewski. Co kryje siê za tymi s³o-

wami, mo¿na sprawdziæ w najbli¿sze weekendy. W sierp-

niowym cyklu pan Mieczys³aw opowiedzia³ o Kalinie Jê-

drusik i w 20. rocznicê œmierci artystki z³o¿y³ ró¿ê pod jej

p³askorzeŸb¹ na budynku Novego Kina Praha, a tydzieñ

póŸniej, w rocznicê urodzin gen. Józefa Hallera, przybli-

¿y³ ciekawym jego ¿yciorys i opowiedzia³ o formacjach

wojskowych na Pradze, m.in. o Platerówkach.

To ju¿ czwarta ods³ona

konkursu fotograficznego. W

tym roku przygotowano coœ

specjalnego - nagrodê pu-

blicznoœci, a autor wybra-

nego zdjêcia otrzyma vo-

ucher na kurs fotograficzny i

prezentacjê zdjêcia na info-

screenach w metrze. Kon-

kurs trwa do 15 paŸdzierni-

ka, jednak ju¿ dziœ zaprasza-

my do odwiedzenia Bia³o³ê-

ki z aparatem fotograficznym

w d³oni.

Jeszcze kilka lat temu by³y

tu pola i ³¹ki, a dziœ powstaj¹

nowe osiedla, drogi, mosty i

wprowadzaj¹ siê nowi miesz-

kañcy. Dlatego warto, by mi-

³oœnicy fotografowania starali

siê uchwyciæ zmiany w dziel-

nicy. Zachêcamy do udzia³u

w konkursie fotograficznym

„Metamorfozy” organizowa-

nym przez Wydzia³ Promocji

i Komunikacji Spo³ecznej

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy. Zasady i re-

gulamin konkursu s¹ dostêp-

ne na stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl

W konkursie wzi¹æ

udzia³ mo¿e ka¿dy. M³o-

dym amatorom fotografii

wystarczy zgoda rodziców

w postaci oœwiadczenia

dostêpnego na stronie

urzêdu dzielnicy. Dla lau-

reatów konkursu i wyró¿-

nionych prac przewidziano

nagrody. Sponsorem na-

grody publicznoœci jest

Akademia Fotografii

Amatorskiej AFA. Patro-

nat medialny konkursu

objê³o Radio Kampus, nasze

miasto.pl, dCamera.pl,

dlastudenta.pl

Metamorfozy…
… to tytu³ kolejnego konkursu fotograficznego. Wystar-

czy pokazaæ na zdjêciach, jak zmienia siê Bia³o³êka, aby

wygraæ cenne nagrody.

Dodatkowe miejsca w przedszkolach na Bia³o³êce
Bia³o³êka to najm³odsza dzielnica Warszawy, oczywiœcie

bior¹c pod uwagê liczbê mieszkaj¹cych tu dzieci. Dlatego

te¿ oœwiata dla lokalnych w³adz jest priorytetem.

Z pocz¹tkiem wrzeœnia dzielnica odda do u¿ytku dwa roz-

budowane przedszkola. W placówkach bêd¹ dodatkowe

miejsca dla przedszkolaków (podczas  marcowej rekrutacji

rezerwowane dla 5-latków) - dlatego w dniach do 23 sierp-

nia odbêdzie siê rekrutacja do 3 przedszkoli, które w sumie

przyjm¹ 70 dzieci.

Przy rekrutacji, oprócz podstawowych, niezmiennych kry-

teriów, na wniosek samych mieszkañców wprowadzone zo-

stanie dodatkowe kryterium – pierwszeñstwo bêd¹ mia³y

dzieci, których rodzice dostarcz¹ oœwiadczenie o odprowa-

dzaniu podatku dochodowego za 2010 r. w Urzêdzie Skar-

bowym w³aœciwym dla m.st. Warszawy.

Wyniki naboru bêd¹ podane w placówkach 26 sierpnia.

Lista placówek do których bêdzie prowadzona rekrutacja:

Przedszkole nr 64 ul. Porajów 3  (3 i 4-latki) 25 miejsc,

Przedszkole nr 226 ul. Strumykowa 17 (3 i 4- latki) 25 miejsc,

Przedszkole nr 414 ul. Ostródzka 175 d (4-latki) 20 miejsc.

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

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297
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OG£OSZENIE O KONKURSIE

PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na najem lokalu u¿ytkowego na okres do lat 3

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarz¹dzenia nr 3323/2009

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. z póŸn.

zm. w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych w domach

wielolokalowych 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, oraz zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji

konkursowej powo³anej Zarz¹dzeniem Burmistrza Dzielnicy

Bia³o³êka nr 51/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., w sprawie

powo³ania komisji do przeprowadzenia konkursu na najem

powierzchni u¿ytkowej przeznaczonej na prowadzenie

bufetu zak³adowego w Urzêdzie m.st. Warszawy dla

Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñsklej 197, o powierzchni

ca³kowitej 100,5 m2, og³asza siê konkurs na najem lokalu

u¿ytkowego na okres do lat 3.

1. Oferty na najem lokalu u¿ytkowego w budynku przy

ul. Modliñskiej 197 administrowanego przez Burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, nale¿y z³o¿yæ w

siedzibie Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197,

w pokoju nr 134 (I piêtro, klatka C) do dnia 30.08.2011 r.

do godz. 12.00 (wp³ata wadium do dnia 30.08.2011 r.).

Podczas sk³adania oferty nale¿y okazaæ orygina³ dowodu

wp³aty wadium.

2. Warunki Konkursu s¹ zawarte w „Regulaminie

konkursu pisemnego nieograniczonego na najem lokali

u¿ytkowych na okres do lat 3”, Oferty nie spe³niaj¹ce

wymogów konkursu nie bêd¹ rozpatrywane.

3. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w

drodze konkursu zawiera za³¹cznik nr 1 do niniejszego

og³oszenia.

4. Dopuszcza siê wynajem lokalu u¿ytkowego wy³¹cznie

na us³ugi gastronomiczne (bufet przyzak³adowy).

5. Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zastrzega

sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu

oraz uniewa¿nienia konkursu bez podania przyczyn.

6. Otwarcie ofert odbêdzie siê w dniu 30.08.2011 r. o godz. 12.30

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197,

1 piêtro, pokój 121.

Pakiety z pe³nymi informacjami o konkursie mo¿na

otrzymaæ w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

dla Dzielnicy Bia³o³êka, pok. nr 137 (I piêtro, klatka C)

lub pobraæ ze strony internetowej www.bialoleka.waw.pl.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale

Administracyjno-Gospodarczym tel.: (22) 51 03 127.

Mam dwudziestoletniego syna. Od wielu lat p³acê na

jego rzecz alimenty. S¹d zas¹dzi³ mi 800 z³ miesiêcznie.

Syn od ukoñczenia liceum nie uczy siê, pracuje doryw-

czo, ale przede wszystkim imprezuje. Nie staæ mnie na

to, ¿eby finansowaæ hulaszcze ¿ycie mojego syna. Czy

mogê zaprzestaæ p³acenia alimentów?           Wies³aw K.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, rodzice obowi¹za-

ni s¹ do œwiadczeñ alimentacyjnych wzglêdem dziecka, któ-

re nie jest jeszcze w stanie utrzymaæ siê samodzielnie, chy-

ba ¿e dochody z maj¹tku dziecka wystarczaj¹ na pokrycie

kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mog¹ jed-

nak uchyliæ siê od œwiadczeñ alimentacyjnych wzglêdem

dziecka pe³noletniego, je¿eli s¹ one po³¹czone z nadmier-

nym dla nich uszczerbkiem lub je¿eli dziecko nie dok³ada sta-

rañ w celu uzyskania mo¿noœci samodzielnego utrzymania

siê. Je¿eli wiêc uwa¿a Pan, ¿e Pana syn mo¿e i powinien

utrzymywaæ siê samodzielnie, musi z³o¿yæ Pan do s¹du po-

zew o uchylenie obowi¹zku alimentacyjnego wzglêdem dziec-

ka. Pismo procesowe nale¿y z³o¿yæ do s¹du rodzinnego, w³a-

œciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania uprawnionego

do otrzymywania alimentów. W piœmie nale¿y przedstawiæ

wszystkie okolicznoœci wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ samodziel-

nego utrzymania siê przez dziecko (wiek, wykszta³cenie, pre-

dyspozycje), nale¿y równie¿ opisaæ tryb ¿ycia, jakie prowa-

dzi dziecko, oraz sytuacjê finansow¹ i osobist¹ powoda (czyli

Pana), je¿eli ona równie¿ uzasadnia uchylenie obowi¹zku ali-

mentacyjnego. Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e nie mo¿na zaprze-

staæ p³acenia alimentów bez odpowiedniego orzeczenia s¹du.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Ko-

deks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. 1964, Nr 9, poz. 59).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik Kancelaria Prawna Leximus

tel. 500-020-048, e-mail: kancelaria@leximus.pl

Prawnik radzi

Uchylenie

alimentów

ZTM informuje
16 sierpnia wesz³a w ¿ycie nowa taryfa przewozowa –

zmieniaj¹ siê ceny biletów oraz zasady zwrotu niewykorzy-

stanej czêœci kontraktu, zakodowanego na karcie miejskiej.

Zgodnie z zapisami nowej taryfy przewozowej (obowi¹zuj¹cej

od 16 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. - uchwa³a nr XVI/

301/2011 Rady m.st. Warszawy z 26 maja 2011 r. – za³¹cznik nr

1. – taryfa przewozowa, Dzia³ III, Rozdzia³ 3), niewykorzystan¹

czêœæ kontraktu nadal bêdzie mo¿na zwracaæ w kasach ZTM.

W przypadku imiennych biletów z nowej taryfy bêd¹ to mogli

zrobiæ jedynie w³aœciciele lub osoby do tego upowa¿nione

(posiadaj¹cych pe³nomocnictwo). Zwrotu bêdzie mo¿na do-

konaæ w Punktach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM przy ul. ̄ elaznej

61 lub na stacji metra Œwiêtokrzyska.

Procedura odzyskania niewykorzystanej czêœci kontraktu

pozostanie prosta. Wystarczy wype³nienie odpowiedniego

oœwiadczenia oraz przedstawienie dokumentów potwierdza-

j¹cych to¿samoœæ lub okazanie dowodu zakupu biletu - para-

gonu, rachunku lub faktury.

Za zwrot biletów d³ugookresowych, które zosta³y aktywo-

wane trzeba zap³aciæ tzw. op³atê manipulacyjn¹, w wysoko-

œci 20 proc. wartoœci nominalnej biletu. W przypadku biletów

z nowej taryfy bêdzie to jednak nie wiêcej ni¿ 50 z³.

Przypominamy, ¿e wszystkie „stare” bilety, aktywowane

przed 16 sierpnia (w tym tak¿e wycofywane 30-dniowe na

jedn¹ liniê, 7- i 14-dniowe) zachowuj¹ wa¿noœæ, a niewyko-

rzystan¹ czêœæ biletu bêdzie mo¿na zwracaæ (jeszcze na sta-

rych zasadach) w kasach ZTM.

Ile zaoszczêdzi pasa¿er, który musi nagle wyjechaæ, a nie

chce straciæ pieniêdzy? W przypadku biletu 30-dniowego

wa¿nego w 1. i 2. strefie, kupionego np. 10 sierpnia i zwróco-

nego 20 sierpnia, po pobraniu op³aty manipulacyjnej (20 proc.

wartoœci biletu od nominalnej wartoœci biletu, czyli 116 z³, 11

dni u¿ytkowania) bêdzie to kwota 58,71 z³.

Za zwrot nieskasowanych/nieaktywowanych biletów ze sta-

rej taryfy op³ata nie bêdzie pobierana. Nieaktualne bilety mo¿na

zwracaæ przez 6 miesiêcy od wejœcia w ¿ycie nowej taryfy.

Od 16 sierpnia, wraz z wejœciem w ¿ycie nowej taryfy

przewozowej, pasa¿erowie dziêki wspó³pracy Zarz¹du

Transportu Miejskiego, Mennicy Polskiej i Sky-Cash uzy-

skaj¹ równie¿ mo¿liwoœæ zakupu biletów krótkookreso-

wych – dobowych i 3-dniowych. Natomiast z oferty

„znikn¹” bilety 90-minutowe.

Us³uga „Bilet przez telefon komórkowy” ze SkyCash jest

dostêpna w stolicy od lutego 2011 roku. Dotychczas za po-

moc¹ komórek mo¿na by³o kupowaæ jedynie bilety czasowe:

20-, 40-, 60- i 90-minutowe.

Poszerzenie oferty o bilety krótkookresowe, pozwoli u¿yt-

kownikom na korzystanie nie tylko z pojazdów komunikacji

miejskiej, ale równie¿ z poci¹gów Kolei Mazowieckich i War-

szawskiej Kolei Dojazdowej - w ramach Wspólnego Biletu.

Bilety za poœrednictwem telefonu komórkowego mo¿na

kupowaæ w stolicy ju¿ od grudnia 2008 roku, kiedy wprowa-

dzono pierwsz¹ tego typu us³ugê „P³aæ komórk¹ za bilet” z

mPay. Od tego czasu oferta jest systematycznie poszerzana

a liczba u¿ytkowników i operatorów stale wzrasta.

Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê bilety czasowe. Mie-

siêcznie za pomoc¹ tego mobilnego kana³u sprzedaje siê

prawie 30 tys. biletów.

Warszawa znajduje siê w œcis³ej europejskiej czo³ówce, jeœli

chodzi o wykorzystanie mobilnych technologii w komunikacji

miejskiej i sprzeda¿ biletów przez komórkê, wyprzedzaj¹c

takie metropolie, jak Barcelona, Madryt, Amsterdam, Pary¿

czy Berlin.

A jak to wygl¹da za granic¹?

W stolicy Finlandii – Helsinkach bilety za pomoc¹ telefonu

komórkowego mo¿na kupowaæ ju¿ od dziesiêciu lat i pasa¿e-

rowie bardzo chêtnie korzystaj¹ z tej mo¿liwoœci. 25 proc.

sprzedawanych biletów jednorazowych to e-bilety. Prekurso-

rem „komórkowej” sprzeda¿y biletów komunikacji miejskiej

wœród krajów wschodnioeuropejskich s¹ nasi po³udniowi s¹-

siedzi – Czesi. W Pradze taka us³uga jest dostêpna od 2007

roku. E-bilety s¹ bardzo popularne i stanowi¹ a¿ 32 proc.

sprzedawanych biletów jednorazowych.

„Mobilnych biletów” nie mo¿na jeszcze kupowaæ m.in. w

Amsterdamie, Barcelonie, Madrycie, Turynie, Pary¿u, Shef-

field, Berlinie, Stuttgarcie i Budapeszcie.

Patroni naszych ulic

Ur. w Warszawie w 1859,

pochodzi³ z mieszczañskiej ro-

dziny pochodzenia ¿ydow-

skiego, by³ synem Hilarego i

Ewy z Tenenbaumów. Po

ukoñczeniu gimnazjum studio-

wa³ w l. 1878-1881 na Wy-

dziale Fizyko-Matematycznym

rosyjskiego wówczas Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Na-

stêpne 2 lata pracowa³ jako

stypendysta rz¹dowy na kate-

drze anatomii porównawczej.

W 1886 uzyskuje stopieñ mgr

zoologii i anatomii porównawczej

na uniwersytecie w Odessie,

a jego promotorami byli znani

rosyjscy uczeni – A.O. Kowa-

lewski oraz I.J. Miecznikow.

Doktorat z zoologii i anatomii

porównawczej obroni³ w 1888

na UW, a w 1891 habilitowa³

siê we Lwowie (u Benedykta

Dybowskiego).

Poniewa¿ z powodu swo-

jego pochodzenia nie móg³

znaleŸæ pracy w rosyjskich in-

stytucjach naukowych i szkol-

nych, mieszkaj¹c w Warsza-

wie pracowa³ w prywatnym

szkolnictwie polskim, a dziê-

ki wsparciu Kasy im. Mianow-

skiego zorganizowa³ pry-

watn¹ pracowniê zoologicz-

no-anatomiczn¹. Skupi³a siê

tam tak¿e grupa studentów-

Polaków, którym rosyjscy

profesorowie, kieruj¹c siê

szowinizmem, utrudniali do-

stêp do laboratoriów. Nie da-

wa³o to jednak wiêkszych

perspektyw rozwoju nauko-

Józef Nusbaum (Nusbaum-Hilarowicz J.) 1859-1917
Wybitny przyrodnik i popularyzator nauki Józef Nusbaum (od 1907- Nusbaum-Hila-

rowicz) jest patronem ulicy na Nowej Pradze. S¹siaduje ona z ulicami Darwina i Linne-

usza, co zapewne nie jest przypadkiem.

wego, tote¿ w 1892 skorzy-

sta³ z propozycji B. Dybow-

skiego i przeniós³ siê do Lwo-

wa. Tam pracowa³ pocz¹tko-

wo jako prywatny docent, a

nastêpnie tytularny (bezp³at-

ny) profesor zwyczajny na

Uniwersytecie Lwowskim, jed-

noczeœnie w l. 1895-1906 pra-

cuj¹c jako rzeczywisty profe-

sor we Lwowskiej Szkole We-

terynaryjnej (od 1898 Akade-

mia Weterynarii). Od 1906 (po

odejœciu B. Dybowskiego na

emeryturê) by³ jako rzeczywi-

sty profesor zwyczajny kierow-

nikiem Zak³adu Zoologii i Ana-

tomii Porównawczej na Wy-

dziale Filozoficznym Uniwer-

sytetu Lwowskiego. Placówka

ta sta³a siê - pod jego kierun-

kiem - wa¿nym oœrodkiem

zoologii w Europie. Pod jego

kierunkiem wykszta³ci³o siê

ponad 40 zoologów.

Sam Nusbaum by³ auto-

rem 460 ró¿nych publikacji,

naukowych oraz popularno-

naukowych ³¹cznie z artyku-

³ami. Publikowa³ podrêczniki

dla szkó³ wy¿szych i œred-

nich, jego „Zoologia” (Lwów

1899) mia³a 10 wydañ. Na

jêzyk polski  przek³ada³ dzie-

³a Karola Darwina, którego

by³ zwolennikiem.

Od 1913 kierowa³ Stacj¹

Biologiczn¹ w Gródku Jagiel-

loñskim (okolice Lwowa),

utworzon¹ w ramach Towa-

rzystwa Przyrodników im. Ko-

pernika, którego by³ honoro-

wym cz³onkiem. Bêd¹c zwo-

lennikiem asymilacji ¯ydów

do narodu polskiego i patriot¹

polskim w 1907, ochrzci³ siê

zmieniaj¹c nazwisko na Nus-

baum-Hilarowicz (nowy cz³on

nazwiska od imienia ojca).

¯onaty z Rozali¹ z G³êboc-

kich by³ ojcem Tadeusza i

Henryka Hilarowiczów.

Zmar³ we Lwowie w 1917,

pochowany zosta³ na Cmen-

tarzu £yczakowskim.

Tomasz Szczepañski

Literatura: Nusbaum-Hilaro-

wicz J. Pamiêtniki przyrodni-

ka. Autobiografia, Lwów 1922

Polski S³ownik Biograficzny

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy, wychodz¹c naprzeciw potrzebom mieszkañ-

ców naszej dzielnicy, od wrzeœnia 2011 r. wyd³u¿a go-

dziny swojej pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy,

wsparcia OPS zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.

8-16 do wszystkich placówek Oœrodka oraz dodatkowo w

pi¹tki w godz. 16-20 wg poni¿szego grafiku:

Wrzesieñ (godz. 16-20, pi¹tek)

02.09.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

09.09.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

16.09.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

23.09.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

30.12.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

PaŸdziernik (godz. 16-20, pi¹tek)

07.10.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

14.10.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

21.10.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

28.10.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

Listopad (godz. 16-20, pi¹tek)

04.11.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

18.11.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

25.11.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

Grudzieñ (godz. 16-20, pi¹tek)

02.12.2011 r. OPS - ul. ul. Antalla 4

09.12.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

16.12.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

23.12.2011 r. OPS - ul. Marywilska 44

30.12.2011 r. OPS - ul. Antalla 4

OPS d³u¿ej
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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 68/CP/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na przebudowie osiedlowej sieci

cieplnej na sieæ ciepln¹ preizolowan¹ wraz z kanalizacj¹

teletechniczn¹ na dz. nr ew. 129, 130 z obrêbu 4-06-08

przy ul. Kowalczyka w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

na wniosek inwestora - „GRUPO LAR REAL ESTATE

Polonia II spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹”

(przekszta³cona w „GRUPO LAR REAL ESTATE VI spó³ka

z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ II spó³ka komandytowa”)

z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37,

reprezentowanego przez p. Piotra Ziemniewicza, z³o¿ony

dnia 7 czerwca 2011 r.

- decyzji nr 69/CP/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu

wodoci¹gowego wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹

na dzia³kach ew. nr 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 68, 69,

70, 71, 72, 74, 76 z obrêbu 4-06-35 w ul. Liczyd³o,

na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na

wniosek inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA,

Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony

dnia 18 paŸdziernika 2010 r. i zmieniony dnia 10

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 zagospo-

darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ

zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania

oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub

za poœrednictwem poczty.

Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego korzystanie

z nieruchomoœci lub jej czêœci w dotychczasowy

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem

sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ istotnie ograniczone,

w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty nieruchomoœci

mo¿e ¿¹daæ od gminy 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).

Te ptaki podgl¹da³am w

kwietniu, kiedy w gnieŸdzie

nie by³o jeszcze jajek. Nieste-

ty, od tamtej pory nie mia³am

mo¿liwoœci sprawdziæ, jak da-

lej potoczy³o siê ¿ycie rodzin-

ne pary. Wiem tylko, ¿e  gniaz-

duj¹ w tym miejscu od wielu

lat i niejednokrotnie uda³o siê

im dochowaæ potomstwa.

Pustu³ka to najmniejszy

sokó³ i chyba najpiêkniejszy

ptak drapie¿ny w naszym kra-

ju. Jest wielkoœci go³êbia, o

smuklej sylwetce, w¹skich,

ostro zakoñczonych skrzy-

d³ach i d³ugim ogonie. Ten

ogon, z szerok¹ czarn¹

prêg¹, jest doœæ niewygodny

przy lataniu, bo ogranicza

szybkoœæ i zwinnoœæ ptaka.

Jednak dziêki niemu pustu³ce

udaje siê podczas polowania

zawisaæ w charakterystyczny

sposób nieruchomo w powie-

trzu, w oczekiwaniu na do-

godny moment do ataku na

zdobycz. Na wsi zdobycz¹ s¹

zazwyczaj gryzonie, w mie-

œcie  pustu³ki chwytaj¹ g³ów-

nie ma³e ptaki.

Samiec ma szar¹ g³owê i

ogon, na grzbiecie nosi rdza-

wo-br¹zowy p³aszczyk z

ciemnymi plamkami, spód

cia³a ma jasny, lekko ¿ó³tawy,

zdobiony deseniem z czar-

nych kropek i kresek. U sa-

miczki grzbiet jest br¹zowy,

popielat¹ g³owê zdobi rzucik

z czarnych kropek i pr¹¿ków.

Jeszcze kilkadziesi¹t lat

wstecz pustu³ki by³y licznym

elementem wiejskiego pejza-

¿u, jednak ostatnio liczeb-

noœæ ich populacji wyraŸnie

zmala³a. Winê za to ponosi

cz³owiek, stosuj¹c toksyczne

œrodki ochrony roœlin i zastê-

puj¹c naturaln¹ mozaikê pól

monokulturami.

Za to w mieœcie pustu³ki

radz¹ sobie nie najgorzej i ich

liczebnoœæ wydaje siê utrzymy-

waæ na tym samym poziomie.

Za lokum wybieraj¹ sobie zwy-

kle nisze pod dachem i za-

mkniête od ty³u okienka stry-

chów. Czasem korzystaj¹ ze

stropodachów, w których s¹

otwory o œrednicy powy¿ej 10

cm. Chêtnie gniazduj¹ te¿ w

Pustu³ki w wielkim mieœcie
Kucam w niskiej przestrzeni stropodachu jednego z

warszawskich budynków i przez ma³e dziurki w desce,

któr¹ od œrodka zabito okienko, obserwujê siedz¹c¹ w

jego niszy samicê pustu³ki. Nadlatuje samiec. Rozlega

siê g³oœny, przenikliwy krzyk powitania i oznajmienia

œwiatu, ¿e lokum jest zajête. Ptaki czyszcz¹ i wyczesuj¹

dziobami piórka, nat³uszczaj¹ je wydzielin¹ gruczo³u ku-

prowego. Po chwili para wznosi siê w powietrze w godo-

wym tañcu.

specjalnie dla nich przygotowa-

nych budkach lêgowych, za-

wieszonych na budynkach. Od

kwietnia do po³owy lipca wypro-

wadzany jest jeden lêg. Sa-

miczka znosi 6 do 8 jajek. S¹

nieco wiêksze od go³êbich, br¹-

zowo nakrapiane. Samiczka je

wysiaduje, a samiec poluje i

dzieli siê z ni¹ zdobycz¹. Na

czas jej posi³ku zastêpuje j¹ w

gnieŸdzie. Pustu³ki s¹ monoga-

miczne, ale zdarzaj¹ siê podob-

no te¿ takie, które szukaj¹ part-

nera poza ma³¿eñstwem, ¿eby

mieæ wiêcej potomstwa  Po ok.

28 dniach z jajek wykluwaj¹ siê

pisklêta, które wygl¹daj¹ jak

bia³e, puchate kulki. M³ode po

wylocie z gniazda jeszcze

przez kilka tygodni przebywaj¹

w jego pobli¿u, gdzie s¹ dokar-

miane przez rodziców. Nieste-

ty, starania o wyprowadzenie w

œwiat potomstwa nie zawsze

uwieñczone s¹ sukcesem. Pu-

stu³ki, choæ same s¹ drapie¿-

nikami, maj¹ wrogów zagra¿a-

j¹cych ich lêgom. S¹ to kruko-

wate – wrony i sroki, których

³upem mog¹ staæ siê usado-

wione w nieos³oniêtych gniaz-

dach (np. w niszach okiennych)

i nie dopilnowane pisklêta.

Przyczyn¹ utraty lêgu mo¿e

byæ te¿ zaginiêcie samca. Sa-

miczka jest wtedy zmuszona

do poszukiwania pokarmu na

„w³asny pazur” i porzucenia ja-

jek. Wprawdzie zarodki pustu-

³ek s¹ odporne na przech³odze-

nie, ale tylko na pocz¹tku okre-

su inkubacji. W Warszawie od-

notowano przypadek, gdy sa-

mica po z³o¿eniu jaja pozosta-

wi³a je bez opieki na dwa tygo-

dnie, po czym znios³a kolejne.

Ze wszystkich wyklu³y siê zdro-

we pisklêta. Jednak póŸniej, a

szczególnie tu¿ przed kluciem,

zarodki s¹ niezwykle wra¿liwe

na wych³odzenie i nawet krótki

okres bez ogrzewania mo¿e

skoñczyæ siê strat¹.

Równie¿ remonty i ocie-

plenia budynków, pozba-

wiaj¹c pustu³ki ich tradycyj-

nych miejsc gniazdowania,

nie sprzyjaj¹ ich sukcesowi

rozrodczemu.

Na szczêœcie, w Polsce pu-

stu³ki objête s¹ œcis³¹

ochron¹. Coraz czêœciej w

du¿ych miastach wiesza siê

dla nich na budynkach budki

lêgowe. Liczbê pustu³ek w

stolicy szacuje siê obecnie na

70 par. Aktualnie mamy mo¿-

liwoœæ obserwowaæ na ¿ywo

przez internet pustu³kow¹ ro-

dzinê mieszkaj¹c¹ w gnieŸ-

dzie w Pruszkowie. Transmi-

sja on-line jest czêœci¹ pro-

jektu „Ochrona pustu³ki” pro-

wadzonego przez Towarzy-

stwo Przyrodnicze „Bocian”

od 2003 roku, g³ównie na te-

renie Polski Œrodkowo-

Wschodniej:

http://www.bocian.org.pl/kamera

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

www.nogawlape.org

Dobieg³a koñca druga edycja „Bia³o³êckiego Lata Fil-

mowego”. Impreza organizowana jest co roku w lipcu

przez Wydzia³ Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka.

Bezp³atne pokazy filmowe pod go³ym niebem odbywa³y siê

w ka¿dy pi¹tkowy wieczór w Parku Henrykowskim, przy ul.

Klasyków róg ul. Modliñskiej. W tym roku przygotowano dla

widzów filmy z gatunku thriller/sensacja/science-fiction.

„Bia³o³êckie Lato Filmowe”, które bez wzglêdu na pogodê

cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem widzów, jest ju¿ sta-

³ym punktem w bogatym kalendarzu imprez kulturalnych Dziel-

nicy Bia³o³êka. Kolejna edycja imprezy ju¿ za rok w lipcu.

Cykl rozpoczê³a „Biesiada polska” z Krzysztofem Ko-

niarkiem w roli g³ównej, który swoim wykonaniem zna-

nych polskich utworów biesiadnych, dostarczy³ s³ucha-

czom wielu wzruszeñ.

W sobotê 23 lipca „Biesiadê lwowsk¹” zainicjowa³ Vitaliy

Petranyuk: aktor, bard, kompozytor i œpiewak, na co dzieñ

dyrektor Ukraiñskiego Muzycznego Teatru w Krakowie „Zwier-

ciad³o”. Przedstawiono program muzyczny „Od Kijowa do

Krakowa jednakowa nasza mowa”. By³a to kompilacja za-

równo ukraiñskich, jak i polskich piosenek.

Podczas trzeciej biesiady publicznoœæ mia³a okazjê wys³uchaæ

greckich przebojów w wykonaniu  Arisy Vinci, która koncertuje w

Polsce, promuj¹c swoj¹ debiutanck¹ p³ytê pt. „Moja Grecjo”.

Zapraszamy za rok
Zakoñczy³a siê druga edycja imprezy „Scena Letnia”.

W tym roku odby³y siê trzy koncerty z cyklu „Popo³udnia

z biesiad¹” w lapidarium przy ul. Œwiatowida 56 w dniach

16, 23 oraz 30 lipca.

Organizatorami cyklu Biesiad by³ burmistrz Dzielnicy Bia-

³o³êka wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Bia³o³êcki Oœrodek Sportu,

Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 344 im.

Powstania Warszawskiego oraz Wydzia³ Kultury.



10  nowa gazeta praska

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI, nauczycielka,

mo¿liwy dojazd 22 670-39-78

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka, chemia

- dojazd tel. 500-865-729

POPRAWKI matur - matematyka,

dojazd, tel. 500-865-729

SZKO£A muzyczna CASIO

naTarchominie - keybord,

gitara, akordeon, fortepian,

wokal - tel. 511-486-484

ZDROWIE

ABY potencjê wzmocniæ

502-454-922

US£UGI

AAA SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

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

www.agdwandel.pl

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

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO, DVD

firm Philips, Sony, Daewoo

i innych. Gwarancja. Tarcho-

min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.

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

www.serwis-rtv.waw.pl

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

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

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

12 tygodniowe kociaki,

szczepione, czyste do do-

brych domów. Kolory:

czarny, rudy, czarny z bia³ym

722-500-491

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

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

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

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choro-

by oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizy-

cie 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:

17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 sierpnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

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

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

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

Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Proszê Szanownych Pañ-

stwa - to, kto nami teraz rz¹-

dzi, mo¿na nazwaæ „antyko-

mun¹” wraz z odwiecznie wi-

sz¹c¹ u klamki w³adzy reli-

gijn¹ frakcj¹ wp³ywów. Zgo-

dzicie siê?

Komunê dobrze pamiêtam.

Komunie zdarza³o siê mordo-

waæ za ideologiê. Za Rodinu

i Stalina w Katyniu. Oficerów

i inteligencjê za Bieruta. Cze-

chos³owacjê, Poznañ i Trój-

miasto za Gomu³ki. Radom i

Ursus za Gierka. Œl¹sk, ks.

Popie³uszkê, Przemyka, Py-

jasa za Jaruzelskiego. To tyl-

ko pojedyncze przyk³ady z

wielu. Aliœci sytuacja by³a ja-

sna. Morderca by³ znany. Dla-

tego komuna upad³a.

Aliœci za komuny praktycz-

nie nie by³o samobójstw

wœród politycznych celebry-

tów. Ka¿dy normalny cz³o-

wiek chcia³ ¿yæ i walczyæ za

pañstwo i demokracjê.

Dziœ cech¹ antykomuny

jest kasa, czyli afery i samo-

bójstwa. W sprawach ducha

czêœciej s³yszymy o pedofilii

i Komisji Maj¹tkowej ni¿ pro

publico bono.

Nied³ugo wybory... Jedne z

najtrudniejszych, bo pe³ne

hipokryzji, prowokacji, oplu-

wania siê nawzajem, farby i

lisów. Która antykomuna ze

stylem destrukcji ma najwiê-

cej powi¹zañ?

Antykomun w naszym kra-

ju jest wiele. Nasze antyko-

muny s¹ jak pseudokibice.

Doprowadzaj¹ do ba³aganu.

Do utraty ¿ycia i wspólnego

mienia.

Doprowadzaj¹ poprzez

brak œwiadomoœci, dobrych

przepisów i sumienia tak¿e

do œmierci wielu zwierz¹t, po-

wszechnie uwa¿anych za pu-

pile domowe. Buduj¹ prze-

œwiadczenie, ¿e ¿ycie zwie-

rz¹t jest za darmo - nic nie

warte.

By³em pozytywnie zasko-

czony, jak szlachetna miesz-

kanka Jab³onny z osiedla

S³oneczna Polana, nara¿aj¹c

siebie na rozjechanie, przy-

wioz³a obc¹ dla niej kotkê z

œrodka ulicy. Deklarowa³a

pokrycie wszystkich kosztów

zwi¹zanych z leczeniem.

Niestety, szarobura prêgu-

ska mia³a zdruzgotany rdzeñ

krêgowy i po dobie leczenia

zosta³a poddana eutanazji.

Co tragiczne w tej opowie-

œci? Sta³o siê to niedaleko

mojej przychodni. Do dziœ

nikt z w³aœcicieli (moich s¹-

siadów) nie zapyta³ o to

zwierz¹tko. Oczywiœcie, ku-

racja odby³a siê na mój

koszt, a eutanazja w zaprzy-

jaŸnionej lecznicy na koszt

szlachetnej Pani. To znaczy

za „darmo”.

Opowieœæ druga. Leczy³em

niedawno z parwowirozy psa.

Co tragiczne w tej opowie-

œci? To, ¿e w³aœcicielka przy-

garnê³a bezdomnego „Azor-

ka” i przez pó³ roku bycia ra-

zem w swoim sumieniu nie

uzna³a go jako swojego.

Nie by³o szczepieñ, odro-

baczenia, racjonalnego

¿ywienia, nic. „Azorek” musia³

zachorowaæ.

Ze wzglêdu na wnuczki (ni-

gdy nie mogê poj¹æ tej na-

gminnej motywacji), widz¹c

dramatyczne objawy pojawi³a

siê z psem w lecznicy. By³a

przekonana, ¿e zdechnie. Ali-

œci przebieg by³ ostry z

krwaw¹ biegunk¹ i krwawy-

mi wymiotami.

Pokaza³em, po piêciu

dniach leczenia, ¿e mo¿na –

jak siê chce. Przed kuracj¹

musia³em obiecaæ va ba-

nque, ¿e „ Azor” wyzdrowie-

je. A jej po prawdzie, ani

wnuczkom, nie zagra¿a nie-

bezpieczeñstwo.

Co tragiczne po raz wtóry

w tej opowieœci? Pani nie

chcia³a, aby siê mêczy³ w

trakcie leczenia. Sugerowa³a

uœpienie.

„Pomimo leczenia”, „Azor”,

wyzdrowia³ i bêdzie cz³on-

kiem rodziny. Tak mi obieca-

no. Tzn. wymusi³em to.

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, s¹ wakacje i jak co roku

ruszy³a wielka akcja... pozby-

wania siê zwierz¹t. Schroni-

ska trzeszcz¹ w szwach. A

tam najczêstsz¹ przyczyn¹

œmierci s¹ zagryzienia. Urzê-

dy gminne odmawiaj¹ wy³a-

pywania porzuconych, g³od-

nych,wystraszonych, czêsto

agresywnych „naszych m³od-

szych braci” z  powodu braku

œrodków w bud¿ecie.

Przez lata nigdy nie spo-

tka³em siê w powszednim

katolickim kazaniem, piêtnu-

j¹cym obojêtnoœæ i okrucieñ-

stwo wobec zwierz¹t. Nie

mówiê, ¿e takich nie ma. Pro-

boszcza jab³onowskiej para-

fii mogê podaæ jako wzór czu-

³oœci i odpowiedzialnoœci.

Jego serce w zwierzêcych

sprawach jest proporcjonalne

.... Wierzcie mi, ¿e wielkie.

Aliœci, wiêkszoœæ czcz¹cych

Baranka bardziej woli Go uto-

piæ w wiadrze lub wywieŸæ do

lasu ni¿ ocaliæ.

¯adna partia polityczna w

g³ównym programie nie ma te¿

tego swoistego holocaustu.

Je¿eli w przegl¹darkê inter-

netow¹ wpiszê - oddam kota

- widzê 21 stron z ofertami.

Tylko na jednej stronie „koty-

doadopcji.pl” jest tych „pod-

stron” 205.

Z psami jest podobnie.

¯ycie setek tysiêcy obojêt-

nych nam i niechcianych

przez nas zwierz¹t pojawi³o

siê z powodu naszego nie-

dbalstwa. A my jako „starsi

bracia” jesteœmy za to odpo-

wiedzialni. Nie wierzycie -

sprawdŸcie sami.

Nie jestem psychologiem

ani socjologiem. Poznajê

nas, Polaków, poprzez stosu-

nek do zwierz¹t.

Ka¿dego dnia widzê mi³oœæ

i szlachetnoœæ, a tak¿e wred-

nych, k³amliwych, fa³szy-

wych, sk¹pych dupków.

Jako naród, ogl¹dani z boku

jesteœmy nijacy, wrêcz strasz-

ni. Co wybory na w³asnych

oczach porzucamy siê za mia-

stem i topimy w wiadrach.

Z czasem dyndamy na

sznurze podejrzani o samo-

bójstwo. Tego, kto opóŸni³

sekcjê zw³ok (jakby nie by³o

wicemarsza³ka i wicepremie-

ra RP), chwyci³bym za krawat

i zapyta³: dlaczego?

Ciekawe, w jakiej kondycji

finansowo-psychicznej jest

Roman Giertych. Mam na-

dziejê, ¿e w dobrej i ma nam

coœ do powiedzenia.

PS. Sekcje zw³ok robi siê

jak najszybciej po œmierci. W

weterynarii jest to oczywiste.

Nijacy wrêcz straszni

WESELA,   STYPY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

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

KAJ szuka domu
Kaj to piêkny owczarek niemiecki. Ma oko³o 2 lat. Zosta³ znaleziony, kiedy b³¹ka³ siê w

okolicach Nadarzyna. By³ wtedy bardzo przestraszony. Zaopiekowa³a siê nim Pani, która

mo¿e siê nim zaj¹æ tylko do koñca sierpnia (przebywaj¹ teraz razem na dzia³ce). Dlatego

pilnie poszukiwany jest dla niego dom sta³y

albo tymczasowy.

Kaj jest spokojny i bardzo grzeczny, ³agod-

ny i przyjacielski zarówno wobec ludzi jak i

zwierz¹t. Na spacerach bardzo siê pilnuje,

chodzi przy nodze. Zosta³ wykastrowany.

Najlepszy by³by dla niego dom z ogrodem

albo mieszkanie na parterze lub w bloku z

wind¹.

Bêdzie przemi³ym i oddanym kompanem.

Informacje pod numerem:

tel. 796 280 914, 797 542 099.
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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

Podwy¿ki op³at miejskich i prywaty-

zacja SPEC ma staæ siê przedmiotem re-

ferendum lokalnego. Nigdy jeszcze w hi-

storii polskiego samorz¹du lokalnego nie

uda³o siê pozwoliæ mieszkañcom na bez-

poœrednie podejmowanie decyzji w spra-

wach merytorycznych. Kilkakrotnie od-

bywa³y siê referenda lokalne, ale doty-

czy³y one zawsze spraw personalnych –

odwo³ania urzêduj¹cych burmistrzów i

prezydentów miast. W stolicy, gdzie PO

czu³a siê jeszcze niedawno tak pewnie,

Prawo i Sprawiedliwoœæ przekona³o po-

nad 151 000 mieszkañców do wspó³de-

cydowania o przysz³oœci miasta.

Ju¿ zbieraj¹c podpisy, popieraj¹ce

kandydaturê Jaros³awa Kaczyñskiego na

Prezydenta RP, przekroczyliœmy liczbê

130 tysiêcy i ustanowiliœmy rekord wœród

struktur PiS w kraju. A zajê³o nam to

po³owê czasu, w którym podpisy zbiera-

³a PO. Akcja referendalna i ponad 151

tysiêcy podpisów to dowód na rosn¹ce

niezadowolenie z rz¹dów Platformy. Kto

sieje wiatr, ten zbiera burzê…

Jednak przeprowadzenie referendum

wraz z jesiennymi wyborami parlamen-

tarnymi nie jest przes¹dzone. Niestety,

partia posiadaj¹ca w nazwie przymiot-

nik „obywatelska” wcale nie zamierza

pytaæ warszawiaków o zdanie. Jeszcze

przed sesj¹ Rady  Warszawy urzêdnicy

Ratusza zapowiedzieli walkê o podwa-

¿enie referendum. Uzbroili siê w zleco-

ne z publicznych pieniêdzy opinie praw-

ne. Jak próby storpedowania referen-

dum maj¹ siê do wczeœniejszych dekla-

racji Pani Prezydent i jej partii?

„Udzia³ mieszkañców w podejmowa-

niu decyzji oraz w odpowiedzialnoœci za

miasto to znak jakoœci nowoczesnej euro-

pejskiej metropolii” - napisa³a w swoim

programie wyborczym Hanna Gronkie-

wicz-Waltz. „Mieszkañcy Warszawy maj¹

i bêd¹ mieli w przysz³oœci mo¿liwoœæ wy-

ra¿enia opinii dotycz¹cych ró¿nego rodza-

ju projektów” - obieca³a wiceprzewodni-

cz¹ca Platformy Obywatelskiej. Dlaczego

wiêc za wszelk¹ cenê chce unikn¹æ refe-

rendum w sprawie prywatyzacji SPEC?

Referendum to normalna procedura

decydowania mieszkañców o sprawach

miasta. Sytuacja bud¿etowa stolicy jest

skomplikowana. Stale rosn¹ wydatki z

kasy miejskiej, g³ównie na utrzymanie

aparatu urzêdniczego i wzrost zatrudnie-

nia w administracji. Wszystkie inwesty-

cje miejskie maj¹ wieloletnie opóŸnienia

i kosztowne niedoróbki przypominaj¹ce

„wielkie budowy socjalizmu”. Jednocze-

œnie spadaj¹ dochody miasta. Nie powin-

niœmy jednak zapominaæ, ¿e  poprzedni-

cy Hanny Gronkiewicz-Waltz na stanowi-

sku prezydenta Warszawy dysponowali

bud¿etem w wysokoœci oko³o 5 mld z³.

Wiceprzewodnicz¹ca PO ma do dyspozy-

cji najwiêkszy w historii miasta bud¿et

wynosz¹cy blisko 11 mld z³. Jednak, za-

miast szukaæ oszczêdnoœci,  stale doko-

nuje drastycznych podwy¿ek wszystkich

op³at miejskich. Podczas niedawnej de-

baty nad udzieleniem Hannie Gronkie-

wicz-Waltz absolutoriom przypomnia³em,

¿e w ubieg³ym roku na Pradze wyremon-

towano pobie¿nie osiem kamienic za nie-

ca³e 6 milionów z³otych. W tym czasie na

funkcjonowanie praskiego urzêdu dziel-

nicy wydano 18 mln, z tego 15 mln na

same wynagrodzenia na urzêdników...

Mieszkañcy stolicy maj¹ prawo zde-

cydowaæ, czy chc¹, by sprawy Warszawy

sz³y w stronê wzrostu kosztów ¿ycia, czy

te¿ bardziej gospodarnego zarz¹dzania.

Maciej Maciejowski

wiceprzewodnicz¹cy

Komisji Kultury Rady Warszawy

26 lipca Marcin £ochowski, rzecznik

S¹du Okrêgowego dla Warszawy Pragi

potwierdzi³ uprawomocnienie siê wyro-

ku s¹dowego radnego £ukasza M., któ-

ry od tej pory jest prawomocnie skaza-

ny na 1, 5 roku pozbawienia wolnoœci w

zawieszeniu na cztery lata. £ukasz M do

wiêzienia prawdopodobnie nie trafi, o ile

nie naruszy dodatkowych warunków

wyroku tzn. przez najbli¿sze cztery lata

nie bêdzie zbli¿a³ siê do placówek oœwia-

towych i podda siê odpowiedniej terapii.

Wyrok ten koñczy prawie roczne wodze-

nie za nos organów sprawiedliwoœci i pra-

skiego samorz¹du przez £ukasza M.

Sprawa zaczê³a siê jeszcze w 2009 roku,

gdy dosz³o do pope³nienia przestêpstwa

przez £ukasza M, za które prokuratorzy

postawili mu w lutym 2010 roku zarzuty z

art. 191. § 1. kpk, „ Kto stosuje przemoc

wobec osoby lub groŸbê bezprawn¹ w celu

zmuszenia innej osoby do okreœlonego dzia-

³ania, zaniechania lub znoszenia, podlega

karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.” i art.

202 § 4a. kpk „Kto sprowadza, przecho-

wuje lub posiada treœci pornograficzne z

udzia³em ma³oletniego poni¿ej lat 15, pod-

lega karze pozbawienia wolnoœci od 3 mie-

siêcy do lat 5.”

Maj¹c ju¿ postawione zarzuty szan-

ta¿u i posiadania pornografii dzieciêcej,

do których siê przyzna³, £ukasz M. za-

pa³a³ chêci¹ udzia³u w ¿yciu publicznym.

Wybra³ partiê aktualnie rz¹dz¹c¹ w kra-

ju, której wszelkie sonda¿e wieœci³y zwy-

ciêstwo w nadchodz¹cych wyborach sa-

morz¹dowych. Wstêpuj¹c w kwietniu

2010 do PO ju¿ w listopadzie znalaz³ siê

na jej listach wyborczych. Wype³ni³ ich

wewnêtrzne ankiety, w których nie wspo-

mnia³ o ci¹¿¹cych na nim zarzutach. Po

kontrowersyjnej kampanii z wykorzysta-

niem wizerunku pubu „Mucha nie sia-

da” zosta³ radnym. 30 listopada z³o¿y³

œlubowanie i zosta³ wybrany na wiceprze-

wodnicz¹cego praskiej rady.

30 grudnia 2010 roku Prokuratora

Rejonowa Warszawa Praga Pó³noc prze-

s³a³a do S¹du Rejonowego dla Warsza-

wy Praga Pó³noc w Warszawie IV wydzia³

karny akt oskar¿enia przeciwko £uka-

szowi Zbigniewowi M. wraz z wnioskiem

z³o¿onym na podstawie art. 335 kpk.

Artyku³ ten przewiduje instytucjê tzw.

skazania bez rozprawy - £ukasz M. przy-

zna³ siê do winy, prokuratura ma na to

niezbite dowody i uzgodniono wymiar

kary. Sprawa sta³a siê publiczna. Wybu-

ch³a afera. £ukasz M zosta³ wrzucony z

PO, zacz¹³ wspó³pracê z PiS i PWS. Pra-

ski samorz¹d zosta³ sparali¿owany.

25 marca w S¹dzie Rejonowym dla

Pragi-Pó³noc odby³o siê posiedzenie w

sprawie zatwierdzenia uzgodnionego

wymiaru kary dla £ukasza M. Ten jed-

nak pozwoli³ sobie zakpiæ z wymiaru

sprawiedliwoœci. £ukasz M wycofa³ siê z

zawartego wczeœniej uk³adu z prokura-

torem i za¿¹da³ pe³nego procesu.

S¹d wyznaczy³ termin rozprawy doœæ

szybko, jak na polskie realia i £ukasz M

w maju br. na pierwszej rozprawie zo-

sta³ skazany za posiadanie zdjêæ pedo-

filskich i seksualny szanta¿. Po majowym

wyroku £ukasz M przed³u¿a³  procedury

do ostatnich mo¿liwych terminów. Za¿¹-

da³ uzasadnienia wyroku na piœmie, su-

geruj¹c mo¿liwoœæ podejmowania dal-

szych czynnoœci procesowych, czyli ape-

lacji, co przed³u¿y³oby sprawê o kolejne

kilka miesiêcy, a tym samym wyd³u¿a-

³oby jego dalsz¹ obecnoœæ w radzie.

£ukasz M. w rezultacie od wyroku I

instancji siê nie odwo³a³ i 26 lipca br.

Marcin £ochowski, rzecznik S¹du Okrê-

gowego dla Warszawy Pragi, potwierdzi³

siê jego uprawomocnienie.

Teraz do rady nale¿y, aby skazany

za szanta¿ i pedofiliê £ukasz M. w mo¿-

liwie najkrótszym czasie przesta³ byæ rad-

nym dzielnicy Praga Pó³noc m.st. War-

szawy. Niestety,  trwaj¹ wakacje.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Kalendarium

£ukasza M.

Œmieszy mnie bezradnoœæ urzêdników,

próbuj¹cych naprawiaæ swoje b³êdy sprzed

kilku lat. Stadion pi³karski przy ul. £azien-

kowskiej wybudowany za 456 mln z³, wy-

asygnowane przez Hannê Gronkiewicz-

Waltz z bud¿etu miasta, oddany w dzier-

¿awê firmie ITI, od sierpnia nosi nazwê

„Pepsi Arena”. Oczywiœcie, nie za darmo:

ITI dostanie za to od PepsiCo rocznie dwa

razy wiêcej pieniêdzy, ni¿ wynosi oplata

dzier¿awna na rzecz miasta. Zawieraj¹c

umowê dzier¿awy w³adze miasta nie wpa-

d³y na pomys³, ¿eby w wpisaæ do umowy

podzia³ zysków z tego tytu³u, wiêc wycho-

dzi na to, ¿e ITI ma stadion od miasta za

darmo, by nie rzec - za dop³at¹.

Urzêdnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz

teraz siê piekl¹. Jedni mówi¹, ¿e umowa

dzier¿awy nie daje klubowi prawa do

sprzeda¿y nazwy; inni, ¿e nadawanie

nazw jest wy³¹czn¹ kompetencj¹ samo-

rz¹du. To oczywiste bzdury. ITI nazwy nie

„sprzeda³”, a sama nazwa nie jest nazw¹

w rozumieniu prawa samorz¹dowego czy

geodezyjnego. Samorz¹d nie nadaje

nazw sklepom, kinom ani stadionom, w

ka¿dym razie nie po 1989 roku.

Mnie bardziej martwi samo brzmienie

nazwy stadionu. „Arena” w jêzyku pol-

skim nie kojarzy siê z pi³k¹ no¿n¹, ale z

cyrkiem. Nazwa „Pepsi Arena”, oparta na

angielskiej sk³adni, wpisuje siê w estety-

kê nazw typu „Fitness Klub”, „Wola Park”

czy „Hill Park Apartments” (to osiedle na

Bielanach). Ten pseudoangielski sznyt to

prawdziwa choroba. Najgorzej wygl¹daj¹

szyldy typu „Spo¿ywcze Szop”, ale w swo-

im nagromadzeniu nawet poprawne jê-

zykowo angielskie nazwy sprawiaj¹ w

mieœcie wra¿enie œmietnika.

Gdyby prawo decydowania o nazwie sta-

dionu przy £azienkowskiej zachowa³y w³a-

dze miasta, niewiele by to zmieni³o. Miej-

scy urzêdnicy chêtnie przyk³adaj¹ bowiem

rêkê do powiêkszania tego œmietnika. W

ubieg³ym roku zorganizowali w Warszawie

festiwal muzyczny wzorowany na festiwa-

lu w Nantes. Impreza w Nantes nazywa siê

„La Folle Journée”, co w jêzyku kraju, w

którym siê odbywa, oznacza „Szalone Dni”.

Impreza w Warszawie nazywa siê z angiel-

ska „Chopin Open” i w ¿adnym jêzyku nie

oznacza nic. Nijak nie nawi¹zuje ani do

francuskiego pierwowzoru, ani do Chopi-

na, który angielskiego chyba akurat nie

zna³. Nawi¹zuje mo¿e do nazwy turnieju

tenisa, ale Chopin w tenisa grywaæ nie móg³,

gdy¿ w jego czasach takiej gry nie znano.

Na pocz¹tku lipca Nowy Œwiat obwie-

szono transparentami z napisem „War-

saw Welcomes You”. Zapewne z okazji

pocz¹tku polskiej prezydencji w Unii

Europejskiej, ale napisowi nie towarzy-

szy³o logo polskiej prezydencji, lecz...

znaczek Euro 2012. Nic z tego nie rozu-

miem. Wiem jedno: w ¿adnej innej eu-

ropejskiej stolicy, oprócz Londynu rzecz

jasna, przy takiej okazji nie pojawi³by

siê napis po angielsku.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Inglisz Szop

SPEC sprzedany. Hanna Gronkie-

wicz-Waltz podpisa³a umowê przed-

wstêpn¹ sprzeda¿y tej najwiêkszej miej-

skiej spó³ki, zaopatruj¹cej w ciep³o 85%

warszawiaków. Nowym w³aœcicielem

Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energety-

ki Cieplnej bêdzie francuska Dalia, któ-

ra za 85% udzia³ów (15% pozostaje w

rêkach pracowników) zap³aci³a 1,44 mi-

liarda z³otych. Zgodê na sprzeda¿ wy-

raziæ musi jeszcze Rada Miasta, ale po-

niewa¿ Platforma Obywatelska ma w

niej samodzielnie wiêkszoœæ - bêdzie to,

niestety, tylko formalnoœæ. Sesja w tej

sprawie 25 sierpnia.

Sprzedaj¹c SPEC Hanna Gronkie-

wicz-Waltz zlekcewa¿y³a nie tylko pro-

testy opozycji, ale równie¿ g³os 90 ty-

siêcy warszawiaków, którzy podpisali

siê pod wnioskiem Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej o referendum w sprawie

prywatyzacji tej najwiêkszej miejskiej

spó³ki. Wprawdzie SLD nie uda³o siê

zebraæ wymaganej liczby ponad 134 ty-

siêcy podpisów, ale Sojusz dokona³

prze³omu, przecieraj¹c œcie¿kê i poka-

zuj¹c, ¿e o najwa¿niejszych dla stolicy

sprawach mog¹ siê wypowiedzieæ war-

szawiacy w drodze referendum - nawet

jeœli tego nie chce rz¹dz¹ca miastem

Platforma Obywatelska.

Z doœwiadczeñ SLD skorzysta³o Pra-

wo i Sprawiedliwoœæ, które z przyczyn

politycznych nie w³¹czy³o siê w akcjê re-

ferendaln¹ Sojuszu, ale wraz z Solidar-

noœci¹ rozpoczê³o swoj¹. Nie wiadomo,

czym by siê to skoñczy³o, gdyby z po-

moc¹ nie przyszed³… SLD. W gronie

w³adz warszawskich Sojuszu Lewicy De-

mokratycznej uznaliœmy, ¿e sprzeda¿

SPEC-u trzeba zablokowaæ za wszelk¹

cenê i jest to wa¿niejsze ni¿ polityczne

podzia³y. Dlatego zaapelowaliœmy do

wszystkich warszawiaków, aby ka¿dy,

kto podpisa³ siê pod naszym wnioskiem

o referendum, uczyni³ to samo równie¿

pod wnioskiem PiS.  Efekt? 151 tysiêcy

zebranych podpisów, czyli wystarczaj¹-

ca iloœæ, ¿eby w³adze Warszawy musia³y

referendum zorganizowaæ.

SPEC sprzedany (?)

W ratuszu panika, ¿e SLD i PiS osi¹gn¹

swój cel i prywatyzacjê SPEC-u jednak za-

blokuj¹, bo wiadomo, ¿e w referendum

mieszkañcy stolicy bêd¹ jej przeciwni.

Platforma Obywatelska postanawia wiêc

dalej konsekwentnie ignorowaæ g³osy po-

nad 200 tysiêcy mieszkañców, którzy pod-

pisali siê pod dwoma wnioskami o refe-

rendum i wymyœla, ¿e zrobi to za pomoc¹

kruczków formalnych. W Radzie Miasta

powo³ana zosta³a komisja, która zebrane

podpisy… weryfikuje. Jak siê Pañstwo

domyœlacie, w komisji tej Platforma te¿

zagwarantowa³a sobie wiêkszoœæ, wiêc to

od jej arbitralnej decyzji zale¿y, czy dany

podpis jest wa¿ny, czy nie. A p³yn¹ stam-

t¹d alarmuj¹ce sygna³y, ¿e radni PO unie-

wa¿niaj¹ podpisy nie dlatego, ¿e nie zga-

dza siê np. PESEL, ale g³ównie przez to,

¿e „maj¹ w¹tpliwoœæ”, czy „szlaczek” w

podpisie przys³owiowego Kowalskiego to

jego autograf, czy te¿ nie. Dlatego jestem,

niestety, w stanie za³o¿yæ siê o wszystko,

¿e ostatecznie oka¿e siê, ¿e podpisów pod

wnioskiem zabraknie, bo ich ogromn¹

czêœæ radni PO uniewa¿ni¹. I tym samym

inicjatywa obywatelska zostanie przez

Platformê z nazwy Obywatelsk¹ zabita.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady m.st.Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Rok szkolny zacznie siê ju¿ za 2 ty-

godnie. Nasze dzieci pójd¹ do szko³y i

spêdz¹ tam oko³o 6 godzin dziennie. W

domu czekaæ bêdzie na nie obiad przy-

gotowany z produktów, które starannie

wybieramy. Posi³ek ma byæ smaczny i

zdrowy. Ka¿demu rodzicowi zale¿y, ¿eby

ich dzieci prawid³owo siê rozwija³y, ros³y

i by³y zdrowe. Dlatego przygotowujemy

smaczne i po¿ywne kanapki do szko³y,

do zjedzenia podczas przerwy. Dobrze

jednak wiemy, ¿e dzieci podczas przerw

maj¹ wiele innych pomys³ów i czêœciej

czas ten spêdzaj¹ na zabawie ni¿ na je-

dzeniu. Co siê dzieje z przygotowanymi

przez nas kanapkami? Le¿¹ na dnie ple-

caka tak d³ugo, a¿ je tam znajdziemy

albo dadz¹ o sobie znaæ nieœwie¿ym za-

pachem. Mog¹ te¿ wyl¹dowaæ w œmiet-

niku w drodze do domu, ¿eby rodzice

ich nie „odkryli”. Ciekawy jestem, ile

pomys³ów na kanapki znalaz³yby dzie-

ci. Na lekcjach te¿ nie mo¿na jeœæ. No

wiêc co na to poradziæ? Jest sprawdzona

metoda, która dzia³a w kilku szko³ach w

Warszawie. To wyd³u¿enie przerwy œnia-

daniowej i wprowadzenie zwyczaju je-

dzenia œniadania, otwarcie sto³ówki.

£atwiej jest bowiem zjeœæ kanapkê przy

stole ni¿ na ma³ej ³awce na korytarzu.

Wyd³u¿ona przerwa œniadaniowa nic nie

kosztuje! Dodatkowe 5 minut w szkole

nie obci¹¿a ani dzieci, ani nauczycieli.

W drodze do zdrowego jedzenia w

szkole to dopiero po³owa sukcesu. Ko-

lejn¹, niezmiernie wa¿n¹ spraw¹ jest

jedzenie, jakie nasze dzieci mog¹ kupiæ

w sklepiku szkolnym. Jeœli zastanawia-

my siê, dlaczego dzieci nie zjadaj¹ w

szkole naszych kanapek, to tu le¿y od-

powiedŸ. Batoniki, chipsy, czekolada,

cukierki – to nasze dzieci jedz¹ w szko-

le. Wiêc nie dziwmy siê, ¿e chleb, sa³a-

ta, ser, pomidor i ogórek id¹ w odstaw-

kê. Nie powinno nas to dziwiæ. Czy mo-

¿emy mieæ na to wp³yw? Mo¿emy zobli-

gowaæ dyrekcjê szko³y do stosownej

umowy z w³aœcicielem sklepiku szkolne-

go – zakaz sprzeda¿y œmieciowego je-

dzenia i zast¹pienie go zdrowym. Czy

da siê zast¹piæ batona jab³kiem? B¹dŸ-

my realistami, raczej nie. Ale mo¿ne za-

mieniæ go na zdrowe s³odycze na bazie

miodu i zbó¿. Tyle mo¿emy my, jako ro-

dzice. A gdyby zmieniæ w tej materii pra-

wo? S³u¿by sanitarne mog¹  pilnowaæ ja-

koœci produktów w sklepikach szkolnych

i iloœci zawartych w nich cukrów, t³usz-

czy i ró¿nych polepszaczy smaku.

Zdrowe jedzenie w sklepikach szkol-

nych, d³u¿sza przerwa œniadaniowa ze

zwyczajem jedzenia w tym czasie. To

jest mój pomys³ na poprawienie zdro-

wia naszych dzieci, na zadbanie o nie

wtedy, gdy nie s¹ pod opiekuñczym

okiem rodziców. To te¿ sposób na nie-

marnowanie wysi³ków i starañ rodziców.

Dla dzieci.

Dariusz Dolczewski

radny Rady Warszawy

(Platforma Obywatelska)

www.Dolczewski.pl

Zdrowa szko³a.

Dla dzieci.

Zwiedzaj Mazowsze z Paszportem Turystycznym
Spó³ka Koleje Mazowieckie zosta³a partnerem programu „Paszport Turystycz-

ny Województwa Mazowieckiego” zachêcaj¹cego do odwiedzania atrakcyjnych

miejsc turystycznych zlokalizowanych na Mazowszu. Dla osób, które do 31 paŸ-

dziernika odwiedz¹ najwiêcej miejsc, czekaj¹ nagrody. Aby przyst¹piæ do progra-

mu nale¿y bezp³atnie odebraæ Paszport w m.in. punktach informacji turystycznej,

czy Delegaturach Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego. Kolej-

nym krokiem jest zwiedzanie atrakcyjnych miejsc wyszczególnionych w Paszpor-

cie i zbieranie piecz¹tek. Na najaktywniejszych uczestników czekaj¹ nagrody:

I miejsce - min. 19 punktów - nawigacja samochodowa – 10 sztuk

II miejsce - od 15 do 18 punktów - turystyczna nawigacja GPS – 20 sztuk

III miejsce – od 10 do 14 punktów - plecak turystyczny – 100 sztuk

Nagroda pocieszenia – od 5 do 9 punktów – torebka do paska – 200 sztuk

Szczegó³owy wykaz miejsc, w których mo¿na odbieraæ paszport bêdzie dostêp-

ny na stronie internetowej www.mazovia.pl

Czy bêdzie referendum?
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Od biomasy do kompostu
gii rusztowej, znanej i perma-

nentnie rozwijanej technicz-

nie od ponad 100 lat. O ich

niezawodnoœæ mo¿emy byæ

spokojni. Technologie pla-

zmowe, w tak du¿ej skali wy-

dajnoœci, póki co tego zagwa-

rantowaæ nie mog¹. Mo¿e im

siê to uda w kolejnych latach,

czego ¿yczê, bo nie jestem

ich przeciwnikiem. Wed³ug

mnie potrzeba na to co naj-

mniej 10 lat, w tym powinna

siê zawieraæ pozytywnie po-

twierdzona, co najmniej 3-let-

nia eksploatacja instalacji pla-

zmowej spalaj¹cej w skali

roku 200 tys. ton odpadów

komunalnych - zauwa¿a nasz

ekspert.

Kompostowanie stare jak

œwiat

Kompostowanie - oznacza

autotermiczny (przebiegaj¹-

cy bez u¿ycia zewnêtrznego

Ÿród³a ciep³a - przyp. red) i

termofilny (w temperaturze

od 50 oC) rozk³ad biologicz-

ny selektywnie zebranych

bioodpadów, w obecnoœci

tlenu i w kontrolowanych wa-

runkach, dokonywany przez

mikro- i makroorganizmy,

zaœ ostatecznym celem pro-

cesu jest powstanie kompo-

stu, inaczej zwanego humu-

sem. Przy u¿yciu tej metody,

znanej i stosowanej przez

naszych dziadów i pradzia-

dów w przydomowych ogro-

dach i ogródkach, a tak¿e w

gospodarstwach rolnych -

powstaje stabilny materia³

organiczny, bezpieczny pod

wzglêdem sanitarnym, jako

¿ywo przypominaj¹cy natu-

raln¹ próchnicê, bogaty w

ró¿norodne substancje, po-

zbawiony nieprzyjemnych

woni. Materia³ ten spe³nia

wymagania œrodowiskowych

klas jakoœci zawartych w dy-

rektywie unijnej dotycz¹cej

kompostowania.

W tym momencie warto

wprowadziæ do naszego

s³ownika dotycz¹cego gospo-

darki odpadami pojêcie bio-

masy, która stanowi jedno-

czeœnie paliwo i materia³, z

którego powstaje kompost.

Biomasa to wszelkie odpady

organiczne z naszych kuch-

ni, naszych ogrodów, gospo-

darstw rolnych, miejskich par-

ków i zieleñców. Bardziej

szczegó³owo to skoszona tra-

wa, opad³e liœcie, drobne ga-

³êzie, obornik, ptasie pióra,

wszelkie organiczne resztki z

naszych kuchni – w tym rów-

nie¿ torebki z herbat¹, reszt-

ki we³ny, w³osów, skorupki jaj.

Spoœród bezsprzecznych

zalet tej metody zagospoda-

rowywania odpadów biode-

gradowalnych najwa¿niejsze

jest to, i¿ kompostowanie

umo¿liwia odzyskanie – w in-

nej, bezpiecznej pod wzglê-

dem sanitarnym formie - zna-

cz¹cej iloœci odpadów. Jak

siê przyjmuje, kompostowa-

nie i pozosta³e metody bio-

logicznego przetwarzania

odpadów (o których bêdzie-

my jeszcze mówiæ) pro-

wadz¹ do zmniejszenia ilo-

œci odpadów kierowanych na

sk³adowiska o 30-50%.

Technologie kompostowania

s¹ sprawdzone, dostêpne i

stosunkowo ³atwe w eksplo-

atacji, akceptowalne z punk-

tu widzenia ekologii i pod

wzglêdem ekonomicznym,

zaœ powstaj¹cy w ich wyni-

ku produkt jest wartoœciowy.

Substancje humusowe s¹

bowiem niezbêdne dla za-

pewnienia urodzajnoœci gleb.

Warto przy tej okazji przypo-

mnieæ, ¿e w naszym kraju

60% gleb cierpi na niedobór

naturalnych sk³adników i bar-

dzo przyda³aby siê im spora

dawka kompostu.

Jakoœciowe ró¿nice kom-

postu – w zale¿noœci od za-

stosowanej formy wstêpnej

obróbki odpadów – s¹ zna-

cz¹ce. Ten otrzymany ze

zmieszanego strumienia od-

padów komunalnych po me-

chaniczno – biologicznym ich

przetworzeniu (tzw. metoda

MBP) jest znacznie gorszy

ni¿ ten, który jest wyproduko-

wany na bazie selektywnie

gromadzonych odpadów or-

ganicznych. Przy u¿yciu me-

tody MBP produkt wyjœciowy

do produkcji kompostu jest w

wiêkszym stopniu zanie-

czyszczony tworzywami

sztucznymi, metalami ciê¿ki-

mi i szk³em. Sytuacja jest

najgorsza w tych zak³adach

mechaniczno – biologiczne-

go przetwarzania, które sto-

suj¹ wstêpne, intensywne ich

rozdrabnianie, przy u¿yciu

rozdrabniarek m³otkowych

lub dwustopniowej pulwery-

zacji (rozbijanie na bardzo

drobne czêœci przy u¿yciu

specjalnego urz¹dzenia do

rozpylania - przyp. red.).

Najlepsz¹ jakoœæ kompo-

stu uzyskuje siê w tych zak³a-

dach, które przesiewaj¹ na

wstêpnym etapie odpady nie-

bezpieczne np. baterie, opa-

kowania metalowe po chemii

budowlanej i œrodkach ochro-

ny roœlin i unikaj¹ intensyw-

nego rozdrabniania materia-

³u. Bez wzglêdu na metodê

zastosowan¹ w procesie

przygotowania biomasy, dziê-

ki kompostowaniu osi¹ga siê

zawsze zasadniczy cel – sta-

bilizacjê materia³u, znacz¹ce

zmniejszenie jego objêtoœci i

jego higienizacjê.

Proces prawie naturalny

By uruchomiæ produkcjê

kompostu, wystarczy zaprz¹c

do pracy naturalne procesy

biochemiczne przebiegaj¹ce

na co dzieñ w glebach, tu¿

pod naszymi stopami, a wiêc

mineralizacjê i humifikacjê.

Ró¿nica polega na tym, ¿e w

planowym kompostowaniu te

procesy trzeba wymusiæ,

stwarzaj¹c sztuczne, opty-

malne warunki, daj¹ce mo¿-

liwoœæ sterowania nimi. Na-

pêdem tych beztlenowych

procesów s¹ miliardy mikro-

organizmów. W zale¿noœci od

szko³y przyjmuje siê, ¿e kom-

postowanie – jako proces bio-

termiczny – przebiega w

dwóch lub czterech fazach.

Zacznijmy od szko³y zak³ada-

j¹cej dwie fazy. Pierwsza to

kompostowanie termofilne,

nazywane intensywnym lub

wysokotemperaturowym.

Druga faza nosi miano kom-

postowania mezofilnego, ina-

czej nazywanego faz¹ dojrze-

wania. Na tym etapie fermen-

tacja biomasy przebiega w

temperaturach od 25 do 37 oC.

D³ugoœæ trwania faz jest

œciœle powi¹zana ze sk³adem

kompostowanej biomasy i za-

le¿y od stosowanej technolo-

gii. Mineralizacja tlenowa jest

procesem egzotermicznym

(proces fizyczny, w którym

wydzielana jest energia pod-

nosz¹ca temperaturê uk³adu,

w którym zachodzi proces,

jak te¿ temperaturê otoczenia

tego uk³adu -  przyp. red), zaœ

intensywnoœæ rozk³adu zale-

¿y od podatnoœci nañ po-

szczególnych zwi¹zków. Z

du¿¹ ³atwoœci¹ rozk³adaj¹ siê

t³uszcze, wiêkszoœæ wêglo-

wodanów – zarówno cukry,

jak i skrobia, a tak¿e bia³ka.

Znacznie trudniej zachodzi

proces rozk³adu hemicelulo-

zy (wchodz¹cej w sk³ad m.in.

s³omy, nasion i otr¹b) i celu-

lozy. Najbardziej oporne s¹

bia³ka z grupy skleroprotein, m.in.

keratyna, która jest bia³kiem

nierozpuszczalnym w wodzie i

w roztworach soli.

W fazie kompostowania in-

tensywnego temperatura mo¿e

przekroczyæ nawet 700 oC. Ta

faza ma zasadnicze znaczenie

dla procesów higienizacji, czyli

pozbawiania biomasy niebez-

piecznych dla zdrowia drobno-

ustrojów, grzybów i pleœni.

Wedle przedstawicieli dru-

giej ze szkó³, w procesie kom-

postowania mamy do czynie-

nia z czterema fazami. Pierw-

sza to wstêpne kompostowa-

nie, okreœlane te¿ mianem fazy

wzrostu temperatury, b¹dŸ

mianem krótkiej fazy mezofil-

nej, w trakcie której nastêpuje

zainicjowanie procesu kompo-

stowania i namna¿anie mikro-

organizmów. Druga faza, ter-

mofilna, bywa te¿ nazywana

faz¹ intensywnego komposto-

wania, b¹dŸ wysokotempera-

turow¹. Wed³ug tej klasyfika-

cji, w trzeciej fazie – mezofil-

nej – nastêpuje kompostowa-

nie w³aœciwe, zaœ w czwartej

dojrzewanie kompostu przy

systematycznym, trwaj¹cym

nawet kilka miesiêcy spadku

temperatury. Koñcowym efek-

tem jest powstanie humin.

Pryzmy, kontenery czy

bioreaktory?

Technologia stosunkowo

tania, stosunkowo prosta i

ekologiczna. By ten ostatni

wymóg by³ spe³niony, wszel-

kie procesy zachodz¹ce w

biomasie musz¹ byæ w pe³ni

kontrolowane. Jeœli biomasa

ma siê znaleŸæ w pryzmie na

otwartym powietrzu, powinna

byæ przesiana i pozbawiona

zanieczyszczeñ nie ulegaj¹-

cych biodegradacji. Zwykle

miesza siê j¹ z pewn¹ iloœci¹

dojrza³ego kompostu i z tzw.

materia³em strukturotwór-

czym, czyli np. z trocinami czy

z odpadami drewna. Tak jak

szczêœliwcy, posiadaj¹cy

w³asne ogródki, przykrywaj¹

swoj¹ biomasê foli¹, pryzmy

w du¿ych kompostowniach

s¹ czêsto przykrywane ze-

wnêtrzn¹ warstw¹ izolacyjn¹.

Pryzmy s¹ okresowo przerzu-

cane, dotleniaj¹ je urz¹dze-

nia napowietrzaj¹ce, zaœ sys-

tem specjalnych drenów od-

prowadza p³yny wyciekaj¹ce

z fermentuj¹cych odpadów.

Zdarza siê, ¿e pryzmy s¹

czêœciowo lub ca³kowicie za-

budowywane, co powoduje

czêœciow¹ lub ca³kowit¹ her-

metyzacjê procesów, zacho-

dz¹cych podczas komposto-

wania. Ta ostatnia metoda le-

piej sprawdza siê w przypad-

ku organicznych odpadów

komunalnych, ze wzglêdu na

ograniczenie uci¹¿liwej emisji

odorów. Otwarte pryzmy z

powodzeniem mo¿na stoso-

waæ przy kompostowaniu od-

padów zielonych – traw, liœci,

drobnych ga³êzi. Mnogoœæ

rozwi¹zañ w przypadku kom-

postowania zamkniêtego jest

spora. Stosuje siê komory sta-

cjonarne lub mobilne z przy-

stosowanymi do nich syste-

mami napowietrzania, komo-

ry prostopad³oœcienne, tune-

le, wie¿e. Zdarzaj¹ siê, ale s¹

raczej rzadkoœci¹, ruchome

komory obrotowe.

Jest regu³¹, ¿e proces doj-

rzewania kompostu w pry-

zmach, odbywa siê na p³ytach

kompostowych, które s¹ wypo-

sa¿one w system sztucznego

napowietrzania i odprowadza-

nia œcieków lub w tzw. komo-

rach drugiego stopnia. Jak ju¿

wspomnieliœmy, odpady komu-

nalne najefektywniej kompo-

stuje siê w zamkniêtych komo-

rach, zwanych równie¿ biore-

aktorami. W bioreaktorach

wie¿owych wszelkie procesy

odbywaj¹ siê w przep³ywie pio-

nowym, zaœ w bioreaktorach

kontenerowych, komorowych,

bêbnowych i tunelowych pro-

cesy zachodz¹ w przep³ywie

poziomym. Nie ma sensu dys-

kusja nad wy¿szoœci¹ jednych

nad drugimi. Oba typy s³u¿¹

temu samemu celowi – po-

wstaniu humusu. W obu napo-

wietrzanie, odprowadzanie

œcieków i dezodoryzacja bio-

gazów odbywaj¹ siê w zaciszu

reaktora, co redukuje wszelkie

uci¹¿liwoœci do minimum.

Mamy w Polsce ogromny

potencja³ w postaci gór bio-

masy, potencja³ w wiêkszoœci

marnotrawiony na wysypi-

skach. To musi siê skoñczyæ,

bowiem dyrektywy UE i nowe

prawo „œmieciowe” uchwalo-

ne w naszym kraju nieodwo-

³alnie zmusz¹ Polskê do roz-

wi¹zania problemu.

El¿bieta Gutowska


