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Rusza czipowanie psów i kotów

W Warszawie rusza akcja czipowania psów i, po raz pierwszy, kotów. To doskona³a metoda zapobiegania bezdomnoci wród zwierz¹t. Czipowanie jest bezp³atne.
Do 15 grudnia 2010r. w³aciciele psów i kotów, którzy
zamieszkuj¹ na terenie m.st.
Warszawy mog¹ skorzystaæ z
mo¿liwoci bezp³atnego zaczipowania zwierzaka, w jednej ze 112 wybranych lecznic
weterynaryjnych.
Warunkiem bezp³atnego
oznakowania psa/kota jest:
l wype³nienie przez w³aciciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego
oznakowania psa/kota,
l okazanie dowodu to¿samoci,
l okazanie ksi¹¿eczki
szczepieñ psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu
potwierdzaj¹cego prawa do
zwierzêcia. Po zaczipowaniu
w³aciciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek
o wykonanie elektronicznego
oznakowania psa/kota, a
dane dotycz¹ce zwierzêcia i
jego w³aciciela s¹ wprowadzane do miêdzynarodowej
bazy danych Safe-Animal
(http://www.safe-animal.eu)
Akcjê czipowania prowadzi
Biuro Ochrony rodowiska
Urzêdu m.st. Warszawy.
Koszt zabiegu pokrywa Urz¹d
m.st. Warszawy.
W 2010 roku planowane
jest oznakowanie ok. 11 tysiêcy psów i kotów. Koszt to ok.
563 tys. z³.
W 2009 roku zaczipowano
7 331 psów (koszt - 342
340,77 z³). Od 2007 roku zaczipowano ok. 26 tysiêcy
psów. Koszt wyniós³ 1 111
439,760 z³.
Dane o zaczipowanych
zwierzêtach i ich w³acicielach Biuro Ochrony rodowiska do 2009 roku prowadzi³o
elektroniczn¹ bazê danych
AnimalUM, zawieraj¹c¹ informacje o zaczipowanych

psach i ich w³acicielach, do
której wpisywane by³y m.in.
zwierzêta zaczipowane w
programie bezp³atnego, elektronicznego znakowania
psów prowadzonego od 2007
roku. AnimalUM - System
Ewidencji Zwierz¹t na terenie
m.st. Warszawy by³ baz¹ warszawsk¹. W celu lepszej dostêpnoci do informacji o zaczipowanych zwierzêtach i ich
w³acicielach, zwiêkszenia
skutecznoci odnajdywania
zwierz¹t oraz podejmowania
dzia³añ zwi¹zanych z zapobieganiem bezdomnoci zwierz¹t na terenie m.st. Warszawy, Miasto Sto³eczne Warszawa zdecydowa³o siê na przekazanie danych do Miêdzynarodowej Bazy Danych SafeAnimal.
W³aciciele, którzy zaczipowali zwierzêta na swój koszt
mog¹ sami na stronie http://
www.safe-animal.eu umieciæ dane, b¹d zg³osiæ siê do
Wydzia³u ds. Zwierz¹t Biura
Ochrony rodowiska Urzêdu
m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 413. Wpis jest
bezp³atny.
Czipowanie to doskona³a
metoda zapobiegania bezdomnoci zwierz¹t umo¿liwiaj¹ca szybkie ustalenie
w³aciciela zwierzêcia. W
chwili jego znalezienia, mo¿na specjalnym czytnikiem
odczytaæ numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie
danych uzyskaæ informacje o
w³acicielu i powiadomiæ go
o odnalezieniu czworonoga.
Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkoci ziarenka ry¿u, nie przeszkadza zwierzêciu i nie powoduje reakcji
alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi

lub miêdzy ³opatkami i mo¿e
dzia³aæ nawet kilkadziesi¹t
lat. Elektroniczne oznakowanie jest równie¿ niezbêdnym
wymogiem, aby podró¿owaæ
z czworonogiem po krajach
Unii Europejskiej.

Budowa parkingu P+R na Okêciu - zmiany w ruchu

Wyd³u¿one zosta³y fazy wiate³ na skrzy¿owaniu al. Krakowskiej z ul. Malownicz¹, a tak¿e wprowadzono projekt zmian dotycz¹cy kursowania i postojów
autobusów.
Zak³ada on, ¿e pojazdy z kierunku centrum dojad¹ do Szyszkowej i potem do Dzia³kowej, a
nastêpnie przez Mineraln¹ z powrotem do al. Krakowskiej. W
ci¹gu kilku tygodni wprowadzone zostan¹ tak¿e zmiany dla autobusów jad¹cych z Raszyna.

Zamiast zawracaæ przy Malowniczej, bêd¹ skrêca³y w prawo
w ul. Janka Muzykanta, gdzie
bêd¹ mia³y przystanki koñcowe.
Z powrotem do al. Krakowskiej,
w kierunku Janek, dojad¹ ul. Mineraln¹. Takie odwrócenie kierunków spowoduje, ¿e ruch w

Dziecko w sieci - nowe przepisy
u³atwi¹ walkê z pedofili¹

Wesz³y w ¿ycie przepisy zaostrzaj¹ce kary za pedofiliê. Nowe prawo spowoduje, ¿e walk¹ z pedofili¹ bêdzie bardziej skuteczna, u³atwi te¿ pracê policji przekonywa³ insp. Marek Dyjas z KGP na konferencji zorganizowanej przez
Fundacjê Dzieci Niczyje.
Tzw. du¿a nowelizacja kodeksów (m.in. karnego, postêpowania karnego, karnego wykonawczego oraz karnego skarbowego) zaostrza
kary za przestêpstwa seksualne wobec dzieci (zgwa³cenie ma³oletniego traktowane
bêdzie jako zbrodnia), wprowadza nowe czyny zabronione (np. nagabywanie dzieci
przez internet czy propagowanie pedofilii), zwiêksza
uprawnienia policji w zakresie cigania pedofilów,
zw³aszcza dzia³aj¹cych w sieci (pozwala na stosowanie
prowokacji), a tak¿e usprawnia wykonywanie kar (pozwala m.in. kierowaæ przestêpców na przymusow¹ terapiê).
Nowe regulacje prawne
bêd¹ spopularyzowane dziêki czwartej ju¿ ods³onie kampanii Dziecko w sieci, któr¹
zainaugurowano podczas
wtorkowej konferencji. Kampaniê, tym razem pod has³em
Ka¿dy ruch w internecie zostawia lad, organizuje FDN,
NASK oraz Rzecznik Praw
Dziecka.
- Kampania ma na celu
nag³onienie nowych regulacji prawnych, a tak¿e problemu uwodzenia dzieci w inter-

Orodek Sportu i Rekreacji w ramach programu
Lato w miecie dla dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy zaprasza szko³y podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
Basen SKALAR, ul. Sosnkowskiego 3, tel. /022/ 497 85 67, oferuje p³ywanie rekreacyjne na
malym basenie, korzystanie z urz¹dzeñ typu: masa¿ wodny, zje¿d¿alnia, brodzik ze zje¿d¿alniami, parasol wodny, whirpool w dniach od 28 czerwca do 20 sierpnia w godzinach 8.0012.00. Przewidywana liczba uczestnków to 100 osób.
Basen ALBATROS, ul. Orl¹t Lwowskich 1, tel. /022/ 497 85 67, oferuje p³ywanie rekreacyjne
na malym basenie, korzystanie z urz¹dzeñ typu: masa¿ wodny, zje¿d¿alnia, brodzik ze zje¿d¿alniami, parasol wodny, whirpool w dniach od 28 czerwca do 06 sierpnia oraz 23 sierpnia do 31
sierpnia. Przewidywana liczba uczestnków to 100 osób.

necie, a zarazem uwiadomienie wszystkim, ¿e jest to
w tej chwili czyn zabroniony i
¿e mamy nowe narzêdzia, by
z tym problemem walczyæ mówi³ £ukasz Wojtasik z
FDN.Zdaniem Dyjasa, nowe
regulacje pozwol¹ policji skuteczniej chroniæ dzieci przed
kontaktem z pedofilami. Jako policja jestemy przygotowani w 100 proc. Ju¿ jutro
ruszamy z pewnymi dzia³aniami, które umo¿liwiaj¹ nam
zmiany w przepisach. Mam
nadziejê, ¿e ju¿ za kilka tygodni bêdziemy mogli pochwaliæ siê ich efektami - mówi³
Dyjas.
Zaznaczy³, ¿e wchodz¹ce w
¿ycie przepisy precyzyjnie
okrelaj¹ czyny zabronione,
co do których wczeniej by³y
w¹tpliwoci.
Luki prawne umiejêtnie wykorzystywali adwokaci osób
oskar¿onych o pedofiliê. Czasem trzeba by³o bardzo d³ugo czekaæ na opinie bieg³ych
w sprawie zabezpieczonych u
oskar¿onych materia³ów. Teraz mo¿emy sami zbieraæ
materia³ dowodowy i szybko
wszczynaæ postêpowania podkreli³ Dyjas.
Zwróci³ uwagê, ¿e zarówno
wejcie w ¿ycie zmian w kodeksach, jak i start kampanii
przypadaj¹ w dogodnym momencie - przed wakacjami,
które s¹ okresem wzmo¿onej
aktywnoci pedofilów. - W lecie dzieci szczególnie ³akn¹
towarzystwa, poszukuj¹ kontaktu z drug¹ osob¹, tak¿e
sieci - mówi³.
Rafa³ Lew-Starowicz z Biura Rzecznika Praw Dziecka
przypomnia³, ¿e RPD - choæ z
satysfakcj¹ przyj¹³ wchodz¹ce w ¿ycie zmiany - wyst¹pi³ z
kolejnymi
propozycjami
zmian legislacyjnych, które
maj¹ u³atwiæ walkê z seksualnym wykorzystywaniem
dzieci.
Na konferencji pod koniec
maja RPD Marek Michalak
zaproponowa³ m.in. wzmocnienie ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci w wieku 15-18 lat, zagwarantowanie ofiarom wykorzystywania - ma³oletnim powy¿ej 15. roku ¿ycia - prawa do

inicjowania postêpowañ karnych, wyd³u¿enie okresu
przedawnienia przestêpstw
seksualnych pope³nionych
na szkodê ma³oletniego,
utworzenie rejestru i sta³y
monitoring sprawców przestêpstw seksualnych oraz
powo³anie specjalnej policyjnej komórki ds. walki z przestêpczoci¹ seksualn¹.
www.wirtualnemedia.pl

al. Krakowskiej stanie siê jeszcze bardziej p³ynny. Zanim jednak ta zmiana zostanie wprowadzona, bêd¹ musia³y zakoñczyæ
siê roboty kanalizacyjne prowadzone przy Mineralnej.
Szczegó³y zmian wprowadzanych 10 czerwca:
W kierunku pêtli OKÊCIE autobusy linii 106, 154, 182 i 301 od
skrzy¿owania ulic al. Krakowska
/ Malownicza pojad¹ ulicami: al.
Krakowska  Szyszkowa 
DZIA£KOWA (przystanek dla
wysiadaj¹cych) - Dzia³kowa 
Mineralna przejazd do przystanku technicznego OKÊCIE 71 (zlokalizowanego przy ul. Mineralnej
w kierunku al. Krakowskiej) gdzie
odbywaæ siê bêd¹ postoje.
Autobusy linii Nr 38 od skrzy¿owania ulic al. Krakowska /
Malownicza pojad¹ ulicami: al.
Krakowska  Mineralna  al. Krakowska do przystanku OKÊCIE
57 gdzie realizowane bêd¹ postoje. W kierunku Centrum - podjazd do przystanku OKÊCIE 60 i
dalej w³asn¹ tras¹.Zawieszone
zostaje funkcjonowanie przystanków: OKÊCIE 54, 55, 56.
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