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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
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CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH

- do 250 000 bez porêczycieli

- minimalny dochód 370 z³

- decyzja kredytowa w 5 minut

KREDYT KONSOLIDACYJNY:

Na sp³atê innych kredytów

Z jedn¹, ni¿sz¹ rat¹

Plus dodatkowa gotówka

Dla wszystkich do 20 000 z³

na oœwiadczenie

Procedury uproszczone,

bez zaœwiadzeñ

W ofercie linie kredytowe:

- bez BIK

- bez zgody wspó³ma³¿onki/a

- bez uregulowanej s³uzby wojskowej

Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18

Znajdziesz nas:

ul. Targowa 66 paw. 31

22 499 87 09, 502 130 300

Al. Jana Paw³a II 43A, paw. 19A

22 423 81 81, 500 037 177
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

serdecznie zapraszaj¹ na

OP£ATEK Z BURMISTRZEM

19 grudnia (niedziela)

godz. 18.00 - MSZA ŒWIÊTA

godz. 19.00 - KONCERT ELENI Z ZESPO£EM

Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci, ul. Myœliborska 100

BIA£O£ÊCKI SYLWESTER

godz. 21.00 - Recital Studia Piosenki BOK

godz. 22.00 - SIDNEY POLAK

godz. 23.15 - KOMBII

godz. 24.00 - Powitanie Nowego Roku

i pokaz sztucznych ogni

godz. 00.10 - dalszy ci¹g koncertu KOMBII

Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, ul. Strumykowa 21

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci

siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kon-

dratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania

2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów

s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100

lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

- Przypuszczam, ¿e wybór

- tak dobrym stosunkiem

g³osów - to dla Pana spora

satysfakcja?

- Oczywiœcie, bo to ozna-

cza, ¿e moja praca w minio-

nej kadencji znalaz³a uznanie.

Szczególnie cieszy mnie fakt,

i¿ g³osowali za moj¹ kandyda-

tur¹ radni z innych ni¿ PO opcji

politycznych i ¿e mój wynik

tym razem by³ znacznie lep-

szy ni¿ cztery lata temu. Je-

stem równie¿ zadowolony, ¿e

Jestem pewien,

¿e sprostamy

www.demeter.com.pl

ul. Bia³ostocka 7, tel. 22 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 22 618-40-50

Weso³ych Œwi¹t,

 Szczêœliwego Nowego Roku

¿yczy

Lecznica DEMETER

Ewa i Zbigniew Cierpisz

Nowa kadencja samorz¹dów rozpoczêta. Funkcjê burmi-

strza Bia³o³êki obj¹³ ponownie Jacek Kaznowski. Na II sesji

Rady Dzielnicy, w tajnym g³osowaniu, zosta³ wybrany rów-

nie¿ g³osami oponentów politycznych. Pytamy burmistrza

Jacka Kaznowskiego o plany na najbli¿sze cztery lata.

bêdê mia³ szansê kontynu-

owania tego, co rozpocz¹³em

i zawalczenia dla dzielnicy o

nowe inwestycje. Osiem lat to

jest czas, w którym mo¿na ju¿

zrobiæ sporo. Mam oczywiœcie

œwiadomoœæ ograniczeñ - Bia-

³o³êka nie jest samotn¹

wysp¹, jest jednostk¹ pomoc-

nicz¹ stolicy, bud¿et rozk³ada

siê na 18 dzielnic, które maj¹

– jak my - potrzeby inwesty-

cyjne. Muszê równie¿ liczyæ

siê z tym, ¿e bud¿et nie bê-

dzie taki, jakiego byœmy sobie

¿yczyli, mamy kryzys. Satys-

fakcjonuj¹ce jest i to, ¿e mia-

stem rz¹dzi - ponownie - pre-

zydent z mojej partii, to z pew-

noœci¹ pomaga w porozumie-

niu. Hanna Gronkiewicz-Waltz

obiecywa³a kontynuacjê i

zmiany na lepsze. Wiem jed-

no - za jej poprzedniej kaden-

cji zaprzestano traktowania

Bia³o³êki jak dzielnicy peryfe-

ryjnej i mam nadziejê, ¿e taka

tendencja siê utrzyma. Najlep-

szym dowodem na to s¹ stra-

W poprzednim numerze

NGP, na zakoñczenie artyku-

³u pt. „Decyzja przeciw œrodo-

wisku” obiecaliœmy wróciæ do

tematu i odnieœæ siê szerzej do

zagmatwanych argumentów

Biura Ochrony Œrodowiska,

uzasadniaj¹cych wydanie fir-

mie BARC jednego z kluczo-

wych dokumentów potrzeb-

nych do uzyskania pozwole-

nia na budowê u zbiegu ulic

Modliñskiej i Poetów dwóch

35-piêtrowych wie¿owców.

Tymczasem pojawi³y siê

nowe decyzje i nowe doku-

menty zwi¹zane z planami in-

westycyjnymi firmy BARC w

rejonie Winnicy Po³udniowej.

Jeszcze niedawno, w paŸ-

dzierniku, kiedy zosta³y

uchwalone zmiany w Studium

uwarunkowañ i kierunków za-

gospodarowania przestrzen-

nego m.st. Warszawy, wyda-

wa³o siê, ¿e wszystko jest na

dobrej drodze, aby zwyciê¿y³

zdrowy rozs¹dek i ¿e po-

wstrzyma siê absurdalne pla-

ny dewelopera, a co za tym

idzie i degradacjê œrodowiska

naturalnego Bia³o³êki. Ostatnie

posuniêcia urzêdników jednak

nie napawaj¹ optymizmem.

Wygl¹da na to, ¿e sprawy za-

BARC

Klasyczny ping-pong
Wojewoda Mazowiecki po raz czwarty uniewa¿ni³ decy-

zjê Prezydenta Warszawy w sprawie udzielenia firmie BARC

pozwolenia na budowê I etapu inwestycji nazwanej Osie-

dlem Poetów, po³o¿onej w Winnicy Po³udniowej. Dzia³ania

urzêdników przypominaj¹ klasyczn¹ grê w ping-ponga, gdzie

stawk¹ jest œrodowisko naturalne Bia³o³êki.

Dla nas, wspó³czesnych,

kolêdy to przede wszystkim

pieœni œpiewane wspólnie przy

wigilijnym stole i w koœciele

podczas Pasterki. To sposób

wyra¿ania naszej radoœci z

powodu narodzenia Pana Je-

zusa, to wreszcie piêkna mu-

zyka, lubiana przez wszyst-

kich i wykonywana przez naj-

lepszych artystów. Kolêdowa-

nie to równie¿ ludowy zwyczaj

obchodzenia domostw z

¿yczeniami pomyœlnoœci oraz

sk³adanie darów wraz z oby-

Hej, kolêda, kolêda!
Z uroczystoœci¹ Narodzenia Pañskiego i z czasem Bo¿ego

Narodzenia ³¹czy siê œpiew specjalnych pieœni zwanych ko-

lêdami. Pojêciu „kolêda” przypisujemy jednak wiele znaczeñ.

czajem œpiewania przy Szop-

ce. Kolêda to tak¿e wizyta

duszpasterska ksiêdza w do-

mach parafian.

Sama nazwa „kolêda” wy-

wodzi siê z jêzyka ³aciñskie-

go. Termin calendae w staro-

¿ytnym Rzymie oznacza³

pierwszy dzieñ miesi¹ca.

Przed reform¹ kalendarza

rzymskiego w 45 r. przed

Chrystusem kalendy stycznio-

we rozpoczyna³y nowy rok.

Dzieñ ten, a raczej dni, obcho-

dzono bardzo uroczyœcie, od-

wiedzano siê wzajemnie, ob-

darowywano upominkami,

sk³adano ¿yczenia, wyra¿aj¹c

je w s³owach lub w œpiewie.

Koœció³ przej¹³ ten zwyczaj,

³¹cz¹c go z Bo¿ym Narodze-

niem, st¹d kolêda duszpaster-

ska. Pieœni zwi¹zane tema-

tycznie z Narodzeniem Pañ-

skim nazwano kolêdami.

Wraz z chrzeœcijañstwem

obyczaje te przeniknê³y rów-

nie¿ do Polski, gdzie zosta³y

wzmocnione tradycj¹ obcho-

dzenia Godów. Z czasem Bo¿e

Narodzenie sta³o siê najwa¿-

niejsz¹ uroczystoœci¹, œwiêto-

wan¹ rodzinnie. Rodzinne spo-

tkania przy wigilijnym stole by³y

dobr¹ okazj¹ do chwalenia

œpiewem Pana, s³awienia Dzie-

ci¹tka i sk³adania sobie ¿yczeñ

na Nowy Rok. Atmosfera i po-

wszechnoœæ obchodzenia Wi-

gilii Bo¿ego Narodzenia spra-

wi³a, ¿e polskie pieœni kolêdo-

we maj¹ specyficzny charakter

i ogromn¹ wewnêtrzn¹ moc.

Chyba ¿aden z narodów nie

mo¿e siê poszczyciæ takim
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PROFSJONALNIE

• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach

- konsolidacyjny

- hipoteczny

• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25

- obok US Praga Pd.

tel. 22 494 30 95, 790 760 460

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

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
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Jestem pewien, ¿e sprostamy
tegiczne inwestycje dla naszej

dzielnicy - Most Pó³nocny,

modernizacja Modliñskiej,

modernizacja Oczyszczalni

Œcieków Czajka, szybki tram-

waj i wiele innych, które prze-

cie¿ - de facto - bêd¹ s³u¿yæ

ca³emu miastu i na które lata-

mi nie mogliœmy siê doczekaæ.

- Wobec tego z jakim na-

stawieniem wchodzi Pan w

tê kadencjê? Na pewno kon-

tynuacja, ale czy przewiduje

Pan jakieœ modyfikacje?

- Mówi³em ju¿, bodaj przy

okazji naszej ostatniej rozmo-

wy, ¿e jestem realist¹ i nigdy

nie obiecujê tego, czego nie da

siê wykonaæ. Obce mi jest roz-

budzanie emocji i oczekiwañ

na u¿ytek kampanii wybor-

czych. W zwi¹zku z tym nie

przewidujê jakichœ radykal-

nych modyfikacji tego, co za-

planowaliœmy. Wyznajê zasa-

dê, ¿e do samorz¹du przycho-

dzi siê po to, by w wyniku na-

szych dzia³añ mieszkañcom

¿y³o siê lepiej. Oczywiœcie, bio-

r¹c pod uwagê uwarunkowa-

nia zewnêtrzne, choæby mniej-

szy bud¿et, plany musz¹ pod-

legaæ bie¿¹cej weryfikacji. Naj-

wiêkszym problemem Bia³o³ê-

ki - poza kwestiami komunika-

cyjnymi, które ju¿ niebawem

doczekaj¹ siê pozytywnego

rozwi¹zania - jest wci¹¿ oœwia-

ta. Ustawa nak³adaj¹ca na nas

obowi¹zek znalezienia miejsc

w zerówkach dla wszystkich

piêciolatków i miejsc w pierw-

szych klasach dla szeœciolat-

ków, to dla Bia³o³êki problem.

Wobec tego bêdziemy pod

spor¹ presj¹. Dla dzieci z za-

mo¿niejszych rodzin znajd¹

siê miejsca w przedszkolach

prywatnych, ale nie mo¿emy

przecie¿ uciekaæ od odpowie-

dzialnoœci za dzieci, których

rodziców nie staæ na wysokie

op³aty i tym dzieciom musimy

zapewniæ miejsca w placów-

kach komunalnych. Wariant

zak³adaj¹cy dowo¿enie dzieci

do przedszkoli w innych dziel-

nicach, tam gdzie s¹ wolne

miejsca, bo s¹ takie przed-

szkola, ma swoje ogranicze-

nia, zwa¿ywszy na trudnoœci

komunikacyjne Bia³o³êki.

- Te trudnoœci s¹ przecie¿

przejœciowe. Perspektywa

Mostu Pó³nocnego, szero-

kiej Modliñskiej i szybkiego

tramwaju jest nieodleg³a.

- W³aœnie. I tu pojawia siê

œwiate³ko w tunelu. Bêdziemy

mieli zupe³nie nowe mo¿liwoœci.

Powoli wy³ania siê kompleksowy

system komunikacyjny, na mia-

rê potrzeb Bia³o³êki, a te s¹

ogromne, bior¹c pod uwagê

wci¹¿ buduj¹ce siê nowe osie-

dla i rosn¹c¹ liczbê mieszkañ-

ców. Do wymienionych elemen-

tów tego systemu trzeba dodaæ

jeszcze liniê kolejow¹ Warszawa

Gdañska - Legionowo, której

poci¹gi zwiêksz¹ czêstotliwoœæ

kursowania  po zakoñczeniu mo-

dernizacji torowiska i moderniza-

cja Marywilskiej - poszerzenie do

dwóch pasów ruchu w obu kie-

runkach. W przysz³ym roku po-

jawi¹ siê bezkolizyjne przejazdy

przez torowiska - dwa wiadukty

kolejowe przy Klasyków i Mehof-

fera. I modernizowana trasa Ar-

mii Krajowej, gdzie buduje siê

bezkolizyjne wêz³y komunikacyj-

ne. A patrz¹c dalej - lotnisko

Modlin, z dostêpem do tanich li-

nii lotniczych. Dodajmy do tego

drug¹ liniê tramwaju z ¯erania,

wzd³u¿ ulicy Modliñskiej, nowy

most w rejonie Kobia³ki nad Ka-

na³em ̄ erañskim, nowe, lokalne

ulice. Trzeba sobie powiedzieæ,

¿e jest to dla Bia³o³êki perspek-

tywa, o której jeszcze parê lat

wstecz nikomu siê nie œni³o. Mó-

wi³em przy okazji naszego ostat-

niego spotkania o pomyœle na

w³¹czanie deweloperów buduj¹-

cych osiedla w wyposa¿anie ich

w niezbêdn¹ infrastrukturê. Po-

mys³ tak bardzo spodoba³ siê

w³adzom innych dzielnic, ¿e za-

mierzaj¹ go wdro¿yæ. W ten spo-

sób powsta³ ruroci¹g kanaliza-

cyjny z P³ud do osiedla Regaty

na Kobia³ce, który daje mo¿li-

woœæ pod³¹czenia 100 tys.

mieszkañców. To inwestycja de-

welopera, który budowa³ osiedle

Regaty. Ruroci¹g jest swoistym

ewenementem, bowiem jest to

najwiêksza tego typu inwestycja

prywatna w Polsce.

- Jakie plany na tê kadencjê?

- W poprzedniej kadencji

wybudowaliœmy pierwszy

¿³obek. W tej chwili prowadzi-

my rozmowy z miastem w spra-

wie w³¹czenia naszej dzielnicy

w budowê miejskich ¿³obków.

Tego typu placówki s¹ wrêcz

nieodzowne, zapotrzebowanie

jest ogromne. Mam nadziejê,

¿e uda mi siê doprowadziæ do

budowy dwóch ¿³obków. Bar-

dzo liczê, ¿e uda siê w³¹czyæ

deweloperów do budowy kilku

galerii handlowych z obiektami

sportowymi, m.in. z krêgielni¹,

a tak¿e z bardzo oczekiwanym

przez mieszkañców multiki-

nem. Jest szansa na powsta-

nie nowego basenu i hali spor-

towej. Wobec rosn¹cej iloœci

mieszkañców pojawiaj¹ siê

problemy z dostêpem do opie-

ki zdrowotnej. Brakuje przy-

chodni, brakuje lekarzy specja-

listów, nie mamy szpitala. Jest

bardzo realna szansa na budo-

wê prywatnego szpitala na sto

³ó¿ek, w porozumieniu z NFZ.

Nie zaniechaliœmy równie¿ idei

powstania szpitala publiczne-

go, wskaza³em ju¿ miastu lo-

kalizacjê dla tej placówki. Bê-

dziemy stale poszerzaæ ofertê

rekreacyjno - sportow¹ i kultu-

raln¹. Bêdzie dzia³a³ letni teatr,

na kszta³t staromiejskiego La-

pidarium, b¹dŸ Arkad Kubickie-

go. Bêdzie - sprawdzone ju¿ -

letnie kino. Oddamy do u¿ytku

trzy rozbudowane szko³y przy

Kobia³ki, Berensona i Juranda

ze Spychowa, dwa rozbudowa-

ne przedszkola przy Porajów i

Strumykowej, rozpoczniemy

budowê dwóch nowych szkó³,

w tym przy Ceramicznej, zmo-

dernizujemy kolejne boiska

przyszkolne.

- Jakieœ obawy?

- Obawy -  to mo¿e za du¿o

powiedziane. Nie bêdzie

³atwo, bowiem od przysz³ego

roku wchodzi nowa ustawa o

finansach publicznych. Nie

bêdzie ju¿ mo¿liwoœci przesu-

wania œrodków z inwestycji na

wydatki bie¿¹ce. Nie bêdzie

mo¿na sp³acaæ d³ugów z w³a-

snych dochodów, ale  jedynie

z nadwy¿ek. Nie bêdzie mo¿-

na wydaæ wiêcej ni¿ mia³o siê

przychodów, w zwi¹zku z tym

nie mo¿na bêdzie zaci¹gaæ

nowych zobowi¹zañ. Ciêcia

bud¿etowe sprawi¹, ¿e bêdzie-

my musieli ograniczyæ swoje

apetyty. W tej nowej sytuacji

trzeba bêdzie pilnowaæ, by nie

zgubiæ ani z³otówki i zrealizo-

waæ maksimum. Bêdziemy

musieli wykazaæ siê wielk¹ roz-

tropnoœci¹ i m¹droœci¹, by

sprostaæ nowej sytuacji. Je-

stem pewien, ¿e sprostamy.

Rozmawia³a El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze

odszkodowania

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

Bez zaliczek

prowizja p³atna po

uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70

Hexa Dochodzenie Odszkodowañ

Skwer Wyszyñskiego 5

01-015 Warszawa

Klasyczny ping-pong
BARC

czynaj¹ siê szybko toczyæ w

przeciwnym kierunku.

30 listopada 2010 r. Wojewo-

da Mazowiecki po raz czwarty

uniewa¿ni³ decyzjê Prezydenta

Warszawy, odmawiaj¹c¹ firmie

BARC pozwolenia na budowê I

etapu inwestycji zwanej Osie-

dlem Poetów, po³o¿onej w re-

jonie ulic Modliñskiej, Poetów,

Leœnej Polanki i Mehoffera.

Chodzi o 18-kondygnacyjny bu-

dynek, projektowany w pobli¿u

osiedla „Winnica”, którego za-

budowa nie przekracza 4,5 kon-

dygnacji. Do tej pory Prezydent

Warszawy konsekwentnie,

czterokrotnie (ostatni raz 23

marca 2010) odmawia³ zatwier-

dzenia projektu budowlanego i

udzielenia pozwolenia na budo-

wê tego budynku, a Wojewoda

Mazowiecki uchyla³ te decyzje

i nakazywa³ rozpatrzenie spra-

wy od nowa. W³aœnie zakoñczy-

³a siê czwarta runda tej „gry”,

gdy¿ mimo czterokrotnych jed-

noznacznych decyzji Prezyden-

ta, Wojewoda nie zgodzi³ siê z

jego zdaniem. Czekamy na pi¹-

te odbicie.

Osobnym problemem s¹

dwa wie¿owce, o których pisa-

liœmy w poprzednim numerze.

9 listopada 2010 Biuro Ochro-

ny Œrodowiska wyda³o decyzjê

o œrodowiskowych uwarunko-

waniach zgody na budowê

dwóch 118-metrowych budyn-

ków o funkcji mieszkalno -

us³ugowo - gara¿owej w rejo-

nie ulic Poetów i Modliñskiej.

Z wyjaœnieñ rzecznika praso-

wego Urzêdu Miasta wynika,

¿e urzêdnicy Biura Ochrony

Œrodowiska wcale nie chcieli w

ten sposób rozstrzygaæ, tym

bardziej, ¿e poprzednia decy-

zja, uniewa¿niona przez Sa-

morz¹dowe Kolegium Odwo-

³awcze zaskar¿ona zosta³a

przez BARC do Naczelnego

S¹du Administracyjnego i tam

siê w tej chwili znajduje, ale

BARC na nich naciska³, wiêc

musieli wydaæ decyzjê.

W uzasadnieniu wydania

decyzji powo³uj¹ siê na raport

oddzia³ywania inwestycji na

œrodowisko. Problem w tym, ¿e

raport, sporz¹dzony na zlece-

nie inwestora mówi³, ¿e od-

dzia³ywanie tak du¿ej inwesty-

cji koñczy siê na granicy w¹-

skiej dzia³ki! Nikt w Biurze

Ochrony Œrodowiska nie prze-

analizowa³ porz¹dnie raportu,

nikt nie odniós³ siê krytycznie

do zawartych w nim zapisów.

A by³y tam stwierdzenia o mo¿-

liwoœci pêkania budynków s¹-

siedniego osiedla, je¿eli nie

zastosuje siê specjalnych

technologii. Oczywiœcie, BARC

zamierza te technologie zasto-

sowaæ, a wszelkie inne czyn-

niki oddzia³uj¹ce na œrodowi-

sko zatrzymaj¹ siê na p³ocie.

Trzeci¹ spraw¹, równie¿ do-

tycz¹c¹ œrodowiska naturalne-

go, jest kanalizacja w ulicy Le-

œnej Polanki. Ulica ta na odcin-

ku za szko³¹ nr 154 jest duktem

leœnym, biegn¹cym skrajem za-

lesionej wydmy, na której rosn¹

zabytkowe dêby-pomniki przyro-

dy. Ze wzglêdu na wyj¹tkowe

walory przyrodnicze, ulica ta s³u-

¿y okolicznym mieszkañcom

jako teren spacerów pieszych i

rowerowych. Tymczasem BARC

zaplanowa³ przeprowadzenie

kanalizacji akurat w tej ulicy, cho-

cia¿ istniej¹ alternatywne mo¿li-

woœci odprowadzania œcieków z

planowanej inwestycji.

W paŸdzierniku 2006 roku

dzielnica Bia³o³êka wyda³a de-

cyzjê, ustalaj¹c¹ œrodowiskowe

uwarunkowania zgody na reali-

zacjê budowy kanalizacji w ul.

Leœnej Polanki. Nie sporz¹dzo-

no nawet raportu oddzia³ywania

takiej inwestycji na œrodowisko.

Decyzja zosta³a zaskar¿ona

przez przedstawicieli osiedla

Winnica do Wojewódzkiego

S¹du Administracyjnego. Wyda-

na póŸniej tzw. decyzja wodno-

prawna równie¿ zosta³a zaskar-

¿ona do s¹du. 9 grudnia 2010 r.

w Wojewódzkim S¹dzie Admi-

nistracyjnym odby³a siê sprawa

o uniewa¿nienie decyzji wodno-

prawnej. Niestety, s¹d oddali³

sprawê. Jak na ironiê, przyzna³

mieszkañcom osiedla Winnica

racjê, ale sprawiedliwoœci kaza³

szukaæ gdzie indziej. Dalszym

krokiem bêdzie pewnie pozwo-

lenie na budowê kanalizacji w

ulicy Leœnej Polanki.

Na nasze pytanie w tej spra-

wie, Bernadeta W³och-Nagór-

ny z Wydzia³u Promocji i Ko-

munikacji Spo³ecznej dla Dziel-

nicy Bia³o³êka przyzna³a, ¿e do

urzêdu wp³yn¹³ wniosek jedne-

go z deweloperów o pozwole-

nie na budowê kanalizacji w ul.

Leœnej Polanki. Co prawda, jak

mówi rzecznik, inwestor musi

do wniosku za³¹czyæ dokumen-

ty dotycz¹ce oddzia³ywania na

œrodowisko planowanej inwe-

stycji, m.in. Regionalnego Dy-

rektora Ochrony Œrodowiska i

Biura Ochrony Œrodowiska

m.st. Warszawy, ale znaj¹c

przychylnoœæ tego ostatniego,

niew¹tpliwie dostanie decyzjê

pozytywn¹. A jeszcze niedaw-

no burmistrz Piotr Smoczyñski

zapewnia³, ¿e charakter ulicy

Leœnej Polanki nie zmieni siê!

Zastanawiaj¹ce jest nag³e

skumulowanie siê tych wszyst-

kich pozytywnych dla firmy

BARC decyzji i chêæ wyelimi-

nowania ze sprawy przedsta-

wicieli osiedla Winnica. Pewnie

po wyborach nie warto broniæ

interesów zwyk³ych ludzi.

Szkoda tylko tego kawa³ka

Warszawy, jakim jest Bia³o³êka

i szkoda przyrody.                 J.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

ŒWI¥TECZNA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

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

Ledwie rozpoczê³a siê

nowa kadencja samorz¹dów,

a w pracowitej Bia³o³êce ju¿

odby³y siê dwie sesje. Bez

przewodnicz¹cego rada nie

funkcjonuje, wiêc na pocz¹tek

I sesji zosta³ wybrany w taj-

nym g³osowaniu. Ju¿ widaæ,

¿e bêdzie to rada kontynuacji,

bowiem i w tej kadencji bêdzie

ni¹ kierowa³ Pawe³ Tyburc

(PO), który otrzyma³ 20 g³o-

sów. Jedna osoba g³osowa³a

przeciw, jedna wstrzyma³a siê

od g³osu. Na tej samej sesji

Agnieszka Jadczyszyn (SLD)

zosta³a wybrana na wiceprze-

wodnicz¹c¹ rady. Za jej kan-

dydatur¹ g³osowa³o 21 rad-

nych, jeden by³ przeciwny.

II sesja to m.in. tajne g³oso-

wania nad wyborem zarz¹du. I

znów mamy kontynuacjê - Jacek

Kaznowski (PO) i w tej kadencji

bêdzie burmistrzem Bia³o³êki.

Za jego kandydatur¹ g³osowa³o

16 radnych, 4 wstrzyma³o siê od

g³osu, 3 osoby by³y przeciw.

Funkcjê wiceburmistrza obejmie

ponownie Piotr Smoczyñski

(PO). Jego kandydatura prze-

sz³a 13 g³osami, przy 2 wstrzy-

muj¹cych siê i 7 przeciwnych.

Nowoœæ to funkcja wiceburmi-

strza dla Piotra Jaworskiego

(PO), którego kandydatura prze-

sz³a 14 g³osami, 5 radnych

wstrzyma³o siê od g³osu, 2 by³o

przeciw. Dla dope³nienia ca³oœci

kwestii personalnych, w tajnym

g³osowaniu wybrano jeszcze

dwójkê wiceprzewodnicz¹cych

rady. Anna Majchrzak (PO)

otrzyma³a 12 g³osów za, 2

wstrzymuj¹ce siê i 5 g³osów

przeciw. Kandydatura Dariusza

Ostrowskiego (PiS), przesz³a 17

g³osami przy 1 wstrzymuj¹cym

siê i 1 przeciwnym. Tradycyjnie

ju¿ - tak by³o równie¿ w minio-

nej kadencji - przeg³osowano

zmiany w bud¿ecie, które pole-

ga³y na przesuniêciu œrodków

pomiêdzy dzia³ami. W ten spo-

sób 855 tys. z³ zosta³o zagospo-

darowane i nie zmarnuje siê ani

jeden z³oty. Mrówcza praca dla

ksiêgowych.                     (egu)

I i II sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Kadencja kontynuacji?

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 21 stycznia 2011 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

I GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenie z list¹ lokali i gara¿y wystawionych do

konkursu wywieszone bêdzie od dnia 15 grudnia 2010 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. Jagielloñska 23 i w jego

administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

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

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

na lokalach i gara¿ach 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.

Fabryka Samochodów

Osobowych powsta³a na

prze³omie lat 40. i 50. XX w.

Pomys³ na produkcjê samo-

chodów w Polsce zrodzi³ siê

tu¿ po II wojnie œwiatowej.

Niestety, zniszczona wojn¹

gospodarka nie by³a w stanie

sama podj¹æ od podstaw pro-

cesu konstrukcji i produkcji

samochodów. Pocz¹tkowo

planowano wykup licencji od

producenta w³oskiej marki

Fiat, jednak ze wzglêdu na

sprzeciw ZSRR umowa nie

zosta³a podpisana. Rosjanie

³askawie zezwolili na produk-

cjê w Warszawie ich w³asnej

pobiedy, technicznie bazuj¹-

cej na rozwi¹zaniach forda  z

prze³omu lat 20. i 30. Spolo-

nizowana pobieda M-20

otrzyma³a nazwê „warszawa

M-20” i zapocz¹tkowa³a seriê

sztandarowych produktów

FSO - od syreny po polone-

za. W latach Polski Ludowej

ca³a produkcja przemys³owa,

w tym samochody, by³a na

pniu rozchwytywana przez

obywateli, co jednak mia³o

zwi¹zek raczej z drastyczny-

mi brakami rynkowymi, ni¿ z

rzeczywist¹ jakoœci¹ tych pro-

duktów. W tych warunkach

kszta³towa³ siê mit FSO jako

najwiêkszego producenta pol-

skich samochodów, w myœl

has³a: „Polak potrafi”. Z tam-

tych czasów pozosta³ senty-

ment i niespe³nione nadzieje

na rozkwit prawdziwie pol-

skiego przemys³u motoryza-

cyjnego. Jednak lata œwietno-

œci fabryki skoñczy³y siê wraz

z upadkiem komunizmu.

Ogromny zak³ad nie by³ w sta-

nie sprostaæ wymaganiom

wolnego rynku. Pozornym

sukcesem, a w efekcie

przed³u¿eniem tylko nieunik-

nionego, by³o sprzedanie za-

k³adu Koreañczykom w latach

90. W wyjœciu na prost¹ nie

pomog³y fabryce równie¿ rz¹-

dowe dotacje. Po FSO pozo-

staj¹ d³ugi i 110 ha gruntów

wartych co najmniej miliard

z³otych, których fabryka jest

u¿ytkownikiem wieczystym.

To znaczny obszar na mapie

dzielnicy Praga Pó³noc.

Jest te¿ druga strona me-

dalu. Fabryka powsta³a z na-

ruszeniem przedwojennych

studiów dla tego obszaru - w

tej czêœci miasta nie planowa-

no tak ogromnych zak³adów

przemys³owych. Postawiono

j¹ czêœciowo na zgliszczach

Pelcowizny - dzielnicy miesz-

kaniowej, zabudowanej g³ów-

nie domami drewnianymi,

która mocno ucierpia³a pod-

czas dzia³añ wojennych. Po

wojnie mieszkañców pozba-

wiono ich w³asnoœci na mocy

Dekretu Bieruta, który upañ-

stwawia³ wszystkie grunty w

Warszawie.

Jednak wraz z informacjami

o upadku fabryki i nieoficjalny-

mi doniesieniami o sprzeda¿y

terenów pofabrycznych, miej-

skie urzêdy zosta³y zasypane

¿¹daniami zwrotu gruntów,

zg³aszanymi przez by³ych w³a-

œcicieli dzia³ek na Pelcowiznie.

Obecnie wniosków w tej spra-

wie jest ju¿ kilkadziesi¹t. Bar-

dzo brakuje te¿ miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego, który w zwi¹zku z

likwidacj¹ FSO pomóg³by unik-

n¹æ przestrzennego chaosu i

stworzyæ bardziej przyjazny

obraz tej czêœci Pragi.          Kr.

Bliski koniec FSO
W tym roku mija 59. rocznica rozpoczêcia na ¯eraniu

produkcji w FSO. Wygl¹da na to, ¿e nie bêdzie hucznych

obchodów okr¹g³ej szeœædziesi¹tej rocznicy. Fabryka og³o-

si³a upad³oœæ i zakoñczy produkcjê z koñcem lutego nad-

chodz¹cego roku.

NARODOWE SI£Y REZERWOWE

– PASJA, WYZWANIE

Wst¹p, zobacz i prze¿yj przygodê.

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ

Warszawa Praga Pó³noc

ul. Brechta 16, 03-473 Warszawa

tel. (22) 687 23 09, 687 23 86
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

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

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:

- BORDERS A-R Sp. z o.o., ul. Ch³odna 51, 00-867 Warszawa,

z³o¿ony dnia 27 paŸdziernika 2010 r., zawieszony dnia

23 listopada 2010 r. i podjêty w dniu 6 grudnia 2010 r., w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹ce] na budowie sieci kanalizacji ogólnosp³awnej

przechodz¹cej w kanalizacj¹ sanitarn¹ na terenie zespo³u

mieszkaniowego, na dzia³kach nr ew. 305, 318, 319/1,

426/3, 426/4,420 z obrêbu 4-06-35; 55, 47, 51/1, 5, 48,

46, 43, 37, 36/2, 35/2, 34/2, 33/2, 32, 31, 24/3, 17/2, 49 z

obrêbu 4-07-01; 8/1, 11/17, 11/20,14/4, 14/57 z obrêbu

4-07-02 przy ul. P³ochociñskiej, Marywilskiej i osiedlowej

w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹

dokumentacj¹ w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, w godzinach

przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do

16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Tym artyku³em chcielibyœmy

rozwiaæ trochê mitów na temat

psychoterapii, psychologów i

szeroko pojêtej pomocy psy-

chologicznej. Rozmawiaj¹c z

pacjentami na pierwszym spo-

tkaniu na temat tego, co ich

sk³oni³o do przyjœcia do gabi-

netu – widzê, ¿e towarzyszy³o

im du¿o lêków i obaw, jak to

wszystko bêdzie wygl¹da³o. Te

obawy czêsto opóŸniaj¹ umó-

wienie siê na wizytê o tygodnie,

a nawet miesi¹ce. Pacjenci za-

stanawiaj¹ siê, jak bêdzie wy-

gl¹daæ osoba, z któr¹ bêd¹ roz-

mawiaæ, ile ta osoba bêdzie

mia³a lat, jak bêdzie wygl¹da³

gabinet. Pojawia nam siê zde-

cydowanie wiêcej w¹tpliwoœci

ni¿ przed pójœciem do lekarza.

Boimy siê podobnych rze-

czy. Oto parê w¹tpliwoœci lub

czêsto zadawanych pytañ:

Czy nasza praca objêta jest

tajemnic¹? Ale¿ oczywiœcie,

odpowiadam. Ka¿dego psy-

chologa obowi¹zuje kodeks

etyczny i tajemnica terapii,

podobna do znanej wszystkim

tajemnicy lekarskiej. Jedynym

odstêpstwem od tej regu³y jest

zagro¿enie ¿ycia pacjenta.

Psycholog ma obowi¹zek

chroniæ ¿ycie swojego pacjen-

ta – dlatego powinien zg³osiæ

ten fakt jego bliskim lub ode-

s³aæ pacjenta do szpitala.

Kolejna trudnoœæ wi¹¿e siê z

lêkiem przed byciem ocenia-

nym. Pacjent wyobra¿a sobie

terapeutê jako osobê o ogrom-

nej wiedzy, umiejêtnoœciach na

pograniczu czytania w myœlach,

przenikliwoœci.  Perspektywa

bycia ocenianym przez kogoœ

tak „m¹drego” :), mo¿e byæ za-

gra¿aj¹ca. I nie ma nic bardziej

mylnego - psychoterapeuta

mo¿e doradziæ, wskazaæ drogê,

wyjaœniæ, daæ poczucie bezpie-

czeñstwa – nie jest jednak po

to, ¿eby nas oceniaæ.

Kolejna kwestia to strach

przed ocen¹ ze strony nasze-

go otoczenia. Ju¿ dawno skoñ-

czy³y siê czasy, kiedy ludzie bali

siê przychodziæ do psychologa,

bo bali siê, ¿e ktoœ nazwie ich

„wariatami”. Coraz czêœciej ko-

rzystanie z pomocy psychote-

rapeuty jest czymœ modnym.

Spo³eczeñstwo zdaje sobie

sprawê, ¿e s¹ sytuacje, w któ-

rych sami nie bêdziemy w sta-

nie sobie poradziæ.

Czêsto pacjenci przycho-

dz¹c do gabinetu oczekuj¹ ko-

zetki. Taki obraz psychologa

kreowany jest przez media i

popkulturê. Kieruj¹c siê tym

tokiem myœlenia psycholog po-

winien byæ kimœ w rodzaju zwa-

riowanej hipiski lub starszego,

siwego pana w okularach -

patrz Zygmunt Freud. Oczywi-

œcie, niektórzy przedstawiciele

naszej profesji przyjmuj¹ przy

u¿yciu kozetki. Przede wszyst-

kim zale¿y wszystko od nurtu

psychoterapii, w jakim pracuje

dany specjalista. O nurtach jed-

nak napiszemy w jednym z ko-

lejnych artyku³ów.

Ostatni¹ spraw¹ jest prze-

œwiadczenie, ¿e skoro sami nie

dajemy sobie rady z proble-

mem, to na pewno nikt inny

równie¿ nie da sobie z nim rady.

Nie ma nic bardziej b³êdnego,

poniewa¿ gubi nas brak dystan-

su to naszych prywatnych

spraw. Czêsto ma³a podpo-

wiedŸ lub zwrócenie uwagi na

przyczynê problemu mo¿e ten

problem rozwi¹zaæ. Poza tym

psychologowie lub psychotera-

peuci wyposa¿eni s¹ w narzê-

dzia, techniki, dziêki którym

szybko i sprawnie mo¿emy siê

uporaæ z naszymi k³opotami.

Podsumowuj¹c, jak sobie

radziæ ze wszystkimi obawa-

mi towarzysz¹cymi nam przed

wizyt¹ u psychologa? Spróbo-

waæ poczytaæ o osobie, do

której siê wybieramy, zapytaæ

znajomych. Musimy jednak

pamiêtaæ o tym, ¿e dobry psy-

cholog przede wszystkim

sprawi, ¿ebyœmy czuli siê u

niego bezpiecznie i pewnie,

na pewno stworzy mi³¹ atmos-

ferê. Musimy pamiêtaæ rów-

nie¿ o tym, ¿e dobry psycho-

log bêdzie zdawa³ sobie spra-

wê z naszych obaw i zrobi

wszystko, ¿eby szybko je zmi-

nimalizowaæ, odpowie na

wszystkie nasze pytania i roz-

wieje wszystkie nasze w¹tpli-

woœci. Da nam siê wygadaæ i

bêdzie nas akceptowa³ takimi,

jakimi jesteœmy naprawdê.

Agata Pêkacz

www.ctik.pl

Z PRZYMRU¯ENIEM OKA:

Naukowcy i psycholodzy

przekonuj¹, ¿e gestykulowa-

nie r¹czkami jest naturaln¹

czynnoœci¹ w rozwoju dziec-

ka. Naukowcy Uniwersytetu

Warszawskiego opracowali

rodzime bobo migi. Wed³ug tej

metody ju¿ paromiesiêczne

maluchy s¹ w stanie przeka-

zywaæ swoje emocje i potrze-

by za pomoc¹ gestów du¿o

wczeœniej ni¿ za pomoc¹ s³ów.

Jednak dopiero 8-10-mie-

siêczne niemowlê zaczyna

rozpoznawaæ gesty i stopnio-

wo je powtarzaæ. Nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e najpóŸniej w okoli-

cy 20 miesi¹ca nale¿y je za-

koñczyæ. Jeœli nawet nie wie-

rzymy w mo¿liwoœæ konwersa-

cji z naszym rocznym dziec-

kiem, potraktujmy to jako sty-

muluj¹c¹ rozwój zabawê.

Katarzyna G³owacka

www.ctik.pl

Straszny psycholog

czy modny psycholog?
Doskonale wiemy, do kogo siê zg³osiæ w razie przeziê-

bienia lub zatrucia. Ale co, gdy doskwiera nam smutek,

lêk lub nadmierna z³oœæ? I w tym wypadku nie jesteœmy

wcale bezradni. W³aœnie w takich sytuacjach pomoc ofe-

ruj¹ nam lekarze od ¿yciowych powik³añ – psycholodzy

lub psychoterapeuci.

Choæ trudno w to uwierzyæ,

to Jeziorko Skaryszewskie jest

pozosta³oœci¹ nurtu Wis³y.

Jeszcze w XVIII wieku rzeka

by³a rozlana bardzo szeroko,

a na jej œrodku znajdowa³a siê

du¿a wyspa, dziœ zwana

Sask¹ Kêp¹. Na wyspê tê

mo¿na by³o dostaæ siê na kil-

ka sposobów: mostem, do któ-

rego prowadzi³a – istniej¹ca

do dziœ – ulica Kêpna. Albo

wraz z rybakami, których sie-

dziby znajdowa³y siê w okoli-

cy dzisiejszej ulicy Rybnej. To

w³aœnie okolice Kamionka

by³y najatrakcyjniejszym miej-

scem do zamieszkania: bez-

piecznym i bogatym. Zarobek

dawa³o rolnictwo, rybo³ów-

stwo oraz bliskoœæ wiœlanego

szlaku handlowego i przepra-

wy przez rzekê.

Kamionek, Skaryszew, Praga

Kamionek zosta³ wymienio-

ny w oficjalnym dokumencie

datowanym na 1065 rok, by³

wiêc osad¹ co najmniej o

æwieræ tysi¹clecia starsz¹ od

Warszawy. To w³aœnie tu wy-

budowano jeden z pierwszych

koœcio³ów na terenie dzisiej-

szej Warszawy. Zbudowano go

w XIII wieku, w czasach, gdy

na warszawskim Rynku Stare-

go Miasta pas³y siê kozy, a

Krakowskie Przedmieœcie by³o

jedynie œcie¿k¹ wœród pól. Ko-

œcio³owi i parafii na Kamionku

nadano patrona – zosta³ nim

œw. Stanis³aw, biskup i mê-

czennik, patron Polski.

Kilkaset kolejnych lat to okres

nieustaj¹cej prosperity. W³aœnie

na polach Kamionka mia³a miej-

sce pierwsza wolna elekcja, w

której na króla Polski wybrano

Henryka Walezego, a uroczy-

stoœci poprzedzaj¹ce wybory

odbywa³y siê w kamionkowskim

koœciele. W tym czasie na pra-

wym brzegu Wis³y pojawiaj¹ siê

tak¿e i inne osiedla. W 1648

roku prawa miejskie otrzymuje

Praga, ale o 7 lat wyprzedzi³o

j¹ inne pobliskie miasto, za³o-

¿one przez proboszcza z Ka-

mionka – Stanis³awa Skary-

szewskiego. Skaryszew – bo

tak siê ono nazywa³o – rozci¹-

ga³ siê pomiêdzy obecn¹ sie-

dzib¹ Urzêdu Skarbowego War-

szawa Praga-Pó³noc a Urzê-

dem Dzielnicy Warszawa Pra-

ga-Pó³noc. W³aœciwa Praga

by³a nieco na pó³noc.

Kryzys parafii kamionkow-

skiej nadszed³ w wieku sie-

demnastym, w okresie potopu.

Najpierw pod Pragê dotar³y

oddzia³y rosyjskie, a w kolej-

nych latach przybyli tu Szwe-

dzi i Brandenburczycy. Nie

doœæ, ¿e koœció³ zosta³ spalo-

ny, to w dodatku Wis³a zaczê-

³a odsuwaæ siê od Kamionka.

Powoli traci³ on na znaczeniu,

a parafia œw. Stanis³awa prze-

nios³a siê do nieodleg³ego

Skaryszewa. I chocia¿ w 1733

roku na polach kamionkow-

skich odby³y siê kolejne wybo-

ry królewskie – wybrano Augu-

sta III – to uroczystoœci odby-

wa³y siê ju¿ w koœciele skary-

szewskim. A kamionkowska

œwi¹tynia s³u¿y³a ju¿ tylko jako

kaplica cmentarna.

Czasy siê zmieniaj¹

Najwiêksze zmiany przysz³y

wraz z XIX wiekiem. Jeszcze

zanim siê rozpocz¹³, wszyst-

kie mniejsze miasteczka w

okolicach – takie w³aœnie jak

Skaryszew, Praga, Stara War-

szawa, Nowa Warszawa –

scalono w jedno i nazwano

je… Warszaw¹. Nastêpnie

wyburzono drewnian¹ zabu-

dowê Pragi i postanowiono

zbudowaæ tam fortyfikacje

os³aniaj¹ce miasto przed Ro-

sjanami. Rozebrano miedzy

innymi praskie koœcio³y – tak-

¿e koœció³ œw. Stanis³awa.

Znajduj¹c¹ siê w nim figurê

Matki Bo¿ej Kamionkowskiej

przeniesiono do jedynej za-

chowanej œwi¹tyni na ulicy

Ratuszowej. Mo¿na j¹ tam

zobaczyæ i dziœ.

Kolejn¹ zmianê przynios³o

wybudowanie szosy brzeskiej,

docieraj¹cej do rogatek War-

szawy jako ulica Grochowska.

Prace ziemne umocni³y brzeg

Wis³y i odgrodzi³y jej nurt – a

w³aœciwie mokrad³a i trzêsa-

wiska, które po nim pozosta³y

– od suchego l¹du. Na nim

zaczêto stawiaæ coraz wiêcej

fabryk i fabryczek, szczegól-

nie, gdy dotar³a na Pragê ko-

lej. Ostatnim wydarzeniem,

które ukszta³towa³o Pragê

by³o zbudowanie u zarania XX

wieku kolejnego mostu – Po-

niatowskiego – i melioracji sta-

rorzecza Wis³y, na miejscu

którego powsta³y park Skary-

szewski, b³onia Stadionu Na-

rodowego i port praski.

Nowy koœció³

W tym samym czasie arcy-

biskup warszawski zgodzi³ siê

na zbudowanie nowego ko-

œcio³a na Kamionku, jednak

rosyjskie w³adze zaborcze

przez kolejnych siedem lat nie

chcia³y wydaæ zezwolenia.

Ludnoœæ Pragi uciek³a siê

wiêc do podstêpu – nowa

œwi¹tynia stanê³a w ci¹gu jed-

nej nocy, 16 maja 1912. ¯an-

darmi carscy regularnie

przeszkadzali jednak w odpra-

wianiu nabo¿eñstw. Gdy jed-

nak przebieg pierwszej wojny

œwiatowej zmusi³ Rosjan do

ucieczki z Warszawy, w 1917

roku na Kamionku erygowano

now¹ parafiê pod wezwaniem

Bo¿ego Cia³a.

Rosjanie jednak chcieli po-

nownie podbiæ Polskê i latem

1920 roku znowu zaatakowa-

li. Warszawiacy masowo zg³a-

szali siê do wojsk ochotni-

czych maj¹cych broniæ stolicy.

Kapelanem garnizonu war-

szawskiego by³ wówczas

ksi¹dz Ignacy Skorupka.

Ostatni¹ mszê w Warszawie

odprawi³ na Kamionku, ¿egna-

j¹c id¹cy do walki ochotniczy

batalion 236 pu³ku piechoty.

Batalion szczególny, bo sk³a-

daj¹cy siê z m³odzie¿y ze

szkó³ praskich. 14 sierpnia

1920 roku ksi¹dz Skorupka

zgin¹³ pod Ossowem, jednak

Rosjanie zostali odepchniêci

od Warszawy, a niepodleg³oœæ

Polski zosta³a uratowana.

Wydarzenia te mia³y zostaæ

upamiêtnione pomnikami.

Ho³dem za odzyskanie nie-

podleg³oœci mia³a byæ Œwi¹ty-

nia Opatrznoœci Bo¿ej. Jedn¹

z rozwa¿anych lokacji by³a ta

na Kamionku. Ostatecznie

zdecydowano, ¿e œwi¹tynia

powstanie na Polu Mokotow-

skim, jednak II wojna œwiato-

wa uniemo¿liwi³a realizacjê

tych planów. Pomnik ksiêdza

Skorupki mia³ stan¹æ na 20.

rocznicê Bitwy Warszawskiej,

jednak i w tym projekcie prze-

szkodzi³a wojna. Jak siê zda-

je, zbudowany ze sk³adek

spo³ecznych cokó³ wykorzy-

stano – chyba wbrew woli dar-

czyñców – jako postument

pod pomnik „Czterech œpi¹-

cych, trzech walcz¹cych”.

Zd¹¿ono natomiast zbudo-

waæ koœció³ jako wotum za

zwyciêstwo w Bitwie Warszaw-

skiej. Stan¹³ on na Kamionku,

jako sanktuarium Matki Bo¿ej

Zwyciêskiej. Wzniesiono go na

prze³omie lat dwudziestych i

trzydziestych XX wieku, wedle

projektu Konstantego Sylwina

Jakimowicza. Jest to budowla

modernistyczna, z elementami

romañskimi. Fasadê koœcio³a

ozdabia stylizowany krzy¿, wi-

tra¿ oraz herb Achille Rattie-

go, który jako Pius XI zasiada³

w Watykanie. Achille Ratti zo-

sta³ uhonorowany nie tylko dla-

tego, ¿e by³ papie¿em – pod-

czas Bitwy Warszawskiej spra-

wowa³ funkcjê nuncjusza apo-

stolskiego i jako jedyny dyplo-

mata nie opuœci³ Warszawy.

A dzisiaj?

Dziœ sanktuarium Matki Bo-

¿ej Zwyciêskiej jest nie tylko

siedzib¹ parafii Bo¿ego Cia³a,

ale tak¿e konkatedr¹ Diecezji

Warszawsko-Praskiej, czyli jej

drug¹ co do wa¿noœci œwi¹ty-

ni¹. Sta³o siê tak miêdzy in-

nymi dlatego, ¿e tutejszym

proboszczem by³ ks. bp. Zbi-

gniew Józef Kraszewski, pe-

³ni¹cy obowi¹zki biskupa po-

mocniczego dla Pragi (od

1970 roku, a wiêc jeszcze w

tych czasach, gdy Praga pod-

lega³a Diecezji Warszawskiej).

Pozosta³oœci przykoœcielne-

go cmentarza – najstarszej

nekropolii w Warszawie – i

sama œwi¹tynia s¹ chronione

jako zabytki, tak samo jak

czêœæ jej wyposa¿enia. Szcze-

gólnie cenny jest renesanso-

wy tryptyk z 1492 roku, przed-

stawiaj¹cy adoracjê Madonny

z dzieci¹tkiem przez œw. Ka-

tarzynê oraz œwiêtego Win-

centego i œwiêtego Ambro¿e-

go. Wart zauwa¿enia jest

XVII-wieczny obraz przedsta-

wiaj¹cy œw. Kazimierza.

Dziœ parafia rozci¹ga siê

wzd³u¿ ulicy Jana Zamoyskie-

go i Grochowskiej od ulicy Pod-

skarbiñskiej do Lubelskiej i ma

pod swoj¹ opiek¹ blisko 10 000

wiernych. Pos³ugê duszpa-

stersk¹ sprawuje w niej 3 ksiê-

¿y, a proboszczem jest ks. pra-

³at Zygmunt Podstawka, dzie-

kan dekanatu grochowskiego.

T. Paw³owski

Praskie parafie

Kamionek
Najstarsza parafia w prawobrze¿nej Warszawie to para-

fia kamionkowska, znajduj¹ca siê pomiêdzy Prag¹ a Gro-

chowem, nad brzegiem Jeziorka Skaryszewskiego.
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku

mam przyjemnoœæ z³o¿yæ

w imieniu cz³onków Platformy Obywatelskiej

na Pradze Pó³noc i w³asnym

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym

oraz

sukcesów w pracy zawodowej.

Jednoczeœnie bardzo dziêkujê wszystkim,

którzy oddali g³os na naszych kandydatów

w listopadowych wyborach samorz¹dowych.

Alicja D¹browska

Pose³ na Sejm RP

Przewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej

na Pradze Pó³noc

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Pragi Pólnoc!

T¹ drog¹ chcia³abym gor¹co podziêkowaæ moim wyborcom

za okazane zaufanie i poparcie udzielone mi w wyborach

samorz¹dowych.

Dziêki Pañstwa g³osom uzyska³am mandat radnego. Chcê

zapewniæ, ¿e do³o¿ê wszelkich starañ, aby tego zaufania

nie zawieœæ i wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ zawartych w moim

programie wyborczym.

Jednoczeœnie z okazji zbli¿aj¹cych siê

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

¿yczê Wszystkim Pañstwu zdrowia,

szczêœcia, pomyœlnoœci i spe³nienia marzeñ,

równie¿ tych zwi¹zanych z nasz¹ dzielnic¹.

Hanna Jarzêbska

Frekwencja wyborcza na

Targówku wynios³a 42,5%.

Platforma Obywatelska uzy-

ska³a 11 mandatów, Prawo i

Sprawiedliwoœæ – 9, Miesz-

kañcy Targówka, Bródna i Za-

cisza – 4, Sojusz Lewicy De-

mokratycznej – 1 – poinformo-

wa³ przewodnicz¹cy Dzielni-

cowej Komisji Wyborczej.

Zaœwiadczenia o wybraniu

do Rady Dzielnicy Targówek

otrzymali: S³awomir Antonik,

Barbara Bartyzel-Wajda, To-

masz Cichocki, Jacek Ducz-

man, Andrzej Gapys, Grze-

gorz Golec, Micha³ Jamiñski,

Maciej Jankiewicz, Agnieszka

Kaczmarska, Jêdrzej Kunow-

ski, Ma³gorzata Kwiatkowska,

Renata Micha³owska, Krzysz-

tof Miszewski, Anna Moczul-

ska, Joanna Mroczek, Karoli-

na Obrok, Zbigniew Poczesny,

Wies³aw Raboszuk, Jacek

Rybak, Krzysztof Sirko, Mar-

cin Sk³odowski, Mi³osz Stani-

s³awski, Urszula Suzdalcew,

Bartosz Szajkowski, Danuta

Winnicka.

Po odczytaniu roty œlubo-

wania: „Wierny Konstytucji i

prawu Rzeczypospolitej Pol-

skiej, œlubujê uroczyœcie obo-

wi¹zki radnego sprawowaæ

godnie, rzetelnie i uczciwie,

maj¹c na wzglêdzie dobro

mojej gminy i jej mieszkañ-

ców” – radni podchodzili ko-

lejno do mikrofonu, by wypo-

wiedzieæ s³owo „Œlubujê”. 23

osoby doda³y „Tak mi dopo-

mó¿ Bóg”.

Pierwszym punktem jedno-

myœlnie przyjêtego porz¹dku

obrad by³ wybór przewodni-

cz¹cego rady dzielnicy. Micha³

Jamiñski w imieniu klubu PO

zg³osi³ kandydaturê Zbignie-

wa Poczesnego; Agnieszka

Kaczmarska w imieniu klubu

PiS – Macieja Jankiewicza.

W drodze glosowania usta-

lono sk³ad komisji skrutacyj-

nej: Tomasz Cichocki, S³awo-

mir Antonik, Wies³aw Rabo-

szuk, Karolina Obrok.

Na wniosek Agnieszki

Kaczmarskiej kandydaci do-

konali krótkiej autoprezentacji.

Maciej Jankiewicz – 35-let-

ni prawnik, ma doœwiadczenie

jako wiceprzewodnicz¹cy

Rady Dzielnicy. Obieca³

sprawne prowadzenie obrad i

obiektywne patrzenie na klu-

by i ko³a radnych.

Zbigniew Poczesny – in¿y-

nier elektronik, przez 3 lata

dzia³a³ w Radzie Osiedla Za-

cisze i 12 lat w Radzie Dziel-

nicy. Podkreœli³, ¿e mieszkañ-

cy znaj¹ go dobrze; niektórzy

– bardzo dobrze.

Na Macieja Jankiewicza

g³os odda³o 8 radnych, na

Zbigniewa Poczesnego 17

radnych. Zbigniew Poczesny

podziêkowa³ za wybór i wy-

razi³ nadziejê, ¿e praca bê-

dzie przebiega³a dla dobra

Targówka.

25 g³osami radni zdecydo-

wali, ¿e Rada Dzielnicy Tar-

gówek bêdzie mia³a 3 wice-

przewodnicz¹cych. Do pe-

³nienia tej funkcji wybrani zo-

stali: Maciej Jankiewicz, Joan-

na Mroczek i Ma³gorzata

Kwiatkowska.

Przewodnicz¹cy komisji

rady zostan¹ wybrani na na-

stêpnej sesji – zapowiedzia³

Zbigniew Poczesny.

Na wniosek zarz¹du dziel-

nicy 8 grudnia zwo³ana zosta-

³a II sesja Rady Targówka. Ob-

rady prowadzi³ przewodnicz¹-

cy Zbigniew Poczesny, g³osy

liczy³ Krzysztof Sirko.

G³ównym punktem by³a

zmiana za³¹cznika dzielni-

cowego do bud¿etu m.st.

Warszawy na rok 2010, z

autopoprawk¹ o zwiêksze-

niu o 532 015 z³ œrodków

przeznaczonych do dyspo-

zycji dzielnicy.

Zmiany dotycz¹ g³ównie wy-

datków bie¿¹cych: przeniesie-

nia œrodków z dzia³u gospo-

darki mieszkaniowej (310 260

z³) i administracji publicznej

(845 000 z³) – do dzia³u

„Oœwiata i wychowanie”, a tak-

¿e zmiany technicznej w spra-

wie projektu przygotowañ do

remontu p³ywalni przy ul. £abi-

szyñskiej 20 (272 907 z³). Z

kwoty 530 015 z³ zwiêkszono

wydatki na wynagrodzenia

osobowe pracowników: szkó³

podstawowych (128 545 z³),

przedszkoli (210 000 z³), gim-

nazjów (133 470 z³), liceów

ogólnokszta³c¹cych (30 000 z³),

szkó³ zawodowych (20 000 z³)

oraz poradni psychologiczno-

pedagogicznych (5 000 z³) i

placówek wychowania po-

zaszkolnego (5 000 z³).

Za uchwa³¹ opowiedzia³o

siê 23 radnych, 1 wstrzyma³

siê od g³osu.

Tradycyjnie, obrady zaczê-

³y siê od przyjêcia protoko³u z

I sesji (20 g³osów – za, 3 –

wstrzymuj¹ce siê). W „interpe-

lacjach i wnioskach” jako

pierwszy wyst¹pi³ Mi³osz Sta-

nis³awski, odczytuj¹c sw¹ pi-

semn¹ interpelacjê, z³o¿on¹

burmistrzowi 3 grudnia. Doty-

czy ona utrudnieñ dla miesz-

kañców po intensywnych opa-

dach œniegu. Radny zarzuci³

w³adzom Targówka, ¿e nie

przygotowa³y siê do ataku

zimy. Odpowiedzialny za infra-

strukturê wiceburmistrz Ja-

nusz Janik udzieli³ wyjaœnieñ,

kto odpowiada za odœnie¿anie

dróg ró¿nych kategorii (krajo-

we, wojewódzkie, miejskie,

gminne) oraz chodników i te-

renów przylegaj¹cych do po-

sesji (w³aœciciel lub zarz¹dca).

Zapewni³, ¿e na telefoniczne

sygna³y od mieszkañców lo-

kalne drogi na Targówku s¹

odœnie¿ane.

O odœnie¿anie przejœæ dla

dzieci przy szko³ach upo-

mnia³ siê Jêdrzej Kunowski,

o odœnie¿anie przy kiosku na

skrzy¿owaniu Wyszogrodz-

kiej i Chodeckiej – Anna Mo-

czulska, o instalowanie strza-

³ek do skrêtu w lewo – Maciej

Jankiewicz, o zainstalowanie

kamery na skrzy¿owaniu

Kondratowicza i Rembieliñ-

skiej – Andrzej Gapys. Czy

mo¿emy wp³yn¹æ, by przy

budowie Trasy Toruñskiej

klienci uzyskali  dojazd do CH

Targówek od strony Trasy?

Na to pytanie Anny Moczul-

skiej odpowiedŸ nie by³a opty-

mistyczna: nie przewiduj¹

tego dokumenty zatwierdzo-

ne w ubieg³ym roku, wbrew

sprzeciwom Targówka.

PS. 1. Burmistrza Dzielnicy

Targówek i jego zastêpców

radni wybior¹ na III sesji,

20 grudnia.

PS. 2. Tematem odœnie¿ania

zajê³a siê 9 grudnia Rada War-

szawy. Radni wszystkich klu-

bów przyjêli stanowisko, w któ-

rym zobowi¹zuj¹ pani¹ prezy-

dent m.st. Warszawy, by zwró-

ci³a siê do Sejmu RP o zmianê

nieprecyzyjnego prawa – usta-

wy z 1996 roku o „Utrzymaniu

czystoœci i porz¹dku w gmi-

nach” oraz prosz¹ o wpisanie

do „Regulaminu utrzymania

czystoœci i porz¹dku na terenie

Warszawy” - dok³adnych zapi-

sów, kto ma sprz¹taæ osiedlo-

we chodniki, parkingi i œcie¿ki

rowerowe.

                          K.

Pocz¹tek kadencji

Zgodnie z ustaw¹ war-

szawsk¹ pierwsze sesje rad

dzielnic zwo³ywa³a prezydent

m.st. Warszawy Hanna Gron-

kiewicz-Waltz, która bêdzie

kontynuowaæ sprawowanie

swego urzêdu w stolicy. Na

Pradze Pó³noc I sesja zwo³a-

na zosta³a na 30 listopada.

Nowo wybrani radni stawili siê

komplecie, zgodnie z proce-

dur¹ wys³uchali przewodnicz¹-

cego dzielnicowej komisji wy-

borczej, który odczyta³ proto-

kó³ komisji, a nastêpnie rozda³

radnym zaœwiadczenia o wy-

borze. Po nim g³os zabra³

przedstawiciel Prezydenta

miasta, który przywo³a³ do pro-

wadzenia sesji radnego senio-

ra, w tym wypadku seniorkê

Hannê Jarzêbsk¹ z PO. Przy-

jêty przez radê porz¹dek ob-

rad przewidywa³ jedynie wybór

przewodnicz¹cego rady. Na

funkcjê tê zg³oszono dwoje

kandydatów. PO przewodni-

cz¹c¹ z poprzedniej kadencji

El¿bietê Kowalsk¹-Kobus, a

PiS radnego Paw³a Lisieckie-

go. W tajnym g³osowaniu wy-

gra³a radna Kowalska-Kobus

stosunkiem g³osów 15 do 8, co

znaczy, ¿e poparli j¹ radni PO

- 9, SLD - 3i PWS-3. Radny Li-

siecki otrzyma³ tylko osiem

g³osów swojego klubu. Na tym

sesjê przerwano i 8 grudnia

odby³a siê jej druga czêœæ. W

obecnoœci pe³nomocnika Pre-

zydenta poszerzono porz¹dek

obrad I sesji o wybór wiceprze-

wodnicz¹cych oraz - czego

radni siê najmniej spodziewali

- zaopiniowania zmian w za-

³¹czniku do bud¿etu dzielnicy.

Pojawi³y siê bowiem w ostat-

niej chwili œrodki w wysokoœci

203 tys. z³otych na wyp³atê na-

gród œwi¹tecznych dla nauczy-

cieli (tzw. karpiowego), co rad-

ni jednog³oœnie i bez zbêdnej

debaty uchwalili. Debata - i to

ponad godzinna - trwa³a w

sprawie wyboru wiceprzewod-

nicz¹cych rady. Szereg pytañ

do pe³nomocnika pani Prezy-

dent, radców prawnych i prze-

wodnicz¹cej rady mia³ radny

Ryszard Kêdzierski, który po

czteroletniej przerwie wróci³ do

rady. Wyjaœnianie jego w¹tpli-

woœci, nawet dotycz¹cych wy-

gl¹du karty wyborczej trwa³o i

trwa³o. Gdy wreszcie odby³o

siê g³osowanie, okaza³o siê ¿e

I sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Pierwsza sesja i Sto lat

Pierwsza w szóstej kadencji samorz¹du sesja Rady

Dzielnicy Targówek odby³a siê 1 grudnia, z udzia³em 25

radnych. Obrady otworzy³ przedstawiciel prezydenta m.st.

Warszawy Dariusz Dolczewski, który o prowadzenie sesji

poprosi³ radnego seniora Zbigniewa Poczesnego.

spoœród zg³oszonych czterech

kandydatów rada wybra³a

trzech wiceprzewodnicz¹cych.

Zostali nimi z PO £ukasz Mu-

szyñski, z PWS Jacek Wacho-

wicz, a z SLD Maria Tondera.

Wiêkszoœci bezwzglêdnej g³o-

sów nie otrzyma³ zg³oszony

przez PiS Dariusz Wieczorek.

Sesja zakoñczy³a siê mi³ym

akcentem: odœpiewania nowo

wybranej wiceprzewodnicz¹-

cej rady Marii Tonderze „Sto

lat” z okazji obchodzonych w

8 grudnia imienin.

DCH

I i II sesja Rady Dzielnicy Targówek



6  nowa gazeta praska

Abp Henryk Hoser SAC

Biskup Warszawsko-Praski

„Có¿ masz niebo, nad ziemiany? Bóg porzuci³ szczêœcie swoje.

Wszed³ miêdzy lud ukochany, dziel¹c z nim trudy i znoje ...

S³owo Cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami.”

/Franciszek Karpiñski/

S³owa jednej z najpiêkniejszych polskich kolêd - ale przede wszystkim

g³êbia tajemnicy Bo¿ego zamys³u zbawienia cz³owieka. I realizm Mi³oœci

Stwórcy do cz³owieka - nie cofaj¹cy siê przed ¿adn¹ ofiar¹, wybieraj¹cy

uni¿enie, by Mi³oœæ mog³a przemówiæ z ca³¹ moc¹ przekonywania, by objawienie

siê jej w prostocie i pokorze oœmiela³o, zaprasza³o: przyjdŸ, czerp tyle, ile

potrzebujesz.

A jednak i wówczas znaleŸli siê g³upcy, którzy wzgardzili Mi³oœci¹,

tylko dlatego, ¿e przysz³a jak dla nich nie doœæ bogato odziana, nie

spe³nia³a ich wyobra¿eñ. W ciszy Betlejemskiej Nocy, bez szczêku orê¿a;

w Dziecinie z³o¿onej w ¿³obie, jako Mi³oœæ s³u¿ebna a nie w³adcza, Mi³oœæ

oczekuj¹ca opieki i troski.

Nowy rok duszpasterski poprzez przyjête has³o „W komunii z Bogiem”

zaprasza do refleksji, ile miejsca oddajemy Bogu i Jego ³asce w naszym

codziennym ¿yciu? Jak ¿yjemy: z Nim, czy tak, jakby Go nie by³o? Co wp³ywa

na dokonywane przez nas wybory - Ewangelia czy kompromis, wygoda, lêk?

Czy potrafimy zawierzyæ tej Bo¿ej Mi³oœci, która ³ami¹c wszelkie bariery

przychodzi do ka¿dego cz³owieka kierowana tylko jednym powodem: têsknot¹.

Niech Bo¿e Narodzenie bêdzie dla ka¿dego Ÿród³em nowej nadziei,

si³y, radoœci, umocnienia wiêzi z bliskimi. Bogate ³ask¹ Bo¿¹ i ludzk¹

dobroci¹ niech bêdzie czasem œwiêtym i uœwiêcaj¹cym. Wszystkich

Czytelników „Nowej Gazety Praskiej” z racji Œwi¹t i nadchodz¹cego

Nowego Roku 2011 ogarniam pasterskim b³ogos³awieñstwem.

bogactwem kolêd, jak naród

polski. Wiêkszoœæ z nich to

przekazywane przez tradycjê

pieœni, których autorstwa nie

sposób ustaliæ. W Polsce

pierwsze œlady pieœni zwi¹za-

nych z Bo¿ym Narodzeniem

spotykamy ju¿ przed XV wie-

kiem w œredniowiecznych mi-

steriach i dialogach. Jednak

najstarsze zabytki kolêd po-

chodz¹ z I po³owy XV wieku

(Zdrow b¹dŸ, Królu Anielski z

1424 r., Chrystus siê nam na-

rodzi³ sprzed 1435 r.).

Te pierwsze pieœni bo¿ona-

rodzeniowe nie mia³y wiele

wspólnego z dzisiejszymi ko-

lêdami. By³y najczêœciej t³uma-

czeniami z ³aciny, a przysz³y

do nas, podobnie jak ca³e

chrzeœcijañstwo, z Czech. Do-

piero póŸniej rodz¹ siê nowe

wigilijne i noworoczne obycza-

je, a wraz z nimi kantyczki i

pastora³ki. Jest ich coraz wiê-

cej, s³ychaæ je ju¿ w przedsion-

kach koœcio³ów, zw³aszcza od

czasu, gdy franciszkanie i ber-

nardyni zaczêli tam ustawiaæ

szopki i ¿³óbek. Jedn¹ z naj-

starszych kolêd œpiewanych

do dziœ jest „Anio³ pasterzom

mówi³” z po³owy XVI w.

Z czasem kolêdy przesz³y

ewolucjê, wch³aniaj¹c w sw¹

formê pieœni ludowe. W okre-

sie Baroku zacz¹³ wykszta³caæ

siê nowy gatunek – pastora-

³ka, czyli pieœñ pasterska o tre-

œci zwi¹zanej z Bo¿ym Naro-

dzeniem. Rozkwit kolêd tych,

które znamy, przypada w³a-

œnie na XVII-XVIII wiek. Z ok.

1630 roku datuje siê tekst ko-

lêdy Przybie¿eli do Betlejem,

œpiewana zaœ obecnie melo-

dia powsta³a przed rokiem

1853. Z pierwszej po³owy XVII

w. pochodz¹ te¿: Jezus malu-

sieñki, Tryumfy Króla Niebie-

skiego, czy W ¿³obie le¿y. Tyl-

ko 10 procent wszystkich

utworów to kolêdy autorskie,

m.in. Kaspra Twardowskiego

(1583-1631), Jana ¯abczyca

(zm. po 1629 r.), Stanis³awa

Herakliusza Lubomirskiego

(1642-1702), czy Franciszka

Karpiñskiego (1741-1825),

reszta to pieœni bezimienne,

powsta³e w œrodowiskach ko-

œcielnych, klasztornych i

œwieckich.

Najstarsze rêkopiœmienne

zbiory kantyczek, jak kiedyœ

zwano kolêdy, zachowa³y siê

w klasztorach sióstr benedyk-

tynek w Stani¹tkach ko³o Kra-

kowa–Kancjona³ Stani¹tecki z

1705 r. i karmelitanek w Kra-

kowie – zbiór 357 tekstów i 80

melodii z 1721 r.

W XIX wieku kolêdy, kan-

tyczki czy pastora³ki, a wcze-

œniej jeszcze rotu³y wesz³y na

sta³e do oficjalnego repertuaru

bo¿onarodzeniowego, towa-

rzysz¹cych liturgii pieœni ko-

œcielnych. Na pewno przyczy-

ni³a siê do tego pasja zbiera-

cza kolêd, ks. Micha³a Marci-

na Mioduszewskiego, który

wyda³ w Krakowie dwa zbio-

ry: Wielki œpiewnik koœcielny

(1836) oraz Pastora³ki i kolê-

dy z nutami czyli piosnki we-

so³e ludu w czasie œwi¹t Bo-

¿ego Narodzenia po domach

œpiewane (1843). Oblicza siê,

¿e w tym czasie by³o w u¿yciu

oko³o 600 kolêd i pastora³ek.

Mimo rozmaitoœci Ÿróde³, z

których czerpano wzorce – a

by³y one ³aciñskie, czeskie i,

podczas reformacji - niemiec-

kie, w wypadku kolêd, nawet

w najdawniejszym okresie,

mamy do czynienia z oryginal-

nym, bardzo polskim ujêciem

tematu. Obok wiernych replik

tekstów ³aciñskich znajdujemy

te¿ swobodne t³umaczenia. W

kolêdzie Radujcie siê, wesel-

cie siê, która jest t³umacze-

niem ³aciñskiej pieœni Congau-

dete, laete, laete znajdujemy

taki oto sielski obrazek z pol-

skiej Szopki:

„Chrystusowo narodzenie

S³awi troje stworzenie

Osie³, wó³ z Józefem”.

Jêzyk naszych najstarszych

kolêd, mimo ¿e czêsto archa-

iczny, mówi¹cy o Betlejem

jako o nie bardzo pod³ym mie-

œcie, jest jednak najczêœciej

zrozumia³y, bliski i swojski.

Kolêdy pokazuj¹ niezmierne

bogactwo polskiego jêzyka i

s¹ skarbnic¹ wiedzy dla jêzy-

koznawców i badaczy obycza-

jów. Przyk³adem mo¿e tu byæ

tytu³ t³umaczonej z ³aciny ko-

lêdy Largum vesper - Szczo-

dry wieczór, tak piêknie odda-

j¹cy znaczenie tego dnia, czy

raczej tej nocy, kiedy to Bóg

ofiarowa³ nam swojego syna.

Inaczej ni¿ w modlitwach, które

wolimy mówiæ w nowej wersji

jêzykowej, w kolêdach akcep-

tujemy jêzyk archaiczny, wy-

ra¿enia dawno nie u¿ywane:

Czem prêdzej siê podŸwignêli

Bo byli bardzo posnêli.

W innej pastora³ce anonimowy

autor opowiada:

Dnia jednego o pó³nocy

Gdym zasn¹³ w ciê¿kiej niemocy...

Ile musia³ ów pasterz na-

grzeszyæ, ile okowity wypiæ, ¿e

go taka niemoc ogarnê³a...

Niekiedy nie znamy ju¿ zna-

czenia niektórych nazw, np.

instrumentów, których bardzo

du¿o pojawia siê w polskich

kolêdach:

Pasterze siê uwijaj¹ i na mul-

taneczkach graj¹.

Kto dzisiaj wie, ¿e multan-

ka to instrument piszcza³kowy

pochodz¹cy z Mo³dawii, sk³a-

daj¹cy siê, obok piszcza³ek ze

skórzanego mieszka, zwany

te¿ dlatego dudami mo³daw-

skimi? Kto dziœ tak naprawdê

rozumie s³owa kolêdy Fran-

ciszka Karpiñskiego „Bóg siê

rodzi, moc truchleje” i wie, ¿e

owa „moc” to okrutny szatan,

który musi siê ugi¹æ przed

potêg¹ Bo¿ej Dzieciny?

Mimo to, kochamy polskie

kolêdy w³aœnie za ich archa-

iczny jêzyk, gwarê, czu³e

zdrobnienia, bo jest w nich

œwi¹teczny nastrój, humor i

radoœæ i s¹ po prostu piêkne.

Ca³e pokolenia twórców czer-

pa³y z ich melodii pomys³y do

tworzenia nowych utworów.

Przyk³adem tego jest kolêda

„Lulaj¿e Jezuniu”, któr¹ Fryde-

ryk Chopin w 1833 r. wykorzy-

sta³ w swoim Scherzu h-moll

op. 20 i przez to rozs³awi³ jej

melodiê na ca³y œwiat. Ze

wspó³czesnych muzyków ko-

lêdy komponowa³ m.in. Witold

Lutos³awski. Jak silna jest tra-

dycja kolêdowa œwiadczy fakt,

¿e siêgaj¹ do niej równie¿ ze-

spo³y rozrywkowe, np. Skal-

dowie w utworze „Bêdzie ko-

lêda”, Czerwone Gitary wyko-

nuj¹ce „Dzieñ jeden w roku”

czy, z nowszych, zespó³ Ver-

ba w piosence „Ten czas”.

Piêkne kolêdy tworzono nie

tylko w Polsce. Najs³ynniejsza

kolêda œwiata Cicha noc (Stil-

dokoñczenie ze str. 1

le Nacht) powsta³a w przeded-

niu Wigilii 1818 r. w wiosce

Oberndorf ko³o Salzburga w

Austrii. S³owa do niej u³o¿y³

wikary w miejscowym koœcie-

le œw. Miko³aja Josef Mohr, a

melodiê skomponowa³ na-

uczyciel i organista z s¹sied-

niej wioski, Franz Gruber.

Pieœñ zosta³a wykonana pod-

czas Pasterki przez twórców z

towarzyszeniem gitary. Nieba-

wem sta³a siê ulubion¹ pieœni¹

króla Prus Fryderyka Wilhelma

IV i jego poddanych. Dziêki

misjonarzom Cicha noc dota-

r³a do najodleglejszych zak¹t-

ków œwiata, a jej s³owa prze-

³o¿ono na 300 jêzyków i dia-

lektów. Na miejscu dawnego

koœcio³a œw. Miko³aja miesz-

kañcy Oberndorfu wznieœli w

1937 r. kaplicê i nazwali j¹

Kaplic¹ Cichej Nocy. Ka¿dego

roku podczas œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia odwiedzaj¹ kapli-

cê turyœci z ca³ego œwiata, aby

wys³uchaæ najpiêkniejszej ko-

lêdy w miejscu jej narodzin.

Czy najpiêkniejszej, to ju¿

subiektywna sprawa. Prawdo-

podobnie ka¿dy chrzeœcijanin

ma swoj¹ ulubion¹ kolêdê, a

w ka¿dym domu œpiewa siê

kolêdy, które siê lubi i zna, nie

bacz¹c na ich znaczenie i s³a-

wê. Trzeba przyznaæ jednak,

¿e w ostatnich latach kolêda

Bóg siê rodzi, moc truchleje

sta³a siê, jak to okreœli³ jêzy-

koznawca prof. Józef Bubak,

„czymœ w rodzaju œwi¹teczne-

go hymnu narodowego” i na-

le¿y jej siê szacunek szczegól-

ny. Najwa¿niejsze jednak, aby

wspólne kolêdowanie przyno-

si³o radoœæ, bo dziêki kolêdom

pe³niej prze¿ywamy œwiêta

Bo¿ego Narodzenia.

Joanna Kiwilszo

Urodzony zapewne w ostat-

niej æwierci XIV w. (wystêpuje

w Ÿródle z 1397 jako cz³owiek

¿onaty) by³ ubogim rycerzem

(jakoœ skoligaconym z miesz-

czañstwem lwowskim), w³aœci-

cielem wsi Wrocimowice w

pow. proszowskim. Wieœ za-

pewne by³a posagiem jego

¿ony Ma³gorzaty. Chocia¿ po

jej œmierci straci³ tê posiad³oœæ

w 1399 r., to jednak najczêœciej

przez resztê ¿ycia podpisywa³

siê „z Wrocimowic”, czasem

tylko dodaj¹c „niegdyœ”.

Powoli dorabia³ siê zarów-

no maj¹tku, jak i pozycji spo-

³ecznej ponad szeregowe ry-

cerstwo. Zachowane doku-

menty z szeregu procesów o

sprawy maj¹tkowe, w jakich

by³ stron¹, œwiadcz¹ o sporej

zapobiegliwoœci.

W 1410 zosta³ chor¹¿ym

Ziemi Krakowskiej. Jako taki

niós³ naczeln¹ chor¹giew

wojsk polskich z bia³ym or³em,

trafiaj¹c tym samym do histo-

rii naszego kraju. Krzy¿acy w

tej bitwie usi³owali m.in. prze-

j¹æ chor¹giew, o któr¹ toczy³a

siê zaciek³a walka, w trakcie

której upad³a ona na ziemiê.

Ostatecznie uda³o siê obroniæ

symbol, a Jagie³³o nie obci¹-

¿y³ win¹ Marcina za niedosta-

teczn¹ jego os³onê. Epizod

ten wykorzystany m.in. przez

Marcin z Wrocimowic
Chor¹¿y krakowski, starosta ³owicki herbu Pó³kozic,

uczestnik „wielkiej wojny” z Zakonem Krzy¿ackim, w tym

bitew pod Grunwaldem i Koronowem, jest patronem ulicy

na Bia³o³êce.

Patroni naszych ulic

Sienkiewicza w „Krzy¿akach”

utrwali³ postaæ chor¹¿ego kra-

kowskiego, czego wyrazem

jest choæby zrobienie go pa-

tronem ulicy. Sam Marcin bra³

dalej udzia³ w „wielkiej wojnie”,

odznaczaj¹c siê w bitwie pod

Koronowem (10 X 1410).

W 1411 jest cz³onkiem de-

legacji polskiej do papie¿a, co

dowodzi, ¿e jego zdolnoœci i

zas³ugi zosta³y docenione.

Bra³ udzia³ w akcie podpisa-

nia Unii w Horodle (1413) i za-

wieraniu przymierza Polski i

Litwy z krajami „unii kalmar-

skiej” (Dania, Szwecja, Norwe-

gia) w 1419 r.  w Czerwiñsku.

Kiedy abp Miko³aj Tr¹ba

wyje¿d¿a³ w 1414 r. na sobór

w Konstancji, w³aœnie Marci-

nowi powierzy³ starostwo

³owickie, bêd¹ce od wczesne-

go œredniowiecza uposa¿e-

niem arcybiskupstwa gnieŸ-

nieñskiego. Nie jest jasna na-

tura jego powi¹zañ z abp

Tr¹b¹, ten jednak podejmuj¹c

tak¹ w³aœnie decyzjê musia³

mu ufaæ.

Byæ mo¿e w zwi¹zku ze

œmierci¹ abp Tr¹by Marcin

przenosi siê z Ma³opolski do

Ziemi Sanockiej, gdzie posia-

da³ kilka wsi.

W 1430 jest wœród poœwiad-

czaj¹cych, ¿e w zamian za

przywilej jedleñski szlachta

polska uzna syna Jagie³³y za

króla (pamiêtajmy, ¿e w³adza

Jagiellonów nie by³a w Polsce

dziedziczna). W tym¿e roku

otrzymuje od Jagie³³y kró-

lewszczyznê Dêbowiec (mia-

sto i 4 wsie w pow. bieckim).

Rozdawanie królewszczyzn w

posiadanie w zasadzie do¿y-

wotnie, lecz czêsto zatrzymy-

wane na sta³e przez rodzinê

obdarowanego, by³o typowym

sposobem kupowania sobie

poparcia politycznego przez

Jagiellonów.

W 1435 widnieje wœród po-

œwiadczaj¹cych traktat poko-

jowy z Krzy¿akami w Brzeœciu

Kujawskim.

W 1438 przyst¹pi³ do kon-

federacji antyhusyckiej orga-

nizowanej przez Oleœnickie-

go. Jednoznacznie okreœla to

jego stanowisko polityczne

po stronie oligarchii mo¿no-

w³adczej, skupionej wokó³

kardyna³a Oleœnickiego, w³a-

œciwego wówczas (wobec

ma³oletnioœci W³adys³awa III)

kierownika polityki polskiej.

Umiera pomiêdzy 16 X 1441 a

7 III 1442. Po œmierci pierwszej

¿ony poœlubi³ Œwiêtochnê córkê

kasztelana bieckiego Paszka Z³o-

dzieja z Biskupic. Jeden z jego sy-

nów, tak¿e Marcin, zostanie kasz-

telanem po³anieckim.

Literatura: PSB t. XIX,

S. M. Kuczyñski „Wielka

wojna z Zakonem Krzy¿ackim

1409-1411” W-wa 1966

Tomasz Szczepañski

Hej, kolêda, kolêda!
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„Rodem Warszawianin, ser-

cem Polak, a talentem œwiata

obywatel” – tak napisa³ o Fry-

deryku Chopinie w nekrologu

w Dzienniku Polskim z dnia 18

paŸdziernika 1849 r. Cyprian

Kamil Norwid. Henryk Herec

poprzez swoje ostatnie obra-

zy tak¿e chcia³ podkreœliæ miê-

dzynarodowoœæ Chopina i

jego muzyki.

Autor prac przyzna³, ¿e temat

jest trudny, bo trudno jest pla-

stycznie przedstawiæ muzykê.

Jednak muzyka mo¿e byæ dla

malarza siln¹ inspiracj¹. Henryk

Herec mówi, ¿e muzyka w jego

twórczoœci zawsze odgrywa³a i

odgrywa du¿¹ rolê, a muzyka

Chopina w szczególnoœci. To-

warzyszy³a mu w trudnych mo-

mentach ¿ycia, np. podczas Po-

wstania Warszawskiego.

Poza muzyk¹, drugim punk-

tem odniesienia na tej wysta-

wie jest miejsce, w którym pre-

zentowane s¹ obrazy. Kamio-

nek to dzielnica, w której arty-

sta, mieszkaj¹cy na sta³e w

Szwecji, spêdzi³ dzieciñstwo i

m³odoœæ. Tak wiêc prezentacja

w³asnej twórczoœci w Centrum

na Podskarbiñskiej jest w pew-

nym sensie nostalgicznym po-

wrotem do praskich korzeni.

Henryk Herec z Prag¹ zwi¹-

zany jest równie¿ poprzez

przynale¿noœæ do grupy Nie-

zale¿nych, którzy w latach 60.

wystawiali swoje prace na mu-

rach Barbakanu, a obecnie

prowadz¹ galeriê N’69 przy ul.

Tarchomiñskiej 9. Urodzony w

Chopin w Europie
Nietypowym, bo plastycznym akcentem zakoñczy³ siê Rok Chopinowski w Centrum

Promocji Kultury przy ul. Podskarbiñskiej 2. 10 grudnia odby³ siê tam wernisa¿ wystawy

malarstwa Henryka Piotra Hereca pt. „Chopin w Europie”.

1928 r. w Warszawie Henryk

Herec studiowa³ w Grafik Sko-

la Malmö w pracowni prof.

Bertil Lundberg, „Deko” Sko-

la w pracowni prof. A. Grund-

sod oraz na Wydziale Historii

Sztuki Katolickiego Uniwersy-

tetu w Lublinie. Przez rok by³

stypendyst¹ Svenska Institu-

tet w Sztokholmie. Ma na swo-

im koncie liczne wystawy in-

dywidualne i zbiorowe w Pol-

sce i w Europie. Rokrocznie

bierze udzia³ w letnich wysta-

wach Fundacji Artbarbakan na

Starym Mieœcie, prezentowa³

te¿ jubileuszowy przekrój swo-

jej twórczoœci w galerii N’69

we wrzeœniu 2007 roku.

Na obecnej wystawie poka-

za³ prace z ostatnich dwóch lat,

poœwiêcone Chopinowi i jego

muzyce. Na wszystkich obra-

zach obecny jest motyw klawia-

tury, na wielu pojawia siê zarys

fortepianu. S¹ obrazy utrzyma-

ne w bia³o-czerwonych bar-

wach, ale artysta nie zamyka

Chopina wy³¹cznie w polskiej

rzeczywistoœci. Na wiêkszoœci

obrazów oddaje go œwiatu,

przedstawiaj¹c klawiaturê na

tle flag ró¿nych pañstw. Obraz

zatytu³owany „Preludium cis-

moll” przedstawia, u³o¿one z

ró¿, flagi tych pañstw, w których

Chopin mieszka³: polsk¹, fran-

cusk¹ i hiszpañsk¹.

Jak ju¿ zaznaczy³am, obra-

zy maj¹ muzyczne tytu³y. I tak

wiatrak ze skrzyd³ami z klawia-

tur nazywa siê „Rondo a la kra-

kowiak F-dur”, natomiast kla-

wiaturowa droga przez kwitn¹-

ce pole pod bia³o-czerwon¹

flag¹ to „Fantazja na tematy

polskie A-dur”. S³uchaj¹c utwo-

rów muzycznych ka¿dy ma

w³asne skojarzenia. Myœlê, ¿e

interesuj¹ce jest skojarzenie

kolorów, dynamiki obrazu z

wra¿eniami, jakich doznajemy

s³uchaj¹c muzyki. Czy koncert

fortepianowy e-moll Chopina

mo¿e byæ odbierany w ró¿o-

wych, pastelowych barwach?

To ju¿ widz musi oceniæ sam.

W³aœnie ta konfrontacja w³a-

snych skojarzeñ na temat mu-

zyki Chopina z wra¿eniami ar-

tysty jest w czasie ogl¹dania

ekspozycji malarstwa Henryka

Hereca bardzo ciekawa. Arty-

œcie uda³o siê ponadto poka-

zaæ popularnoœæ muzyki Cho-

pina na ca³ym œwiecie.

Wystawa malarstwa Hen-

ryka Piotra Hereca pt. „Cho-

pin w Europie” w Centrum

Promocji Kultury przy ul.

Podskarbiñskiej 2 czynna

bêdzie do 3 stycznia 2011 r.

Joanna Kiwilszo

Fot. Artur Dzier¿anowski
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Przysz³a zima w ca³ej swej

rozci¹g³oœci. A jak zima, to i œwiê-

ta. Czyli trzeba kupiæ choinkê.

- Przepraszam ciê kochanie,

ale có¿eœ za drapaka  przyniós³?

– marudzi lepsza po³ówka.

- Taka by³a. Jak siê nie po-

doba moje ty kochanie, mo-

¿esz sama sobie pójœæ i kupiæ

– odpowiadam zziêbniêty.

W dalszej kolejnoœci otrzymu-

jê ca³y pakiet informacji o tym,

¿e ona jako kobieta sprz¹ta, pie-

rze, szoruje, gotuje i jeszcze

taka wdziêcznoœæ j¹ spotyka,

jednym s³owem nie kocham jej!

Nie mówiê nic, tylko chcê gdzieœ

postawiæ to zielone nieszczê-

œcie. Po wszystkich szafach,

pó³kach, pawlaczach trwa akcja

poszukiwawcza stojaka do cho-

inki, przy spazmach lepszej po-

³owy, bo przecie¿ w³aœnie œwie-

¿o wszystko posprz¹tane i wrza-

sku dzikich Hunów w postaci

dzieci, wywalaj¹cych wszystko

na pod³ogê pod pozorem poszu-

kiwañ. Wreszcie jest! Uda³o siê

i chojak stoi. ¯ona ze ³zami w

oczach i z szufelk¹ w rêce za-

miata igliwie, dzieci zd¹¿y³y za-

pl¹taæ na supe³ œwiate³ka. Da-

waj rozpl¹tywaæ ten wêze³ gor-

dyjski! Uda³o siê! Dobra, nak³a-

damy na drzewko, ale ostro¿nie!

No masz, rymsnê³o o glebê.

Podnoszê i patrzê, ¿e jakoœ tak

trochê mniej gêsta, igie³ ma³o …

¿ona odpala odkurzacz. Z za-

myœlenia wyrywa mnie krzyk

najm³odszego, ¿e lampki nie

dzia³aj¹! Ubieram siê, lecê w ten

zi¹b szukaæ sprzedawców pla-

stikowej tandety. Udaje mi siê

kogoœ z³apaæ, kupujê komplecik

œwiec¹cego badziewia za ko-

smiczn¹ kwotê, bo za mn¹ sta-

³o z szeœciu takich jak ja. Wróci-

³em do domu. Po drodze przy-

ku³ moj¹ uwagê ¿ó³ty neon „Kino

Praha”. Ale nie w g³owie mi te-

raz kino. Wpadam do cha³upy,

¿ona milczy z³owró¿bnie, dzie-

ci skacz¹ po meblach jak ma-

³py w cyrku na patyku. No do-

bra, zak³adamy œwiate³ka, za-

wieszamy bombki, podnosimy

choinkê, ¿ona sprz¹ta, zawie-

szamy na choinkê co nam zo-

sta³o, a samego chojaka przy-

wi¹zujemy sznurkiem do gwoŸ-

dzia wbitego w œcianê. Mo¿e

wytrzyma i nie wyleci. Stojê i

patrzê i tak sobie myœlê, a mo¿e

warto wybraæ siê do kina? Niech

siê dzieje co chce, w Nowy Rok

biorê sw¹ lepsz¹ po³owê i idê

do Kino Praha. Filmy eleganc-

kie, takie do œmiechu a co wa¿-

ne – grane przedpremierowo!

Na pierwszy ogieñ idzie norwe-

ski film pt. „Pewien D¿entelmen”.

Otó¿ ten d¿entelmen wychodzi

w³aœnie z mamra. Chcia³by nor-

malnie ¿yæ, za dawne grzechy

odpokutowa³. Jednak jego szef

ma inne zdanie na ten temat.

Szefuñcio chcia³by, aby nasz

d¿entelmen za³atwi³ tego, co to

dwanaœcie lat temu zakapowa³

naszego bohatera. Trochê

skomplikowane, nie? I tu poja-

wia siê problem i ciekaw jestem,

jak nasz norweski kole¿ka so-

bie z nim poradzi. PóŸniej bê-

dzie chwila przerwy na tañce i

hulanki, coœ tam nawet mo¿na

wrzuciæ na z¹b, a i szampana

te¿ daj¹. Nie wiem jak inni, ale

ja na pewno tak siê wkrêcê, ¿e

osuszê ze trzy kielichy tego na-

poju. Obs³uga siê nie kapnie, za

du¿o goœci. A po przerwie ru-

szaj¹ z nowym filmem. Te¿

przedpremierowym! Sam Cza-

rek Pazura za kamer¹ stan¹³ i

re¿ysera struga³. A jak ju¿ nasz

Czarek siê pojawia, to i kupa

œmiechu murowana! A po dru-

giej stronie kamery nie byle jaki

kolo, bo Pawe³ Ma³aszyñski

odstawia gangstera. Postanowi-

³em i basta. Skoro chojak stoi, lecê

do telefonu rezerwowaæ bilety, bo

za moment wszystko mi wykupi¹!

Z okazji Œwiat Bo¿ego Na-

rodzenia oraz Nowego Roku

pracownicy kina Praha pragn¹

¿yczyæ wszystkim Pañstwu

zdrowia, szczêœcia i pomyœlnoœci.

Klub „Razem”

ul. Jagielloñska 62

tel. 22 619-78-52

zaprasza na zajêcia:

- modelarskie

- karate

- plastyczne

- taneczne

- tenisa sto³owego

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071

ze zm.) oraz art. 11 d ust. 5 Ustawy z dnia 10.04.2003 r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r.

nr 154, poz. 958)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

w sprawie wydania decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê

inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy

Po³¹czonej na odcinku od ulicy Modliñskiej do ulicy

Krokwi poprzez budowê nawierzchni i chodników,

przykanalików, wpustów ulicznych oraz oœwietlenia

wraz z usuniêciem kolizji energetycznych, teletechnicznych

i wycink¹ koliduj¹cego drzewostanu na dzia³kach o nr

ew. 58/1, 58/2, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 107, 108/1, 108/2,

109/1, 110/1, 112/2, 117, 118/1, 118/2 i na dzia³kach

projektowanych o nr ew. 15/3 (wydz. z dz. 15/2),

dz. 56/3 (wydz. z dz. 56/2), dz. 57/4 (wydz. z dz. 57/3),

dz. 59/1 (wydz. z dz. 59), dz. 60/1 (wydz. z dz. 60),

dz. 88/4, 88/5 i 88/6 (wydz. z dz. 88), dz. 112/3 i 112/4

(wydz. z dz. 112/1) 112/5,121/3 1121/4 (wydz. z dz. 121/2)

121/5 i 121/6 (wydz. z dz. 121/1) z obrêbu 4-04-09

oraz na dzia³kach nr ew. 1/1, 1/2, 7/1, 7/2, 7/3, 12/18,

26/3, 26/5, 26/8, 27/4, 27/5, 28/3, 28/9, 28/12, 29/4, 31/4,

31/6, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/11, 37/3, 51/22, 51/24,

51/25, 53, 79 i na dzia³kach projektowanych o nr ew.

12/25 (wydz. z dz. 12/14), 12/27 (wydz. z dz. 12/15),

12/29 (wydz. z dz. 12/16), 12/31(wydz. z dz. 12/17), 29/5

(wydz. z dz. 29/2), 30/1 (wydz. z dz. 30), 35/12 (wydz.

z dz. 35/6), 36/3 (wydz. z dz. 36/2) z obrêbu 4-04-10 w

Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Informacja:

W przypadku wydania w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ i przeznaczone pod

inwestycjê a nie bêd¹ce w³asnoœci¹ m.st. Warszawy -

stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy, z dniem w którym

decyzja ta stanie siê ostateczna.

Pouczenie:

Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ, w

terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,

w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,

03-122 Warszawa, tel. 22 510 31 92, fax. 22 510 32 10.

Filmy do œmiechu

SABA CZEKA NA DOBRY DOM

Saba to dojrza³a suka rasy owczarek niemiecki (wiek ok 10 lat). Jest

dystyngowan¹ dam¹, spokojn¹ i dobrze u³o¿on¹. Posi³ki spo¿ywa jak

hrabianka, bez poœpiechu, le¿¹c na pos³aniu. Wobec ludzi jest przyjazna.

Choæ sama, jak przysta³o damie, o pieszczoty nie prosi, okazuje za nie

wdziêcznoœæ. Trafi³a do schroniska z powa¿n¹ ran¹ ³apy i, niestety,

konieczna by³a amputacja. Saba dobrze radzi sobie jako trój³apka, chêtnie

chodzi na spacery. Najlepiej bêdzie siê czu³a w domu z ogrodem, a

jeœli w mieszkaniu - to na parterze lub w bloku z wind¹.

Saba przebywa w schronisku na Paluchu i têskni za prawdziwym

domem. Kontakt: j.zylkowska@poczta.onet.pl; tel: 608 088 298.
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mini og³oszenia

NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ANGIELSKI, egzaminy

maturalne, gimnazjalne,

nauka jêzyka 609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki -

okolica Ratusza Targówek

606 744 724

BIOLOGIA, nauczyciel LO,

602-831-540

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

JÊZYK polski - nauczyciel

LO, tel. 602-678-811

JÊZYK polski nauczycielka

725-480-337

LEKCJE muzyki - ró¿ne

instrumenty, dojazd tel.

511-486-484

SZKO£A muzyczna CASIO

- Tarchomin, Zacisze - keybord,

fortepian, akordeon, gitara,

flet, gospel - tel. 511-486-484,

503-770-496

ZDROWIE I URODA

MASA¯, terapia manualna

krêgos³upa 696-085-381

MEDICA - USG, gastrolog,

ginekolog, chirurg ortopeda,

laryngolog, psychiatra, leczenie

na³ogów, internista - badania

profilaktyczne, wizyty domowe.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

US£UGI

ALKO Przeprowadzki,

512-139-430

ANTENY, telewizory, naprawa

- dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, materacy, tapicerki

meblowej i samochodowej, (10

lat karcherem) 502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solid-

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

i  698-916-118

GLAZURA, malowanie,

g³adŸ, 692-386-426

HYDRAULIKA wodna,

kanalizacyjna, gazowa,

centralne ogrzewanie,

piece, us³ugi kominiarskie

22 613-82-96, 696-321-228

KOMPLEKSOWE us³ugi

remontowo-budowlane

604-825-148

KONFEKCJA damska,

sprzeda¿ detaliczna,

poprawki krawieckie, ul.

Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,

www.skoczylasa.pl

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

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

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRZEGRYWANIE kaset VHS

na DVD 601-383-055

PRZEPROWADZKI 503-788-934

PRZEPROWADZKI 601-315-916

REMONTY rzetelnie, gwarancja,

609-574-750

SPRZ¥TANIE piwnic,

694-977-485

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

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

KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060

MONETY, banknoty, od-

znaczenia antykwariat ul.

Andersa 18, 22 831-36-48

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki

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

Pe³en zakres us³ug

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

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-

kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay

na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,

w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia

na pokolenie, i jest uznawany za jednego z naj-

lepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny

odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji

swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MAN-

GLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c 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 manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie

duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.

Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdro-

wiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje

umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni

umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a cho-

roby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie

u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie

jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.

Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu popra-

wi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.

Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch se-

ansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypad-

ki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 grudnia

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 stycznia

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

BAL SYLWESTROWY

PRZYJÊCIA   OKOLICZNOŒCIOWE

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

Proszê Szanownych Pañstwa,

zrobi³o siê strasznie. To s³owo nie

schodzi nam z ust w dziwnych

po³¹czeniach. Od niedawna znów

zacz¹³em ogl¹daæ telewizjê i

oczom ani uszom nie wierzê. W

ka¿dej niemal stacji telewizyjnej

mówi¹ redaktorzy – strasznie faj-

nie, strasznie piêknie, strasznie

modny, strasznie mi³o. Pañstwo

Meller, Prokop, Wellman i inni: 20

minut konsultacji z polonist¹. Za-

proœcie do swoich œniadañ kogoœ,

kto wyt³umaczy nam wszystkim,

¿e Polacy to nie gêsi... Dlatego nie

powiem strasznie, ale bardzo pro-

szê. Podobnie redaktorom spor-

towym uœwiadamiam, ¿e sportow-

cy nie jad¹ na olimpiadê, tylko na

igrzyska olimpijskie. Olimpiada to

okres pomiêdzy nimi. I po co za-

cz¹³em w³¹czaæ telewizor?

Szanowni Pañstwo, na

szczêœcie dla œwiata, pomimo

b³êdów jêzykowych, jest w nas

wiele dobroci i szlachetnych

odruchów serca.

Wziêcie zwierzêcia ze

schroniska czy przygarniêcie

wprost z ulicy na pewno do

nich nale¿y. Abyœmy mogli cie-

szyæ siê nowym cz³onkiem ro-

dziny poprzez jego dobry hu-

mor i zdrowie, polecam ser-

decznie zajrzenie do doku-

mentacji, otrzymanej wraz ze

zwierzêciem i konsultacjê u

lekarza weterynarii.

U zwierz¹t przygarniêtych

lub bez ksi¹¿eczek zdrowia

nale¿y za³o¿yæ, ¿e nie by³y

szczepione i odrobaczane.

Najlepiej wówczas osobiœcie

odrobaczyæ i przeprowadziæ

testy na podstawowe choroby.

Je¿eli oka¿¹ siê negatywne,

jak najszybciej zastosowaæ

szczepienia. W przypadku, gdy

posiadamy dokumenty schroni-

skowe, nale¿y upewniæ siê o

komplecie szczepieñ, niezbêd-

nych dla danego gatunku. Cza-

sami trzeba wykonaæ szczepie-

nia uzupe³niaj¹ce. Dlaczego to

jest takie wa¿ne? Otó¿ dlate-

go, ¿e choroby zakaŸne maj¹

fazê podkliniczn¹, czyli utajon¹.

Przygarniêty zwierzak w pierw-

szych dniach budzi w nas ra-

doœæ, niekiedy euforiê, a za

parê dni zaczyna siê dramat.

Tak by³o w przypadku pewne-

go znajomego kociêcia. Tu¿ przed

wydaniem zwierzê zosta³o za-

szczepione podstawowym zesta-

wem (3 sk³adniki z 5 mo¿liwych).

Odrobaczone ju¿ w domu, po

kilku dniach zwierzê zaczê³o Ÿle siê

czuæ, posmutnia³o, spad³ apetyt,

pojawi³a siê biegunka. Brzuszek

kotki zrobi³ siê du¿y, jakby wzdêty.

Tak objawia siê wirusowe za-

palenie otrzewnej kotów. Cho-

Bardzo na strasznie

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art.10 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postêpowania Admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

oraz art.11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,

poz, 1194 z póŸn. zm.)

zawiadamiam

¿e w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne

na wniosek Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

- 03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, w sprawie realizacji

inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy

Projektowanej 2 oraz Projektowanej 8 na odc. od

ul. H. Ordonówny do ulicy Projektowanej 7 poprzez

budowê jezdni, chodnika, zjazdów, dwóch zatok

autobusowych, oœwietlenia, odwodnienia, przebudow¹

sieci TP S.A., przebudow¹ sieci SN oraz budow¹ kana³u

ogólnosp³awnego - na dzia³kach ew. nr 17/4, 18/4, 20/4,

22/4, 24/2, 26/2, 27/3, 29/3, 32/2. 32/7, 32/8, 33/2, 33/4,

34/1, 35/2, 37/3, 40, 53 z obrêbu 4-01-15, dz. ew. nr 9/1,

9/2, 10/1, 10/3, 10/7, 10/8, 10/9, 11/1, 11/2 z obrêbu

4-01-20, dz. ew. nr 1/1, 1/2, 3/26, 3/28, 3/29, 3/31, 3/36

z obrêbu 4-01-21 oraz dz. ew. nr 1/3, 1/4, 2 z obrêbu

4-01-28 w Warszawie-Bia³o³êce.

Informacja

W przypadku wydania, w wyniku postêpowania admini-

stracyjnego, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji

drogowej, dzia³ki objête t¹ decyzj¹ stan¹ siê w³asnoœci¹

m.st. Warszawy.

Pouczanie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w

Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,

tel. 22 51 03 195, pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu w

terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.

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

ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników

nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej

inwestycji, ¿e na wniosek osoby fizycznej z dnia 15.04.2010 r.

zosta³a wydana DECYZJA Nr 346/B/2010 z dnia

06.12.2010 r. o warunkach zabudowy ustalaj¹ca warunki

i szczegó³owe zasady zagospodarowania terenu oraz

jego zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie

dwóch budynków mieszkalnych, jednorodzinnych,

wolnostoj¹cych wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ i

zagospodarowaniem terenu na dzia³kach ewid. nr 39 i 40/2

w obrêbie 4-16-06, przy ul. Ruskowy Bród, na terenie

Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedzia³ki w godz.

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

roba, przeciwko której nie opra-

cowano jeszcze szczepionki.

Pomimo starañ lekarzy zwie-

rzaka nie uda³o siê uratowaæ.

U m³odzie¿y bowiem œmiertel-

noœæ jest bardzo wysoka.

Wielkim zagro¿eniem jest

wprowadzenie chorego zwierzê-

cia, gdy mamy inne koty w domu.

Dlatego zalecam wykonanie te-

stów w kierunku FIP i bia³aczce.

A na zakoñczenie felietonu

¿yczê Szanownym Pañstwu i

Szanownej Redakcji spokoj-

nych i weso³ych Œwi¹t, zdro-

wia i wszelakiej pomyœlnoœci.
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Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Prosto z mostu

Rada wielu

Ch³odnym okiem

POzytywnie

Lewa strona medalu

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Adwokat Jerzy JaŸwiecki informuje,

¿e przeniós³ siedzibê Kancelarii z Wo³omina

na Tarchomin - Nowodwory ul. Strumykowa 40 lok. 36

tel. 600-381-713

(spotkania po telefonicznym uzgodnieniu)

Wybory podobno wygrali

wszyscy. PO, bo osi¹gnê³a

31% poparcia w wyborach do

sejmików województw i bêdzie

wraz z PSL prawdopodobnie

rz¹dzi³a we wszystkich szesna-

stu. PSL, bo wzi¹³ najwiêcej

wójtów i burmistrzów i potwier-

dzi³ swoje partnerstwo z PO.

Moja formacja te¿, bowiem

osi¹gnêliœmy wynik lepszy pro-

centowo ni¿ w ostatnich wybo-

rach parlamentarnych i prezy-

denckich, czyli pniemy siê w

górê. Sukces tak¿e odtr¹bi³

PiS, bo mimo roz³amu i powsta-

nia klubu Polska Jest Najwa¿-

niejsza pozosta³ w grze. Tak a

propos nazewnictwa i hase³,

zdumia³a mnie niefrasobliwoœæ

PO, która z uporem lansowa³a

ideê „z daleka od polityki”.

Niektórzy jej wyborcy, byæ

mo¿e, zrozumieli to przes³anie

dos³ownie i na ¿adn¹ partiê po-

lityczn¹, w tym PO, nie g³oso-

wali. Byæ mo¿e, sta³o siê tak w

jednej z najbardziej inteligenc-

kich dzielnic Warszawy - Ursy-

nowie - okreœlanej mianem ma-

tecznika Platformy. Wyborczy

sukces odniós³ tam lokalny ko-

mitet wyborczy Nasz Ursynów,

który po zwyciêstwie natych-

miast nawi¹za³ wspó³pracê z ...

PiS-em i prawdopodobnie te

dwa ugrupowania wy³oni¹ za-

rz¹d dzielnicy. ¯eby by³o

œmieszniej, twórc¹ i liderem

ugrupowania Nasz Ursynów

jest by³y cz³onek SLD obecnie

w SdPL, zwany do tej pory

przez œrodowiska prawicowe

„czerwonym diab³em”. G³oso-

wanie wiêc na lokalne komite-

ty wyborcze w du¿ych mia-

stach, gdzie ludzie s¹ anonimo-

wi, czêsto póŸniej odbija siê

moraln¹ czkawk¹. Kogo to wy-

braliœmy? - dziwi¹ siê wyborcy

nie maj¹c kogo rozliczyæ, bo-

wiem lokalny komitet powsta-

je, a póŸniej znika, by po czte-

rech latach odtworzyæ siê per-

sonalnie pod inn¹ nazw¹. Ina-

czej jest w ma³ych miejscowo-

œciach, gdzie wszyscy wszyst-

kich znaj¹ i prymitywne próby

manipulacji nie przechodz¹.

Wyborcze sukcesy w ca³ym

kraju odnieœli tak¿e kandydaci

na prezydentów miast, którzy

szli do wyborów pod sztanda-

rem w³asnych komitetów.

Trudno mi przyswoiæ myœl, ¿e

o to chodzi³o Platformie, lan-

suj¹cej ideê „z daleka od poli-

tyki” bo gdyby tak, to po co

wystawia³a przeciwko nim w³a-

snych kandydatów. Kandyda-

tów, którzy niechlubnie polegli.

Kandydaci PO przegrywali

prezydentury zarówno z oso-

bami uto¿samianymi z lewic¹:

Majchrowski – Kraków, Ferenc

– Rzeszów, jak i prawic¹: Dut-

kiewicz – Wroc³aw, Katowice -

Uszok. PO obroni³a stolicê,

bowiem zarówno kontrkandy-

daci polityczni jak i niezale¿ni

nie mieli takich si³ i œrodków,

¿eby obecnej Prezydent siê

przeciwstawiæ. Wygra³ tak¿e

wsparty przez PO i w ostatniej

chwili przez samego premiera

Jacek Karnowski w Sopocie.

Jeszcze niedawno banita po-

lityczny z zarzutami prokura-

torskimi. Jak siê okaza³o -

ostatnia nadzieja PO na obronê

Sopotu przed rz¹dami prezy-

denta z PiS. I gdzie tu z daleka

od polityki?

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Powyborczy rozrachunek

„Z dala od polityki” – to wybor-

cze has³o Platformy. Jako poli-

tolog z wykszta³cenia, rozumiem

politykê jako dzia³anie dla dobra

wspólnego. Metody, które wice-

przewodnicz¹ca partii Platforma

Obywatelska, Hanna Gronkie-

wicz–Waltz zastosowa³a w bez-

pardonowej walce o w³adzê w

dzielnicy Ursynów to doskona³a

reminiscencja praskiego puczu z

ubieg³ej kadencji. Rozpowszech-

nianie oszczerczych plotek, po-

lityczny szanta¿, wykorzystywa-

nie kruczków prawnych – to z

pewnoœci¹ metody bardzo dale-

kie od polityki.

W styczniu 2004 r. zima za-

skoczy³a drogowców. Warszawa

stanê³a w korkach, które trwa³y

miejscami do póŸnego wieczo-

ra. Autobusy mia³y po nawet do

200 min. opóŸnienia. Wkrótce ze

stanowiskiem po¿egna³ siê ów-

czesny szef Zarz¹du Oczysz-

czania Miasta. I do koñca rz¹-

dów PiS w stolicy zima drogo-

wców ju¿ nie zaskakiwa³a.

W niedawny, pamiêtny ponie-

dzia³ek nast¹pi³ totalny kata-

klizm. Nie wywo³a³ go jednak Jaœ

Fasola, tylko Hanna Gronkie-

wicz–Waltz. Opady œniegu,

zim¹, w naszej szerokoœci geo-

graficznej s¹ zjawiskiem normal-

nym dla wszystkich poza s³u¿-

bami odpowiedzialnymi za zimo-

we oczyszczanie miasta. Tym

razem p³u¿enie rozpoczêto tak

póŸno, ¿e korki trwa³y miejsca-

mi do godziny 3 w nocy. OpóŸ-

nienia autobusów siêga³y ponad

500 minut (!). Nastêpne dni by³y

jeszcze gorsze. Pustymi buspa-

sami nie jeŸdzi³y autobusy, któ-

re nie mog³y wyjechaæ z osiedli

z powodu awarii i nie odœnie¿o-

nych dróg gminnych. Pokonanie

odcinka od pêtli Nowodwory do

wyjazdu na ul. Modliñsk¹ auto-

busem ekspresowym trwa³o 1,5

godz. Pasa¿erowie mdleli w au-

tobusach, brali urlopy na ¿¹da-

nie i rezygnowali z podró¿y do

pracy. Na przystankach, tak¿e

tych pod oknami Ratusza, le¿a³

œnieg miejscami po kolana.

Mi³oœciwie panuj¹ca nam Pani

Prezydent stwierdzi³a bezczel-

nie, ¿e s³u¿by miejskie spisa³y

siê œwietnie. A potem zapowie-

dzia³a ca³kowit¹ rezygnacjê z

odœnie¿ania. Zamiast tego pla-

nuje posypywaæ Warszawê ¿wi-

rem. Drogi maj¹ byæ czarne?

Bêd¹ czarne! Od ¿wiru.  Koksow-

niki siê postawi, to i ¿wir bêdzie?

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Z dala od polityki…

i rozumu

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zmniejszy³a dotacjê na Warszaw-

skie Spotkania Teatralne w 2011

r. To jeden z najstarszych festiwali

teatralnych w Polsce, prezentuj¹-

cy najlepsze spektakle minione-

go sezonu z ca³ej Polski oraz -

jako „Ma³e Spotkania” - przegl¹d

najciekawszych przedstawieñ dla

dzieci. W przysz³ym roku ma siê

odbyæ po raz trzydziesty. Jest to

drugie podejœcie do jubileuszu:

tegoroczne Spotkania zosta³y od-

wo³ane z powodu kwietniowej

¿a³oby narodowej. Obciêcie dota-

cji oznacza, ¿e organizatorzy

prawdopodobnie zrezygnuj¹ z

przegl¹du przedstawieñ dla dzie-

ci. To z³a wiadomoœæ, ale ten fe-

lieton nie jest o teatrze.

Wed³ug sto³ecznych mediów

to nie Hanna Gronkiewicz-Waltz,

lecz „miasto zmniejszy³o dota-

cjê”. Tak, nikt konkretny za to nie

odpowiada. Po prostu - miasto.

W tym rozmyciu odpowiedzialno-

œci kryje siê tajemnica sukcesów

politycznych pani prezydent, kie-

ruj¹cej najmniej wydoln¹ admi-

nistracj¹ w kraju. Uczciwie trze-

ba przyznaæ, ¿e zarówno pogor-

szenie sprawnoœci urzêdu, jak i

przykrywanie nieudolnoœci po-

przez stwarzanie wra¿enia, ¿e

miastem kieruj¹ jakieœ dziesi¹tki

centrów decyzyjnych, nie jest jej

zas³ug¹, lecz poprzedników z

PiS. To w czasach Lecha Ka-

czyñskiego naczelnicy wydzia-

³ów urzêdu, szumnie zwani dy-

rektorami biur, zaczêli brylowaæ

w mediach, prezentuj¹c swoje

opinie i osi¹gniêcia. Hanna

Gronkiewicz-Waltz tylko tego nie

zmieni³a. Poniewa¿ jest osob¹

zajêt¹ - mo¿e mieæ akurat wyk³ad

na uniwerku albo wizytê u fryzje-

ra - i trudno siê do niej dodzwo-

niæ, dziennikarze zadowalaj¹ siê

wywiadami z urzêdnikami œred-

niego szczebla.

Ma to z³e skutki dla funkcjo-

nowania opinii publicznej. Ma-

rek Kraszewski, dyrektor sto-

³ecznego biura kultury, t³uma-

czy obciêcie dotacji na Spotka-

nia Teatralne spowolnieniem

gospodarczym kraju. To kom-

pletne nieporozumienie. Dyrek-

tor Kraszewski mo¿e ewentual-

nie t³umaczyæ, dlaczego z bu-

d¿etu kultury, którym zarz¹dza,

przyzna³ dotacjê na to, a nie

inne przedsiêwziêcie (choæ to

te¿ robi z upowa¿nienia w³adz

miasta). Natomiast zmniejsze-

nie pod wp³ywem k³opotów fi-

nansowych miasta bud¿etu

kultury, a nie np. nagród dla

urzêdników, jest decyzj¹ poli-

tyczn¹, za któr¹ odpowiada

wy³¹cznie Hanna Gronkiewicz-

Waltz i radni miejscy. No, ale

Warszawa jest rz¹dzona „z dala

od polityki” i za ciêcia w bud¿e-

cie odpowiada naczelnik wy-

dzia³u. Pani prezydent mo¿e

najwy¿ej zwiêkszaæ bud¿et.

¯yczê Pañstwu na œwiêta i

na Nowy Rok - powrotu do

normalnoœci, w której polityka

oznacza debatê o wa¿nych

sprawach publicznych. Ale

przede wszystkim, skoro to

Bo¿e Narodzenie, ¿yczê ma-

³ym widzom przywrócenia ich

wielkiego œwiêta teatru.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Felieton nie o teatrze

Bia³o³êka to najm³odsza dzielni-

ca Warszawy. Ponad 50% miesz-

kañców naszej dzielnicy to miesz-

kañcy, którzy nie przekroczyli trzy-

dziestego pi¹tego roku ¿ycia.

Jednym z najwiêkszych pro-

blemów Bia³o³êki jest rozwój

oœwiaty. Intensyfikacja budowy

nowych osiedli mieszkaniowych,

powoduj¹ca migracje na teren

dzielnicy prawie 5000 mieszkañ-

ców rocznie oraz coroczne na-

rodziny 2000 dzieci stanowi¹ wy-

zwanie dla w³adz pod wzglêdem

zaspokojenia nowych miejsc w

placówkach oœwiatowych. W bie-

¿¹cej kadencji samorz¹du, jako

nowo wybrany z-ca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka bêdê odpo-

wiada³ m.in. za rozwój i zarz¹-

dzanie baz¹ oœwiatow¹.

W obliczu kryzysu finansowe-

go i ograniczenia wp³ywów do

bud¿etu m.st. Warszawy, zmniej-

szaj¹ siê tak¿e mo¿liwoœci inwe-

stowania na terenie poszczegól-

nych dzielnic. Wydatki nie mog¹

byæ wiêksze ni¿ wp³ywy. W takiej

sytuacji nale¿y realnie spojrzeæ na

potrzeby dzielnicy i skupiæ siê na

jej priorytetach. Takim priorytetem

bezsprzecznie jest w³aœnie oœwia-

ta. St¹d wysi³ek inwestycyjny

dzielnicy Bia³o³êka musi w g³ów-

nej mierze iœæ w kierunku realiza-

cji nowych placówek oœwiato-

wych, szczebla podstawowego i

przedszkoli. Istotnym elementem

polityki Zarz¹du Dzielnicy Bia³o-

³êka bêdzie tak¿e pozyskanie in-

westora w ramach procedury part-

nerstwa publiczno-prywatnego.

Dodatkowym elementem in-

frastruktury oœwiatowej powin-

no byæ zagospodarowanie od-

zyskanych przyszkolnych po-

mieszczeñ mieszkalnych na

czytelnie multimedialne, sale

dydaktyczne i œwietlicowe.

Podstawowym za³o¿eniem

naszej polityki oœwiatowej bê-

dzie tak¿e wdro¿enie progra-

mu upowszechnienia zajêæ

wychowania fizycznego i

nadania im odpowiedniej ran-

gi. Bêdziemy czyniæ starania,

by nasze placówki podwy¿sza-

³y poziom nauczania dzieci i

m³odzie¿y, a tak¿e zajmowa³y

coraz wy¿sze lokaty w rankin-

gach warszawskich.

W najbli¿szych latach nie

bêdê siê ju¿ z czytelnikami

Nowej Gazety Praskiej spoty-

ka³ na ³amach tej strony. Za-

st¹pi mnie w tej zaszczytnej

funkcji Dariusz Dolczewski -

nowo wybrany radny m.st.

Warszawy. Bêdê siê jednak

Oœwiata najwa¿niejsza

stara³ nadal byæ obecny na

³amach gazety poprzez swoje

okazjonalne felietony. Dziêku-

jê bardzo wszystkim naszym

czytelnikom.

Piotr Jaworski

z-ca burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka

www.piotrjaworski.waw.pl

5 grudnia odby³a siê druga

tura wyborów samorz¹dowych.

Wprawdzie nie dotyczy³a ona

Warszawy, bo jej mieszkañcy

zdecydowali o reelekcji Hanny

Gronkiewicz-Waltz ju¿ w pierw-

szej turze, ale warto wspomnieæ

co najmniej o kilku ciekawych po-

jedynkach w kraju. Zacznijmy od

by³ej stolicy Polski, czyli Krako-

wa, gdzie zwi¹zany z lewic¹

urzêduj¹cy prezydent Jacek

Majchrowski rozniós³ w py³ w

drugiej turze kandydata Platfor-

my Obywatelskiej. ̄ eby by³o cie-

kawiej, z ramienia PO startowa³

nie byle kto, tylko wojewoda ma-

³opolski, a swoim autorytetem

wsparli go m.in. Donald Tusk i

Jaros³aw Gowin. Nawet to oka-

za³o siê jednak za ma³o na po-

pularnego Majchrowskiego i tym

sposobem bêdzie on rz¹dzi³ w

prawicowym Krakowie ju¿ trze-

ci¹ kadencjê. PO musi zacisn¹æ

zêby i prze³kn¹æ gorycz pora¿ki

- po raz kolejny zreszt¹.

Na szczêœcie dla nich uda³o

im siê jej unikn¹æ w £odzi, gdzie

kandydatka z PO, pose³ Hanna

Zdanowska walczy³a z Dariu-

szem Joñskim z SLD i ostatecz-

nie zwyciê¿y³a stosunkiem 60

do 40% g³osów. Tutaj Platforma

rzuci³a jednak na szalê wszyst-

kie swoje si³y i do £odzi wys³a³a

ze wsparciem najwiêksze auto-

rytety: Donalda Tuska i Hannê

Gronkiewicz-Waltz. Ma³o tego,

przesz³o im nawet obrzydzenie

do PiS-u i z radoœci¹ skorzysta-

li z poparcia kandydata tej partii

Witolda Waszczykowskiego,

który w pierwszej turze otrzyma³

15% g³osów. Platformie sprzy-

ja³a nawet pogoda, bo padaj¹-

cy kilka dni wczeœniej œnieg spa-

rali¿owa³ miasto. Pech chcia³,

¿e za walkê z zim¹ odpowie-

dzialny by³ wiceprezydent Joñ-

ski, wiêc jego konkurentka wy-

korzysta³a to w kampanii bez li-

toœci. 40% poparcie m³odego

kandydata SLD to i tak to

ogromny sukces i dowód na to,

¿e o poparcie w samorz¹dzie

mog¹ skutecznie walczyæ nie

tylko pierwszoligowi politycy.

Nic nie przeszkodzi³o za to

w zwyciêstwie kandydata So-

juszu Lewicy Demokratycznej

Krzysztofa Matyjaszczyka w…

Czêstochowie. M³ody pose³

rozgromi³ kandydatkê PO Iza-

belê Leszczynê, otrzymuj¹c

ponad 70% g³osów! Brawo -

nic dodaæ, nic uj¹æ.

Takich miast i pojedynków w

skali kraju by³o wiele i ich roz-

strzygniêcia czêsto nie by³y po

myœli rz¹dz¹cej Platformy Oby-

watelskiej. Czy¿by wyborcy

wziêli sobie do serca has³o wy-

borcze PO, ¿e samorz¹d powi-

nien byæ „z dala od polityki”? Na

to wychodzi, aczkolwiek szko-

da, ¿e niestety nie wszêdzie.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy

Rady Miasta Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

II tura
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Serdecznie dziêkujê wszystkim Wyborcom

Pragi i Bia³o³êki, którzy oddaj¹c g³os na moj¹ osobê

w ostatnich wyborach samorz¹dowych,

ponownie obdarzyli mnie swoim zaufaniem.

Zapewniam Pañstwa, ¿e Wasz g³os

nie bêdzie zmarnowany.

    Z wyrazami szacunku

     Zbigniew Cierpisz

Radny m.st. Warszawy

zbigniewcierpisz@op.pl

Pó³kolista ³awa we wnêce i

stolik zachêcaj¹ mieszkañców

do spotkañ, rozmów, nawi¹zy-

wania kontaktów.

Dziêki nowemu wystrojowi

hol upodobni³ siê do statku ko-

smicznego. 4 grudnia wra¿enie

to spotêgowa³o pojawienie siê

goœci w z³otych kombinezonach

kosmicznych: Paw³a Althame-

ra i jego towarzyszy z ubieg³o-

rocznej wyprawy do Brukseli.

Dziesiêæ lat temu Pawe³ Althamer o¿ywi³ budynek przy Krasnobrodzkiej 13, zachêcaj¹c miesz-

kañców do zapalenia w oknach œwiate³ tak, by utworzy³y wielki napis „2000”. Teraz, z jego

inicjatywy nast¹pi³a metamorfoza holu na parterze i klatki schodowej tego budynku. Kiedyœ

by³a tu naprawa rowerów, potem miejsce popijawek i k³ótni. Teraz wszystko siê zmieni³o. Po-

wierzchnia holu zosta³a znacznie powiêkszona, œciany pokry³a srebrna farba, na suficie zawi-

s³o 11 lustrzanych kul, na jednej ze œcian – srebrne skrzynki pocztowe. Druga œciana sta³a siê

galeri¹ ze zdjêciami, wykonanymi przez mieszkañca tego bloku – Wies³awa NiedŸwieckiego,

opatrzonymi przes³aniem: „Niech o¿yj¹ wspomnienia lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Dla wielu z

nas to lata m³odoœci lub dzieciñstwa. Zobaczmy, jak wygl¹da³o to miejsce i Bródno 20 lat wstecz.”

„Klatka sta³a siê artystycz-

na. Cz³owiekowi robi siê we-

selej na duszy, gdy w blokow-

cu z wielkiej p³yty powstaje

taki artystyczny k¹cik. Wa¿ne,

¿e artyœci siêgaj¹ do korzeni,

¿e wraca siê, by uszczêœliwiæ

s¹siadów, umiliæ im ¿ycie. Dla

mnie jest to bardzo wa¿ne, bo

pamiêtam czas, gdy Pawe³ Al-

thamer i moje dzieci tu siê wy-

chowywa³y” – mówi pani Ania.

Wystrój imponuj¹cy, trochê jak

kwiatek do ko¿ucha – ocenia jed-

na z mieszkanek. Jej s¹siad tro-

chê siê obawia, czy ktoœ nie ze-

chce tego zniszczyæ; uspokaja

go fakt zainstalowania kamery.

Transformacja holu wymaga-

³a wielu starañ. Potrzebna by³a

zgoda wszystkich mieszkañców.

Pawe³ Althamer i Wies³aw Nie-

dŸwiecki wraz z Magd¹ Matern¹

z Fundacji Open Art Projects od-

wiedzili 260 mieszkañ, zbieraj¹c

podpisy. Przestrzeñ zaprojekto-

wa³ architekt Jakub Szczêsny. O

fundusze z Urzêdu Dzielnicy

Targówek skutecznie zabiega³

Wydzia³ Kultury. Instalacja na

Krasnobrodzkiej 13, podobnie

jak lot do Brukseli, wpisuje siê w

cykl projektów „Wspólna spra-

wa”, realizowanych przez Fun-

dacjê Open Art Projects. Ma za-

chêcaæ mieszkañców do spê-

dzania czasu w holu i dbania o

wspóln¹ przestrzeñ. Dla autora

pomys³u jest Ÿród³em satysfak-

cji, ale tak¿e kolejnych wyzwañ.

Jedno z nich to projekt rzeŸby w

drewnie, który aktualnie realizu-

je za granic¹. Bêdzie to plac za-

baw w koœciele katolickim – po-

³¹czenie ambony, konfesjona³u

i zje¿d¿alni. O tym projekcie i –

szerzej – o roli twórcy w sztuce

wspó³czesnej, Pawe³ Althamer

obieca³ opowiedzieæ na naszych

³amach po powrocie do kraju.

      K.

Czytelnikom i Sympatykom

pogodnych Œwi¹t

w blasku

Gwiazdy Betlejemskiej

¿yczy

zespó³ redakcyjny

Nowej Gazety Praskiej

Pawe³ Althamer "Staircase" (2010)

fot. Micha³ Materna / Open Art Projects

VII Warszawskie Spotkanie Wigilijne

Tradycyjne potrawy wigilijne: bigos, pierogi z kapust¹

i grzybami, karp sma¿ony, upominki dla warszawiaków,

s³odycze i op³atek. Konkursy i zabawy dla najm³odszych.

Zapraszamy wszystkich mieszkañców na te i wiele innych

atrakcji w niedzielê, 19 grudnia, w godz. 11-15 na Plac

Teatralny, na VII Warszawskie Spotkanie Wigilijne.

Polskie Bractwo Gutenberga poka¿e jak czerpaæ papier. Ar-

tyœci plastycy poprowadz¹ œwi¹teczne warsztaty - uczestnicy

w³asnorêcznie zrobi¹ kartki œwi¹teczne, choinki ze styropianu,

stroiki, pomaluj¹ bombki. Na placu Teatralnym pojawi¹ siê tak-

¿e Œw. Miko³aj i Œnie¿ynka, którzy przygotuj¹ dla dzieci konkur-

sy, zabawy i prezenty. Bêdzie mo¿na równie¿ skorzystaæ z po-

rad prawnych studentów UKSW, a dziêki Stra¿y Miejskiej po-

znaæ zasady bezpieczeñstwa. A wszystko to przy wystêpach

m.in. Akademii Niebiañskich Rytmów, Chóru Politechniki War-

szawskiej, Zespo³u Regau. Imprezê poprowadzi Mariusz Dorot.

Program: godz. 11:00 – Akademia Niebiañskich Rytmów;

11:30 – Chór Politechniki Warszawskiej; 12:00 – Orkiestra z

Chmielnej; 12:30 – Zespó³ Regau; ok. 13.00 – sk³adanie

¿yczeñ; 13:15 – koncert grupy „Oldboys” Zespo³u Pieœni i Tañ-

ca Politechniki Warszawskiej; 13:50 - Warszawski Chór Miê-

dzyuczelniany; 14:15 - Fina³ – Warszawski Chór Miêdzyuczel-

niany, Akademia Niebiañskich Rytmów.

Rzeczywiœcie, ustawa o

œwiadczeniach rodzinnych

przewiduje, i¿ z tytu³u urodze-

nia siê ¿ywego dziecka przy-

znaje siê jednorazow¹ zapomo-

gê w wysokoœci 1000 z³ na jed-

no dziecko (tzw. becikowe).

Jednorazowa zapomoga przy-

s³uguje matce lub ojcu dziecka,

opiekunowi prawnemu albo

opiekunowi faktycznemu dziec-

ka - niezale¿nie od wysokoœci

dochodów. Wniosek o wyp³atê

jednorazowej zapomogi sk³ada

siê w terminie 12 miesiêcy od

dnia narodzin dziecka, a w przy-

padku, gdy wniosek dotyczy

dziecka objêtego opiek¹

prawn¹, opiek¹ faktyczn¹ albo

dziecka przysposobionego - w

terminie 12 miesiêcy od dnia

objêcia dziecka opiek¹ albo

przysposobienia nie póŸniej ni¿

do ukoñczenia przez dziecko

18. roku ¿ycia. Wniosek z³o¿o-

ny po terminie nie zostanie roz-

patrzony. „Becikowe” przys³u-

guje, je¿eli kobieta pozostawa-

³a pod opiek¹ medyczn¹ nie

póŸniej ni¿ od 10 tygodnia ci¹-

¿y do porodu. Ostatni warunek

wzbudza³ jednak liczne kontro-

wersje, dlatego te¿ wprowadzo-

ne zosta³y zmiany, które zak³a-

daj¹, i¿ do 31 grudnia 2011

roku, „becikowe” przys³uguje po

przedstawieniu zaœwiadczenia

lekarskiego lub zaœwiadczenia

wystawionego przez po³o¿n¹,

potwierdzaj¹cego co najmniej

jedno badanie kobiety w okre-

sie ci¹¿y przez lekarza gineko-

loga lub po³o¿n¹. Konkluduj¹c:

aby otrzymaæ tzw. becikowe,

Sztuka na Krasnobrodzkiej 13

„Becikowe”
Prawnik radzi

Jestem w ci¹¿y. Termin porodu wyznaczony mam na 20

grudnia. Wiem, ¿e po urodzeniu dziecka mo¿na otrzymaæ

„becikowe”. Czy trzeba sk³adaæ jakiœ wniosek, czy pieni¹dze

powinny byæ mi przyznane „z urzêdu”? Czy trzeba spe³niaæ,

jakieœ szczególne warunki, aby otrzymaæ becikowe, np.

niskie dochody itp.?                                                Marta K.

nale¿y z³o¿yæ odpowiedni wnio-

sek w urzêdzie gminy w³aœci-

wym ze wzglêdu na miejsce za-

mieszkania, do³¹czaj¹c do nie-

go kopiê dokumentu to¿samo-

œci osoby ubiegaj¹cej siê o

œwiadczenie, skrócony akt uro-

dzenia dziecka, oœwiadczenie,

¿e drugi z rodziców nie otrzyma³

„becikowego” oraz zaœwiadcze-

nie, o którym mowa powy¿ej.

Podstawa prawna: Ustawa o

œwiadczeniach rodzinnych z

dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U.

Nr 228, poz. 2255), Ustawa z

dnia 5 marca 2010 r. o zmianie

ustawy o œwiadczeniach rodzin-

nych oraz ustawy o œwiadcze-

niach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze œrodków publicznych

(Dz. U. Nr 50, poz. 301)

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Radzymiñska 34 lok. 6,

tel. 22 215-69-84, 22 698-22-19

kom. 500-020-048, 515-134-071

Zrób zdjêcie

Do 17 grudnia mo¿na

wysy³aæ, wykonane telefonem

komórkowym, zdjêcia na kon-

kurs „Praga w komie”. Prace

w formie JPG o wymiarach

minimum 1200x1600 pikseli

w plikach nie przekraczaj¹cych

1MB, nale¿y wys³aæ na adres:

wilenska@mediadem.pl


