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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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SK£AD FABRYCZNY

Inwestycja „Osiedle Oliwska”po³o¿ona na warszawskim Targówku. Przy skrzy¿owaniu ulic
Oliwskiej i Po¿arowej.

Szczegó³owych informacji udziela Biuro Sprzeda¿y:
tel./fax. 022 474-58-08; tel. kom. 609-374-981, 605-891-220
www.prk7nieruchomoœci.com.pl; e-mail: biurosprzedazy@prk7.com.pl

GOTOWE MIESZKANIA

ceny mieszkañ 5500-7000 z³/m2

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 22 614 48 55, 22 614 48 53, 602 619 939
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www.demeter.com.pl

GINEKOLOGIA

♦♦♦♦♦ wymra¿anie nad¿erek

♦♦♦♦♦ leczenie hormonalne:

bezp³odnoœæ,     antykoncepcja,     menopauza

♦♦♦♦♦ prowadzenie ci¹¿y

- wczesne wykrywanie wad p³odu

ul. Bia³ostocka 7

tel. 22 619-81-94

Nie korzystaj¹
z drogi technologicznej

Zarz¹d Dróg Miejskich do
dziœ nie ustawi³ odpowiednich

znaków, choæ ju¿ 5 paŸdzier-
nika radny Wojciech Tumasz

z³o¿y³ w tej sprawie arkusz

interwencyjny (na wniosek
mieszkañców), zaœ burmistrz

Pomimo wybudowania drogi technologicznej dla

ciê¿kich pojazdów, kieruj¹cych siê na budowê oczysz-
czalni Czajka te – w dalszym ci¹gu – poruszaj¹ siê po

nieprzystosowanych do takiego ruchu ulicach, nisz-

cz¹c je, nara¿aj¹c mieszkañców na niebezpieczeñstwo
i zak³ócaj¹c spokój.

Piotr Smoczyñski do³¹czy³ ów
arkusz do pisma skierowane-

go 12 paŸdziernika do ZDM.

Wojciech Tumasz zapropo-

nowa³ ustawienie dodatkowe-
go znaku zakazu wjazdu sa-

mochodów ciê¿arowych na

ulicy Przylesie, za lewoskrê-

tem prowadz¹cym z tej ulicy

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!

Sejmik Województwa Mazowieckiego za-

decydowa³, ¿e Szpital Bródnowski jako pierw-
szy na Mazowszu zostanie spó³k¹ prawa han-

dlowego, w której 100% udzia³ów bêdzie mieæ
mazowiecki samorz¹d. Pozwoli to na przejê-

cie 140-milionowego d³ugu szpitala. Uchwa-

³a sejmiku o likwidacji ZOZ uprawomocni siê
za 3 miesi¹ce.

Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdro-
wia bêd¹ nadal g³ównym Ÿród³em dochodu,

co oznacza, ¿e szpital jako spó³ka bêdzie za

Szpital Bródnowski po nowemu
darmo przyjmowaæ pacjentów. Gdy jednak

skoñcz¹ mu siê pieni¹dze z kontraktu z NFZ,
mo¿e za¿¹daæ op³aty. Wolno mu te¿ wynaj¹æ

sale operacyjne, które teraz popo³udniami
stoj¹ puste, i legalnie wprowadziæ cennik. Pa-

cjent bêdzie móg³ zap³aciæ i szybciej dostaæ

siê na badania lub wizytê u lekarza.

Oprócz Szpitala Bródnowskiego w³adze

Mazowsza zamierzaj¹ przekszta³ciæ w spó-
³kê konstanciñski Stocer oraz Wojewódzkie

Centrum Stomatologii przy Nowym ZjeŸdzie
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Postêp w medycynie akademickiej jest niepodwa¿alny,

lekarze czêsto dokonuj¹ cudu. Jednak w leczeniu bólu
krêgos³upa bywa ró¿nie. Warto korzystaæ z metod od dzie-

si¹tek lat stosowanych, a dziœ uznawanych nawet przez

wiele œrodowisk lekarskich. Warunkiem jest jednak, by byli
to ludzie maj¹cy doœwiadczenie i pozytywne efekty leczenia.

W dolegliwoœciach krêgos³upa œrodki przeciwbólowe, ste-
rydy, blokady itp. tylko przyæmi¹ ból, nie likwiduj¹c jego przy-

czyny nawet na krótko. Nie ma tabletki, która „ustawi” krêgi
na w³aœciwym po³o¿eniu, je¿eli np. usun¹³ siê dysk, a wiêza-

d³a uciskaj¹ okreœlone pnie nerwowe.

To na ogó³ walka z wiatrakami, a czêsto du¿e uboczne

dzia³ania, które te¿ trzeba leczyæ, znów lekami.

Przy chorym krêgos³upie mo¿e te¿ boleæ nie tylko krêgo-

s³up, ale inne organy, zmuszaj¹c do kolejnych wizyt u lekarzy,

badañ, leków. W takich przypadkach wystarczy zaj¹æ siê krê-
gos³upem, upewniaj¹c siê, ¿e powodem bólu jest w³aœnie on.

Kolejny ju¿ raz informujemy Czytelników o renomowanym
oœrodku medycznym NATURMED, w którym od ponad 20 lat

przyjmuje zespó³ doskona³ych specjalistów, manualnie lecz¹-
cych krêgos³upy.

Jednym z nich jest p. Lucjan Zgorza³ek, który pracuje tu ju¿ od
17 lat. Zaczyna³ 34 lata temu u boku swojego ojca-krêgarza, któ-
rego wówczas bardzo cenili lekarze. Wkrótce p. Lucjan zacz¹³

pracê w spó³dzielni lekarskiej IZIS. Bardzo szybko wœród lekarzy
zdoby³ sobie opiniê „per³a krêgarstwa w najlepszym wydaniu”.

Do dziœ opinia o nim jest przekazywana nastêpnym lekarzom,

którzy z w³asnymi problemami przyje¿d¿aj¹ do Naturmedu
leczyæ siê u p. Lucjana, przysy³aj¹ tu swoich pacjentów.

Obecnie jest bardzo du¿o najró¿niejszych miejsc, gdzie
pracuj¹ „uzdrawiacze”. Og³aszaj¹ siê niemal w ka¿dej dziel-

nicy i gazecie - a jednak opinia o Naturmedzie i p. Lucjanie

Zgorza³ku przyci¹ga ludzi z odleg³ych dzielnic, a nawet
innych miast.

Pan Zgorza³ek (pozostali specjaliœci Naturmedu równie¿)

wymaga przynoszenia badañ lekarskich, RTG, rezonansu,
wszystkich, jakie pacjent ma z ostatnich czterech lat.

Mo¿na skorzystaæ równie¿ z konsultacji kwalifikacyjnej-
bezp³atnej i ju¿ na miejscu omówiæ szczegó³y, by móc podj¹æ
decyzjê leczenia - wystarczy zadzwoniæ.

A oto kilka wypowiedzi wpisanych do ksiêgi Naturmedu:

„...pracowa³am uczciwie ca³e ¿ycie, a dziœ z przykroœci¹

stwierdzam, ¿e to, czego doœwiadczam w leczeniu, to chyba
ukryta eutanazja: uzyskaæ zapis do lekarza, potem skierowa-
nie na badania oraz leczenie graniczy z cudem. Wielomie-
siêczne terminy lub wcale. A ból jest dziœ!

Gdyby nie p. Lucjan Zgorza³ek - mog³abym pomocy nie
doczekaæ, a dziêki niemu wróci³am do pe³nej sprawnoœci -

chodzê bez laski, choæ u¿ywa³am jej ponad rok.”

Wac³awa Tokiñska l. 71

„ogromny ból, drêtwia³y mi rêce, córka mnie czesa³a i ubie-
ra³a. Wci¹¿ nowe leki - metoda prób i b³êdów. Zniszczy³am
w¹trobê i nerki, z niskiego ciœnienia wesz³am w nadciœnienie.
By³am w szpitalu, potem w sanatorium. Bez skutku.

Dopiero pomoc p. Zgorza³ka wyzwoli³a mnie z bólu - to bez
cienie przesady cz³owiek nadzwyczajny.”

Maria z Sochaczewa l.49

 „nikomu bym nie uwierzy³, gdybym nie doœwiadczy³: bez
leków p. Zgorza³ek zlikwidowa³ mi ból bioder i barku. Nie

mog³em siedzieæ, prowadziæ samochodu, z trudem le¿a³em.
Spa³em po 1-2 godziny! Przy stole jad³em stoj¹c, najmniej
bolesne by³o - o dziwo - chodzenie. Koszmar. A jednak p.
Zgorza³ek dokona³ rewelacji! Jego umiejêtnoœci zachwycaj¹!

Wac³aw Lisiecki l.53

„Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze by³em oburzony tego typu
praktykami. Dziœ jednak chylê czo³a przed p. Lucjanem. Pracujê
w szpitalu, mam dostêp do wielu metod leczenia z fizykoterapi¹
wy³¹cznie. Nie pomog³em sobie jednak. Pomóg³ mi dopiero p.

Lucjan. Poszerzy³ mi spojrzenie i podejœcie do bólu spowodowa-
nego chorym krêgos³upem. Jest rzeczywiœcie szalenie rozs¹dny,
skuteczny, z ogromnym wyczuciem. Gratulujê i dziêkujê.”

Internista l.55

Pan L. Zgorza³ek jest nie w¹tpliwie czo³owym polskim spe-

cjalist¹. Ponad 34 lata doœwiadczenia mówi¹ same za siebie.

Oœrodek Medycyny Naturalnej Naturmed

ul. Koronacyjna 15, Ursus - Go³¹bki

tel. 22 662-49-07 lub 604-092-007

Zapisy pon.-pt. 9.00-17.00

LIKWIDACJA BÓLÓW KRÊGOS£UPA
Oœrodek Medycyny Manualnej

Modernizacjê i przebudowê
tej przychodni rozpoczêto w
2008 roku, po otrzymaniu do-
finansowania z bud¿etu m.st.
Warszawy, za poœrednictwem
Biura Polityki Zdrowotnej. Ob-
rys zewnêtrzny budynku zo-
sta³ zachowany. Wewn¹trz
dobudowano trzon windowy.
Pomieszczenia pracowni dia-
gnostyki laboratoryjnej i jej za-
plecza przebudowano w no-
woczesny kompleks laborato-
ryjny. Wyodrêbniono porad-
nie: ginekologiczn¹ i stoma-
tologiczn¹. Przygotowano po-

dokoñczenie ze str. 1 mieszczenia dla poradni pul-
monologicznej i ftyzjatrycznej.

Ze œrodków bud¿etu m.st.
Warszawy, za poœrednictwem
Biura Polityki Spo³ecznej, przy-
ziemn¹ czêœæ przychodni prze-
budowano na poradniê lecze-
nia uzale¿nieñ, z w³asnym wej-
œciem i odrêbn¹ rejestracj¹.
Pacjenci maj¹ do dyspozycji
gabinet pierwszego kontaktu,
gabinet lekarski, pokoje tera-
pii indywidualnej, sale terapii
grupowej, sanitariaty, pomiesz-
czenia gospodarcze. Zapo-
trzebowanie na us³ugi dzia³a-
j¹cej od marca 2009 r. poradni

uzale¿nieñ przeros³o wszelkie
oczekiwania.

Poradnie na Rembieliñskiej 8
wzbogaci³y siê w nowoczesny
sprzêt, gabinety wyposa¿ono w
meble medyczne. Personel
przychodni otrzyma³ komforto-
we pomieszczenia socjalne.

Uroczystego przeciêcia wstê-
gi w holu zmodernizowanego
obiektu dokonali wspólnie z dy-
rektorem Micha³em Kaweckim
przedstawiciele Urzêdu m.st.
Warszawy: Karolina Marczyk -
Rokiciñska - pe³nomocnik pre-
zydenta ds. spo³ecznych, Bog-
dan Jasko³d - dyrektor Biura Po-
lityki Spo³ecznej, Dariusz Hajdu-
kiewicz z Biura Polityki Zdrowot-
nej, Andrzej Kicman - dyrektor
Biura Administracyjnego oraz
Marcin Hofman - przewodnicz¹-
cy komisji zdrowia Rady War-
szawy i Grzegorz Zawistowski -
burmistrz Dzielnicy Targówek.

Ksi¹dz pra³at Marcin Wój-
towicz z Dekanatu Targówka
poœwiêci³ i pob³ogos³awi³
przychodniê, a potem – po-
szczególne poradnie. Wcze-
œniej by³ tu pacjentem; na tej
podstawie wyrazi³ opiniê, ¿e
w przychodni czuje siê bez-
poœredni¹, ciep³¹ relacjê miê-
dzy lekarzami i pacjentami.

„Jesteœmy nastawieni
szczególnie na ludzi star-
szych; chcemy zaj¹æ siê ich
problemami” - zapewni³ dyrek-
tor Micha³ Kawecki. Wœród
osi¹gniêæ ubieg³ego roku wy-
mieni³ uruchomienie Poradni
Geriatrycznej przy ul. Pobo-
rzañskiej 6. W poniedzia³ki
przyjmuje pacjentów lekarz
geriatra – jeden z piêciu w
Warszawie lekarzy tej specjal-
noœci. W 2009 roku nawi¹za-
na zosta³a wspó³praca z grup¹
kobiet po mastektomii, które
zorganizowa³y Ko³o Amazo-
nek. W ka¿dy pi¹tek w godz.
17 – 19 w pokoju nr 121 Przy-
chodni Rejonowo-Specjali-
stycznej przy Poborzañskiej 6
Ko³o Amazonek zaprasza ko-
biety z rozpoznanym nowo-
tworem piersi – przed, w trak-

cie i po leczeniu. Kontakt te-
lefoniczny – nr 22 519 85 24.

Przy okazji otwarcia zmo-
dernizowanej przychodni, kie-
rownictwo i pracownicy SZP-
ZLO zachêcaj¹ mieszkañców,
by w 2010 roku czêœciej za-
gl¹dali tu – profilaktycznie.
Realizowane bêd¹ zadania z
zakresu promocji zdrowia dla
m³odzie¿y i doros³ych (w tym
szczególnie dla kobiet w ci¹-
¿y), m.in. „Zdrowa mama i ja”
oraz „Szko³a Rodzenia dla
Mamy i Taty”. Szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ
telefonicznie pod numerem
22 811 42 91 wewn. 105.

Na modernizacjê i przebu-
dowê czekaj¹ Przychodnie
przy ul. £ojewskiej 6, Tykociñ-
skiej 32/34 oraz Majowej 4.
Dyrektor Kawecki poinformo-
wa³, ¿e Rada Spo³eczna SZP-
ZLO Warszawa-Bródno pod-
jê³a uchwa³ê, obliguj¹c¹ do
podjêcia intensywnych dzia-
³añ, zwi¹zanych z uruchomie-
niem Centrum Seniora. Wi¹-
¿e siê to z wykupem nierucho-
moœci przy ul. Œwidnickiej 6A.

Doceniaj¹c dzia³ania na
rzecz seniorów, Oddzia³ Rejo-

nowy Warszawa Targówek Pol-
skiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów wyst¹-
pi³ do Zarz¹du G³ównego PZE-
RiI o nadanie Z³otej Odznaki
Honorowej Samodzielnemu
Zespo³owi Publicznych Zak³a-
dów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Bródno.

Funkcjonowanie Przychodni,
zmodernizowanej kosztem 8,5
mln z³ ze œrodków Urzêdu Mia-
sta i ZOZ Bródno, od pierwsze-
go dnia utrudnia brak miejsc
parkingowych. Do wejœcia nie
mo¿e podjechaæ nawet karetka
pogotowia ratunkowego.          K.

„Oddajemy przychodniê, na dziœ – najnowoczeœniejsz¹
w Warszawie. Spe³nia ona wszystkie wymagania europej-
skie w zakresie funkcjonowania i architektury” - powie-
dzia³ 15 stycznia Micha³ Kawecki, dyrektor Samodzielne-
go Zespo³u Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwarte-
go Warszawa-Bródno, podczas uroczystego otwarcia –
po zakoñczonej modernizacji – Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej przy ul. Rembieliñskiej 8.

Modernizacja dla zdrowia
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ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 22 674 29 29

22 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

Lekarze

�

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- korony porcelanowe 390 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko szpitala Bródnowskiego)
NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

ZABAWA
KARNAWA£OWA

(6 lutego)

ORKIESTRA NA ̄ YWO

22 679-36-30
603-956-654

do tamtejszego hipermarketu.
W celu poinformowania - od-
powiednio wczeœniej - kierow-
ców samochodów ciê¿aro-
wych o fakcie obowi¹zywania
znaku zakazu, zaproponowa³
i rozrysowa³ znaki, które nale-
¿a³oby umieœciæ na Modliñskiej
przed skrzy¿owaniem z Prz¹-
œniczek, od po³udnia  i od pó-
³nocy. Jako ¿e  droga technicz-
na prowadz¹ca do oczyszczal-
ni œcieków Czajka odchodzi od
jezdni serwisowej ulicy Modliñ-
skiej, nale¿a³oby na wysoko-
œci przejœcia dla pieszych przy
stacji benzynowej (przejœcie z
sygnalizacj¹ œwietln¹) przebu-
dowaæ zjazd z Modliñskiej na
tê drogê serwisow¹, tak, aby
mo¿liwy by³ bezproblemowy
skrêt samochodów ciê¿aro-
wych z Modliñskiej na tê dro-
gê serwisow¹, zaœ na samej
Modliñskiej ustawiæ znak pro-
wadz¹cy na tê drogê. Radny

Nie korzystaj¹
z drogi technologicznej

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

zaproponowa³ usuniêcie z dro-
gi serwisowej (na odpowied-
nim odcinku) progów zwalnia-
j¹cych, które sprawiaj¹, ¿e
przeje¿d¿aj¹ce przez nie ciê¿-
kie pojazdy generuj¹ spory ha-
³as. Kolejna propozycja to od-
powiednie oznakowanie drogi
technicznej na skrzy¿owaniu
Modliñskiej z Przyrzeczem.
Mo¿na powiedzieæ – rozwi¹za-
nia podane na widelcu. Bur-
mistrz Smoczyñski w swoim pi-
œmie wspar³ propozycje radne-
go i zapytywa³, czy ZDM dys-
ponuje œrodkami na remonty
dróg zniszczonych przez ciê¿-
kie pojazdy doje¿d¿aj¹ce do
Czajki.

27 listopada do Gra¿yny
Lendzion, dyrektora ZDM, tra-
fi³o zapytanie radnego Tuma-
sza o  losy paŸdziernikowego
monitu burmistrza – bez odpo-
wiedzi. 15 grudnia burmistrz
Smoczyñski wystosowa³ kolej-
ne pismo z proœb¹ o odpowied-
nie oznakowanie dojazdu
drog¹ technologiczn¹. Do dziœ
wszystkie monity pozostaj¹
bez odpowiedzi, znaki nie zo-
sta³y ustawione, a samochody
ciê¿arowe jak jeŸdzi³y ulic¹
Przylesie, tak je¿d¿¹.        (egu)

Wolno miel¹ce m³yny spra-
wiedliwoœci wreszcie wyda³y
werdykty. Werdykty ostatecz-
nie zamykaj¹ce spory sprzed
trzech lat na Pradze. Co z
nich wynika? Po pierwsze,
nikt ju¿ nie mo¿e podwa¿aæ
faktu, i¿ pod nieobecnoœæ le-
galnie wybranej przewodni-
cz¹cej rady Alicji D¹browskiej
nie mo¿na by³o kontynuowaæ
sesji i dokonywaæ jakichkol-
wiek czynnoœci prawnych, co
w 2006 roku uczynili radni PiS
i Wspólnoty Samorz¹dowej.
Po drugie, s¹dy wyda³y orze-
czenie wa¿ne dla innych
dzielnic na przysz³oœæ, ¿e
Wojewoda nie ma prawa nad-
zoru nad uchwa³ami rad
dzielnic; ma je jedynie Rada
Warszawy. Sta³o siê wiêc to,
czego specjaliœci prawa sa-
morz¹dowego siê spodzie-
wali. Lecz czas bieg³ nieub³a-
ganie, gdy m³yny mieli³y - mi-
nê³o trzy lata.

W tym czasie radni dzielni-
cy Praga Pó³noc pracowali w
komisjach, opiniowali projek-
ty uchwa³ Rady Warszawy i
podejmowali w³asne stanowi-
ska. W œwietle wydanych wy-
roków s¹dowych wszystkie te
czynnoœci sta³y siê w¹tpliwe
prawnie. By temu zaradziæ,
Prezydent Warszawy posta-
nowi³a, i¿ radni Pragi Pó³noc
zbior¹ siê ponownie na sesji
o numerze dwa, która nigdy
legalnie siê nie zakoñczy³a i
dokonaj¹ ponownie wyboru
przewodnicz¹cego rady oraz
poddadz¹ procesowi konwa-
lidacji (czyli nadadz¹ ponow-
nie moc prawn¹) te uchwa³y,
które winny pozostawaæ w
obiegu prawnym. Atmosferê

przed sesj¹ ju¿ mo¿na by³o
nazwaæ wybuchow¹. Wszyst-
kie si³y polityczne œci¹gnê³y
odwody. Pos³owie na Sejm
RP, radni miasta to nader
rzadki widok na normalnych
sesjach rad dzielnic. 5 stycz-
nia na praskiej sesji byli i sku-
tecznie zagrzewali swoje huf-
ce do boju.

Sesjê w imieniu Pani Pre-
zydent otworzy³ zastêpca dy-
rektora jej gabinetu Jaros³aw
JóŸwiak i od razu mu siê do-
sta³o. Gdzie s¹ pana upowa¿-
nienia - pytali radni PiS, dla-
czego tylko zastêpca dyrek-
tora, a nie prezydent - buczeli
radni PWS. Spory procedu-
ralne, których g³ównym adre-
satem by³ adwokat Adam Ja-
roszyñski, trwa³y prawie czte-
ry godziny. By³o wszystko:
wzajemne oskar¿enia, cyto-
wanie wyroków s¹dowych,
odwo³ywanie siê do prece-
densów itp. itd., atmosfera za
nic nie chcia³a siê roz³ado-
waæ, mimo licznych przerw.
Zaczê³o siê uspokajaæ, gdy
odjecha³y kamery telewizyj-
ne. Wtedy to dokonano po-
nownego wyboru przewodni-
cz¹cego pó³nocnopraskiej
rady, zosta³a ni¹, czego mo¿-
na by³o siê spodziewaæ, pe-
³ni¹ca ju¿ tê funkcjê El¿bieta
Kowalska-Kobus.

Nowa przewodnicz¹ca
wkrótce po swoim wyborze
rozpoczê³a mozolny proces
konwalidacji ponad 160
uchwa³ rady dzielnicy, które
zosta³y podjête w latach 2006
–2009, a które winny pozostaæ
w obiegu prawnym. Proces
ponownego ich g³osowania
trwa³ ponad dwie godziny.

Kolejna sesja praskiej rady
o numerze III odby³a siê 14
stycznia. Trwa³a niespe³na
godzinê. Nikt ju¿ na niej nie
próbowa³ podwa¿aæ legalno-
œci podejmowanych przez
radê decyzji. Rada zmieni³a
sieæ szkó³ ponadgimnazjal-
nych na terenie Pragi, wyga-
szaj¹c tzw. martwe szko³y
mieszcz¹ce siê w budynku
przy Targowej 86, w których
nie ma ju¿ uczniów, dokona³a
zmian w mikroprogramie rewi-
talizacji dzielnicy, poszerzaj¹c
go o nowe zadania m.in. re-
witalizacjê budynków by³ego
szpitala na Brzeskiej czy te-
renu w obszarze Wojnicka,
Kawêczyñska, Otwocka oraz
podjê³a decyzjê o przekaza-
niu Pa³acyku Konopackiego
przy Strzeleckiej w gestiê sa-
morz¹du wojewódzkiego na
potrzeby Muzeum Literatury.
Po przeg³osowaniu tego
punktu przewodnicz¹ca El¿-
bieta Kowalska-Kobus og³osi-
³a ... przerwê informuj¹c, ¿e o
terminie wznowienia obrad
radni zostan¹ poinformowani,
decyzj¹ t¹ zaskoczy³a wiêk-
szoœæ obecnych na sali. Cdn.

DCH

II i III sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Trzy lata w szeœæ godzin
Zespó³ ̄ ³obków Miasta Sto-

³ecznego Warszawy zorganizo-
wa³ w ¿³obku nr 13 przy ul. Mar-
kowskiej 17a konferencjê pra-
sow¹ na temat drugiej edycji
bezp³atnych warsztatów edu-
kacyjno – szkoleniowych dla
rodziców dzieci do lat trzech i
oczekuj¹cych dziecka oraz pla-
nów zwiêkszenia liczby miejsc
w ¿³obkach warszawskich.

W ramach tej edycji warsz-
tatów, zajêcia odbywaj¹ w so-
boty pocz¹wszy od 9 stycznia
do 27 listopada 2010 r. w 30
warszawskich ¿³obkach i obej-
muj¹ trzy grupy tematyczne
(w pe³nym cyklu 4 soboty, 32
godziny):

- z umiejêtnoœci wycho-
wawczych (48 warsztatów),

- z zakresu higieny ma³ego
dziecka i profilaktyki wad po-
stawy (46 warsztatów),

- z zakresu prawid³owego
¿ywienia ma³ego dziecka (34
warsztaty).

Na Pradze Pó³noc warszta-
ty odbywaj¹ siê w dwóch ¿³ob-
kach: nr 11 przy ul. Szymanow-
skiego 3a z umiejêtnoœci wy-
chowawczych 20 i 27 lutego i
nr 13 przy ul. Markowskiej 17a
w dniach 8 i 15 maja; z zakre-
su higieny i profilaktyki wad
postawy 27 marca w ¿³obku nr
13 i 9 paŸdziernika w ¿³obku nr
11; z zakresu ¿ywienia - 20 li-
stopada w ¿³obku nr 11. Adre-
sy pozosta³ych ¿³obków w War-
szawie i daty poszczególnych
tematów warsztatów znajduj¹
siê na stronie internetowej
<http://www.zlobki.waw.pl/>

Rodzice lub prawni opieku-
nowie dzieci mog¹ zapisaæ siê
na warsztaty w dowolnym
czasie i nie musz¹ uczestni-
czyæ w ca³ym cyklu zajêæ. Na
czas warsztatów ¿³obki za-
pewniaj¹ bezp³atn¹ opiekê
nad dzieæmi i posi³ek, ale, nie-
stety, p³atny.

¯³obkowa akademia dla rodziców
1,6 miliona z³otych na edukacjê rodziców ma³ych dzieci

i 200 nowych miejsc w ¿³obkach w 2010 roku, a do 2011
roku 510 nowych miejsc w ¿³obkach zapowiada ratusz.

Wnioskodawc¹ projektu pod
nazw¹ „Warszawskie ¿³obki
wspieraj¹ rodzinê w wychowa-
niu. Zdrowe dziecko = zdrowa
rodzina = zdrowe spo³eczeñ-
stwo” jest m.st. Warszawa, zaœ
instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ jest Ze-
spó³ ¯³obków m.st. Warszawy.
Projekt sfinansowany jest ze
œrodków Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego w 85% i ze
œrodków m.st. Warszawy w
15% o ³¹cznym koszcie 1,6 mln
z³. Jest to pierwszy i jak dot¹d
jedyny tego typu projekt w Pol-
sce. Celem tego projektu jest
pomoc rodzinie – podstawowej
komórce spo³ecznej - w zakre-
sie sprawowania prawid³owej
opieki nad dzieckiem. Podsta-
wowe treœci tego projektu to:

- wychowanie dziecka na
wartoœciowego cz³onka wspó-
³czesnego spo³eczeñstwa
poprzez zapobieganie agresji
i patologicznym zachowa-
niom, wspó³dzia³ania  z inny-
mi w swoim œrodowisku, lojal-
noœci¹, solidarnoœci¹ oraz
pomoc¹ s³abszym i potrzebu-
j¹cym  wsparcia  moralnego,
a czêsto materialnego, co
œwiadczy o nieegoistycznej
trosce o innych,

- higiena i profilaktyka wad
postawy oraz w³aœciwa pielê-
gnacja dziecka podczas cho-
roby oraz w ¿yciu codziennym,

- zasady zdrowego ¿ywie-
nia ma³ego dziecka, maj¹ce
wp³yw na prawid³owy jego
rozwój fizyczny oraz zapobie-
ganie oty³oœci lub anoreksji,
co w rezultacie prowadzi do
wychowania zdrowego fizycz-
nie doros³ego cz³owieka.

Do przyczyn zaburzeñ w roz-
woju dziecka spowodowanych

przez œrodowisko rodzinne
nale¿¹ m.in. negatywne style
wychowawcze, niekorzystne
postawy rodziców czy brak za-
spokajania potrzeb. W przeci-
wieñstwie do placówki typu
¿³obek, gdzie wp³ywy s¹ zamie-
rzone, planowane i zorganizo-
wane, oddzia³ywania rodziny na
rozwój umys³owy dziecka  maj¹
czêsto charakter spontaniczny,
nie wynikaj¹cy z okreœlonego
programu dzia³alnoœci  wycho-
wawczej. ¯³obek jako placów-
ka opiekuñczo – wychowaw-
cza, jest wa¿nym czynnikiem
œrodowiskowym wp³ywaj¹cym
na rozwój dziecka. W ¿³obku
dziecko uczy siê funkcjonowa-
nia w grupie spo³ecznej, odpo-
wiedzialnoœci za s³owa i czyny,
nabywa wiadomoœci i umiejêt-
noœci potrzebne do dalszej edu-
kacji w przedszkolu i szkole, co
pozwoli na w³aœciwe przygoto-
wanie do zaistnienia póŸniej w
doros³ym œwiecie.

Warsztaty maj¹ pomóc ro-
dzinom w tych trudnych, od-
powiedzialnych dzia³aniach
kszta³tuj¹cych nowe pokole-
nie naszego kraju.

Do opisu tego projektu trze-
ba dodaæ, co na pewno rodzi-
ców ucieszy najbardziej, ¿e
rozpocznie siê budowa no-
wych ¿³obków na Bielanach i
Pradze Po³udnie. Ponad 90
miejsc bêdzie mia³ nowy
¿³obek nr 38 przy ul. Brechta
14a na Pradze Pó³noc, który
zostanie uruchomiony w IV
kwartale br.                            KS
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Po wojnie z bolszewikami, w
czasopiœmie „Panteon Polski”
Nr 1, wydrukowano fotografiê
Józefa Pi³sudskiego, zrobion¹
pod Kostjuchnówk¹ w lipcu
1916 r. oraz fragmenty jego
przemówieñ z sierpnia 1914 r.

Pod fotografi¹ zamieszczo-
no kilka zwrotek s³ów do pie-
œni „My, Pierwsza Brygada”
oraz informacjê, ¿e autorem
pieœni jest porucznik Tadeusz
Biernacki z 1 pu³ku piechoty
Legionów, pierwsze zwrotki i
refren napisa³ w poci¹gu z
Modlina do obozu w Szczy-
piornej ko³o Kalisza w lipcu
1917 r., nastêpne po odzyska-
niu niepodleg³oœci w 1918 r. w
D¹browie Górniczej.

Wtedy zacz¹³ siê spór o au-
torstwo s³ów do „Brygady”.
Andrzej Ha³aciñski oficer 5 pu-
³ku piechoty Legionów, twier-
dzi³, ¿e on jest autorem trzech
pierwszych zwrotek i refrenu.
Dwie zwrotki i refren u³o¿y³ w
grudniu 1917 r. w Tyrolu, a
trzeci¹ zwrotkê w 1918 r. w
Warszawie, ale siê z tym przez
jakiœ czas nie ujawnia³, chocia¿
mia³ œwiadków.

Sprawa trafi³a do marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, który na-
kaza³ j¹ zbadaæ. Spór trwa³
d³ugo i dopiero w 1939 r. wy-
rokiem s¹du wspó³autorstwo
s³ów do pieœni „My, Pierwsza
Brygada” przyznano Tade-
uszowi Biernackiemu i Andrze-
jowi Ha³aciñskiemu.

Aby opowiedzieæ Czytelni-
kom „Nowej Gazety Praskiej”
w jakich okolicznoœciach po-
wsta³a pieœñ Legionów, o któ-
rej Józef Pi³sudski w 1924 r.
powiedzia³, ¿e jest to „najdum-
niejsza pieœñ, jak¹ kiedykol-
wiek Polska stworzy³a”, trzeba

siê cofn¹æ wspomnieniami do
sierpnia 1914 r. gdy Polska
by³a pod zaborami.

Po wybuchu pierwszej woj-
ny œwiatowej, w Krakowie, nie-
daleko b³oni, w pawilonach po
wystawie ogrodniczej na pla-
cu Oleandry, zbierali siê ochot-
nicy do armii polskiej, organi-
zowanej pod komend¹ Józefa
Pi³sudskiego. Ich celem by³a
walka o woln¹ Polskê.

W dniu 6 sierpnia 1914 r.
wysz³a z Krakowa Pierwsza
Kompania Kadrowa, która
wchodz¹c na ziemiê kieleck¹,
obali³a s³upy zaboru rosyjskie-
go. W dniach nastêpnych wy-
sz³y z Krakowa nowe grupy
ochotników i po dotarciu w re-
jon Kielc, uformowano batalio-
ny strzeleckie o numerach I-VI.
Pod koniec sierpnia 1914 r.
zarejestrowano je w ewidencji
austriackiej pod nazw¹ 1 pu³k
piechoty I Brygada Legionów.

Po bitwach z wojskiem rosyj-
skim, którego coraz wiêcej na-
ciera³o od wschodu na ziemie
polskie, w grudniu 1914 r. strzel-
cy I Brygady Legionów dotarli
do Nowego S¹cza, gdzie nast¹-
pi³a reorganizacja brygady i po-
wsta³y dwa pu³ki strzelców o
numerach 1 i 2, korzeniami siê-
gaj¹ce do sierpnia 1914 r. Za-
rejestrowano je w ewidencji au-
striackiej jako 1 p.p Legionów i
5 p.p Legionów - taka numera-
cja wynik³a z ewidencji austriac-
kiej, poniewa¿ do grudnia 1914
r. powsta³ 2 i 3 p.p Legionów
jako II Brygada i jeden batalion
4 p.p Legionów.

W okresie œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia w 1914 r. strzelcy I
Brygady Legionów stoczyli z
Rosjanami bitwê pod £owczów-
kiem. Od wiosny 1915 r. masze-

rowali na wschód, w ciê¿kich
bojach spychaj¹c armiê ro-
syjsk¹, cofaj¹c¹ siê w kierunku
na Wo³yñ. W czasie bitwy pod
O¿arowem Lubelskim, Józef Pi-
³sudski dla 5 p.p Legionów
nada³ miano „Zuchowaci” za
brawurê i odwagê w bojach.

I Brygada w 1916 r. dotar³a
pod Kostjuchnówkê, gdzie w
wielkiej i d³ugiej bitwie walczy³y
wszystkie brygady i pu³ki pie-
choty Legionów. Na skutek sil-
nego oporu armii rosyjskiej,
w³adze austriackie zarz¹dzi³y
odwrót spod Kostjuchnówki.
Wtedy zwolniono Legiony Pol-
skie ze s³u¿by dla Austrii.

Legioniœci po wycofaniu
spod Kostjuchnówki znaleŸli
siê na obszarach dawnego
zaboru rosyjskiego, gdzie rz¹-
dzili Niemcy i przez kilka mie-
siêcy szkolili siê w niemieckiej
technice wojskowej, broni¹c
ludnoœæ polsk¹, przeœlado-
wan¹ przez pruskich ¿o³nierzy.

W tym czasie polski rz¹d
tymczasowy nie chc¹c rozwi-
jaæ Polskiej Organizacji Woj-
skowej, za³o¿onej przez Józe-
fa Pi³sudskiego, planowa³ for-
mowanie Polskich Si³ Zbroj-
nych pod zarz¹dem Niemców,
którzy obiecywali pomoc go-
spodarcz¹ dla Polski.

Józef Pi³sudski i wielu Le-
gionistów nie zgadzali siê z po-
stanowieniem rz¹du tymcza-
sowego, przewiduj¹c ¿e Pol-
ska stanie siê pañstwem poli-
cyjnym, Niemcy wciel¹ na-
szych ¿o³nierzy i nowych re-
krutów do swojej armii, zniknie
szansa na powstanie wojska
polskiego, niezale¿nego od
mocarstw obcych.

W lipcu 1917 r. dano Legio-
nistom rozkaz z³o¿enia przysiê-
gi na wiernoœæ cesarzom Au-
strii, Niemiec i królowi Polski,
wed³ug roty opracowanej przez
Niemców, co wywo³a³o sprze-
ciw, bo Legioniœci cesarzowi
Austrii ju¿ przysiêgali, a cesa-
rzowi Niemiec przysiêgi nie
chcieli sk³adaæ. Na skutek opo-
ru, Galicjan z przysiêgi zwolnio-
no, Królewiacy z³o¿yli przysiê-
gê i dosz³o w armii polskiej do
podzia³u. Sytuacjê, jaka wtedy
powsta³a, historycy okreœlili
jako „kryzys przysiêgowy”.

Jako pierwszy zaprotesto-
wa³ 5 p.p Legionów „Zuchowa-
tych”, kwateruj¹cy wówczas w
Zegrzu, oficerowie i ¿o³nierze
odmówili z³o¿enia nowej przy-
siêgi, œwiadomi konsekwencji
jaka po tym fakcie mia³a nast¹-
piæ. Ostatni raz dumnie szli w
defiladzie jako 5 p.p Legionów,
w nastêpnym dniu broñ z³o¿yli
na stos, a wtedy:

… „Ziemia jêknê³a kiedy k³a-
dliœmy karabiny i bagnety, jak-
by nas chcia³a zapytaæ, ch³opa-
ki, co wy robicie, oddajecie broñ
Niemcowi? Czym bêdziecie
walczyæ o wolnoœæ Ojczyzny,
przecie¿ wojna jeszcze trwa!”…

Tak samo post¹pi³o wielu
Legionistów z innych pu³ków i
zostali internowani do obozów
w Szczypiornej i Benjamino-
wie. Niemcy aresztowali Józe-
fa Pi³sudskiego i oficerów star-
szych rang¹, odes³ano ich do
niewoli w Niemczech. M³od-
szych wiekiem Galicjan jako
poddanych austriackich ode-
s³ano na front w³oski. Kryzys

przysiêgowy by³ wielkim prze-
¿yciem dla wszystkich ¿o³nie-
rzy Legionów, szczególnie dla
tych, którzy od sierpnia 1914
r. walczyli o wolnoœæ Polski.

Tadeusz Biernacki oficer 1
p.p Legionów zosta³ interno-
wany do obozu w Szczypior-
nej. Andrzej Ha³aciñski oficer
5 p.p Legionów zosta³ wys³a-
ny na front w³oski. Niemcy w
obozie Szczypiorna traktowali
internowanych pogardliwie,
umieszczaj¹c ich w zgni³ych
barakach, gdzie sienniki i ko-
³dry by³y wypchane spleœnia-
³ymi gazetami niemieckimi. W
grudniu 1917 r. przeniesiono
Legionistów do obozu w
£om¿y. Na froncie w³oskim ofi-
cerów zdegradowano do stop-
ni kaprali i sier¿antów. Mimo
represji, Legioniœci nie podda-
wali siê, nie tracili ducha i ma-
rzeñ o wolnej Polsce. Z obo-
zów i niewoli wracali do do-
mów w drugiej po³owie 1918 r.

Na podstawie wspomnieñ
p³k Andrzeja Ha³aciñskiego,
jego wnuczka Kinga Ha³aciñ-
ska opisuje sytuacjê, w jakiej
powstawa³y s³owa trzech
zwrotek i refrenu „Brygady” -
fragmenty (…):

… Rok 1917, zima. Front
w³oski. „W po³udniowym Tyro-
lu na nowym San Domingo,
zapomniani, czy na banicjê
skazani przez w³asne spo³e-
czeñstwo, niezrozumiani od
pocz¹tku, opuszczeni do koñ-
ca, z uczuciem pustki, zawo-
du i szalonej goryczy w pier-
siach, dzier¿yliœmy sztandar
niepodleg³oœci, sztandar wal-
ki” - opowiada³ póŸniej o tym
czasie 26-letni wówczas oby-
watel austriacki podporucznik
Andrzej Tadeusz Ha³aciñski.

Podporucznik Ha³aciñski
postanowi³ w koñcu spe³niæ
obietnicê dan¹ rok wczeœniej
kapitanowi Stefanowi Zielano-
wi-Zieliñskiemu i napisaæ s³o-
wa do popularnej melodii, gra-
nej chêtnie przez wojskowe
orkiestry. Prawdopodobnie by³
to marsz M.D. Tomnikowskie-
go „Piered raz³ukoj” (Przed
rozstaniem”), do którego nuty
odnalaz³ w latach 90. badacz
polskiej pieœni hymnicznej
prof. Wojciech J. Podgórski.

Uwiêzieni w Alpach ¿o³nie-
rze potrzebowali pieœni dla
podtrzymania ducha. Ginêli na
nie swojej wojnie. I by³o im
coraz trudniej, ¿e poznali ju¿
smak wolnoœci. Mieli poczucie
krzywdy, potrzebê buntu i szu-
kali s³ów, aby to wyraziæ. An-
drzej Ha³aciñski by³ towarzy-
ski, lubi³ pisaæ. Niestety, by³ te¿
kompletnie niemuzykalny. W
drodze ze Spormagiore do
Trattori koledzy musieli mu nie-
ustannie nuciæ melodiê, której
nie potrafi³ zapamiêtaæ.

Jest grudzieñ 1917 r., Terla-
go ko³o Trydentu. Kapitan Jó-
zef Olszyna-Wilczyñski organi-
zuje wieczór zakrapiany winem.
Ha³aciñski œpiewa wtedy po raz
pierwszy dwie zwrotki swojej
pieœni. Po latach powie: „Z pew-
nym trudem skonstruowa³em z
pamiêci obie zwrotki, które ko-
ledzy z zapa³em powtarzali, a
kolega Zielan zawziêcie utrwa-
la³ na papierze. Pierwsza zwrot-
ka i refren utworu Ha³aciñskie-
go mia³y takie s³owa:

Legiony to, ¿ebracza nuta

Legiony to, ofiarny stos

Legiony to, ¿o³nierska buta

Legiony to, straceñców los

My, Pierwsza Brygada

Strzelecka gromada

Na stos, rzuciliœmy

Swój ¿ycia los

Na stos, na stos

Pieœñ zaczê³a kr¹¿yæ po
frontach pierwszej wojny. Na-
tomiast jej autor nie mia³ ju¿
ochoty walczyæ w austriackim
mundurze, ucieka z frontu w³o-
skiego i przedziera siê do War-
szawy. Niestety, ktoœ donosi.
W wiêzieniu wojskowym na
placu Saskim, Ha³aciñski pisze
dalej. W maju 1918 r. powsta-
je nastêpna zwrotka zaczyna-
j¹ca siê od s³ów „Umieliœmy, w
ogieñ zapa³u …”.

Po wyjœciu na wolnoœæ Ha-
³aciñski wstêpuje do POW. W
listopadzie 1918 r. uczestniczy
w rozbrajaniu oddzia³ów au-
striackich, po czym obejmuje
dowództwo batalionu zapaso-
wego w Radomiu. W roku 1919
zostaje oficerem informacyj-
nym Dowództwa Okrêgu Ge-
neralnego Warszawa. Po woj-
nie polsko-bolszewickiej pracu-
je w polskim konsulacie w Ber-
linie. PóŸniej, po przejœciu w
stan spoczynku, zostaje sta-
rost¹ w Brzesku i Okocimiu, na-
stêpnie notariuszem w £ucku.
Ma ju¿ stopieñ podpu³kownika.

Ha³aciñski nie przestaje pi-
saæ. Drukuje w wileñskim pi-
œmie „Reduta”, w „Kurierze Wi-
leñskim” i tygodniku „Na Stra-
¿y”. Dostaje wyró¿nienia lite-
rackie. Jednak prawdziw¹ po-
pularnoœæ przynosi mu dopie-
ro sprawa w s¹dzie polubow-
nym o ustalenie autorstwa
utworu znanego ju¿ wówczas
jako pieœñ „My, Pierwsza Bry-
gada”. Œrodowisko Legioni-
stów orientowa³o siê, ¿e on jest
autorem. Podczas pierwszego
zjazdu Legionistów w Krako-
wie noszono go na ramionach
w kawiarni Jama Michalikowa,
a weterani odœpiewali mu
„Pierwsz¹ Brygadê”.

Jednak oficjalnie, a¿ do
1925 r. Andrzej Halaciñski nie
przyznawa³ siê, ¿e pieœñ jest
jego dzie³em. Na ³amach „Pol-
ski Jutrzejszej” w roku 1928
pisa³: „Z bezpretensjonalnej
piosenki ¿o³nierskiej sta³a siê
has³em, symbolem. Przesta-
³em czuæ siê jej w³aœcicielem,
sta³em siê jednym z tej grupy
ludzi, z tego obozu, który zro-
bi³ z niej sw¹ pieœñ sztanda-
row¹. Sta³a siê w³asnoœci¹
ogó³u i zapragn¹³em, by tak¹
bezimienn¹ w³asnoœci¹ ogó³u
pozosta³a”.

Rzeczywiœcie, podczas zjaz-
du Legionistów w Lublinie w
dniu 10 sierpnia 1924 r. zainto-
nowa³ j¹ sam Pi³sudski i pod-
niós³ do miana hymnu legiono-
wego. Marsza³ek mówi³ wów-
czas: „Dziêkujê panom za naj-
dumniejsz¹ pieœñ, jak¹ kiedy-
kolwiek Polska stworzy³a”. U¿y³
liczby mnogiej, bo pewnie uwa-
¿a³ j¹ za zbiorowy dorobek …

Rozpocz¹³ siê spór o autor-
stwo „Brygady”, bo ujawnili siê
jeszcze inni, którzy uwa¿ali siê
za twórców tej pieœni.

Porucznik Biernacki w roku
1924 uda³ siê do Marsza³ka
Pi³sudskiego, przedstawi³
œwiadków, którzy twierdzili, ¿e
Biernacki jako internowany, w
drodze do obozu w 1917 r.
pisa³ s³owa do „Brygady”, a za-
koñczy³ po wyjœciu z obozu w
1918 r. Marsza³ek przyj¹³ go,
wys³ucha³ i poleci³ zbadaæ
sprawê. Powo³ano s¹d polu-
bowny. Tadeusz Biernacki na
pierwsze posiedzenie przy-
szed³ bez œwiadków, na drugie
w ogóle siê nie zg³osi³. W roku
1926 wyda³ broszurê, w której

opisa³ dzieje pieœni i powtórzy³,
¿e on jest autorem s³ów do
„Brygady”.

Sprawa d³ugo trwa³a, opisy-
wano j¹ w gazetach jako sen-
sacjê. W roku 1937 Andrzej
Ha³aciñski przedstawi³ doku-
mentacjê swego autorstwa i
œwiadków, miêdzy innymi gen.
Olszynê-Wilczyñskiego i mjr
Zielana-Zieliñskiego. Wyro-
kiem s¹du na wiosnê w 1939
r. autorstwo trzech pierwszych
zwrotek i refrenu przyznano
Andrzejowi Ha³aciñskiemu,
natomiast autorstwo szeœciu
dalszych zwrotek przyznano
Tadeuszowi Biernackiemu. Od
tej pory Tadeusz Biernacki i
Andrzej Ha³aciñski wystêpuj¹
w œpiewnikach jako wspó³au-
torzy s³ów do pieœni „My,
Pierwsza Brygada”. Po wybu-
chu drugiej wojny œwiatowej,
Andrzej Ha³aciñski zosta³ za-
brany do sowieckiej niewoli we
wrzeœniu 1939 r. i by³ jeñcem
wojennym w obozie Kozielsk.
Zgin¹³ w Katyniu w kwietniu
1940 r.

Tadeusz Biernacki prze¿y³
drug¹ wojnê œwiatow¹, s³u¿y³
w armii polskiej na Zachodzie.
Po wojnie w³adze Polski nie
zezwoli³y mu na powrót do kra-
ju, zmar³ za granic¹.

W oparciu o historiê wo-
jenn¹ 5 p.p Legionów mo¿na
przypuszczaæ, ¿e Andrzej Ha-
³aciñski po raz pierwszy œpie-
wa³ „Brygadê” w Tyrolu w grud-
niu 1917 r. na spotkaniu Legio-
nistów, zorganizowanym z
okazji 3. rocznicy za³o¿enia 5
p.p Legionów, który powsta³ w
dniu 18 grudnia 1914 r. w No-
wym S¹czu jako samodzielna
jednostka bojowa, wydzielona
z 1 p.p Legionów I Brygady.

Oficerów i ¿o³nierzy 5 p.p od
pocz¹tku ³¹czy³a szczególna
wiêŸ, miano „Zuchowaci” zo-
bowi¹zywa³o do braterstwa
wojennego, wspólnoty, walki i
wytrwania w najtrudniejszych
sytuacjach, czego dowodem
by³y dzia³ania 5 p.p Legionów
w nastêpnych latach.

W nocy z 30 na 31 paŸdzier-
nika 1918 r. w Krakowie, ofice-
rowie i ¿o³nierze z by³ego 5 p.p
Legionów „Zuchowatych”, wspie-
rani przez Legiê Akademick¹, z
zaskoczenia rozbroili Austriaków
w kilku punktach miasta.

Przed po³udniem w dniu 31
paŸdziernika 1918 r. kilku
uzbrojonych oficerów z 5 p.p
Legionów wesz³o na salê obrad
Komisji Likwidacyjnej, negocju-
j¹cej warunki aktu kapitulacji
Austriaków i czynem tym spo-
wodowali, ¿e genera³ austriac-
ki, dot¹d zwlekaj¹cy z podpisa-
niem aktu, widz¹c uzbrojone
wojsko polskie, natychmiast
popisa³ dokumenty. W tym mo-
mencie zakoñczy³ siê zabór au-
striacki i po³udniowa Polska od-
zyska³a niepodleg³oœæ.

Pó³ godziny póŸniej w dniu 31
paŸdziernika 1918 r. na Rynku
G³ównym w Krakowie, w obec-
noœci t³umu Krakowian, odby³o
siê symboliczne przekazanie
w³adzy wojskowej z r¹k au-
striackich w rêce polskie. Do-
wódca odwachu, oficer au-
striacki, od swojego pasa odpi¹³
szablê i poda³ j¹ do r¹k oficera
polskiego p³k Roji, który odebra³
szablê Austriaka i oddali sobie
honory wojskowe, a ¿o³nierze
austriaccy broñ z³o¿yli na zie-
miê. Na posterunku stanêli Le-
gioniœci 5 p.p i wywieszono bia-
³o-czerwon¹ chor¹giew.

Od tego momentu oficero-
wie i podoficerowie Polacy,

Na ³amach „Nowej Gazety Praskiej” numer 20 (416) z 4 listopada 2009 r. w artykule pt.
„Tu pracowa³ Józef Pi³sudski”, autorka p. Joanna Kiwilszo opisuj¹c 36. pu³k piechoty Le-
gii Akademickiej, m.in. pisze: „Oficerem przysposobienia wojskowego w pu³ku by³ autor
s³ów „Pierwszej Brygady” por. Tadeusz Biernacki”. Jako uzupe³nienie warto dodaæ, ¿e w
œpiewnikach wystêpuj¹ dwaj wspó³autorzy s³ów do pieœni „My, Pierwsza Brygada”, to jest
Tadeusz Biernacki i Andrzej Ha³aciñski.

Jak powsta³a pieœñ „My, Pierwsza Brygada”

TEATR „BAJ”  zaprasza

REPERTUAR - LUTY 2010
1.02 PONIEDZIA£EK  ****************************************
2.02 WTOREK godz. 10.00 - ŒPI¥CA KRÓLEWNA
3.02 ŒRODA godz. 10.00 - ŒPI¥CA KRÓLEWNA
4.02 CZWARTEK godz. 10.00 - ŒPI¥CA KRÓLEWNA
5.02 PI¥TEK godz. 10.00 - ŒPI¥CA KRÓLEWNA
6.02 SOBOTA godz. 12.00 - ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
7.02 NIEDZIELA godz. 12.00 - ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
8.02 PONIEDZIA£EK  *****************************************
9.02 WTOREK godz. 10.00 - ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
10.02 ŒRODA godz. 10.00 - ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
11.02 CZWARTEK godz. 10.00 - ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
12.02 PI¥TEK godz. 10.00 - ZIMA W DOLINIE MUMINKÓW
13.02 SOBOTA godz. 12.00 - CUDOWNA LAMPA ALADYNA
14.02 NIEDZIELA godz. 12.00 - CUDOWNA LAMPA ALADYNA
15.02 PONIEDZIA£EK  ***************************************
16.02 WTOREK godz. 10.00 - CUDOWNA LAMPA ALADYNA
17.02 ŒRODA godz. 10.00 - CUDOWNA LAMPA ALADYNA
18.02 CZWARTEK godz. 10.00 - CUDOWNA LAMPA ALADYNA
19.02 PI¥TEK godz. 10.00 - SZA£APUTKI
20.02 SOBOTA godz. 11.00 i 13.00 - SZA£APUTKI
21.02 NIEDZIELA godz. 11.00 i 13.00 - SZALAPUTKI
22.02 PONIEDZIA£EK  ***************************************
23.02 WTOREK godz. 10.00 - SZA£APUTKI
24.02 ŒRODA godz. 10.00 - WIELKOMILUD
25.02 CZWARTEK godz. 10.00 - WIELKOMILUD
26.02 PI¥TEK godz. 10.00 - WIELKOMILUD
27.02 SOBOTA godz. 11.00 i 13.00 - NA JAGODY
28.02 NIEDZIELA godz. 11.00 i 13.00 - NA JAGODY

Teatr BAJ ul. Jagielloñska 28

kasa teatru - tel. 22 818-08-21; www.teatrbaj.pl

Kasa teatru czynna codziennie prócz poniedzia³ków

w godzinach: wtorek-pi¹tek 09.00-13.00; 14.00-18.00,

sobota-niedziela 10.00-14.00
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DZIELNICOWY  OŒRODEK  SPORTU  I  REKREACJI

DZIELNICY  PRAGA  PÓ£NOC

,,ZIMA w MIEŒCIE 2010’’
1 – 12 lutego w godz. 8.00 – 16.00

HALA SPORTOWA przy ul. Szanajcy 17/19
8.00 – 9.00 Pi³ka no¿na - zajêcia sportowo-rekreacyjne - gr. niezorganizowana -

                   gimnazja - (poniedzia³ek - pi¹tek - ca³a hala).

9.00 – 10.00 Pi³ka no¿na - zajêcia sportowo-rekreacyjne – gr. niezorganizowane

                    Szk. podstawowe – (poniedzia³ek – pi¹tek – ca³a hala)

10.00 - 12.30 Zajêcia dla dzieci niepe³nosprawnych (s. korektywy, poniedz. – pi¹tek)

10.30 - 12.00 Koszykówka (sekt. g³. poniedz, pi¹tki) gimnazja i ponadgimnazjalne

10.30 - 13.30 Siatkówka (sekt. boczny) gr. zorganizowane - gimnazja (poniedz. – pi¹tek)

14.00 - 16.00 Pi³ka no¿na ,,B³yskawica’’ – sekt.g³ - gr. zorganizowane (I tydz. pon., œr.)

HALA SPORTOWA przy ul. Jagielloñskiej 7
8.00 – 10.00 zajêcia sport-rekreacyjne - gr. niezorganizowane (poniedzia³ek – pi¹tek)

10.30 – 13.15 Grupy zorganizowane z punktów akcji „Zima w mieœcie”

14.00 – 16.00 P. no¿na ,,B³yskawica’’ gr. zorganizowane, zamkniêta (wt. czw.) I tydz.

14.00 – 16.00 Koszykówka - gr. zorganizowane (poniedzia³ek, œrody. pi¹tki)

14.00 – 16.00 KS ,,Sparta’’ - (w II tyg. wtorek, czwartek)

12 lutego -  pi¹tek, w godz. 14.00 – 16.00 mecz siatkówki KS „Sparta”

11.00 – 13.00 si³ownia - m³odzie¿ III kl. gimnazjum i LO (od poniedzia³ku do pi¹tku)

P£YWALNIA ,,PRAWY BRZEG’’ przy ul. Jagielloñskiej 7
8.00 – 10.00 p³ywanie rekreacyjne, indywidualnie, stowarzyszenia – poniedz. - pi¹tek

10.00 – 12.30 akcja „Zima w  mieœcie 2010” - grupy zorganizowane – poniedz. - pi¹tek

12.30 – 16.00 p³ywanie rekreacyjne, indywidualnie, stowarzyszenia – poniedz. - pi¹tek

ZAWODY P£YWACKIE 11 lutego  br. w godz.10.00 – 12.30
dla dzieci ze szkolnych punktów akcji „Zima w mieœcie 2010”

Dopuszczalna liczba osób przebywaj¹cych na p³ywalni wynosi 100 osób
W przypadku przekroczenia tej liczby wejœcia na p³ywalniê zostan¹ czasowo wstrzymane

Wstêp bezp³atny po okazaniu WA¯NEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ
Akcj¹ objête s¹ dzieci i m³odzie¿ wy³¹cznie do 18 lat

W weekendy 30-31 stycznia i 6-7 lutego w godz. 8.00 – 16.00 proponujemy rodzicom

i opiekunom z dzieæmi w wieku szkolnym bilety ulgowe w cenie – 6,60 z³/0,5h,

a dzieciom i m³odzie¿y szkolnej bilety w cenie – 3,00 z³/0,5h

Grupy zorganizowane z Warszawy i spoza - minimum 10 osób - 3 z³/0,5 h

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

„Kulturalna zima 2010” - 1-12 lutego

Warsztaty plastyczne
Ko³o garncarskie: poniedzia³ki w godz. 11.00 - 14.00

RzeŸba: wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 14.00

Warsztaty bêbniarskie dla dzieci: wtorki i czwartki w godz.

14.00 – 16.00

Przedstawienia teatralne dla dzieci: œrody, godz.14.00

Projekcje filmowe dla dzieci i m³odzie¿y: pi¹tki w
godz.14.00 – 16.00

Pracownia komputerowa i kawiarenka internetowa:
poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 12.00 - 16.00

Imprezy artystyczne
W salach gimnastycznych szkó³ objêtych akcj¹ „Zima
w mieœcie” (SP nr 50, SP nr 73 i SP nr 127) imprezy

organizowane przez DK Praga odbêd¹ siê w dniach: 1,

2, 3, 9, 10 i 11 lutego o godz. 11.00.

s³u¿¹cy w armii austriackiej, z
bia³o-czerwonymi opaskami
na rêkawach, rozbrajali na
dworcu kolejowym w Krakowie
poci¹gi z wojskiem austriac-
kim, które tu przyje¿d¿a³y z
ca³ej Galicji zachodniej i
wschodniej. Podpisanie aktu
kapitulacji austriackich wycofy-
wanie siê wojsk austriackich z
Polski, przyspieszy³o decyzjê
rz¹du Niemiec w sprawie zwol-
nienia Józefa Pi³sudskiego z
niewoli w twierdzy Magdeburg
i jego powrót do Polski.

W listopadzie 1918 r. po od-
zyskaniu niepodleg³oœci, 5 p.p
Legionów zosta³ odtworzony w
Krakowie, pod dowództwem
kapitana Karaszewicza-Toka-
rzewskiego, jako pierwsza jed-
nostka bojowa odrodzonego
Wojska Polskiego i bra³ aktyw-
ny udzia³ w odsieczy Przemy-
œla i Lwowa.

Wiosn¹ 1919 r. powsta³a 1
Dywizja Legionów w sk³adzie 1,
5 i 6 p.p Legionów, przejê³a tra-
dycje bojowe I Brygady. Po wy-
zwoleniu Wilna, 1 Dywizja Le-
gionów w czasie wojny polsko-
bolszewickiej 1919-1920 r. wal-
czy³a na froncie litewsko-bia³o-
ruskim, na £otwie, w wyprawie
pod Kijów i w odwrocie, w kontr-
ofensywie bitwy warszawskiej
na linii Kaznów-Bia³ystok, w
boju pod Sejnami, w bitwie nie-
meñskiej pod Lid¹. W grudniu
1920 r. sztandary 1, 5 i 6 p.p
Legionów zosta³y odznaczone
orderem Virtuti Militari 5 klasy.

W latach miêdzywojennych
1 Dywizja Legionów kwatero-
wa³a w Wilnie. Po wybuchu
drugiej wojny œwiatowej ruszy-
³a na front do walki z Niemca-
mi. Losy 1, 5 i 6 p.p Legionów
by³y takie same jak wszystkich
jednostek Wojska Polskiego.

Oficerowie i ¿o³nierze, któ-
rzy prze¿yli wrzesieñ 1939 r.

na terenach polskich, przeszli
do Armii Krajowej, wielu bra³o
udzia³ w Powstaniu Warszaw-
skim. Z szeregów 5 p.p Legio-
nów warto przypomnieæ ofice-
rów znanych z AK: gen. Grot-
Rowecki, p³k. Pfeiffer-Radwan,
p³k. Pe³czyñski, p³k Tunguz-
Zawiœlak, gen. B¹biñski.

Prezydent Warszawy Stefan
Starzyñski, poeta W³adys³aw
Broniewski - to tak¿e ¿o³nierze
5 p.p Legionów „Zuchowatych”.

W czasie wojny polsko-bol-
szewickiej 1919-1920 r. kape-
lanem 5 p.p Legionów by³
ksi¹dz Jan Leon Zió³kowski,
zamordowany w Katyniu, po-
œmiertnie odznaczony w 2007
r. przez Prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego Krzy¿em Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zas³ugi dla
niepodleg³oœci Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Po wielu latach pieœñ Legio-
nistów „My, Pierwsza Brygada”
znów jest grana przez orkiestry
wojskowe na ró¿nych uroczy-
stoœciach.

Kiedy siê pozna dzieje I Bry-
gady Legionów, choæ w ogól-
nych zarysach, ³atwiej mo¿na
zrozumieæ s³owa „Na stos, rzu-
ciliœmy, swój ¿ycia los, na stos,
na stos”. Rzucili na stos swój
los i swoje karabiny w czasie
kryzysu przysiêgowego w
1917 r. , ale ten czyn, jak wspo-
minali „choæ rozkrwawi³ nam
serca, nie zabi³ w nas ducha
niepodleg³oœci”.

A kiedy pozna siê dzieje 1
Dywizji Legionów, nastêpczy-
ni I Brygady, pieœñ Legionistów
Tadeusza Biernackiego i An-
drzeja Ha³aciñskiego, ma jesz-
cze potê¿niejszy wydŸwiêk
patriotyczny.

Barbara Tarkowska
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Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo

• Ksero

• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

w 5 minut - 35 z³

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEK

Do³¹cz do PZU – lidera na polskim rynku ubezpieczeñ

W zwi¹zku z wprowadzeniem nowej strategii
sprzeda¿y szukamy osób na stanowisko:

Agenta Ubezpieczeniowego
Oferujemy m.in. nowy system wynagradzania,

program bezp³atnych szkoleñ.

Dowiedz siê wiêcej na temat stanowiska na stronie www.pzu.pl/agent

Przeœlij CV i list motywacyjny wraz z klauzul¹ o przetwarzaniu danych

osobowych na adres: mstachniuk@pzu.pl

ul. Jagielloñska 11

TEATR RAJ i SCHOLA „WENECJA”
przy Parafii Œw. Marka Ewangelisty na Targówku

serdecznie zapraszaj¹ 23 stycznia o godz. 19.00

na premierê przedstawienia - refleksji na czas po Bo¿ym
Narodzeniu „Co sta³o siê z Pasterzami?”

Po premierze zapraszamy na wspólne, rodzinne œpiewanie
kolêd oraz s³odki poczêstunek.
Przedstawienie zostanie powtórzone w niedzielê 24 stycz-
nia o godz. 17.00 i 19.00. Spektakle zostan¹ wystawione
w sali teatralnej Parafii Œw. Marka Ewangelisty, przy ul.
Zamiejskiej 6. Wstêp wolny.

Wœród ponad trzydziestu
goœci nie mog³o zabrakn¹æ
Czes³awa Cywiñskiego, pre-
zesa Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK i Grzegorza Pa-
stera, cz³onka Rady Komba-
tantów przy Urzêdzie Dzielni-
cy Bia³o³êka, który przypo-
mnia³ zebranym, ¿e wci¹¿
ubywa uczestników II wojny
œwiatowej. Na wieczn¹ wach-
tê odszed³ Wiktor Rzecznik –
wieloletni przewodnicz¹cy
Rady Kombatantów.

Zadania, jakie postawi³a so-
bie rada, to niesienie pomocy
kombatantom w ró¿nych
¿yciowych sprawach. Wspó-
³praca z SPZOZ Bia³o³êka, za-
owocowa³a choæby tym, ¿e
kombatanci nie musz¹ ju¿
czekaæ w kolejkach do leka-
rzy, a terminy wizyt u specjali-
stów s¹ mo¿liwie najkrótsze.
To wa¿ne – s¹ ludŸmi w po-
desz³ym wieku, cierpi¹cymi na
schorzenia charakterystyczne
dla tego wieku. Uda³o siê wy-
pracowaæ model kontaktów
miêdzypokoleniowych - cz³on-
kowie Rady Kombatantów
spotykaj¹ siê z m³odzie¿¹ z
bia³o³êckich szkó³. Rada
uczestniczy w uroczysto-
œciach pañstwowych i roczni-
cowych i opiekuje siê mogi³a-
mi ¿o³nierzy na Cmentarzu
Grzebalnym w Tarchominie.
Groby imienne i bezimienne
¿o³nierzy kampanii wrzeœnio-
wej, wœród nich najwiêksza
mogi³a - zbiorowa Kwatera
¯o³nierzy Armii Krajowej pole-
g³ych w czasie Powstania
Warszawskiego, maj¹ wiêc
swoich opiekunów – w³adze
Bia³o³êki. W zbiorowej Kwate-

rze ̄ o³nierzy AK s¹ pochowa-
ni akowcy z Bia³o³êki polegli
na pocz¹tku powstania i
¿o³nierze AK ekshumowani z
Puszczy Kampinoskiej. Dziê-
ki staraniom Rady Kombatan-
tów kwatera uzyska³a status
grobu wojennego. O nowy
status kwatery i jej nowy
kszta³t cierpliwie zabiegali
kombatanci - Edward Ditrych,
Teodor Wasilewski, Wiktor
Rzecznik i Krystyna Górna,
zaœ ze strony w³adz ówcze-
snej gminy Bia³o³êka - Jacek
Kaznowski, przewodnicz¹cy
rady i Pawe³ Teresiak, radny
RS AWS. Ostatnim ¿yj¹cym,
spoœród zabiegaj¹cych o na-
le¿ny kwaterze status by³ w³a-
œnie Wiktor Rzecznik, ps.
Orze³ II, w czasie dzia³añ wo-
jennych dwukrotnie ranny, ka-
waler Krzy¿a Walecznych,
Polonii Restituta, odznaczony
Krzy¿em Partyzanckim, Krzy-
¿em Armii Krajowej, Krzy¿em
Powstania Warszawskiego,
Krzy¿ami Kawalerskim i Ofi-
cerskim. Urodzi³ siê na No-
wym Bródnie, tu¿ po jego uro-
dzeniu rodzice przenieœli siê
do P³ud. Wiktor Rzecznik dzia-
³a³ w harcerstwie w Bia³o³êce
Dworskiej, ukoñczy³ kurs dru-
¿ynowych. W 1939 roku zda³
do gimnazjum kolejowego na
PelcowiŸnie, po wybuchu woj-
ny kontynuowa³ edukacjê na
tajnych kompletach. W 1940
do wiêzienia na Pawiaku tra-
fili rodzice Wiktora Rzecznika
i jego starszy brat. Wówczas
w³aœnie wst¹pi³ do S³u¿by
Zwyciêstwu Polsce, która
przekszta³ci³a siê potem w
Zwi¹zek Walki Zbrojnej i osta-
tecznie w Armiê Krajow¹.
Ukoñczy³ podziemn¹ podcho-
r¹¿ówkê. Jako kapral podcho-
r¹¿y by³ dowódc¹ drugiej dru-
¿yny szkieletowej plutonu 717,
którym dowodzi³ sier¿. Kon-
stanty Lasecki „Kostek”. Plu-
ton wchodzi³ w sk³ad VI kom-
panii dowodzonej przez por.
Jana Raczkowskiego ps. Mo-
tor, który spoczywa w Kwate-
rze AK na tarchomiñskim
cmentarzu, zaœ szefem VI
kompanii by³ równie¿ nie¿yj¹-
cy sier¿. Feliks Ufnarski
„Wrzos”. W wywiadzie, który
przeprowadziliœmy z Wikto-
rem Rzecznikiem w 2003 roku
wspomina³ - Zawsze czuwa³a
nade mn¹ Opatrznoœæ. W cza-
sie akcji w Choszczówce mia-
³em przestrzelon¹ w kilku miej-
scach kurtkê, spodnie, a wy-
szed³em z tej potyczki bez jed-
nego draœniêcia. ¯ycie za-
wdziêczam kapralowi podcho-
r¹¿emu Stanis³awowi Górne-
mu ps. Dó³. 28 lipca 1944 roku
szed³em z domu do meliny

mieszcz¹cej siê wówczas w
Nowodworach, w okolicy daw-
nego cmentarzyka ewangelic-
kiego. Do domu chodzi³em,
¿eby zmieniæ ubranie. Przy
Mehoffera zobaczy³em do-
wódcê oddzia³u specjalnego,
por. Tadeusza Ziêbiñskiego
ps. Soplica i ca³y oddzia³ po
obu stronach szosy. Jak do-
wiedzia³em siê od dowódcy,
szli na akcjê do zak³adów Spi-
sa - mieli zarekwirowaæ mate-
ria³y opatrunkowe na potrze-
by Powstania Warszawskie-
go, które mia³o siê rozpocz¹æ
za trzy dni. W pewnym mo-
mencie zauwa¿y³em na pobo-
czu trzech niemieckich ¿an-
darmów d³ubi¹cych przy mo-
tocyklu. Zobaczy³ ich te¿ mój
dowódca, gestem wezwa³
mnie do siebie, zbli¿y³em siê,
a on cicho powiedzia³ - „Robi-
my tych szkopów. Ty rozpo-
czynasz akcjê, zwróæ na sie-
bie ich uwagê”. Nie mia³em
czasu powiedzieæ, ¿e jestem
bez broni. Krzykn¹³em po nie-
miecku - „Staæ. Rêce do góry”.
Dwaj Niemcy schowali siê do
rowu. Koledzy z oddzia³u
szybko rozprawili siê z nimi, a
ja by³em w prawdziwej opre-
sji, ca³kowicie bezbronny wo-
bec trzeciego Niemca mierz¹-
cego w moim kierunku. Jako
pierwszy strzeli³ do niego w³a-
œnie podch. Stanis³aw Górny
„Dó³”. Niemiec padaj¹c puœci³
jeszcze seriê z karabinu ma-
szynowego. Kule przesz³y
miêdzy moimi nogami. Wszy-
scy Niemcy zostali zabici, zy-
ska³em pistolet maszynowy i
rêczny, a dowódca zarz¹dzi³
odwrót do Choszczówki.

Spotkanie w ratuszu up³ynê-
³o na wspomnieniach, ale snu-
to równie¿ plany na przysz³oœæ.
Kombatanci stawiaj¹ na m³o-
dych – im chc¹ przekazywaæ
wojenn¹ historiê. Najbardziej
zas³u¿eni otrzymali dyplomy i
medale. Do kolêdowania w wy-
konaniu Bia³o³êckiej Orkiestry
„Romantica” przy³¹czyli siê
wszyscy.                          (egu)

Kombatanci w ratuszu
Z roku na rok ubywa walcz¹cych w czasie II wojny œwia-

towej. Coraz ich mniej na spotkaniach kombatantów, rów-
nie¿ tych bia³o³êckich. Burmistrz Jacek Kaznowski, cz³on-

kowie Zarz¹du i Rady Dzielnicy spotkali siê ze œwiadka-

mi historii w ratuszu, w miniony czwartek.

S¹dem miejscowo w³aœci-
wym jest, co do zasady, s¹d
pozwanego. Jednak¿e stro-
ny w drodze umowy tzw. pro-
rogacyjnej mog¹ postano-
wiæ, jaki s¹d bêdzie miejsco-
wo w³aœciwy do rozstrzyga-
nia sporów wynik³ych z da-
nego stosunku prawnego.
Strony nie maj¹ jednak pe-
³nej dowolnoœci w wyborze
s¹du. Nie mo¿na w drodze
umowy zmieniæ w³aœciwoœci
rzeczowej s¹du, tj. nie mo¿-
na poddaæ w³aœciwoœci s¹du
rejonowego spraw, które na
podstawie ustawy nale¿¹ do
w³aœciwoœci s¹du okrêgowe-
go lub na odwrót. Nie jest
mo¿liwa tak¿e zmiana w³a-
œciwoœci miejscowej wy³¹cz-
nej s¹du, która to jest okre-
œlona w 38-42 KPC. Umowa
prorogacyjna musi zostaæ
sporz¹dzona na piœmie, nie
musi jednak byæ to odrêbna
umowa, wystarcza zamiesz-
czenie odpowiedniego po-
stanowienia w treœci umowy
np. sprzeda¿y. Warunku for-
my pisemnej nie spe³nia jed-
nak zamieszczenie klauzuli
prorogacyjnej w drukowa-
nych regulaminach wyda-
nych przez jedn¹ ze stron i
nie zaakceptowanych wyraŸ-

Prawnik radzi

Umowa prorogacyjna
Jestem przedsiêbiorc¹. Zawieram coraz wiêcej umów

z klientami. Doœæ czêsto jednak z powodu niezap³aco-
nych nale¿noœci muszê spotykaæ siê z nimi w s¹dzie.

Sprawia mi to ogromne problemy, poniewa¿ kontrahenci

pochodz¹ z ca³ej Polski i wiêkszoœæ spraw odbywa siê
poza miejscem prowadzenia przeze mnie dzia³alnoœci go-

spodarczej. Czy jest jakiœ sposób na to, abym móg³ takie
sprawy przeprowadzaæ w miejscu, w którym mam firmê.

Janusz N.
nie na piœmie przez drug¹
stronê. Umowa o w³aœciwo-
œci s¹du mo¿e byæ zawarta
b¹dŸ przed powstaniem ja-
kiegokolwiek sporu miêdzy
stronami i dotyczyæ sporów
przysz³ych, które mog¹ wy-
nikn¹æ ze stosunku prawne-
go ³¹cz¹cego strony, b¹dŸ
te¿ ju¿ po powstaniu sporu,
a nawet ju¿ po wytoczeniu
powództwa, ale przed wda-
niem siê w spór przez po-
zwanego. Je¿eli bêdzie Pan
zawiera³ kolejne umowy z
kontrahentami, to nale¿y w
treœci umowy dotycz¹cej np.
sprzeda¿y, umieœciæ klauzu-
lê o nastêpuj¹cej treœci:
„Wszelkie spory mog¹ce wy-

nikn¹æ na tle wykonania ni-
niejszej umowy, bêd¹ roz-
strzygane przez S¹d w³aœciwy
dla siedziby Sprzedaj¹cego”.

Podstawa prawna: Kodeks
postêpowania cywilnego
(Dz.U.64.43.296) art. 46 k.p.c.

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

Informujemy, ¿e trwa nabór uzupe³niaj¹cy w ramach
projektu „Angielski w praskich technikach” dla uczniów

praskich technikum i zasadniczych szkó³ zawodowych.

Zajêcia s¹ prowadzone robi¹c¹ na œwiecie wielk¹ karierê
metod¹ Callana i jako wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
- s¹ oczywiœcie nieodp³atne. Wszelkie informacje nt. projektu
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.profile.edu.pl
lub pod numerem telefonu: 022 619 26 13.

Angielski bezp³atnie

Zuzia podobna jest trochê do charta, trochê do wy¿³a. Mimo ¿e œliczna i ³agodna, w

schronisku czeka ju¿ od prawie 4 lat. Dla niej up³ywaj¹cy czas liczy siê szczególnie,

bo Zuzia jest starsz¹ pani¹ (ma ok. 12 lat). By³oby tak piêknie, gdyby zd¹¿y³a jeszcze

zaznaæ szczêœliwego ¿ycia w prawdziwym domu...

Przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz¹t na Paluchu (ul. Paluch 2,

tel. 22 846 02 36) i ma nr 1344/06. Wolontariuszka Ewa, ktora s³u¿y pomoc¹ w

sprawie jej adopcji, czeka na tel. pod nr kom. 502 038 845.
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RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦♦♦♦♦     ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦ Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

ul. Jagielloñska 38
022 818-89-68
0602-616-877

praskaautoszkola@gmail.com

PRASKA AUTO

SZKO£A „PAS”
KURSY WEEKENDOWE
- wyk³ady sob.-niedz.

KURS W CZASIE FERII
- wyk³ady codziennie 900-1200

Rok za³. 1991

Po zainstalowaniu filtru
pañstwo M. chcieli od razu

zap³aciæ wymienion¹ kwotê,

Krzysztof P. powiedzia³ jed-
nak, ¿e gotówki nie przyjmu-

je, poniewa¿ – jak stwierdzi³ –
„dwukrotnie zosta³ ju¿ pobity”.

Wobec powy¿szego, w kuch-

ni (nie skorzysta³ bowiem z
propozycji przejœcia do poko-

ju), podsun¹³ pañstwu M. do
podpisania umowê (po fakcie

okaza³o siê, ¿e jest to umowa

sprzeda¿y ratalnej) wraz z
aneksem. Nadmieni³ równie¿,

¿e pismo w sprawie zap³aty
otrzymaj¹ póŸniej. Helena i

Józef M. (lat 70 i 80), przeko-

nani, ¿e umowa zawiera zapi-
sy zgodne z tym, co zosta³o

powiedziane, podpisali j¹, jak
równie¿ aneks do niej.

Wszystko odby³o siê w wiel-
kim poœpiechu. Po podpisaniu

umowy przedstawiciel handlo-

wy firmy „Aqua Life” niezw³ocz-
nie wyszed³, zostawiaj¹c swoj¹

wizytówkê. Gdy pañstwo M. na
spokojnie przeczytali podpisa-

ne przez siebie dokumenty,

okaza³o siê, ¿e cena zainsta-
lowanego filtru wynosi nie

60,30 z³, lecz 730,78 z³.

Wizyta przedstawiciela

handlowego by³a niezapo-

wiedziana; na klatce schodo-
wej, na drzwiach wejœcio-

wych, ani te¿ na tablicy og³o-
szeñ nie by³o ¿adnej informa-

cji. Osobiœcie te¿ pañstwo M.

nie zostali wczeœniej w ¿aden
sposób o niej poinformowa-

ni. Owszem, nastêpnego dnia
po wydarzeniu w skrzynce

pocztowej znaleŸli materia³y

reklamowe firmy „Aqua Life”
(mog³y równie dobrze byæ

pozostawione po pospiesz-
nym wyjœciu przedstawiciela

handlowego), jednak i na nich

nie widnieje jakakolwiek
wzmianka o terminie wizyty.

Nastêpnego dnia po wyda-
rzeniu Józef M. pojecha³ pod

wskazany na umowie adres,
chc¹c odst¹piæ od umowy i

zwróciæ produkt, jednak sie-

dziba firmy by³a zamkniêta, a
na drzwiach znajdowa³a siê

wywieszka „jesteœmy w tere-

nie”. Dlatego te¿ jeszcze tego
samego dnia, czyli 27 listopa-

da 2009 r. listem poleconym
wys³a³ pismo, w którym opi-

sa³ przebieg transakcji i zwró-

ci³ siê z proœb¹ o anulowanie
sprzeda¿y ratalnej.

Sytuacja z 27 listopada po-
wtórzy³a siê 1 grudnia 2009
r., kiedy to Józef M. po raz

kolejny uda³ siê do siedziby
firmy i zasta³ drzwi zamkniê-

te. Wielokrotnie te¿ pañstwo
M. próbowali telefonicznie
skontaktowaæ siê z firm¹

„Aqua Life”, ale zawsze bez
skutku, s³yszeli tylko nagrany

na sekretarce g³os informuj¹-
cy, ¿e: „nie mo¿emy zrealizo-
waæ tego po³¹czenia”. Warto

zaznaczyæ, ¿e ka¿da próba
kontaktu telefonicznego mia-

³a miejsce w godzinach, w
których – wed³ug danych na
umowie – Biuro Obs³ugi Klien-

ta powinno byæ czynne.

W efekcie, 2 grudnia 2009

r. listem poleconym zosta³o
wys³ane na adres wskazany

na umowie oœwiadczenie o

odst¹pieniu od umowy oraz
zosta³a wys³ana paczka war-

toœciowa, równie¿ za potwier-
dzeniem odbioru, zawieraj¹-

ca zakupiony produkt, kartê

gwarancyjn¹ wraz z parago-
nem fiskalnym oraz ksi¹-

¿eczk¹ op³at ratalnych.

Przytoczyliœmy przebieg
ca³ej sprawy, aby pokazaæ

mechanizmy dzia³ania na gra-
nicy prawa niektórych firm.

Takich i podobnych zdarzeñ
by³o ostatnio w Warszawie
bardzo du¿o. Handlowcy prze-

œcigaj¹ siê w sposobach, aby
sprzedaæ towar. Czêsto wy-

bieraj¹ sobie osoby starsze,
którym ³atwo jest coœ wmówiæ.
Scenariusz dzia³ania zwykle

jest podobny: akwizytor, wziê-
ty za kogoœ z administracji,

wpuszczony do domu wciska
- najczêœciej starszym i niepo-
radnym ju¿ osobom - produk-

ty za doœæ wysok¹ cenê, któ-
rych, gdyby nie zaskoczenie

oraz nachalnoœæ i tupet przed-
stawiciela handlowego nigdy
by nie kupili.

Mamy tu do czynienia z
oczywistym manipulowaniem,

wrêcz z oszustwem, bardzo

jednak trudnym do udowod-
nienia. Czy jesteœmy zupe³nie

bezradni wobec dzia³añ nie-
uczciwych akwizytorów?

- Na szczêœcie chroni nas
prawo – mówi Miejski Rzecz-

nik Praw Konsumentów, Ma-

³gorzata Rothert. – W przy-
padku umowy zawieranej

poza lokalem przedsiêbior-
stwa, konsument mo¿e od niej

odst¹piæ bez podania przyczy-

ny w terminie do 10 dni od
zawarcia umowy. Mówi o tym

artyku³ 2, ust.1 Ustawy z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie

niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez

produkt niebezpieczny.

Powy¿sza ustawa regulu-

je równie¿ szereg innych
przepisów dotycz¹cych

sprzeda¿y poza lokalem

przedsiêbiorstwa. Artyku³ 1
rozdzia³u 1. nak³ada na

przedsiêbiorcê, który propo-
nuje konsumentowi zawarcie

umowy poza lokalem przed-

siêbiorstwa obowi¹zek oka-
zania przed zawarciem umo-

wy dokumentu potwierdzaj¹-
cego prowadzenie dzia³alno-

œci gospodarczej oraz doku-

mentu to¿samoœci. Artyku³ 3
zaœ tego samego rozdzia³u

wyraŸnie mówi:

„Kto zawiera z konsumen-

tem umowê poza lokalem
przedsiêbiorstwa, powinien

przed jej zawarciem poinfor-

mowaæ konsumenta na piœmie
o prawie odst¹pienia od umo-

wy w terminie, o którym mowa
w art. 2, ust. 1 [10 dni – przyp.

red.], i wrêczyæ wzór oœwiad-

czenia o odst¹pieniu, z ozna-
czeniem swojego imienia i

nazwiska (nazwy) oraz adre-

sem zamieszkania (siedziby)”.

Pañstwo M. nie zostali poin-

formowani ani na piœmie, ani
ustnie o prawie odst¹pienia od

umowy w terminie 10 dni bez
podania przyczyny. Nie otrzy-

mali te¿ wzoru oœwiadczenia o

odst¹pieniu od umowy, gdzie
by³oby podane imiê i nazwisko

przedstawiciela oraz adres sie-
dziby przedsiêbiorstwa, które

reprezentowa³. Zostali œwiado-

mie wprowadzeni w b³¹d co do
ceny produktu, poprzez poda-

nie nieprawdziwych informacji.
Zachowanie Krzysztofa P.,

dzia³anie z zaskoczenia i z

wielk¹ pewnoœci¹ siebie spo-
wodowa³o, ¿e podjêli decyzjê,

której inaczej by nie podjêli. Po-
œpiech, jaki towarzyszy³ podpi-

saniu umowy oraz nieprawdzi-

we informacje dotycz¹ce ceny
produktu spowodowa³y znacz-

ne ograniczenie zdolnoœci
przeciêtnego konsumenta do

podjêcia œwiadomej decyzji.

Nieuczciwa praktyka rynko-

wa dotyczy³a zatem œwiadome-

go wprowadzenia w b³¹d oraz

zatajenia prawa konsumenta do

odst¹pienia od umowy, w tym
przypadku szczególnie nagan-

na, gdy¿ chodzi³o o osoby w

starszym wieku. Na koñcu umo-

wy, co prawda, wspomina siê o

mo¿liwoœci odstêpstwa, powo-
³uj¹c siê na odpowiedni artyku³

ustawy, ale bez podania jego

treœci. Kto z zaskoczonych,

oszukanych starszych ludzi

zwróci na to uwagê i sprawdzi,
jakie s¹ jego prawa?

- Mogê tylko radziæ, aby

uwa¿nie czytaæ umowy, nie

decydowaæ siê zbyt pochop-
nie. – przestrzega Ma³gorzata

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦♦♦♦♦     Spadki
♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Uwaga, akwizytor!
26 listopada 2009 r. do mieszkania Heleny i Józefa M. przy

ulicy Namys³owskiej 3 zapuka³ Krzysztof P., przedstawiciel
handlowy firmy „Aqua Life”. Nie przedstawiaj¹c siê, nie oka-
zuj¹c ¿adnego dokumentu to¿samoœci ani dokumentu po-
twierdzaj¹cego prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
zdecydowanym krokiem wszed³ do lokalu. Mówi¹c, ¿e „jest
od wody” skierowa³ siê do kuchni. Nie pytaj¹c zaskoczo-
nych w³aœcicieli mieszkania o zgodê, przyst¹pi³ do monta-
¿u filtru do wody. W czasie instalacji urz¹dzenia przedsta-
wia³ zalety produktu, wymieni³ te¿ cenê: 60, 30 z³, zazna-
czaj¹c, ¿e dla emerytów przewidziana jest zni¿ka 20%.

Rothert. - Lepiej siê zastano-
wiæ. To przecie¿ przedsiêbior-

cy zale¿y na kliencie. Przyjdzie

wiêc na pewno jeszcze raz.

Na stronie internetowej

Przedsiêbiorstwa Produkcyj-
no-Handlowego „Aqua Life”

czytamy, ¿e maj¹c siedzibê w
przedwojennej warszawskiej

kamienicy „swoj¹ dzia³alnoœci¹

nawi¹zuje do najlepszych tra-
dycji handlu i rzemios³a wywo-

dz¹cego siê z tego okresu”.
Jest to niestety nic nie znacz¹-

cy slogan reklamowy, a do tra-

dycji i kodeksu etycznego
przedwojennych handlowców

przedstawicielom firmy „Aqua
Life” bardzo daleko. Stosuj¹c

nieuczciwe praktyki rynkowe,

sprzeczne z dobrymi obycza-
jami firma nie przysporzy so-

bie klientów.                          J.

Tym razem wziê³o udzia³ 70
wolontariuszy, którzy zebrali

kwotê 38838z³. Razem od I fi-

na³u to oko³o 718838 z³. W
akcji wziêli udzia³ uczniowie i

absolwenci gimnazjum, a tak-
¿e przedszkolaki z s¹siednie-

go przedszkola nr 155 „Roz-

tañczona Kraina” z ul. Bartni-

W ci¹gu roku staramy siê o indywidualny
kontakt z rodzinami osieroconymi. Dla dzieci
organizowane s¹ comiesiêczne spotkania. W
miarê mo¿liwoœci dbamy o pomoc w ¿ycio-
wych problemach naszych dzieci.

Nasze Hospicjum nie ma wielkich, s³awnych
sponsorów. Nie uczestniczymy w przerekla-
mowanych akcjach. Oczekujemy, ¿e zwyczajni
ludzie, którzy na co dzieñ wspieraj¹ wielu po-
trzebuj¹cych, tak¿e nasze inicjatywy bêd¹ na-
dal wspierali. Jak co roku, w Krynicy organi-
zujemy zimowisko dla dzieci osieroconych (7-
13 lutego). Ma wyjechaæ ok. 75 osób: dzieci,
naturalnych opiekunów oraz kadra.

Jak zawsze, zwracamy siê o pomoc finan-
sow¹ w zorganizowaniu zimowiska. W Kryni-
cy uczymy jeŸdziæ dzieci na nartach oraz pró-
bujemy wspomóc w prze¿ywaniu ¿a³oby.

Ks. Andrzej Dziedziul

Oœrodek Hospicjum Domowe ul. Tykociñska 27/35

Nr konta: 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532

tel. 22 679-67-00, www.hospicjum-domowe.waw.pl

Hospicjum pomaga osieroconym
3 stycznia odby³o siê œwi¹teczno-nowo-

roczne spotkanie dla dzieci osieroconych.
By³y paczki, które zosta³y przygotowanie
dziêki wsparciu m.st. Warszawy za poœred-
nictwem Stowarzyszenia Hospicjum Do-
mowego, czêœæ dzieci otrzyma³a pomoc fi-
nansow¹ dziêki polsko-amerykañskiej or-
ganizacji „Nasze s³oneczka”. Znaczny
udzia³ maj¹, jak zawsze, drobni ofiarodaw-
cy, którzy myœl¹ o naszych dzieciach. Co
roku, niektóre przedszkola i szko³y zbie-
raj¹ s³odycze oraz drobne upominki.

WOŒP na Bartniczej
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy w Gimnazjum nr 143

przy ulicy Bartniczej 8 zagra³a ju¿ 18 raz, w XVIII  finale.

czej 6, którzy zebrali prawie
900z³. Puszki o najwiêkszej

zawartoœci dostarczyli Wojslav

Jankowiæ - 1640,30 z³, Sawa
Jankowiæ - 1511,72, Aleksan-

dra Kurdzia³ek - 1464,11, Ka-
rolina Byrska - 1405,88. Pie-

ni¹dze by³y zbierane przy ko-

œcio³ach i w Centrum Handlo-

wym Targówek i Carrfour przy

ul G³êbockiej i na stacji Stato-
il przy Krasnobrodzkiej. Pie-

ni¹dze liczy³a komisja z³o¿o-

na z uczniów i nauczycieli.
Nastêpnie zosta³y odwiezione

do stanowiska bankowego w
studiu TVP na Woronicza.

Dziêkujemy za pomoc policji i

Stra¿y Miejskiej, wolontariu-
szom i wszystkim, którzy wrzu-

cali do ich puszek pieni¹dze.
Szefem Sztabu od 18 lat jest

tutaj Anna Moczulska, na-

uczycielka biologii.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
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Szanowni Pañstwo, zgodnie z organizacj¹ roku szkolnego 2009/2010 – 29 stycznia koñczy siê pierwszy semestr
nauki w szko³ach podstawowych i nadchodzi czas zas³u¿onego wypoczynku, który wi¹¿e siê z zawieszeniem zajêæ
szkolnych od 1 do 14 lutego 2010 r. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszyscy bêd¹ mogli wyjechaæ poza Warszawê.
Zale¿y nam na tym by dzieci, które zostan¹ w Warszawie, czas ferii zimowych spêdzi³y bezpiecznie i po¿ytecznie

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Kolejno podajemy nazwê i adres jednostki, osoba odpowiedzialna, nr tel. do placówki, rodzaj proponowanych zajêæ,

dni i godziny prowadzonych zajêæ.,grupy wiekowe uczestników.

1.) Szko³a Podstawowa nr 31, ul. Kobia³ka 49 - Leszek Warda (22) 793 32 43 - pó³kolonie + wycieczki,

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

2.) Szko³a Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41 - Gra¿yna Zaj¹c (22) 811 29 62 - pó³kolonie + wycieczki,

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

3.) Szko³a Podstawowa nr 112, ul. Ostródzka 175 - Agnieszka Trzeciak (22) 675 37 99 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

4.) Szko³a Podstawowa nr 118, ul. Leszczynowa 5 - Ma³gorzata Stawiarska (22) 811 15 34 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

5.) Szko³a Podstawowa nr 154, ul. Leœnej Polanki 63/65 - Jolanta Glinka (22) 811 23 81 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

6.) Szko³a Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10 - Dariusz Dobrzyñski (22) 811 07 48 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

7.) Szko³a Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3 - Gra¿yna Sobczak (22) 811 40 07 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

8.) Szko³a Podstawowa nr 342, ul. Strumykowa 21A - Iwona Kwiatuszyñska (22) 676 53 80 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

9.) Szko³a Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15 - Dorota Majkowska (22) 614 90 30 - pó³kolonie + wycieczki

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 7.00 – 17.00, szko³a podstawowa

BIA£O£ÊCKI OŒRODEK SPORTU
Kolejno podajemy nazwê i adres jednostki, osoba odpowiedzialna, nr tel. do placówki, rodzaj proponowanych zajêæ,

dni i godziny prowadzonych zajêæ.,grupy wiekowe uczestników.

1.) Obiekt ul. Strumykowa 21 - Krzysztof Przygoda, tel. 22 676-67-49 w 103 - Zespo³owe gry sportowe: pi³ka no¿na, pi³ka
siatkowa, pi³ka koszykowa, pi³ka rêczna na hali, tenis sto³owy oraz gry i zabawy rekreacyjne takie jak. pi³karzyki, darts, gry i

zabawy na ³y¿wach. Dodatkowo tylko pod warunkiem pozyskania instruktora dyscypliny sportu: nauka jazdy na ³y¿wach,

podstawy wspinaczki ska³kowej.

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 9.00-15.00, szko³a podstawowa od 7 lat, gimnazjum, liceum do 18 roku ¿ycia.

2.) Obiekt ul. Œwiatowida 56 - Andrzej Rodkiewicz, tel. 22 676-50-72 w 108 - P³ywanie rekreacyjne, zabawy ruchowe –

koszykówka w wodzie.

01.02 – 12.02.2010, poniedzia³ek- pi¹tek w godz. 9.00-12.00 i 13.00-16.00, szko³a podstawowa od 7 lat, gimnazjum,

liceum do 18 roku ¿ycia.

BIA£O£ÊCKIE BIBLIOTEKI
Kolejno podajemy nazwê i adres jednostki, rodzaj proponowanych zajêæ.

MultiCentrum, ul. Porajów 14, 03-188 Warszawa - MultiKid; MultiMuzyka; MultiNauka - Biologia i ekologia; MultiNauka -

Fizyka; MultiSztuka; konstrukcje z klocków K’Nex; gry i zabawy z jêzykiem angielskim.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa - Maski karnawa³owe

- zajêcia plastyczne; Morze - zajêcia literacko-plastyczne; P. Demus - Z tañcem po Europie; Maski karnawa³owe - zajêcia
plastyczne; Spotkanie z bajk¹; Wioska zimowa - makieta; Gry i zabawy integracyjne; Warsztaty teatralne; W¹¿ - zajêcia

literacko-plastyczne; Teatr Wariacja - Piast; Gry i zabawy integracyjne.

Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y Nr IV, ul. Antalla 5, 03-126 Warszawa - „Z tañcem po Europie”; „Europejski spacerownik”

„Baœnie, bajki, bajeczki z europejskiej pó³eczki”; „Z tañcem po Europie”; „Europejski spacerownik”; „Baœnie, bajki, bajeczki z
europejskiej pó³eczki”.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zajêæ w Bia³o³êckich Bibliotekach bêdzie mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
http://bialoleka.e-bp.pl/

Jednoczeœnie informujemy, i¿ dzieci mog¹ uczestniczyæ w programie „Zima w Mieœcie” na terenie ca³ego m.st.
Warszawy, niezale¿nie od Dzielnicy zamieszkania. Szczegó³owe informacjê na temat akcji prowadzonej przez m.st.
Warszawa bêdzie mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy: www.zima.warszawa.pl

Zima w Mieœcie 2010
Dzielnica Bia³o³êka m.st Warszawy

By³ synem pastora, urodzi³
siê we wsi Rashult w po³udnio-
wej Szwecji. Od dzieciñstwa
interesowa³ siê przyrod¹,
szczególnie botanik¹; wybór
studiów medycznych jest wo-
bec tego zrozumia³y, jako ¿e
zio³olecznictwo stanowi³o
istotn¹ czêœæ ówczesnej sztuki
medycznej.

Studiowa³ na uniwersyte-
tach w Lund i w Uppsali. Stu-
diuj¹c na tym ostatnim uniwer-
sytecie sprawowa³ funkcjê
ogrodnika w uczelnianym
ogrodzie botanicznym. W
1732 r. odby³ d³ug¹ podró¿
badawcz¹ po Laponii, opisu-

Bezp³atne konsultacje psychologiczne
W odpowiedzi na du¿e zainteresowanie bezp³atnymi kon-

sultacjami psychologicznymi i psychiatrycznymi, i z uwagi na
nasilenie konfliktów rodzinnych i problemów emocjonalnych w
okresie poœwi¹tecznym i ponoworocznym, postanowiliœmy po
raz kolejny zorganizowaæ dni otwarte w naszym oœrodku.

Jesteœmy zespo³em doœwiadczonych terapeutów, od lat dzia-
³aj¹cych na warszawskim rynku. Stale podnosimy kwalifikacje,
szkol¹c sie g³ównie z terapii systemowej rodzin, terapii grupo-
wej i terapii analitycznej, a tak¿e pracuj¹c pod sta³ym nadzo-
rem superwizorów. W sk³ad naszego zespo³u wchodz¹ osoby
znane z publikacji i dzia³alnoœci naukowej.

Zapraszamy osoby potrzebuj¹ce pomocy psychologicz-
nej lub psychiatrycznej na bezp³atne konsultacje prowa-
dzone 20 i 21 stycznia w ramach dni otwartych w Oœrodku
Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP w Warszawie, ul.
Madaliñskiego 67b/35. Czekamy na osoby doros³e, m³o-
dzie¿, pary, ma³¿eñstwa i rodziny. Prosimy o wczeœniejsze
umawianie spotkañ telefonicznie 22 841 33 02, 661 484 786
lub mailowo otep@otep.pl

Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Wiêcej informacji na stronie: www.otep.pl

Patroni naszych ulic

Linneusz Karol (Linnaeus) 1707- 1778
Szwedzki przyrodnik i lekarz Carl von Linne (ówczesn¹

mod¹ zlatynizowa³ swoje nazwisko) jest patronem ulicy
na Nowej Pradze.

j¹c wiele nowych gatunków
roœlin, jego sprawozdanie za-
wiera³o te¿ obserwacje, doty-
cz¹ce tamtejszej ludnoœci.

Uzupe³nia³ swoje studia w
Holandii, gdzie uzyska³ tytu³
doktora na uniwersytecie w
Harderwijk. Zreszt¹ formalne
ukoñczenie studiów by³o wa-
runkiem zgody na ma³¿eñ-
stwo, jaki postawi³ jego przy-
sz³y teœæ.

W Holandii uda³o mu siê
pozyskaæ ¿yczliwoœæ zamo¿-
nych sponsorów, dziêki czemu
ukaza³o siê jego dzie³o Sys-
tema naturae (wyd. I 1735,
póŸniej rozbudowywane w

kolejnych wydaniach, by³o ich
12 za ¿ycia autora). Zawiera-
³o ono opis kilku tysiêcy ga-
tunków roœlin i zwierz¹t oraz
propozycjê systemu ich klasy-
fikacji (nazwy nadane przez
niego oznaczane s¹ dziœ skró-
tem „L”). System tam zapro-
ponowany sta³ siê podstaw¹
wspó³czesnej taksonomii.

W 1737 r. opublikowa³ Ge-
nera Plantarum, dzie³o zawie-
raj¹ce system klasyfikacyjny
roœlin oparty na obserwacji
sposobu ich rozmna¿ania.
Przyjête tam zasady nomen-
klatury botanicznej s¹ uzna-
wane do dzisiaj.

W sprawie powstawania ga-
tunków by³ zwolennikiem kreacjo-
nizmu, dopuszcza³ jednak mo¿li-

woœæ powstawania nowych ga-
tunków drog¹ ich krzy¿owania.

W 1738 wraca do Szwecji,
praktykuje jako lekarz w Sztok-
holmie, a od 1742 jest profe-
sorem na Uniwersytecie w Up-
psali. Zosta³ te¿ pierwszym pre-
zesem powstaj¹cej wówczas
Królewskiej Szwedzkiej Akade-
mii Nauk. Otrzyma³ tytu³ szla-
checki oraz funkcjê lekarza
dworu królewskiego. Jego ak-
tywnoœæ naukow¹ ograniczy³
atak apopleksji w 1774 r., po
którym zaprzesta³ wyk³adów, a
tak¿e prze¿yty zawa³ serca.

Zmar³ w Uppsali.

Rok 2007 (300-lecie uro-
dzin) obchodzono w Szwecji
jako Rok Linneusza.

Tomasz Szczepañski



nowa gazeta praska  9

Ch³odnym okiem

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

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

Prosto z mostu

Pod has³em „Burmistrzowie
dzielnic otrzymuj¹ wiêcej w³a-
dzy”, Hanna Gronkiewicz –
Waltz sprawi³a, ¿e dzielnice
sta³y siê zupe³nie niepotrzeb-
ne. Ka¿da uchwa³a i inna de-
cyzja zarz¹du dzielnicy mo¿e
byæ przez Prezydenta m.st.
Warszawy anulowana zgodnie
z przyjêtymi w ubieg³ym tygo-
dniu przez koalicjê PO/SLD w
Radzie Warszawy statutami
dzielnic. Do tej pory, w grani-
cach swoich kompetencji, bur-
mistrzowie mogli decydowaæ
samodzielnie o sprawach
dzielnicy. Obecnie wiceprze-
wodnicz¹ca PO mo¿e dowol-
nie zmieniaæ ich decyzje.

Co wiêcej, koalicja przyzna-
³a jej prawo do interpretowania
uchwa³ Rady Warszawy. Zgod-
nie z polskim ustrojem konsty-
tucyjnym, rada gminy stanowi
organ nadzoru nad jej wójtem
(odpowiednikiem ustawowym
wójta gminy jest prezydent mia-
sta). Pod rz¹dami mi³oœci to na-
sza sto³eczna pani wójt bêdzie
decydowa³a, jak wykonywaæ
uchwa³y rady gminy.

Nie lepiej bêdzie w radach
dzielnic. Nowe statuty daj¹ mo¿-
liwoœæ odbierania g³osu radnym
opozycji w dowolnym momen-
cie. Ju¿ obecnie przewodnicz¹-
cy Rady Dzielnicy Wola zamy-
ka dyskusjê nawet w punkcie
„wolne wnioski, sprawy ró¿ne”
(tzw. fakt autentyczny z ubieg³e-
go tygodnia). Pod rz¹dami no-

wego statutu bêdzie to regu³¹.
Co ciekawe, radnych dzielnico-
wych opiniuj¹cych statuty nie
poinformowano, ¿e zamkniecie
dyskusji nie jest tym samym, co
zamkniêcie listy mówców. Ten
pierwszy zapis oznacza mo¿li-
woœæ przejœcia do g³osowania
uchwa³y bez ¿adnej  mo¿liwo-
œci dyskusji i zadawania pytañ.

Wszystkie media zgodnym
chórem okrzyknê³y uchwalenie
statutów dzielnic kolejnym eta-
pem decentralizacji. Tak twierdz¹
PR-owcy z Ratusza. Tylko ¿e jest
dok³adnie na odwrót. W poprzed-
niej kadencji, mimo braku statu-
tu, dzielnice by³y samorz¹dne.
Obecnie maj¹ byæ rêcznie stero-
wane przez Prezydenta Warsza-
wy. Bêdzie to swoista decentra-
lizacja przez centralizacjê.

Jak zauwa¿y³ radny Lech
Jaworski (PO), demokracja
pod rz¹dami Platformy nie bê-
dzie oznacza³a anarchii. Nie
bêdzie ju¿ te¿, niestety,  ozna-
cza³a demokracji.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Twitter: maciejowski_waw

Decentralizacja
przez centralizacjê

„Zima wszystko przystroi³a:
pola, drogi, rzêdy drzew, bia-
³ym œniegiem oprószy³a, jest
bajkowo, jak we œnie” napisa³
w jednej z fraszek Jan Sztau-
dynger. Piêknie wygl¹daj¹ po-
kryte œniegiem drzewa i roœli-
ny, szczególnie olbrzymie
krzewy zimozielone, przykryte
jakby puchowymi pierzynami,
robi¹ wra¿enie czapy œniegu
zwisaj¹ce z dachów i daszków,
ciekawie prezentuj¹ siê wyty-
czone korytarze na czymœ, co
kiedyœ nosi³o nazwê chodni-
ków, niczym stalaktyty wygl¹-
daj¹ sople lodowe zwieszaj¹-
ce siê ze wszystkich wystê-
pów, daszków i anten, pod któ-
rymi przemykamy z dusz¹ na
ramieniu. Rzeczywistoœæ jest
tylko trochê romantyczna.
Zima z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹
ukazuje wszystkie zaniedba-
nia. Corocznie zaskakuje dro-
gowców. Pierwsze jej dni to
permanentny chaos, który
udaje siê okie³znaæ dopiero po
kilkudniowej przerwie w opa-
dach œniegu. Gdy do opadów
œniegu dochodzi du¿y mróz,
rozpoczynaj¹ siê awarie sieci
wodoci¹gowej, przypominaj¹c
jej dysponentom o pojêciach
wymiana i konserwacja. Zima
ukazuje tereny niczyje, do któ-
rych nikt nie chce siê przyznaæ,
a tym samym machn¹æ ³opat¹.
Zima obfituje w wydarzenia
dramatyczne, lawiny œnie¿ne,
spowodowane pogod¹ wypad-
ki drogowe, a tak¿e wydarze-
nia dramatycznie nadzwyczaj-
ne jak katastrofa w styczniu
2006 roku na terenie Miêdzy-
narodowych Targów Katowic-
kich, gdzie po zawaleniu da-

chu od nadmiaru zalêgaj¹ce-
go na nim œniegu zginê³o 65
osób, a ponad 170 zosta³o ran-
nych. To powinno uczyæ poko-
ry wobec matki natury i zmu-
szaæ do myœlenia. Ma te¿ zima
swoje plusy. Nie myœlê tu o
tych wszystkich, którzy upra-
wiaj¹ sporty zimowe, lecz o
zwyk³ych spacerowiczach, któ-
rzy tymczasowo nie natykaj¹
siê na œmiecie i zwierzêce eks-
krementy schowane pod
warstw¹ œnie¿nego puchu
(niestety, to wszystko ujawni
siê z ca³¹ „okaza³oœci¹”, gdy
œniegi sp³yn¹). W potocznym
myœleniu mocniejsza zima wy-
bija zarazki, wirusy i insekty.
Krótsze w zimê dni powoduj¹,
¿e têskni siê nam za s³onecz-
kiem. Jednym zima utrudnia
prowadzenie biznesu, inni w jej
wyniku maj¹ sezonow¹ pracê
w walce z jej skutkami. Zima
jest co roku, raz mocniejsza
raz s³absza. W tym roku doku-
czy³a i na razie nie ma zamia-
ru odpuszczaæ. Zimê nale¿y
przeczekaæ. Ka¿dy ma na to
swój prywatny sposób. Domo-
wy patent mojej ¿ony to ma³y
ogródeczek, w którym prê¿¹
siê hiacynty i uœmiechaj¹ nar-
cyzy. Oby do wiosny.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Zima

15 stycznia 2010 r. oko³o po-
³udnia czasu polskiego by³o
najd³u¿sze obr¹czkowe za-
æmienie S³oñca w obecnym mil-
lenium - czas trwania jego fazy
centralnej wynosi³ maksymalnie
11 minut i 8 sekund. Zaæmienie
nast¹pi³o dwa dni przed apo-
geum Ksiê¿yca, co w po³¹cze-
niu ze stosunkowo niewielk¹ w
styczniu odleg³oœci¹ Ziemi od
S³oñca sprawi³o, ¿e szerokoœæ
k¹towa tarczy Ksiê¿yca, wyno-
sz¹ca 29’15’’, by³a na tyle ma³a,
¿e Ksiê¿yc zakrywa³ jedynie
85% tarczy S³oñca.

Równie¿ 15 stycznia oko³o
po³udnia Pan Jaros³aw Ka-
czyñski, Prezes PiS przedsta-
wi³ nowy projekt Konstytucji
RP, wnosz¹c nowy wk³ad w
rozwój myœli ustrojowej na
œwiecie poprzez likwidacjê
monteskiuszowskiego trójpo-
dzia³u w³adzy z zachowaniem,
podobno, ustroju demokra-
tycznego. Prezydent RP, w
myœl projektu Konstytucji, jest
ponad wszelkimi w³adzami tj.
wykonawcz¹, s¹downicz¹ i
ustawodawcz¹.

Prezydent w projekcie PiS
bêdzie móg³ po swoim wybo-
rze rozwi¹zaæ Sejm. Bêdzie
tak¿e przewodnicz¹cym Rady

Urzêdnik zawsze znajdzie
uzasadnienie dla swojego ist-
nienia. Uniemo¿liwia to reformê
rozmaitych instytucji znacznie
skuteczniej, ni¿ przepisy prawa
pracy. Sprawny urzêdnik za-
wsze bêdzie potrafi³ wykazaæ,
i¿ jego praca, acz publicznie
ma³o znana, jest dla prawid³o-
wego dzia³ania urzêdu nie-
zbêdna. Jego prze³o¿ony, czê-
stokroæ przychodz¹cy z ze-
wn¹trz polityk maj¹cy ochotê
na reformê urzêdu, lecz nie
znaj¹cy zakamarków jego funk-
cjonowania, wobec przedsta-
wionego mu stosu pism, okól-
ników i segregatorów, jest bez-
radny i z reformy rezygnuje.

Gdy segregatory nie wy-
starczaj¹, urzêdnik pracê so-

Urzêdnicy
bie wynajduje. Albowiem nie
jest prawd¹, ¿e urzêdnik nie
lubi pracowaæ. Lubi, natomiast
nie jest zadowolony, gdy efekt
jego pracy podlega ocenie, w
szczególnoœci jako produkt
maj¹cy jakiekolwiek zastoso-
wanie praktyczne. Dlatego,
wymyœlaj¹c dla siebie zajêcie,
urzêdnik zaczyna od sprawoz-
dañ. Projektuje nowe formu-
larze (w epoce komputerów
nazywa siê je „formatkami”),
do których wype³niania zmu-
sza podw³adnych b¹dŸ intere-
santów - czyli, w jego rozumie-
niu, tak¿e swoich podw³ad-
nych - po czym danymi z for-
mularzy zape³nia sprawozda-
nia, do których nikt nigdy nie
zajrzy.

£ubu Dubu niech ¿yje nam Prezes
S¹downictwa, któr¹ w du¿ej
mierze bêdzie mianowa³. Dziê-
ki temu nie bêdzie wiêcej nie-
s³usznych i niesprawiedliwych
wyroków, takich jak np. naka-
zanie przeprosin doktora Gar-
lickiego przez magistra Ziobrê.

Prezydent bêdzie tak¿e
móg³ wydawaæ rozporz¹dze-
nia z moc¹ ustawy. Swoj¹
drog¹, zastanawiam siê, po co
Pan Prezes nie zdecydowa³
siê na likwidacjê Sejmu i Se-
natu. Bêdziemy mieli tak¿e w
Polsce drug¹ Szwajcariê, s³y-
n¹c¹ z czêstych referendów.
Prezydent bêdzie móg³ dopro-
wadziæ do referendum ws.
ustawy, której nie akceptuje.

Najbardziej podoba mi siê
jednak przepis, sprowadzaj¹cy
siê do tego, ¿e prezydent mó-
g³by odmówiæ powo³ania pre-
miera lub ministra, gdyby mia³
informacje „z wiarygodnych
Ÿróde³”, ¿e dana osoba takiej
funkcji pe³niæ nie powinna.

Nie chcia³bym ³¹czyæ zaæmie-
nia s³oñca z innymi rodzajami
zaæmienia, ale z uwagi na zbie¿-
noœæ dat ró¿nego rodzaju sko-
jarzenia przychodz¹ do g³owy.

Na koniec z³a wiadomoœæ
dla wizji nowej Polski – podob-
no projekt nowej Konstytucji

nie spodoba³ siê urzêduj¹ce-
mu Panu Prezydentowi.

Za to z pewnoœci¹ dobr¹ wia-
domoœci¹ dla wszystkich, któ-
rzy nie podzielaj¹ ideologii PiS
i licz¹ na jej dalsze oœmiesza-
nie siê jest fakt, ¿e Prezes PiS
Jaros³aw Kaczyñski potwierdzi³
w czwartek w £odzi, ¿e na naj-
bli¿szym, marcowym kongresie
partii, w trakcie którego bêd¹
wybierane nowe w³adze, bêdzie
kandydowa³ na szefa PiS. Po
marcowych wyborach czekamy
na nowy projekt konstytucji UE.

£ubu Dubu, £ubu Dubu
niech ¿yje nam Prezes …
Niech ¿yje nam.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl

Czasami sprawozdania nie
wystarczaj¹. Wtedy trzeba wy-
myœlaæ nowe sposoby za³atwia-
nia spraw. Najbezpieczniej tak,
by w realnym œwiecie nic siê nie
zmieni³o, lecz - by przyby³o pa-
pierów, dokumentów, segrega-
torów, dziêki którym pracy
urzêdnika zostanie przywróco-
ny w³aœciwy wymiar i sens.

Takim sposobem urzêdnicy
uregulowali ruch okazjonal-
nych samochodów na Trakcie
Królewskim w Warszawie. Do
koñca 2009 r. znaki zakazu po-
stoju i zatrzymywania siê pod
koœcio³ami na Trakcie opatrzo-
ne by³y bia³¹ tabliczk¹ „Nie do-
tyczy nowo¿eñców i konduk-
tów pogrzebowych”. Chocia¿
w koœcio³ach na Krakowskim
Przedmieœciu i Starym Mieœcie
bior¹ œlub nie tylko mieszkañ-
cy przyporz¹dkowanych im pa-
rafii, ale i ca³ej Warszawy, sa-
mochody z m³odymi parami i
karawany ³atwo by³o odró¿niæ
od innych pojazdów, egzekwo-
wanie tego przepisu nie stano-
wi³o wiêc problemu. Problem
mieli tylko urzêdnicy, gdy¿ nie
ros³y im sterty papierów.

Znaleziono rozwi¹zanie. Od
1 stycznia 2010 r. bia³e tablicz-
ki zosta³y usuniête, a nowo¿eñ-
cy i zak³ady pogrzebowe musz¹
wystêpowaæ o jednorazow¹
przepustkê. Przepustki s¹
udzielane ka¿demu bez kolejki
(chcia³em napisaæ: bez zbêdnej
zw³oki, ale Ÿle by to tu zabrzmia-
³o), czyli w realnym œwiecie nic
siê nie zmieni³o. Przyby³o tylko
segregatorów, w które urzêdnik
wpina sobie podania o prze-
pustki, kopie przepustek i inne
bezcenne dokumenty.

No i - taki drobiazg - obywa-
tele musz¹ pofatygowaæ siê w
godzinach pracy urzêdu po
odbiór swojej przepustki. Ale
co to komu szkodzi?

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Ponad 60 milionów z³otych
kosztowa³a do tej pory Warsza-
wê walka ze skutkami zimy. Dla
porównania, na upowszechnia-
nie kultury i tradycji miasto wyda
w 2010 roku 45 mln. Szokuj¹ce
s¹ nie tylko same liczby, ale fakt,
za co tak naprawdê p³acimy, bo
póki co walkê z zim¹ miasto
przegrywa. Po kilku dniach od
ostatnich opadów doczekaliœmy
siê wprawdzie czarnych ulic, ale
na chodnikach, poboczach i
miejscach parkingowych w
wiêkszoœci przypadków nadal
zalega gruba warstwa œniegu.
Kto za to odpowiada?

W Warszawie ka¿da ulica,
chodnik i plac maj¹ swojego w³a-
œciciela, którego obowi¹zkiem
jest m.in. dbanie o ich czystoœæ. I
tak Zarz¹d Oczyszczania Miasta
odpowiada przede wszystkim za
oczyszczanie dróg, którymi kur-
suj¹ autobusy komunikacji miej-
skiej (ok. 1/3 sto³ecznych dróg),
mosty, k³adki, przejœcia na skrzy-
¿owaniach g³ównych ulic oraz
miejsca parkingowe w Strefie
P³atnego Parkowania Niestrze¿o-
nego SPPN. Za czystoœæ na przy-
stankach komunikacji miejskiej
odpowiada Zarz¹d Transportu
Miejskiego. Urzêdy 18 dzielnic
maj¹ w obowi¹zku oœnie¿anie po-
zosta³ych dróg miejskich i chod-
ników nieprzylegaj¹cych do pose-
sji wzd³u¿ tych dróg. Z kolei za-
rz¹dcy i administracje osiedli od-
powiadaj¹ za drogi wewnêtrzne i
uliczki na terenie osiedli oraz
chodniki przyleg³e do nierucho-
moœci, wzd³u¿ budynków, pose-
sji i na terenie osiedli mieszkanio-
wych. Oczywiœcie, ¿adna z tych
instytucji nie czyni tego w³asny-
mi si³ami, tylko poprzez wyspe-
cjalizowane, zazwyczaj prywatne
firmy, które zdobywaj¹ kontrakty
w wyniku przetargów. Aby je wy-
graæ przeœcigaj¹ siê one w scho-
dzeniu z cen, bo konkurencja jest
ogromna. Wydawaæ by siê mo-
g³o, ¿e dla warszawiaków to do-

bra nowina, zw³aszcza, ¿e pieni¹-
dze na to id¹ z naszych podat-
ków. Nic bardziej mylnego. Praw-
da jest taka, ¿e za nisk¹ cenê do-
stajemy fataln¹ us³ugê lub na-
wet… nie dostajemy jej wcale. Bo
chyba nikt nie uwierzy, ¿e mo¿na
sprz¹taæ dobrze oferuj¹c 1 grosz
za metr powierzchni, jak mia³o to
miejsce niedawno w jednym z
przetargów. Ostatnie dni s¹ tego
najlepszym przyk³adem. Œnieg,
który zacz¹³ padaæ 8 stycznia, za-
lega wszêdzie, mimo ¿e miasto
na jego usuniêcie wyda³o ju¿
maj¹tek. Tymczasem wed³ug
przyjêtych w Warszawie norm, fir-
my pracuj¹ce na zlecenie ZOM
na doprowadzenie dróg do stan-
dardu „czarnej jezdni” maj¹ do 4
godzin po ustaniu intensywnych
i d³ugotrwa³ych opadów œniegu.
Za ka¿de opóŸnienie miasto ma
prawo obni¿yæ im wynagrodzenie
- nawet o 100%! - i dodatkowo po-
bieraæ kary umowne. Patrz¹c

wiêc na to co siê dzieje za naszy-
mi oknami, wydawaæ by siê mo-
g³o, ¿e na takiej walce z zim¹
Warszawa powinna wrêcz zaro-
biæ! Niestety, tak by³oby wszê-
dzie, tylko nie u nas. Tutaj urzêd-
nicy p³ac¹ firmom, nie patrz¹c za
co, my brniemy po kolana w œnie-
gu i p³acimy za miejsca parkin-
gowe, które sami odœnie¿amy. A
do wiosny daleko…

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Nasza zima z³a

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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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, hiszpañski, w³oski
14z³/60min 503-765-560
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
ANGIELSKI profesjonalnie,
Praga Pó³noc 661-596-888
BEZSTRESOWA nauka ob-
s³ugi komputera (zachêcamy
seniorów) 503-765-560
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, fizyka, chemia
14z³/60min 601-440-130
MATEMATYKA, matury
14z³/60min 601-440-130
NAUKA jêzyków (angiel-
ski, hiszpañski) dla dzieci
503-765-560

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
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
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
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie
22 613-82-96, 696-321-228
HYDRAULIKA, remonty, na-
prawy, instalacje w domach
jednorodzinnych 504-944-852
KA¯DE mieszkanie, apar-
tament, domek, wykoñczê,
przygotujê do wynajêcia,
dok³adnie i terminowo,
692-352-356
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
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
WYKOÑCZÊ domek
(mieszkanie) nowe lub z
przesz³oœci¹, kompleksowo
(hydraulika, elektryka, p³ytki,
œciany, panele), ceny i
terminy do negocjacji tel.
22 463-44-77, 796-856-335
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie bla-
chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI
DO wynajêcia mieszkanie
2-pokojowe na Bródnie
513-228-414

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
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

G³ównym celem akcji jest zebranie œrodków, które w pierwszej fazie pozwol¹
na natychmiastow¹ pomoc humanitarn¹, a w drugiej wspomog¹ odbudowe sale-
zjañskich dzie³ edukacyjnych. Naszymi lokalnymi partnerami s¹ haitañscy sale-
zjanie. To co pozosta³o z ich dzie³, pos³u¿y jako baza logistyczna. W naszym dzia-
³aniu bêdziemy wspó³pracowaæ z wieloma organizacjami humanitarnymi, zwi¹za-
nymi od lat ze Zgromadzeniem Salezjañskim.

Salezjañski Oœrodek Misyjny w Warszawie przeznaczy³ 5000 Euro, aby wyjœæ
naprzeciw najbardziej nagl¹cym potrzebom ¿ywnoœciowym i sanitarnym dzieci i
m³odzie¿y z salezjañskiego dzie³a Port-Au-Prince Enam i z instytucji s¹siaduj¹-
cych, które ucierpia³y najbardziej w ca³ym mieœcie. Salezjanie z tych placówek
zostali ranni. Brat Sanon zgin¹³ pod gruzami, a wraz nim, niestety, zosta³o uwiê-
zionych pod gruzami przesz³o 200 uczniów. Dwaj salezjanie w formacji pocz¹tko-
wej, którzy przebywali na uniwersytecie nie ¿yj¹.
I ty mo¿esz pomóc Haiti wp³acaj¹c ofiarê na konto z³otówkowe:

Konto: 50 1020 1169 0000 8702 0009 6032
z dopiskiem: Polacy dla HAITI

W Haiti pracuje 66 salezjanów (trzech z nich zabi³o trzêsienie ziemi), wiêk-
szoœæ to Haitañczycy. ¯yj¹c w 9 wspólnotach prowadz¹ wiele dzie³, które zajmuj¹
siê edukacj¹ najbiedniejszych dzieci i m³odzie¿y, pochodz¹cej czêsto prosto z ulicy.
Trzêsienie ziemi z 12 stycznia w du¿ej mierze zniszczy³o dzie³a salezjañskie w
Haiti, które dzieñ po dniu walczy³y poprzez edukacjê i formacjê zawodow¹ o god-
ne ¿ycie najbiedniejszych dzieci i m³odzie¿y tego kraju.

W drugiej fazie pomocy dla Haiti, wszystkie te dzie³a bêd¹ musia³y byæ jak
najszybciej odbudowane, aby mog³y przygarn¹æ, daæ wykszta³cenie i nadziejê na
lepsze jutro dzieciom i m³odzie¿y, której uda³o siê prze¿yæ kataklizm.

ks. Kazimierz Gajowy - koordynator
Salezjañski Oœrodek Misyjny, ul. Korowodu 20, 02-829 Warszawa,

tel. 22 644 86 78, www.misje.salezjanie.pl

Szanowni Pañstwo, dziœ
bêdzie o soli i pojêciach jej bli-
skoznacznych. Dla tych z Was,
którzy maj¹ nadciœnienie têtni-
cze nie bêdzie ani s³owa, ali-
œci przypomnê, ¿e mamy rok
wyborów. To, co siê dzieje w
gabinetach kandydatów na
prezydenta, pos³ów, radnych
zaczyna przypominaæ komna-
ty w Wieliczce. Pot i sufit spin
doktorów poznamy ju¿  nied³u-
go w programach wyborczych,
a za nierozwa¿ne wybory
przyjdzie nam s³ono zap³aciæ.

Bardzo bym chcia³, aby zwy-
ciê¿y³ nurt gospodarczy. Poli-
tyczne POPIS-y krasomówcze
w oœrodkach prawotwórczych
chêtnie podda³bym ocenie prof.
Miodka, a nas szaraków, uczu-
lam z nowym rokiem, ¿e g³o-
sowaæ bêdziemy na podatki i
wydatki rz¹du, na cenê czyn-
szów i pr¹du, na koszty lecze-
nia, picia i palenia i op³acalno-
œci eksportu oraz na wizerunek
nasz w oczach ca³ego œwiata.

Ze s³onych zwierz¹t, proszê
Szanownych Pañstwa, najbar-
dziej lubiê œledzie. Lubiê te¿
posoliæ gotowan¹ golonkê z
warzywami. Ale dosyæ ¿artów,

bo rzecz jest powa¿na i warto
kilka s³ów poœwiêciæ soli na
chodnikach i przy drogach w
œnie¿ne zimowe dni. Chemicz-
ne pojêcie soli jest proste. Jest
zwi¹zek metalu z kwasem. Np.
sodu z kwasem solnym. Po-
wstaje wówczas sól - NaCl. Do-
k³adnie 2Na + 2HCl=2NaC-
l+H2. To jest ten produkt, który
kr¹¿y w nas w postaci soli fizjo-
logicznej, który o¿ywia nasze
potrawy, który mo¿e byæ przy-
s³owiow¹ sol¹ w oku, je¿eli
mamy na sumieniu i przy pew-
nej wra¿liwoœci dostrzegania,
przewiny lub odczuwamy dra¿-
liwoœæ w odniesieniu do osoby
lub sytuacji. Rzecz siê ma w
stê¿eniu. Zadaniem pilnuj¹cych
naszego bezpieczeñstwa ko-
munikacyjnego jest szybkie od-
s³oniêcie ze œniegu czarnych
powierzchni dróg i chodników.
Wielkie ma znaczenie dla œro-
dowiska, jakiej soli u¿yjemy. Sól
chlorku wapnia jest mniej tok-
syczna dla roœlin, ale tak samo
szczypie w psie czy kocie czte-
ry ³apy. Kto posiada psa, zna
doskonale sytuacje, w których
po wyjœciu z mieszkania czy
domu, widzi swojego zwierza-
ka nagle pok³adaj¹cego siê na
ulicy. Nag³y, silny, nie do znie-
sienia, uszczypliwy ból, przeni-
kaj¹cy rogow¹ warstwê opu-
szek, mo¿e powaliæ nawet naj-
wiêkszego zwierzaka. W odru-
chu obronnym nastêpuje wyli-
zywanie ³ap, a woda zawarta w
œlinie nasila objawy i cierpienie.

Co mo¿na na to poradziæ?

Piasek.

Je¿eli macie Pañstwo
wp³yw na swoje osiedle, zaleæ-
cie zarz¹dcy nieruchomoœci
tak¹ formê antypoœlizgu. Je¿eli
nie ma takiej mo¿liwoœci, na-

le¿y zajrzeæ do podrêcznika
chemii. Ka¿da sól jest nieroz-
puszczalna w t³uszczu.

Tu¿ po wyjœciu posmarujcie
opuszki pupila dowolnym
t³uszczem nasyconym. Mo¿e
byæ wazelina, której nie pole-
cam w ¿yciu zawodowym i pry-
watnym, mo¿e byæ mas³o,
smalec. Mo¿e byæ t³usty krem
ochronny. W drugim rzêdzie
oleje p³ynne i gliceryna. Wa¿-
ne, aby preparat nie zawiera³
wody, która natychmiast rozpu-
œci sól i sprawi ból zwierzêciu.
Przebojem mog¹ okazaæ siê
buciki ochronne dla zwierza-
ków. Wygl¹daj¹ zabawnie jak
tekstylia dla Yorków, ale s¹
najbardziej skuteczne i po po-
wrocie ze spaceru, ochroni¹
nasze sprzêty domowe przed
wczeœniej na³o¿onym t³usz-
czem. Dla w³aœcicieli psów ras
d³ugow³osych zalecam: zwróæ-
cie Pañstwo uwagê na d³ugoœæ
sierœci miêdzy opuszkami. Do
ow³osienia miêdzyopuszkow-
go bardzo ³atwo przykleja siê
œnieg, a w kontakcie z ciep³¹
³apk¹ tworzy kamyczek lodu
uwieraj¹cy jak kamyk w bucie.
Niedawno gratulowa³em po-
œwiêcenia m³odemu w³aœcicie-
lowi berneñczyka, który pod-
czas spaceru w lesie, w³asny-
mi zêbami odrywa³ kawa³ki
lody z czterech ³ap pupila co
dziesiêæ minut i zdziwiony
pyta³, dlaczego paluszki by³y
s³one. Ano dlatego, ¿e u psów
gruczo³ów potowych nie ma
przy w³osach okrywy w³oso-
wej. S¹ jedynie na opuszkach
palcowych. Psiaki poc¹ siê je-
dynie na swoich czterech
³apach. Koñczê, maj¹c nadzie-
jê, ¿e z innych powodów ni¿
spin doktorzy.

Cztery ³apy, s³one paluszki

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 97/CP/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. na
wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pole-
gaj¹cej na budowie gazoci¹gu DN 125 x 7,1 PE (poni¿ej
0,5 MPa) wraz z dwoma przy³¹czami DN 25 x 3,0 PE,
na dzia³kach o nr ew. 30/4, 46/3, 46/1 z obrêbu 4-01-25,
w ul. Ciechanowskiej w Warszawie;

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 305, w poniedzia³ki w godz. 08.00- 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 – 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej
og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.

Mamy przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e dziêki wsparciu
w³adz Dzielnicy Bia³o³êka oraz nak³adom finansowym ze
strony Urzêdu Miasta st. Warszawy, 3 lutego przy ul. Mary-
wilskiej 44 zostanie oddany do u¿ytku nowy lokal Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Oœrodek wychodzi tym samym naprzeciw potrzebom miesz-
kañców zamieszkuj¹cych najpiêkniejsze tereny zielone obej-
muj¹ce obszar wschodniej czêœci dzielnicy Bia³o³êka, któ-
rej granice wyznaczaj¹: Trasa Toruñska, ul. Marywilska,
Kana³ ¯erañski, ul. Kobia³ka oraz miejscowoœæ Marki.

W placówce bêdzie mo¿na uzyskaæ wszechstronn¹ pomoc
zarówno ze strony pracowników socjalnych, realizuj¹cych zada-
nia statutowe Oœrodka, jak równie¿ szeroko rozumian¹ pomoc
specjalistyczn¹. Podejmowane bêd¹ tak¿e dzia³ania w ramach
programu „Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jako Centrum Aktywno-
œci Lokalnej”. Nowo powsta³a placówka umo¿liwi podejmowanie
szybszych dzia³añ interwencyjnych i profilaktycznych na rzecz
mieszkañców, znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Prze-
widujemy tak¿e utworzenie grup wsparcia oraz grup samopomo-
cowych zgodnie z potrzebami mieszkañców zielonej Bia³o³êki.

Mamy nadziejê, ¿e podejmowane przez nasz Oœrodek dzia³ania
spotkaj¹ siê z Pañstwa zainteresowaniem. Zapraszamy do wype-
³nienia ankiety, która pozwoli nam na zapoznanie siê z Pañstwa
potrzebami i umo¿liwi tym samym dostosowanie oferty pomocowej
do oczekiwañ mieszkañców. Ankieta jest dostêpna na stronie inter-
netowej Oœrodka Pomocy Spo³ecznej www.opsbialoleka.waw.pl

Pacjenci z urazami bêd¹ przyjmowani w ka¿dym z dziesiêciu warszawskich
szpitali z oddzia³ami urazowo-ortopedycznymi – zadecydowa³ wojewoda mazo-
wiecki w porozumieniu z organami prowadz¹cymi i dyrektorami szpitali. Spraw-
nemu dzia³aniu systemu bêdzie sprzyjaæ rejonizacja dzia³ania zespo³ów ratow-
nictwa medycznego, aktywizacja placówek nocnej i wyjazdowej pomocy lekar-
skiej oraz wsparcie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Dotychcza-
sowy system ostrych dy¿urów by³ uci¹¿liwy dla pacjentów i sprzeczny z ustaw¹ o
ratownictwie medycznym oraz kontraktami szpitali z Narodowym Funduszem
Zdrowia na œwiadczenie ca³orocznych, ca³odobowych us³ug medycznych w da-
nym zakresie.

Pogotowie ratunkowe bêdzie wioz³o pacjenta do szpitala znajduj¹cego siê w
rejonie najbli¿szym miejsca zdarzenia (nie zamieszkania). Wytyczne operacyj-
ne pogotowia uwzglêdniaj¹ tak¿e liczbê ³ó¿ek ortopedycznych w ka¿dym ze
szpitali oraz czas dojazdu. System jest elastyczny. W przypadku nieprzewidzia-
nych okolicznoœci lub przeci¹¿enia któregoœ ze szpitali, dyspozycje bêdzie wy-
dawa³ lekarz koordynator ratownictwa medycznego - na podstawie aktualnych
informacji o wolnych ³ó¿kach i salach operacyjnych, przesy³anych przez szpita-
le. Koordynator dy¿uruje ca³odobowo w Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Ma-
zowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego.

Zapewnienie sali operacyjnej, lekarzy i personelu medycznego jest zadaniem
dyrektorów szpitali. Do koñca stycznia ka¿dy z nich, w porozumieniu z ordyna-
torem oddzia³u urazowo – ortopedycznego, okreœli szczegó³y organizacyjne,
uwzglêdniaj¹c przy tym specyfikê i mo¿liwoœci podleg³ej mu jednostki.

- Ferie to najlepszy moment do wprowadzenia nowego systemu, w ci¹gu paru
miesiêcy powinien funkcjonowaæ bez zastrze¿eñ, koñcz¹c dotychczasowy horror
pacjentów i lekarzy, na ostrych dy¿urach urazowych – mówi Jacek Koz³owski,
wojewoda mazowiecki. Nie zostawiamy szpitali bez wsparcia. Pierwsze tygodnie
bêd¹ wymaga³y od nas wszystkich wiêcej wysi³ku, ale póŸniej korzyœci odczuj¹
wszyscy, a zw³aszcza pacjenci – dodaje. W coraz wiêkszym stopniu wsparciem
dla szpitali bêd¹ oddzia³y ratunkowe (SOR-y), które œwiadcz¹ pomoc w mniej
skomplikowanych przypadkach.

Pacjenci, którzy sami zg³aszaj¹ siê z urazem zagra¿aj¹cym zdrowiu, powinni rów-
nie¿ kierowaæ siê do najbli¿szego szpitala urazowego lub SOR-u. Natomiast osoby,
które traktuj¹ szpital jak przychodniê, musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e mog¹ zostaæ ode-
s³ane. Pacjenci, których stan nie zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu stanowi¹ bowiem do 30%
przypadków rejestrowanych do tej pory na ostrych dy¿urach. Wyd³u¿aj¹ tym samym
czas oczekiwania pacjentów w stanie powa¿nym. W godzinach nocnych i w œwiêta
takie osoby powinny byæ obs³ugiwane w ramach nocnej i wyjazdowej pomocy lekar-
skiej, œwiadczonej przez przychodniê, w której s¹ zarejestrowane.

Bez ostrych dy¿urów
Od 1 lutego wszystkie szpitale bêd¹ przyjmowaæ pacjentów przez

ca³¹ dobê.

„Pómó¿my Haiti”

Nowy lokal OPS Bia³o³êka
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Do Domu Kultury „Zacisze”
zaprosi³a Annê Panek Bogu-
s³awa O³owska, tak¿e absol-
wentka Pañstwowego Liceum
Plastycznego im. J. Che³moñ-
skiego w Na³êczowie.

Prezentowane prace po-
wsta³y 2 lata temu, w trakcie
przygotowywania na Wy-
dziale Malarstwa krakow-
skiej ASP pracy magister-
skiej „Przedmiot w martwej
naturze, znaczenie œwiat³a i
cienia w obrazie” (rozwa¿a-
nia) oraz „Œwiat³o i cieñ w
martwej naturze” (cykl prac
malarskich i fotograficznych).
Fotografia s³u¿y³a jako szki-
cownik do prac malarskich,
wykonywanych klasyczn¹
technik¹ olej na p³ótnie. Ze-
staw 12 obrazów w formacie
100x70cm obejmuje dwie
grupy: pierwsz¹ stanowi¹

pojedyncze, samodzielne
martwe natury; druga to kom-
pozycje, ³¹czone w z³o¿one
z 4 obrazów przestrzenie.

Z Ann¹ Panek rozmawiali-
œmy podczas instalowania
wystawy.

- Na wiêkszoœci obrazów
dominuje biel, szaroœæ,
czerñ; na niektórych jest z³o-
ta poœwiata…

- W pracy magisterskiej na-
pisa³am, jak traktowany by³
kolor, œwiat³o i cieñ w dziejach
sztuki. Ten blask na moich ob-
razach mo¿na podci¹gn¹æ  do
blasku w œredniowieczu, gdy
oznacza³ œwiat³oœæ bosk¹.
Chcia³am skontrastowaæ i
przeciwstawiæ sobie dwa œwia-
ty: œwiat³a i cienia, ¿ycia i
œmierci. Pisz¹c pracê zastana-
wia³am siê, czy zawsze w ma-
larstwie œwiat³o jest odbierane
jako dobro, ma wartoœæ pozy-
tywn¹; a cieñ, mrok, czarny
kolor kojarzy siê z wartoœcia-
mi negatywnymi, ze œmierci¹?
Nie w ka¿dej kulturze kolor
czarny oznacza ¿a³obê.

- Ale koœci, szkielety, s¹ na
Pani obrazach symbolami
œmierci?

- Tak. To ³¹czy siê te¿ z
martw¹ natur¹ wanitatywn¹.
Ten motyw podejmowali arty-
œci XVI – XVII-wieczni, którzy
malowali martwe natury, gdzie
znajdowa³y siê przedmioty,
mówi¹ce odbiorcy o kruchoœci,
przemijalnoœci ¿ycia. To by³y
w³aœnie czaszki, klepsydry (od-
mierzaj¹ce czas), œciête kwia-
ty (patrz¹c na nie, mamy wra-
¿enie, ¿e zaraz zwiêdn¹). Spo-
œród tych motywów wybra³am
najbardziej znacz¹ce, czyli
czaszkê i jajko.

- Jajko to symbol ¿ycia?
- Patrz¹c na te konkretne

przedmioty nie trzeba siê wy-
silaæ, by znaleŸæ skojarzenie.
Dlatego jajko przedstawia siê
u mnie w bia³ej przestrzeni,
reszta – w ciemnej. Jajko
umieœci³am na tkaninie, która

Œwiat³o Cieñ z  Na³êczowa
17 stycznia w Domu Kultury „Zacisze” odby³ siê werni-

sa¿ wystawy malarstwa Anny Panek „Œwiat³o Cieñ”. Uro-
dzona w 1982 roku w Lublinie, absolwentka Pañstwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Na³êczowie i Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie, ma w swym dorobku dwie wystawy
indywidualne „¯ycie i œmieræ” oraz udzia³ w 13 wystawach
zbiorowych, m.in. w  Krakowie, Janowcu, Szyd³owie, Szcze-
brzeszynie, Jaros³awiu, Cieszynie i  Na³êczowie.

jest symbolem otch³ani. Nie
chcia³am malowaæ klasycznej
martwej natury, gdzie  uk³adam
na przyk³ad jajko i czaszkê na
stole. Chcia³am je umieœciæ w
abstrakcyjnej przestrzeni.

- Pani obrazy nie maj¹ tytu-
³ów. Czy tê pracê intelektualn¹
zostawia Pani widzom?

- W³aœnie tak. Nie twierdzê,
¿e s¹ jednoznaczne. Myœlê, ¿e
œmieræ niekoniecznie musi byæ
rozumiana negatywnie; mo¿li-
we, ¿e jest to pocz¹tek czegoœ
nowego, mo¿e – lepszego. Nie
chcê narzucaæ swojej koncep-
cji. Zostawiam to odbiorcy.

- Nad czym Pani teraz
pracuje?

- Zaczynam nowy cykl prac,
którego motywem s¹ zwierzê-
ta – bardziej w stronê cienia,
lêku. Nie mogê jeszcze zbyt
du¿o powiedzieæ na ten temat;
wiele rodzi siê w trakcie pracy.

- Jaka pora najlepiej
sprzyja tworzeniu?

- Najlepiej pracuje mi siê
przy œwietle dziennym; wtedy
kolor wygl¹da inaczej. Kiedyœ
nie sprawia³o mi trudnoœci, by
malowaæ w dzieñ, potem ten
sam w¹tek kontynuowaæ w
nocy. Teraz mêczê siê przy
sztucznym œwietle.

- Jak zaczê³a siê Pani droga
do sztuki?

- Chyba od zawsze wiedzia-
³am, ¿e chcê siê zajmowaæ
malarstwem. Wiedzia³am, ¿e
pójdê do szko³y plastycznej. To
by³o naturalne. Mój ojciec zaj-
muje siê grafik¹.

- Czy marzy siê Pani wysta-
wa w jakiejœ s³awnej galerii?

- Nie mia³am takiego marze-
nia. W domu, w Na³êczowie,
chcia³abym mieæ dobr¹ pra-
cowniê malarsk¹.

- Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê, by to marzenie spe³ni-
³o siê jak najszybciej.

Wernisa¿ uœwietni³ koncert
zespo³u Di Galitzyaner Kle-
zmorim i Olgi Mieleszczuk.
Zespó³ powsta³ w 1996 roku z
inicjatywy trojga studentów
krakowskiej Akademii Muzycz-
nej, zafascynowanych muzyk¹
klezmersk¹ i atmosfer¹ ówcze-
snego Kazimierza. Muzycy:
Mariola Œpiewak – klarnet,
Grzegorz Œpiewak – akordeon
i Rafa³ Seweryniak – kontra-
bas wystêpuj¹ razem na sce-
nie od 1998 roku. Podczas
koncertu, oprócz licznych
aran¿acji melodii tradycyjnych,
artyœci zaprezentowali w³asne
kompozycje i utwory, inspiro-
wane muzyka polsk¹. Olga
Mieleszczuk zaœpiewa³a, z to-
warzyszeniem akordeonu, pio-
senki ¿ydowskie, cygañskie,
ba³kañskie oraz tradycyjne pie-
œni s³owiañskie.

Wystawê malarstwa Anny
Panek mo¿na ogl¹daæ do 31
stycznia.

Rozmawia³a Zofia Kochan

O niezwyk³oœci praskich ka-
pliczek, figur i krzy¿y œwiadczy
ich mnogoœæ i ró¿norodnoœæ.
7 stycznia, w obecnoœci arcy-
biskupa Diecezji Warszawsko-
Praskiej, Henryka Hosera,
otwarta zosta³a wystawa foto-
grafii przygotowana przez Mu-
zeum Warszawskiej Pragi Od-
dzia³ Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, pokazuj¹ca
bogactwo tych ma³ych obiek-
tów architektury sakralnej na
prawym brzegu Wis³y, od Bia-
³o³êki a¿ po ̄ erzeñ. Nie jest to
wystawa zdjêæ artystycznych,
chocia¿ takie równie¿ tutaj siê
zdarzaj¹. Fotografie maj¹ ra-
czej wartoœæ dokumentacyjn¹.
Zaprezentowano 100 z 300 ze-
branych zdjêæ i, jak zaznaczaj¹
organizatorzy, zbiór ten nie jest
jeszcze kompletny.

Wœród pokazanych obiek-
tów znajduj¹ siê kapliczki po-
dwórzowe i przydro¿ne, figury
i kapliczki wnêkowe, krzy¿e i
kapliczki skrzynkowe. Zapro-
ponowany podzia³ jest umow-

ny, chocia¿ dla niektórych re-
jonów pewne formy owych
specyficznych „znaków wiary”
s¹ bardziej charakterystyczne
ni¿ inne.

I tak figury wolnostoj¹ce,
stanowi¹ce najmniej liczn¹
grupê, znajduj¹ siê g³ównie na
terenie Grochowa i przy Wale
Miedzeszyñskim. Kapliczki
przydro¿ne s¹ charaktery-
styczne dla kultury wiejskiej.
Stosunkowo niedawno znala-
z³y siê w obrêbie miasta, nale-
¿¹c do nowych osiedli, w³¹cza-
nych stopniowo w obszar War-
szawy. Stoj¹ bezpoœrednio
przy ulicy, albo w ogródkach
domów. Bywaj¹ jedno- lub kil-
kukondygnacyjne, z wnêkami
na dewocjonalia, czêsto w
kszta³cie domków zwieñczo-
nych krzy¿em.

Kapliczki podwórkowe, naj-
bardziej charakterystyczne dla
Starej i Nowej Pragi maj¹ bar-
dzo ró¿norodne formy, od
skrzynkowych, poprzez wnêko-
we czy domkowe, a¿ po kompo-

zycje figuralne. Po-
wstawa³y w ogrom-
nej wiêkszoœci w
trudnych czasach
okupacji hitlerow-
skiej. Obok g³ówne-
go patrona, wizerun-
ku Najœwiêtszej Ma-
rii Panny, umiesz-
czane s¹ w nich ob-
razki i statuetki z po-
dobiznami wspó-
³czesnych œwiêtych i
b³ogos³awionych,
np. œw. Ojca Pio czy
Jana Paw³a II.

Kapliczki wnê-
kowe, czyli figury
lub mniejsze statu-
etki umieszczane
w niszach elewacji
budynków lub w
szczytowych par-
tiach domów spo-
tykane s¹ najczê-
œciej na Grocho-
wie, przy Wale
Miedzeszyñskim i
na Nowej Pradze.

Krzy¿e przydro¿-
ne stanowi³y czêsto

Okna do nieba
Fotografie stu kapliczek, figur i krzy¿y prawobrze¿nej

Warszawy od 7 stycznia mo¿na ogl¹daæ w sali ekspozy-
cyjnej dawnej Wytwórni Wódek „Koneser” przy ul. Z¹b-

kowskiej 27/31 (budynek 36, 1 piêtro).

tradycyjne punkty orientacyjne
na przeciêciu traktów komuni-
kacyjnych, b¹dŸ oznacza³y
miejsca wa¿nych (czasem tra-
gicznych) wydarzeñ lub stano-
wi³y pami¹tkê misji. Stare krzy-
¿e, które nie wytrzyma³y pró-
by czasu, zastêpowano nowy-
mi. Obecnie pojawi³y siê te¿
zupe³nie wspó³czesne krzy¿e
na obrze¿ach ulic. W ten spo-
sób zachowana jest ci¹g³oœæ
zwi¹zana z sacrum miejsca.

Wystawa nie prezentuje
wszystkich kapliczek, figur i
krzy¿y prawego brzegu. Nie
znajdziemy na niej czasem
tych najbardziej znanych i
przywo³ywanych. G³ównym
za³o¿eniem ekspozycji by³o
ukazanie niezwyk³ego bogac-
twa typów, walorów artystycz-
nych i estetyki owych material-
nych form kultu religijnego.

- Chcieliœmy, przypominaj¹c o
ich obecnoœci w naszej prze-
strzeni, zachêciæ do pielêgnowa-
nia tradycji z nimi zwi¹zanych,
a tak¿e do ochrony i dba³oœci o
ich historyczny wygl¹d – mówi
autorka scenariusza wystawy,
Edyta Pasek-Paszkowska.

Fotografie pochodz¹ z ró¿-
nych Ÿróde³. Czêœæ zdjêæ,
g³ównie kapliczek Grochowa,
pochodzi z inwentaryzacji do-
konanej przez pasjonatów tej
czêœci Warszawy, Mariê i An-
drzeja WoŸniaków. Barbara
Œwi¹tek przekaza³a na wysta-
wê czarno-bia³e zdjêcia wy-
konane przez Zygmunta
Œwi¹tka w latach 80. Fotogra-
fie obiektów konserwowa-
nych muzeum otrzyma³o od
konserwatorów, którzy doku-
mentowali prace renowacyj-
ne. Reszta fotografii by³a
przygotowywana pod k¹tem
ekspozycji. Nawi¹zano wspó-
³pracê z fotografem czasopi-
sma „Miejsca Œwiête”, Maria-
no Caldarella. Poza tym na
wystawie prezentowane s¹
zdjêcia Piotra Antoniaka,
Krzysztofa Jaszczyñskiego,
Gra¿yny Ku³akowskiej, El¿-
biety Piskorz-Branekovej,
Mariusza Sêkowskiego, Jacka
Wiœniewskiego oraz Kamila
Witkowskiego.

- Chcemy kontynuowaæ
dzie³o inwentaryzowania pra-
skich kapliczek, ale jest to pra-
ca na lata – mówi Edyta Pa-
sek-Paszkowska. – Liczymy
na pomoc mieszkañców Pra-
gi, Bia³o³êki i Targówka.

Organizatorzy og³osili kon-
kurs na przedstawienia nie-
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znanych jeszcze praskich ka-
pliczek. Konkursowe zdjêcia i
dokumentacjê historyczn¹ za-
bytków mo¿na sk³adaæ w sie-
dzibie tymczasowej biura Mu-
zeum przy ul. Z¹bkowskiej 23/
25 do 15 kwietnia 2010 r.

Wystawa pt. „Okna do nie-
ba” w sali ekspozycyjnej Mu-
zeum Warszawskiej Pragi,
przy ul. Z¹bkowskiej 27/31 w
dawnej Wytwórni Wódek
„Koneser” czynna jest do 30
kwietnia 2010, od œrody do
soboty, w godz. 11.00 – 17.00.

Joanna Kiwilszo
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