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W poprzednim wydaniu NGP zaprezentowaliœmy tylko
jedno z cytowanych przez prof. Mariê Dorotê Majewsk¹
badañ nad thimerosalem, stanowi¹cym sk³adnik niektórych szczepionek. Przypominamy, ¿e owa substancja jest
organicznym zwi¹zkiem toksycznej i niebezpiecznej rtêci.
Dziœ ostatni tekst z naszego cyklu.
Pamiêtamy, jak ta newral- dycyny (IOM), amerykañska
giczna baza zaszczepionych organizacja, w której sk³ad
amerykañskich dzieci, wraz z wchodzili przedstawiciele firm
wyszczególnionymi schorze- farmaceutycznych, zaanganiami poszczepiennymi, zo- ¿owanych w szczepionkowy
sta³a przekazana prywatnej biznes. Zale¿noœæ pomiêdzy
firmie - œmia³o mo¿na powie- wystêpowaniem schorzeñ
dzieæ – do ukrycia na zawsze. neurologicznych a thimeroFa³szerstwa na najwy¿- salem zosta³a odrzucona a
priori, bez przeprowadzenia
szym szczeblu
Niezale¿ni badacze zosta- jakichkolwiek badañ, w spoli pozbawieni dostêpu do sób ra¿¹co odbiegaj¹cy od
bazy, w ten sposób rozpocz¹³ naukowych standardów.
Fa³szowanie badañ i wykosiê proces maskowania dowodów na toksycznoœæ thi- nywanie ich pod zamówienie
merosalu, zaœ badacze zwi¹- koncernów farmaceutyczzani z koncernami farmaceu- nych, siêgnê³o samych szczytycznymi i reprezentuj¹cy ich tów. Medycznym sabota¿em
interesy mieli „produkowaæ” pachnie to, co powiedzia³
publikacje, ca³kowicie negu- Douglas Gordon, dyrektor
j¹ce zale¿noœæ pomiêdzy strategicznego planowania z
wystêpowaniem chorób neu- amerykañskiego Narodowerologicznych a rtêciowym go Instytutu Zdrowia, który na
komponentem szczepionek. konferencji w Princeton w
Jednym z takich neguj¹cych 2001 poinformowa³, ¿e trwaj¹
dokoñczenie na str. 12
ów zwi¹zek by³ Instytut Me-

Styczniowy
raport z TMP
Marzec - kwiecieñ, to przypuszczalny termin oddania
do u¿ytku Mostu Pó³nocnego. W styczniu bêdzie gromadzona dokumentacja inwestycji, która pos³u¿y licznym
odbiorom, bowiem trasa Mostu Pó³nocnego to 15 ró¿nych obiektów m.in. jezdni, wiaduktów i estakad.
Most, a œciœlej jego obie nurtowego. Do pierwszej
jezdnie – pó³nocna i po³u- próby statycznej u¿yto 16
dniowa, znajduj¹ce siê na wype³nionych ciê¿arówek,
osobnych mostach – ma ju¿ które ³¹cznie wa¿y³y 512 ton.
za sob¹ próby obci¹¿eniowe, Drugiego dnia prób statyczktóre symulowa³y obci¹¿enie nych przês³o nurtowe zostakonstrukcji w trakcie u¿ytko- ³o przygwo¿d¿one ciê¿arem
wania. Podczas tego typu 28 ciê¿arówek, które wa¿y³y
prób jest mierzony sposób i 890 ton. Trzeci dzieñ prób obstopieñ ugiêcia konstrukcji ci¹¿eniowych przebiega³ pod
pod ciê¿arem. W przypadku znakiem prób dynamicznych
mostów stosuje siê z regu³y – ciê¿arówki wje¿d¿a³y na
wype³nione piaskiem auta most i zje¿d¿a³y z niego.
ciê¿arowe. Most Pó³nocny Wynik testów jest pozytywny.
by³ obci¹¿any przez trzy kodokoñczenie na str. 5
lejne dni. Pierwszy i drugi
dzieñ przeznaczone by³y na
próby statyczne, które polega³y na obci¹¿aniu przês³a

Milion lat na sk³adowisku

Rokrocznie na œwiecie powstaje od 19 do 23 mld ton
odpadów przemys³owych i od 1,5 do 2 mld ton odpadów
komunalnych. W tej masie odpady niebezpieczne stanowi¹
400 – 500 mln ton. Czym s¹ odpady niebezpieczne?
Wedle ustawy Prawo odpady niebezpieczne to taochrony œrodowiska, z 27 kie, które w sposób negatywkwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62. ny oddzia³ywuj¹ na œrodowipoz. 628) i zgodnie z definicj¹ sko przyrodnicze i cz³owieka.
zawart¹ w aneksie III do Dy- Mog¹ byæ toksyczne, wyburektywy Rady 91/689 – EU, chowe, rakotwórcze, radioaktywne, ³atwopalne b¹dŸ zakaŸne. Definicja opisuje równie¿ pewne specyficzne subNoga w £apê
stancje, które nie wystêpuj¹c
samoistnie, a bêd¹c sk³adowymi okreœlonych produktów
sprawiaj¹, ¿e te staj¹ siê niebezpieczne. Owe substancje
to m.in. zwi¹zki metali ciê¿kich - kadmu, chromu czy rtêci. Niebezpieczne s¹ odpady
w³ókien i py³u azbestowego,
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia minê³y. Nie wiem, jaki jest lotne furany i dioksyny, groŸich plon mentalny w narodzie, natomiast „plon” mate- ne niemal w nieskoñczonoœæ
rialny daje siê, jak co roku, zauwa¿yæ wokó³ podwórko- materia³y radioaktywne. W
wych i ulicznych œmietników. S¹ to odarte z ozdób igla- grupie odpadów niebezpieczste drzewka, które przez chwilê królowa³y przy wigilij- nych znajduj¹ siê leki i farmanych sto³ach, by teraz, ju¿ nie potrzebne, dogorywaæ ceutyki, substancje stosowane w medycynie i weterynawœród wyrzuconych odpadków i nieczystoœci.
Le¿¹ œwierki, piêkne jod³y, wystrojone w œwiecide³ka, rii, organiczne odpady szpitalczasem wspania³e okazy przez kilka dni zabawiaæ ludz- ne. Zainteresowanych odsy³amy do ustawy, w której
œwierków srebrzystych, czê- kie oczy?
sto jeszcze zielone, pachn¹Przyznam siê, ¿e co roku szczegó³owo i enumeratywce, z sokami kr¹¿¹cymi w widok choinek w œmietnikach nie wymieniono zarówno niega³¹zkach. Krótko ¿y³y. I tyl- budzi we mnie ¿al i bunt prze- bezpieczne odpady, jak i niedokoñczenie na str. 9 bezpieczne substancje.
ko po to, by, zgilotynowane i

Umar³e choinki
i inne aktualnoœci
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka
w gabinetach firmy Fonikon, które mieszcz¹ siê w przychodni
specjalistycznej przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67)
oraz vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37
(nr tel. 22 353 06 20).
Proponujemy szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y pomoc¹
osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy! Zbadaj s³uch.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!
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Zbadaj
s³uch

Toksyczne depozyty
Tylko w ostatnich trzech
dekadach XX i na pocz¹tku
XXI wieku sk³adowano na
Ziemi, wedle ró¿nych szacunków, od 590 do 650 miliardów
ton odpadów. Niebywa³ym
wprost zagro¿eniem dla cywilizacji cz³owieka s¹ odpady
niebezpieczne, których 20
mld ton sk³adujemy na powierzchni Ziemi, zaœ kilka mld
ton wt³oczyliœmy do pokopalnianych wyrobisk i naturalnych szczelin w Ziemi. W sumie odpady sk³adowane na
naszej planecie zajmuj¹ –
wedle ostro¿nych szacunków
- od 160 do 190 tys. km2, zaœ
odcieki z nich doprowadzaj¹
do ska¿enia kilkakrotnie
wiêkszych powierzchni, od
tych, zajmowanych przez
sk³adowiska.
W Polsce, w koñcówce lat
90., zinwentaryzowano ponad 3700 sk³adowisk odpadów niebezpiecznych, w tym
równie¿ mogilników. Szacuje siê, ¿e le¿y na nich 60 mln
ton odpadów niebezpiecznych. Ile odpadów niebezpiecznych, wymieszanych z
komunalnymi l¹duje, a raczej
l¹dowa³o (dziœ kontrola jest
dokoñczenie na str. 3

SUPERDENTYSTA
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EW
N
protezy nylonowe
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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)
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Amazoñska rodzina
Panie ze Stowarzyszenia Amazonek Warszawa Targówek spotykaj¹ siê w ka¿dy
poniedzia³ek o godz. 17. w sali konferencyjnej na I piêtrze Przychodni RejonowoSpecjalistycznej przy ul. Poborzañskiej 6. We œrody na Bazyliañskiej æwicz¹ jogê. Co
miesi¹c uczestnicz¹ w szkoleniach o tematyce prozdrowotnej i spotkaniach, np. z
psychologiem czy dietetykiem. Rozwieszaj¹ plakaty informuj¹ce o tych wydarzeniach.
Bior¹ udzia³ w akcjach SZPZLO Warszawa Bródno, festynach czy Œwiatowym Dniu
bez Papierosa. Razem wybieraj¹ siê do kina, wyje¿d¿aj¹ na wycieczki.

17 stycznia o godz.18
w Katedrze pw. Œwiêtego Floriana
odprawiona zostanie Msza Œw. w intencji

Œp. Antoniego Jakubowskiego
radnego i spo³ecznika
Marta Rozbicka i przyjaciele

Nowy Azyl i CITES
Warszawskie ZOO ma 3042 podopiecznych: 434 ssaki, 1016 ptaków, 239 gadów, 385
p³azów, 715 ryb i 253 bezkrêgowce. Zainteresowanie nimi wykaza³o w roku 2911 ponad
720 tysiêcy zwiedzaj¹cych i nie rejestrowana grupa wchodz¹cych bez biletu osób
powy¿ej 70. roku ¿ycia i dzieci poni¿ej 3 lat. Trzeba te¿ doliczyæ bezp³atne wejœcia dla
dzieci podczas „Lata w mieœcie” i „Zimy w mieœcie”.

Urz¹dzaj¹ œwi¹teczne spotkania, na które ka¿da z pañ
przygotowuje swój specja³:
Irenka – œledzie po grecku,
Bogusia – œledzie pod pierzynk¹, Ewa – sa³atkê jarzynow¹, Gra¿yna – krokiety z
kapust¹, Danusia – barszczyk czerwony i ciasto „zebrê”, Hania – szarlotkê, Zosia – sernik i makowiec, zwany kaszank¹.
Czemu s³u¿¹ poniedzia³kowe spotkania?
„Jesteœmy amazoñsk¹ rodzin¹; mo¿e – wiêcej ni¿ rodzin¹. W rodzinie nie zawsze
mo¿na mówiæ o chorobie, bo
nie chce siê obci¹¿aæ bli-

skich. Tu niczego nie ukrywamy, dzielimy siê k³opotami” –
mówi pani Halina.
„Pocieszamy siê, staramy
siê braæ to na weso³o” – zapewnia pani Zosia.
Pani Irena jest w tym gronie rekordzistk¹ - od 2004
roku „zaliczy³a” 3 nowotwory
(ostatni w 2011 roku); mimo
to, o swym nie³atwym ¿yciu
opowiada z uœmiechem.
Pani, która do Stowarzyszenia Amazonek trafi³a w
lutym, wspomina: By³am zamkniêta w sobie. Gdy wpad³am w ten wir (gimnastyka,
chodzenie z kijkami, joga) –
schud³am; Zajêcia wpisywa-

³am do kalendarza; po obudzeniu zagl¹da³am do zapisków i … chcia³o mi siê ¿yæ.
Zapytane, czy siê nie
k³óc¹? Amazonki zgodnie
odpowiadaj¹: nie ma o co!
FENIKS Stowarzyszenie
Amazonek Warszawa Targówek od trzech lat dzia³a na
rzecz profilaktyki onkologicznej osób przed, w trakcie i po
leczeniu raka piersi oraz ich
rodzin i bliskich. Za pomoc,
wyrozumia³oœæ i udostêpnianie pomieszczenia panie s¹
bardzo wdziêczne dyrektorowi SZPZLO Micha³owi Kaweckiemu i Danucie Mioduszewskiej, dyrektorowi Biura
Polityki Zdrowotnej ZOZ.
W ubieg³ym roku, dziêki
dofinansowaniu ze œrodków
Mazowieckiego Centrum Polityki Spo³ecznej, uda³o siê
zrealizowaæ ambitny zamiar:
we wrzeœniu rozpoczêto wydawanie kwartalnika osób
niepe³nosprawnych „FENIKS
dla Ciebie”. Ok³adkê drugiego, grudniowego numeru,
zdobi¹ prace wnucz¹t Amazonek, nagrodzone w konkursie „Moja choinka”: Marcela
Radzkiego i Julii Makowskiej.
W œwi¹teczny nastrój wprowadzaj¹ wiersze Irenki J. i
Joasi ¯urawskiej-Flemming.
Uroki Petersburga przybli¿a
Gra¿ka B., Tykocina (s³owem
i obrazami) – Danuta M.
Wspomnieniami z wyjazdu
integracyjnego dla pañ 50+
dzieli siê Gra¿yna J. Dla kogo
jest joga? Obszernej odpowiedzi na to pytanie udziela
Marta Kostrzewska – instruktor rekreacji ruchowej.
„FENIKS dla Ciebie” dostêpny jest w przychodniach
zdrowia na Targówku.
Kontakt ze Stowarzyszeniem Amazonek
Warszawa Targówek:
tel. 22 245 32 87, e-mail
feniksamazonki@gmail.com.
K.

W ubieg³ym roku, dziêki
dotacjom z Biura Ochrony
Œrodowiska, zmodernizowano herpetarium, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Œrodowiska podpisano umowê na budowê nowego domu
dla pokrzywdzonych przez
los bocianów (50% sfinansuje WFOŒ, 50% - Fundacja
„Panda”). Uda³o siê uzyskaæ
fundusze unijne na budowê
dwóch nowych oœrodków:
Azylu dla Ptaków i Centrum
CITES – Azylu dla zwierz¹t z
konfiskat.
Oœrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych, zwany Ptasim Azylem, dzia³a w ZOO od
1998 roku. Dziêki unijnej dotacji placówka ta bêdzie mog³a kontynuowaæ dzia³alnoœæ
w warunkach zgodnych z
przepisami, obowi¹zuj¹cymi
w Unii Europejskiej. Na peryferiach Ogrodu Zoologicznego powstanie nowy Azyl dla
Ptaków, odseparowany od
zwierz¹t w ekspozycji. Bêdzie
móg³ przyj¹æ ok. 2,5 tysi¹ca
ptaków 15 gatunków.
W s¹siedztwie Azylu dla
Ptaków powstanie Centrum
CITES – nowoczesny Oœrodek Rehabilitacji Zwierz¹t,
nielegalnie sprowadzonych i
konfiskowanych przez celników, policjê, stra¿ miejsk¹. W
CITES znajd¹ siê chronione
egzotyczne zwierzêta: ¿ó³wie
l¹dowe i wodne, du¿e wê¿e pytony, warany.
CITES usytuowany zosta³
w pó³nocnej czêœci Ogrodu
Zoologicznego, od ulicy S³o-

miñskiego, na powierzchni
1000 m2. Budynek o pow.
220 m2 bêdzie jednokondygnacyjny z czterema wybiegami zewnêtrznymi. S³u¿by
miejskie bêd¹ mog³y tu dotrzeæ bez przeje¿d¿ania
przez ZOO. Zaplanowane
jest ogrzewane, otwierane
przy pomocy kodu pomieszczenie, w którym stra¿nicy
miejscy bêd¹ mogli o ka¿dej
porze zostawiæ zwierzêta,
potrzebuj¹ce opieki.
Wartoœæ projektu wynosi
3,7 mln z³otych. Ponad 80%
dofinansowane zostanie ze
œrodków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V
„Ochrona przyrody i kszta³towanie postaw ekologicznych” Program Operacyjny
Infrastruktura i Œrodowisko
2007-2013. 10% wartoœci
projektu sfinansuje Mazowiecki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej; 5% wartoœci ca³kowitej pochodziæ bêdzie z bud¿etu m.st. Warszawy.
Uroczyste rozpoczêcie budowy CITES nast¹pi³o 27
paŸdziernika 2011 roku, zakoñczenie przewidziane jest
w roku 2012.
K.

Milion lat na sk³adowisku
dokoñczenie ze str. 1

nieco lepsza) na zwyk³ych
sk³adowiskach, bardzo trudno oszacowaæ.
Koszmarne dziedzictwo
zu¿ytych materia³ów rozszczepialnych pozostawiamy naszym pra, pra, pra, prawnukom, bowiem te odpady bêd¹
niebezpieczne przez milion
lat (!) i pozostaje tylko mieæ
nadziejê, ¿e warunki przechowywania spe³niaj¹ najwy¿sze standardy, bowiem
gdyby coœ wymknê³o siê
spod kontroli, skutki mog³yby
byæ op³akane. Choæ wydaje
siê, ¿e mo¿na byæ w miarê
spokojnym o podziemne
kompleksy, kryj¹ce w swych
czeluœciach odpady wysokoaktywne (wypalone paliwo z
elektrowni j¹drowych) w
Szwecji (m.in. w Clab) i w
Finlandii, bowiem standardy
tych swoistych mogilników
s¹ bardzo wysokie; jakakolwiek katastrofa naturalna
typu trzêsienie ziemi, b¹dŸ
uderzenie asteroidy, mog¹
wyzwoliæ si³y rodem z filmów
katastroficznych.
Jak siê przygotowuje zu¿yte paliwo do przechowywania? Jego pozosta³oœci s¹
spalane z proszkiem szklanym i w p³ynnej postaci wlewane do nierdzewnych pojemników. Ten proces nosi
nazwê kondycjonowania.
Dodatkowo pojemniki s¹
umieszczane w betonowych
sarkofagach. Zaawansowane
systemy komputerowe nadzoruj¹ ca³y proces „le¿akowania” zu¿ytych materia³ów
rozszczepialnych.
Czy Ró¿an jest bezpieczny?
Niewielu z nas zapewne
wie, ¿e równie¿ w Polsce
przechowujemy materia³y
promieniotwórcze. Na Mazowszu, nad Narwi¹, w miejscowoœci Ró¿an, od koñca lat
50. ubieg³ego wieku, kiedy to
pojawi³ siê problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, powsta³o sk³adowisko. W 1961 zaczê³y tam
trafiaæ odpady z pierwszego,
badawczego reaktora j¹drowego, o wdziêcznej nazwie
Ewa, uruchomionego w 1958
w Instytucie Badañ J¹drowych w Œwierku. W 1975 na
sk³adowisko kierowano ju¿
odpady promieniotwórcze z
dwóch reaktorów, bowiem w
1974 uruchomiono reaktor
Maria (od imienia Sk³odowskiej-Curie). Reaktor Ewa
zosta³ wy³¹czony w 1995,
modernizowana Maria dzia³a
do dziœ.
Na sk³adowisko w Ró¿anie trafiaj¹ równie¿ odpady
powstaj¹ce podczas konfekcjonowania izotopów, stosowanych m.in. w medycynie,
koncentraty promieniotwórcze z uk³adów ch³odzenia
reaktora i szlamy wytr¹ceniowe, powstaj¹ce w wyniku oczyszczania œcieków
promieniotwórczych.
Sk³adowisko, które dziœ jest
przedsiêbiorstwem pañstwowym u¿ytecznoœci publicznej,
pozostaj¹cym w strukturze
Instytutu Energetyki Atomo-

wej i nosi nazwê Zak³ad
Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych, powsta³o w dawnym forcie wojskowym z pocz¹tków XX wieku,
który po przeprowadzeniu
niezbêdnych analiz i badañ
hydrogeologicznych, wytypowano spoœród podobnych
obiektów jako najlepszy dla
celów sk³adowiska. Zalet¹
fortu s¹ bowiem grube œciany
- 1,2 - 1,5 m i masywne betonowe stropy, zapewniaj¹ce
doskona³¹ os³onê umieszczonym w nich odpadom.
Sk³adowisko zajmuje obszar nieco ponad 3 ha, jest
na lekkim wzniesieniu, wody
gruntowe znajduj¹ siê tu pod
warstw¹ gliny o bardzo ma³ej przepuszczalnoœci i
warstw¹ gleby o w³aœciwoœciach sorpcyjnych (umo¿liwiaj¹cych magazynowanie i
zatrzymywanie w glebie
okreœlonych substancji) na
g³êbokoœci kilkunastu metrów poni¿ej sk³adowiska.
Sk³ad pod³o¿a przeciwdzia³a skutecznie przemieszczaniu siê odpadów, zapobiegaj¹c ich przenikaniu do gleby,

WYWÓZ
ŒMIECI i GRUZU
W KONTENERACH
OD 1m3 DO 35m3

ZIMOWA PROMOCJA
”Jurant” sp.j, tel. 22 7819063
lub 609112922
w godz. 7.00-15.00, www.jurant.pl

gdyby zaistnia³y nieprzewidziane okolicznoœci, np. rozszczelnienie siê któregoœ z
pojemników, w których kondycjonowane s¹ materia³y
promieniotwórcze.
Odpady sk³aduje siê w budowlach betonowych, w bunkrach i w fosie. W tej ostatniej przechowuje siê jedynie
odpady nie zawieraj¹ce popio³ów wysokoaktywnych . Te
s¹ sk³adowane w betonowych budowlach fortu, stopniowo wype³nia siê nimi kolejne komory. Ca³kowicie wype³niona komora - sarkofag
jest szczelnie zamykana lub
zamurowywana. Odpady wysokoaktywne, przed ostatecznym zamkniêciem sk³adowiska w Ró¿anie, bêd¹
przeniesione do sk³adowiska
g³êbokiego, wybudowanego
na wzór tych szwedzkich i fiñskich, kiedy tylko takie w Polsce powstanie. Dno i zbocza
fosy pokryte s¹ 20 cm
warstw¹ betonu.
Wydaje siê, ¿e mieszkañcy
Mazowsza mog¹ spaæ spokojnie, bowiem sk³adowisko
odpadów promieniotwórczych
w Ró¿anie jest ca³odobowo
monitorowane, co pozwala na
ocenê sytuacji radiologicznej
i systematyczne badania
zmian radioaktywnoœci w
d³u¿szych okresach. Monitoring jest prowadzony przez
instytucje niezale¿ne – Pañstwowy Instytut Geologiczny,
Dozór J¹drowy Pañstwowej
Agencji Atomistyki i Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Instytutu Energetyki Ato-

mowej. W bezpoœrednim otoczeniu sk³adowiska s¹ prowadzone pomiary stê¿eñ substancji promieniotwórczych w
wodach Narwi, w wodach studziennych, Ÿródlanych i gruntowych. Nigdzie nie obserwuje siê stê¿enia substancji promieniotwórczych, odbiegaj¹cego od normatywnych wartoœci wystêpuj¹cych w œrodowisku naturalnym. Poza stref¹
300 m od sk³adowiska, stê¿enia nie przekraczaj¹ pojedynczych bekereli na litr (bekerel
- Bq, jednostka miary promieniotwórczoœci w uk³adzie SI.
Próbka ma aktywnoœæ 1 Bq,
gdy zachodzi w niej jeden rozpad promieniotwórczy na sekundê). A kontroluje siê pod
wzglêdem radiologicznym
wszystko - glebê, trawy i zbo¿a z otoczenia sk³adowiska,
wodê gruntow¹ z kontrolnych
odwiertów, wodê z Narwi, powietrze atmosferyczne.
Do tematu odpadów niebezpiecznych powrócimy w
kolejnym tekœcie z naszego
cyklu.
El¿bieta Gutowska

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 390 z³
- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
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PrzyjdŸ, sprawdŸ, wst¹p
do najlepszych!
WOJSKOWA KOMENDA UZUPE£NIEÑ
WARSZAWA - PRAGA
ul. B. Brechta 16
00-987 Warszawa
tel. 22 68-72-364
www.warszawapraga.wku.wp.mil.pl

Sklepowisko
Pewnie ka¿dy znajdzie w domu przedmioty, które szkoda
wyrzuciæ. Innym mog¹ siê one spodobaæ i przydaæ.
Sklepowisko Emmaus pomaga takim rzeczom znaleŸæ
nowych w³aœcicieli.
Jeœli masz coœ, co chcesz przekazaæ bezp³atnie i w ten sposób wesprzeæ nasze dzia³ania, przynieœ do nas. Jesteœmy
organizacj¹ non-profit. Ca³y zysk przeznaczamy na pomoc
osobom znajduj¹cym siê w sytuacjach kryzysowych, zagro¿onym wykluczeniem spo³ecznym.
Mo¿na u nas kupiæ rzeczy zwyczajne, niepowtarzalne, u¿ywane, ale nie zu¿yte. Rzeczy niezbêdne w ka¿dym domu i
przedmioty kolekcjonerskie z minionych lat. Wszystko za
symboliczn¹ cenê.
Zapraszamy do Sklepowiska Emmaus (ul. Grajewska 6)
pon.-pt. w godz. 10:00-18:00, sob. w godz. 11:00-15:00
Tel.: 507-111-927 (w godzinach otwarcia sklepu)
grajewska@emmaus.org.pl
www.emmaus.org.pl

Bezdomna przygarniêta
28 grudnia w NIZIO Gallery przy ul. In¿ynierskiej 3 zagoœci³a „Bezdomna Sztuka”: obrazy, fotografie, srebrny
tron – dzie³a, powsta³e w ramach projektu „W³¹cz kulturê”. Zarys projektu opracowa³o Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z myœl¹ o bezdomnych artystach, twórcach –
ludziach, którzy z ró¿nych powodów nie znaleŸli zrozumienia i wsparcia, a tak¿e warunków, by móc rozwijaæ i
zaprezentowaæ swój talent, mo¿e zdobyæ odpowiednie
wykszta³cenie, opanowaæ warsztat i techniki.
W koñcu paŸdziernika £yjakiem wyrazi³a podziêkoUrz¹d Miasta Warszawy zaak- wanie za nieodp³atne udostêpceptowa³ projekt. Prezes Sto- nienie Galerii. „To punkt zapalwarzyszenia, Anna Machalica- ny; machina rusza!”.
Pu³torak zachêca³a twórców,
Goœcie z zainteresowaby mimo krótkiego czasu spró- niem ogl¹dali prace i dyskubowali pokazaæ to, co maj¹ w towali z autorami.
g³owach. 28 grudnia, wraz z
Pawe³ Wolañski, który
kuratorem wystawy Paw³em rzeŸbi, maluje i rysuje, zapre-

zentowa³ seriê fotografii ma³ego formatu. Pytaj¹cym cierpliwie wyjaœnia³, ¿e cienie to
jeden z elementów fotografii.
Prace oprawi³ w ramki z jasnego drewna, by odbiór koncentrowa³ siê na zdjêciu.
Na srebrnym tronie Ewy
Soko³owskiej w³adca nie zasi¹dzie, bo wype³niaj¹ i otaczaj¹ go srebrne kulki – zmieniaj¹ca siê, wspinaj¹ca, rosn¹ca i przelewaj¹ca siê
struktura – ludzie.
Pokazane na wystawie prace bardzo podoba³y siê Marcinowi Sobockiemu z Biura
Polityki Spo³ecznej Urzêdu

Miasta. Oceni³, ¿e maj¹ ró¿ny wydŸwiêk, niektóre s¹ bardzo osobiste. Wyrazi³ podziw,
¿e w takim tempie zorganizowano logistykê projektu oraz
nadziejê, ¿e prace znajd¹ nabywców, bo s¹ tego warte.
Ta nadzieja spe³ni³a siê w
przypadku jednego z obrazów Edyty Bystroñ: tu¿ po
otwarciu wystawy kupi³ go
pan S³awek.
Oprócz wymienionych, zaprezentowali swe obrazy: Jacek Filipczak, Zdzis³aw S³awiñski, Urszula Ka³myków,
Lucyna Wrzosek, Marta Kisiel,
Pawe³ £yjak, Pawe³ Traczyñski; komiksy o Powstaniu Warszawskim - Janek Kucharek.
Wiosn¹ dzie³a z tej wystawy pokazane zostan¹ w
„Aptece Sztuki”.
Druga czêœæ spotkania z
„Bezdomna sztuk¹” wype³ni³a
twórczoœæ poetycka, zaprezentowana przez autorów w kawiarni „Pary¿ Pó³nocy”, tak¿e na In¿ynierskiej 3 (zdjêcie obok).

Zbyszek Mys³owiecki, Marek Szewczyk, Jacek Krakowiak, Katarzyna Olewiñska,
Krystyna Karska, Zygmunt
Biel – przywo³ywali w wierszach ró¿ne nastroje, prze¿ycia, skojarzenia. Zwieñczeniem tej czêœci by³a poezja
œpiewana przez dwie panie:
Agê i Alicjê.
Ucztê dla podniebienia
przygotowa³ zespó³ wolontariuszy pod kierunkiem Micha³a Godlewskiego.
Projekt „W³¹cz kulturê” realizowany jest ze œrodków
Urzêdu m.st. Warszawy.
K.

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

♦wesela ♦bankiety
♦przyjêcia okolicznoœciowe ♦130 z³./osobê

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl
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RAJskie jase³ka

Zgodnie z tytu³ow¹ zapowiedzi¹, s¹ to „Jase³ka inaczej – w 7 ods³onach”. Na
podstawie wyszukanych tekstów Teresa TymosiewiczMuszel napisa³a scenariusz i
wyre¿yserowa³a spektakl, w
którym do grona postaci znanych z tradycyjnych obrzêdów
Bo¿onarodzeniowych: Maryi,
Jezuska, Józefa, pasterzy,
trzech króli, anio³ków – do³¹-

czy³y osoby wspó³czesne: policjant, burmistrz, lekarka, nauczycielka. Na oczach widzów pasterze œcigaj¹ siê z
królami; diablice kusz¹ króla
Heroda; jego wys³annik Hetman kieruje siê sercem i nie
wykonuje rozkazu zabicia
Dziecka; w trosce o zdrowie
Jego i wszystkich tu przychodz¹cych burmistrz obiecuje
zainstalowaæ klimatyzacjê.

T³em dŸwiêkowym s¹ kolêdy, znane i mniej znane.
Wra¿enie potêguje oprawa
œwietlna i ró¿norodnoœæ strojów. Wchodz¹ce na scenê i
schodz¹ce ze sceny postacie
w swoisty sposób w³¹czaj¹
widowniê w akcjê.
W przedstawieniu bior¹
udzia³ dzieci, m³odzie¿ i doroœli – rodzice dzieci z Dzieciêcego Teatru „RAJ”. „Jase³ka inaczej” by³y grane 7 i 8
stycznia. Mo¿na je jeszcze
zobaczyæ w dniu ukazania siê
niniejszego numeru NGP o
godz. 19. w Domu Parafialnym przy koœciele œw. Marka
Ewangelisty na Targówku, ul.
Zamiejska 6. Fragmenty zostan¹ pokazane podczas tradycyjnego kolêdowania w
sobotê 14 stycznia o 19.15.
K.

„Kolorowe podwórka”
promuj¹ Star¹ Pragê
Nazywana „pocz¹tkiem ma³ej Europy”, „namiastk¹ Berlina”, przypomina fragmenty
Londynu i Manchesteru. Mowa o Pradze Pó³noc – dzielnicy ró¿norodnej, wyrazistej
i niepowtarzalnej. Miejscu otwartym na innych, w którym jak nigdzie w Warszawie
krzy¿uj¹ siê religie i kultury, przyci¹gaj¹c artystów, animatorów kultury, outsiderów,
a tak¿e inwestorów.

Charakter Pragi umiejêtnie odzwierciedli³
re¿yser Krzysztof Kownas w filmie promocyjnym pt.: „Kolorowe podwórka”. Dokument
ukazuje magiê i unikatowy charakter tej pe³nej
skrajnoœci czêœci miasta.
– W filmie „Kolorowe podwórka” s¹ obecni
autentyczni przedstawiciele praskiej spo³ecznoœci. To prawdziwi lokalni patrioci, choæ wielu
z nich mieszka na Pradze zaledwie kilka lat.
Ich obecnoœæ jest najwiêksz¹ zalet¹ tej realizacji – t³umaczy Kownas. – Film prezentuje
wycinek rzeczywistoœci, pokazuj¹c to, co na
warszawskiej Pradze jest mo¿liwe – dodaje.
A nic nie wydaje siê niemo¿liwe, jak wynika z wypowiedzi bohaterów filmu, którymi s¹
prê¿nie dzia³aj¹cy w zakresie kultury i sztuki

mieszkañcy dzielnicy, turyœci zagraniczni, a
tak¿e przedsiêbiorcy. Ka¿dy z nich opowiada
swoj¹ historiê, której nieod³¹cznym elementem jest w³aœnie praski genius loci.
Projekt zosta³ sfinansowany przez Dzielnicê
Praga-Pó³noc m.st. Warszawy. Ma zachêciæ do
przyjazdu turystów, zw³aszcza w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej.
Dokument powsta³ podczas wydarzenia
KULmixTURA, nazywanej przez mieszkañców Pragi „œwiêtem ulicy Z¹bkowskiej”. Film zrealizowano w technice full
HD przy u¿yciu najwy¿szej klasy sprzêtu,
trwa niespe³na 25 minut. Produkcjê mo¿na
obejrzeæ na kanale YouTube pod linkiem:
http://www.youtube.com/watch?v=aY-5W1qbenU

Patroni naszych ulic
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Antoni Pajdak (1894-1988)
Legionista, adwokat, dzia³acz PPS i podziemnej PPSWRN, s¹dzony w „procesie 16”, w PRL dzia³acz opozycji
– ¿yciorysem Antoniego Pajdaka, patrona ulicy na Bia³o³êce, mo¿na by obdzieliæ kilka osób.
Urodzony 7 grudnia 1894 r. wa³ awaryjnie – istnieje teza,
w Biskupicach k. Wieliczki, w ¿e Stalin planowa³ katastrofê
rodzinie robotniczej, ojciec lotnicz¹, która uwolni³aby go
(rolnik, a potem górnik) by³ od k³opotliwego politycznie
procesu.
cz³onkiem PPSD.
Pajdak by³ s¹dzony w forW 1910 wst¹pi³ do ZWC, a
od 1912 by³ w Zwi¹zku Strze- malnie osobnym procesie –
leckim. W l. 1914-1917 s³u- skazany na 5 lat wiêzienia i 5
¿y³ w Legionach, przecho- zes³ania na Syberiê, gdzie
dz¹c ich szlak bojowy, m.in. pracowa³ jako drwal. Do krawalczy³ pod Kostiuchnówk¹ ju wróci³ w 1955.
(1916). Od lutego 1917 by³
W kraju UB w XI 1947
cz³onkiem Polskiej Organiza- aresztowa³o jego ¿onê - Jacji Wojskowej na Lubelsz- ninê, która wg oficjalnej werczyŸnie, co jednak zakoñczy- sji mia³a pope³niæ samobój³o siê jego aresztowaniem i stwo wyskakuj¹c z okna w
odes³aniem do Legionów. W wiêzieniu. Aresztowana i wiêlipcu 1917 podczas „kryzysu ziona w l. 1947-1953 by³a te¿
przysiêgowego” nale¿a³ do córka Pajdaka, Wies³awa.
tej czêœci legionistów, którzy
Zatrudni³ siê jako radca
odmówili przysiêgi, co spo- prawny w „Instytucie Wydawwodowa³o wcielenie go - jako niczym PAX”, gdzie pracowa³
poddanego austriackiego - do w l. 1956-1968. To wydawnicarmii austriackiej i wys³anie two, bêd¹ce czêœci¹ koncena front w³oski. Do kraju wra- sjonowanego przez PZPR
ca w styczniu 1919.
„Stowarzyszenia PAX” ³¹cz¹W niepodleg³ej Polsce cego katolicyzm z poparciem
ukoñczy³ prawo na UJ, uzy- dla PRL i PZPR czêsto zaskuj¹c tytu³ doktora w 1922. trudnia³o ludzi „podpadniêW lipcu 1920, w obliczu za- tych” w³adzy i niechêtnie
gro¿enia kraju, zg³osi³ siê na przyjmowanych gdzie indziej.
ochotnika do WP, otrzymuj¹c W³adze to tolerowa³y jako
przydzia³ do jednostki ty³o- czêœæ politycznego uk³adu z
wej, zdemobilizowany w XI liderem PAX - Piaseckim. To
1920 powróci³ na studia. W jednak, ¿e ten by³y dzia³acz
1922 wst¹pi³ do Polskiej Partii ONR zatrudni³ by³ego dzia³aSocjalistycznej, z któr¹ odt¹d cza PPS, czyli ideowego
bêdzie zwi¹zane jego ¿ycie przeciwnika, jest epizodem
godnym podkreœlenia.
polityczne.
Pajdak dosta³ siê te¿ na liW l. 1923-26 by³ urzêdnikiem w starostwie powiato- stê adwokack¹ w Warszawie.
wym w Radomsku, nastêpnie
W lutym 1972 (z grup¹ byby³ wicestarost¹ w Koninie i ³ych legionistów) podpisa³ list
S³upcy, a w l. 1928-1930 bur- do premiera PRL, domagaj¹mistrzem Radomska.
cy siê uczciwej oceny LegioOd 1935 pracowa³ jako nów. Podpisa³ „List 59” z proadwokat, broni¹c tak¿e w testem przeciw zmianom w
konstytucji PRL. Wraz z W.
procesach politycznych.
W 1939 zosta³ wybrany wi- Ziembiñskim i J. Olszewskim
ceprezydentem Krakowa, ale by³ autorem i sygnatariuszem
w³adze nie dopuœci³y do ob- „Listu 14” (I 1976) przeciw
jêcia przezeñ tej funkcji – PPS wprowadzeniu do konstytucji
PRL zasady nierozerwalnoœci
by³a w opozycji do sanacji.
W l. 1939-1945 by³ dzia³a- sojuszu z ZSRR.
We wrzeœniu 1976 by³ jedczem konspiracyjnej PPSWolnoœæ Równoœæ Niepodle- nym z cz³onków za³o¿ycieli
g³oœæ (PPS-WRN), bêd¹cej Komitetu Obrony Robotników
najwa¿niejszym ugrupowa- – g³ównej organizacji lewiconiem podziemia socjalistycz- wej czêœci jawnej opozycji. W
nego w okupowanej Polsce. marcu 1977 w mieszkaniu
By³ komendantem Milicji Ro- Pajdaka zorganizowano konbotniczej, cz³onkiem krakow- ferencjê prasow¹, na której
skiego OKR (Okrêgowy Ko- odczytano dokument inicjuj¹mitet Robotniczy – tak PPS cy dzia³alnoœæ Ruchu Obronazywa³a swoje zarz¹dy wo- ny Praw Cz³owieka i Obywajewódzkie), a od 1943 jednym tela – grupuj¹cego czêœæ œroz zastêpców Delegata Rz¹- dowisk opozycyjnych „na pradu na Kraj (pod pseudonima- wo” od KOR. Jednak niebami „Okrzejski” i „Traugutt”). wem Pajdak wycofa³ swój
Od 1944 by³ ministrem – jed- podpis. Podpisa³ natomiast
nym z 4 cz³onków Krajowej „Deklaracjê Ruchu Demokratycznego” (IX 1977) bêd¹c¹
Rady Ministrów.
W dn. 28 III 1945 zosta³ dokumentem programowym
aresztowany podstêpem œrodowiska KOR.
W marcu 1981 zosta³ poprzez NKWD (w grupie zabity
przed w³asnym mieszkaproszonych na rozmowy polityczne) jako jeden z przy- niem przez „nieznanych
wódców Polskiego Pañstwa sprawców”, tj. funkcjonariuPodziemnego. Aresztowani szy SB lub mêty spo³eczne
zostali wywiezieni samolotem na ¿o³dzie komunistycznych
do Moskwy i tam os¹dzeni s³u¿b specjalnych, w wyniku
(tzw. proces 16). W drodze czego znalaz³ siê w szpitalu.
W 1984 podpisa³ wspólne
samolotowi z wiêŸniami zabrak³o benzyny i pilot wyl¹do- oœwiadczenie dzia³aczy b.

KOR, „Solidarnoœci” oraz czechos³owackiej „Karty 77” o woli
walki o prawa cz³owieka i przeciw przetrzymywaniu wiêŸniów
politycznych w PRL i CSRS.
W XII 1986 podpisa³ list do
M. Gorbaczowa, wnioskuj¹cy
o sprowadzenie do kraju prochów przywódców Polski
Podziemnej, s¹dzonych w
„procesie 16”, a którzy zmarli
w ZSRR. Opublikowa³ swoje
wspomnienia z wiêzienia w
prasie podziemnej, wysz³y
te¿ w postaci broszury.
By³ odznaczony Krzy¿em
Niepodleg³oœci (1932), Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami
(1944), Medalem Wojska,
Krzy¿em AK, odznak¹ legionow¹ „Za wiern¹ s³u¿bê”. Poœmiertnie odznaczony: przez
prezydenta RP na UchodŸstwie Krzy¿em Komandorskim
z Gwiazd¹ Polonia Restituta
oraz przez prezydenta L. Kaczyñskiego Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski. Zmar³ 20
III 1988 w Warszawie.
Tomasz Szczepañski
Literatura
Albert A. (w³. Roszkowski
W.) Najnowsza historia Polski 1914-1993, Londyn 1994
Friszke A. Opozycja w PRL
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£ubiankê, Warszawa 1986
(druk podziemny – Wydawnictwo im. O. Palme)

TERMEK

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

Styczniowy raport z TMP
dokoñczenie ze str. 1

Równoczeœnie z gromadzeniem dokumentacji do
odbiorów trwa inwentaryzacja wszystkich sk³adowych
mostu – drogowych, naziemnych, podziemnych i
podwodnych. Naprawdê jest
co robiæ.
Styczeñ na budowie TMP
bêdzie pracowity z jeszcze
jednego powodu. Na Modliñskiej bêd¹ budowane dwa
kolejne s³upy linii wysokiego
napiêcia, tej, która przeszkodzi³a w dokoñczeniu wiaduktu nad arteri¹. To tym wiaduktem bêdzie docelowo
rozprowadzany ruch z TMP
na Modliñsk¹. W zwi¹zku z
budow¹ nowych, znacznie
wy¿szych s³upów, bêd¹ kolejne wy³¹czenia tej newralgicznej dla stolicy linii. Betonowanie wiaduktu bêdzie
mo¿liwe dopiero wczesn¹
wiosn¹ ze wzglêdu na wymogi dotycz¹ce wi¹zania
cementu. Jeœli pogoda bêdzie tak ³askawa jak dotychczas, szalunki na wiadukcie
bêd¹ wykonywane ju¿ w
marcu. Ma³gorzata Gajew-

ska z Biura Prasowego Zarz¹du Miejskich Inwestycji
Drogowych zapewnia NGP –
Zrobimy wszystko, by jak
najszybciej oddaæ wiadukt
nad Modliñsk¹ do u¿ytku.
Jeœli pogoda dopisze i uda
siê ruszyæ z betonowaniem
w marcu, kwietniu, przypuszczam, ¿e wiadukt bêdzie gotowy do koñca czerwca. Podobnie – jeœli o nas chodzi –
bêdzie z mostem tramwajowym. Planujemy, by most
wraz z torowiskiem by³ gotowy w czerwcu. Za resztê, tzn.
trakcjê, s³upy i wagony odpowiadaj¹ ju¿ Tramwaje
Warszawskie i to od tej spó-

³ki zale¿y kiedy bêdzie mo¿na przejechaæ mostem
tramwajowym.
(egu)

IV Festiwal Kolêd i Pastora³ek
14 stycznia (sobota) w Miejskim Oœrodku Kultury w Z¹bkach
przy ul. Orlej 8, od godz. 11:00 odbêdzie siê przes³uchanie
uczestników II etapu i wy³onienie laureatów IV Festiwalu Kolêd
i Pastora³ek „M³odzie¿ Mazowsza u wrót stajenki”.
Na festiwal wp³ynê³o 35 zg³oszeñ solistów i zespo³ów z
terenu Mazowsza, którzy nades³ali p³yty z nagraniami dwóch
kolêd lub pastora³ek w interpretacji w³asnej, a’capella lub z
akompaniamentem. Do drugiego, fina³owego etapu festiwalu
jury zakwalifikowa³o siedemnastu solistów i cztery zespo³y.
Koncert laureatów festiwalu, po³¹czony z wrêczeniem im
nagród i wyró¿nieñ, odbêdzie siê 29 stycznia 2012 r., w niedzielê, w koœciele Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach.

Gramy!
Stowarzyszenie Barwy Kultury zaprasza na spotkanie
z grami planszowymi 14 stycznia (sobota), w godz. 10.0018.00. Impreza odbêdzie siê w Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Po³udnie, ul. Podskarbiñska 2.
Ze wzglêdu na miejsce, dowych - zapewniamy instrukchcemy nadaæ imprezie indywi- torów i najnowsze tytu³y!
dualno - lokalny charakter speW programie:
cjaln¹ nazw¹ PRAGA GRA. Za- * nauka grania w rodzinne
praszamy mieszkañców War- gry planszowe z Krainy
szawy, a szczególnie Pragi Po- Planszówek;
³udnie, na wiele atrakcji - nasi
* pokazy gier DEMO – du¿e
animatorzy wybior¹ dla ka¿dewersje gier planszowych, w
go odpowiedni¹ grê i naucz¹
których gracze s¹ „pionkami”;
regu³. Dzieci bêd¹ mog³y prze*
spotkanie z twórc¹ gier –
braæ siê za pionki, pomalowaæ
czyli
wymyœl swoj¹ grê;
buzie na wzór postaci i graæ na
*
k¹cik
zabaw dla najm³oddu¿ych planszach DEMO. Ofertê zapewnia Kraina Planszówek szych;
* turnieje z nagrodami;
Wydawnictwa Egmont.
M³odzie¿ zapraszamy do * pokaz makiet i figurek do
gier strategicznych i przygo- gier strategicznych

W naszej dzia³alnoœci
animacyjnej wielokrotnie
wykorzystywaliœmy ró¿ne
gry, zawsze wzbudza³y zainteresowanie, pomaga³y
integrowaæ uczestników i
dostarcza³y mnóstwo pozytywnych emocji. Gry
planszowe wspomagaj¹
rozwój intelektualny, integruj¹, buduj¹ relacje miêdzyludzkie, ³¹cz¹ pokolenia. Bazuj¹c na dobrych
doœwiadczeniach, organizujemy ca³odniowe spotkanie z grami planszowymi w
Centrum Promocji Kultury
przy Podskarbiñskiej 2!
Wydarzenie realizowane
jest w ramach Programu: Aktywna Praga. Wydarzenie
obj¹³ Patronatem Honorowym Burmistrz Dzielnicy
Praga – Po³udnie.

Znany i ceniony bioenergoterapeuta Jan Wróbel ponownie w Warszawie
Cudowne d³onie w walce z chorob¹
Nieoceniony w niesieniu pomocy bioenergoterapeuta Jan Wróbel z Pszczyny jest postaci¹ doskonale znan¹
mieszkañcom Warszawy. Pod jego d³oñmi znika³y guzy piersi, miêœniaki, guzy mózgu, tarczycy, upoœledzenia
s³uchu i wiele innych powa¿nych schorzeñ, które powodowa³y zdumienie lekarzy. Poprawia siê samopoczucie
ludzi, którym nie dokuczaj¹ powa¿ne choroby a jak sami twierdz¹, po wizycie u Pana Jana wraca im chêæ
i radoœæ ¿ycia. Wiele ma³¿eñstw, które mimo d³ugiego leczenia nie mog³o doczekaæ siê swojego potomstwa,
po jego zabiegach zosta³o szczêœliwymi rodzicami. O tych przypadkach mo¿na przeczytaæ w „Z³otej Ksiêdze”,
gdzie opisali je wdziêczni pacjenci. Jan Wróbel nigdy nie zgadza siê na zerwanie kontaktu pacjenta
z lekarzami i przestrzegania ich zaleceñ a jego zabiegi nie koliduj¹ z prowadzonym leczeniem.
Przyjêcia i sprzeda¿ wejœciówek - 13 stycznia 2012 (pi¹tek)
w Federacji Zwi¹zków Zawodowych „METALOWCY” - Warszawa, ul. D³uga 29 w godz. 11-16.
Wyk³ad na temat bioterapii, soku NONI i pokaz masa¿u pró¿niowego oko³o godz. 11.
Informacje tel.: 32 210-22-44 lub kom. 725 351 338
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Koncert noworoczny w wiedeñskim stylu
Najs³ynniejszym walcem œwiata – „Nad piêknym,
modrym Dunajem” Johanna Straussa rozpocz¹³ siê
1 stycznia 2012 roku uroczysty koncert w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury, nawi¹zuj¹c tym samym do tradycji
koncertów noworocznych odbywaj¹cych siê w Wiedniu.

Nieprzerwanie od 1939
roku w Z³otej Sali Wiedeñskiego Towarzystwa Muzycznego odbywa siê presti¿owy
noworoczny koncert. Repertuar opiera siê na ¿ywio³owej
muzyce rodziny Straussów,
których ¿ycie i twórczoœæ nierozerwalnie zwi¹zane jest z
tym przedziwnym miastem i
których legenda ¿ywa jest
tam do dziœ. Do tej wiedeñskiej tradycji i do nastroju roztañczonej w karnawale cesar-

skiej stolicy nawi¹za³a dyrektor Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury Anna Barañska- Wróblewska, organizuj¹c 1 stycznia koncert zatytu³owany tak
jak s³ynny walc „Nad piêknym, modrym Dunajem”.
Walc wiedeñski by³ fenomenem XIX wieku. Jego epoka rozpoczê³a siê od Josepha
Lannera, pierwszego kompozytora walców, a skoñczy³a
wraz ze œmierci¹ Johanna
Straussa-syna w roku 1899.

Skoñczy³a siê tylko teoretycznie, poniewa¿ nadal lubimy
s³uchaæ tej piêknej muzyki,
nios¹cej w sobie niesamowity ³adunek optymizmu i radoœci ¿ycia.
Podczas bia³o³êckiego
koncertu noworocznego, w
którym wyst¹pi³a Bia³o³êcka
Orkiestra „Romantica” pod
dyrekcj¹ Tomasza Labunia
oraz soliœci, Iwona Tobersopran i Ryszard Wróblewski
- tenor, poza tytu³owym walcem „Nad piêknym, modrym
Dunajem”, wys³uchaliœmy
jeszcze innego walca s³awi¹cego tê rzekê, a mianowicie
„Fale Dunaju” rumuñskiego
kompozytora, Iona Ivanovici.
Johann Strauss komponowa³ nie tylko walce. By³ te¿
autorem setek tanecznych
miniatur - polek, marszów i
kadryli. Z jego bogatego dorobku, w wykonaniu Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”
us³yszeliœmy polkê „Tik-tak”
(Schnell Polka), „Tritsch
Tratsch Polkê” oraz „Annen
Polkê”, któr¹ w 1882 roku
kompozytor zas³yn¹³ na amerykañskim rynku muzycznym.
Komplet polek zaprezentowanych podczas noworocznego koncertu zamknê³a najzabawniejsza z nich, napisana przez brata Johanna, Josepha Straussa, „Feuerfest
Polka” czyli „Polka kowalska”,
wykonana na kowadle wypo¿yczonym z Muzeum Kowalstwa, przez Krzysztofa Olszewskiego. Zupe³nie inny
charakter mia³ natomiast pe³en wdziêku i elegancji utwór
Julesa Masseeneta „Medytacja Thais”, któr¹ wykona³ koncertmistrz Orkiestry „Romantica” Maciej Przestrzelski.
W klimat muzyczny monarchii austrowêgierskiej, w którym utrzymany by³ bia³o³êcki
koncert noworoczny, wpisuj¹
siê popularne operetki. Ariê
„Mi³oœæ to niebo na ziemi” z
operetki Franza Lehara „Paganini” zaœpiewa³a, wystêpuj¹ca ju¿ dwukrotnie przed bia³o³êck¹ publicznoœci¹, Iwona
Tober. W jej wykonaniu us³yszeliœmy te¿ „Kuplety Adeli”
z operetki „Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa-syna.
Z kolei pieœñ Tassilla „Pozdrów ode mnie urocze
dziewczêta i Wiedeñ mój” z
najbardziej wêgierskiej operetki „Hrabina Marica” Imre
Kalmana zaœpiewa³ tenor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Ryszard Wróblewski.
W wykonaniu tych dwojga
artystów us³yszeliœmy równie¿ piêkne duety z innej operetki tego wêgierskiego kompozytora, „Ksiê¿niczka Czardasza”: „T³umy fraków”, oraz
„Co siê dzieje, oszalejê”.
Noworoczny koncert by³
pe³en niespodzianek. Jedn¹
z nich przygotowa³a dla nas
dyrektor
Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury Anna Barañska-Wróblewska, która w
stroju „Miko³ajki” zagra³a
piêkny „Walc II suity” Dymitra Szostakowicza. Inn¹ by³y

wystêpy pary tañca towarzyskiego, Martyny Lewandowskiej i Paw³a Kostrzewy, stanowi¹ce znakomit¹ ilustracjê
do muzyki instrumentalnej.
Tak oto tanecznym krokiem, z humorem rozpoczêliœmy karnawa³. Towarzysz¹cy
mu beztroski nastrój udzieli³
siê publicznoœci zw³aszcza
po wykonaniu przez Iwonê
Tober arii Elizy z musicalu
Fredericka Loewego, „My
Fair Lady”, pt. „Przetañczyæ
ca³¹ noc”. Motyw „Usta
milcz¹, dusza œpiewa” z operetki Franza Lehara „Weso³a
wdówka” nuci³a ju¿ ca³a sala.
Koncert noworoczny, który
prowadzi³a, jak równie¿ by³a
autork¹ scenografii, Anna
Barañska-Wróblewska, zakoñczy³ „Marsz Radetzky’ego” Johanna Straussa i s³ynny duet „Libiamo” (Wiêc pijmy na chwa³ê mi³oœci) z I aktu
opery „La Traviata” Giuseppe Verdiego.
Joanna Kiwilszo

Bia³o³êckie kolêdowanie
Prawdopodobnie jeszcze nigdy tyle dzieci na raz nie œpiewa³o kolêd z orkiestr¹!
6 stycznia w Koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 odby³
siê koncert kolêd pt. „Przybie¿eli do Betlejem” w wykonaniu miêdzyszkolnego chóru
dzieciêcego z bia³o³êckich szkó³ i orkiestry „Romantica”.

Popularny niegdyœ zwyczaj
kolêdowania z gwiazd¹,
szopk¹ i turoniem nale¿y dziœ
do rzadkoœci. Chêtnie jednak,
w gronie rodzinnym, przy wigilijnym stole czy te¿ w koœciele, w okresie Bo¿ego Narodzenia œpiewamy kolêdy. Dowodem na to, ¿e zwyczaj
wspólnego kolêdowania w
narodzie nie zagin¹³, jest niezwyk³y koncert, jaki z inicjatywy Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury i pod patronatem burmistrza Jacka Kaznowskiego
odby³ siê 6 stycznia, w uroczystoœæ Objawienia Pañskiego,
czyli „Trzech Króli” w Koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100.
Licz¹cy ponad dwieœcie
osób Bia³o³êcki Chór Miêdzyszkolny, skupiaj¹cy dzieci z bia³o³êckich szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli z towarzyszeniem kameralnej Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica” pod dyrekcj¹ Tomasza Labunia wykona³ kilkanaœcie najpiêkniej-

szych kolêd. W partiach solowych wyst¹pi³a Anna Maria
Adamiak - mezzosopran. Niektóre kolêdy, takie jak „Wœród
nocnej ciszy” czy „Przybie¿eli
do Betlejem pasterze” œpiewali wszyscy zgromadzeni w
koœciele wierni.
Pochodz¹ce z XVIII i XIX
wieku kolêdy s¹ nam bardzo
bliskie. Niektóre z nich jak „Lulaj¿e Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieñki”,
czy „Gdy œliczna Panna” znamy na pamiêæ. Ca³e pokolenia
twórców czerpa³y z ich melodii pomys³y do tworzenia nowych utworów, a piosenkarze
ci¹gle wprowadzaj¹ je do swego repertuaru. Podczas koncertu w tarchomiñskim koœciele zaprezentowano i te najbardziej znane, wymienione kolêdy, i te trudniejsze. Piêknie
zabrzmia³y w wykonaniu Anny
Marii Adamiak i chóru kolêdy
„Cicha noc” i „Mizerna cicha”.
Wszystkie zosta³y tak zaaran¿owane, aby mo¿na by³o w³¹czyæ siê do œpiewania.

Okaza³o siê, ¿e wspólne
kolêdowanie daje wiele radoœci i poczucie wspólnoty.
Da³o siê to odczuæ zw³aszcza przy œpiewie pochodz¹cej z po³udniowo-wschodniej
Polski pieœni „Bóg siê rodzi,
moc truchleje”, która sta³a siê
w ci¹gu wieków czymœ w rodzaju œwi¹tecznego hymnu
narodowego i to w³aœnie ni¹
m³odzi artyœci zakoñczyli
swój wystêp.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
ul. Zagójska 9
04-160 Warszawa

Mistrzowskie Osiem Pór Roku

Wydawa³oby siê, ¿e zestawienie muzyki, któr¹ dzieli
ponad 200 lat, jest rzecz¹ ryzykown¹. Ale nie wtedy, kiedy czyni¹ to mistrzowie. 7 stycznia 2012 r. podczas wystêpu skrzypka Janusza Wawrowskiego w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury byliœmy œwiadkami szczególnego wydarzenia artystycznego.
Koncert kameralny z cyklu nes Portenas) stworzy³ Astor
„Bia³o³êckie Koncerty Mi- Piazzola, kompozytor tanga
strzów”, który odby³ siê w so- argentyñskiego.
botê 7 stycznia w Bia³o³êckim
Astor Piazzola urodzi³ siê
Oœrodku Kultury zatytu³owa- 11 marca 1921 r. w Mar del
ny by³ „Paganini - Piazzolla - Plata w Argentynie, a zmar³
Wawrowski”. Zmieni³am tytu³, 4 lipca 1992 r. w Buenos
bo z tej trójki, znacz¹cymi Aires. By³ dzieckiem w³oskich
osobami tego wieczoru byli emigrantów, którzy do ArgenWawrowski i Piazzola. Jed- tyny przyjechali z miejscowonak tak naprawdê bohaterów œci Trani. W 1954 r. Piazzola
koncertu, w którym wykona- otrzyma³ stypendium, dziêki
no „Cztery pory roku” Vival- któremu kszta³ci³ siê u Nadii
diego i Piazzoli, i który oka- Boulanger w Pary¿u. To ona
za³ siê absolutn¹ rewelacj¹, nauczy³a go czerpaæ z ojczyby³o wiêcej – oprócz Antonia stej muzyki i skierowa³a jego
Vivaldiego wymieniê tu uwagê na tango. Miêdzynawszystkich muzyków Bia³o- rodow¹ s³awê zdoby³ Piazzo³êckiej Kameralnej Orkiestry la na pocz¹tku lat 80. ubie„Romantica” pod dyrekcj¹ g³ego wieku. By³ wirtuozem
bandoneonu, instrumentu z
Tomasza Labunia.
Janusz Wawrowski (ur. w rodzaju rêcznej harmonii i
1982 r. w Koninie), mieszka- najwybitniejszym twórc¹ tanniec Bia³o³êki, jest jednym z ga. Swoje „Cztery pory roku”
najwybitniejszych skrzypków komponowa³ na przestrzeni
m³odego pokolenia. W 2004 r. lat 1964-70.
„Cztery pory roku” Piazzoukoñczy³ z wyró¿nieniem
Akademiê Muzyczn¹ im. Fry- li, mimo zupe³nej odmiennoderyka Chopina w klasie œci, to ho³d z³o¿ony Vivaldieprof. Miros³awa £awrynowi- mu, z licznymi cytatami z orycza. Studia kontynuowa³ w gina³u, które ³atwo wychwyAustrii i we W³oszech. Jest ciæ. Dlatego tak ciekawe jest
laureatem czo³owych nagród zestawienie tych dwóch
w wielu krajowych i miêdzy- utworów. Uk³ad bia³o³êckiego
narodowych konkursach koncertu by³ nastêpuj¹cy:
Wiosna - Vivaldiego
skrzypcowych. Wspó³pracuje z najlepszymi orkiestrami
Lato - Piazzoli
i dyrygentami w kraju i na
Lato - Vivaldiego
œwiecie. Jako jedyny muzyk
Jesieñ - Piazzoli
w Polsce wykonuje wszystJesieñ - Vivaldiego
kie 24 Kaprysy Niccolo PaZima - Piazzoli
ganiniego podczas jednego
Zima - Vivaldiego
koncertu.
Wiosna - Piazzoli
Podczas sobotniego konUk³ad ten okaza³ siê barcertu w Bia³o³êckim Oœrodku
dzo
korzystny. Dziêki o¿ywKultury wykona³ tylko trzy
kaprysy. G³ównym bowiem czej sile utworów Piazzoli
punktem programu by³o ze- odkryliœmy dobrze znanego
stawienie „Czterech pór roku” Vivaldiego na nowo. Pod
Antonio Vivaldiego i „Czte- smyczkiem Janusza Wawrech pór roku” Astora Piazzo- rowskiego koncerty Vivaldieli. Skonfrontowano dwie ró¿- go ponownie nabra³y barw.
ne epoki i dwie ró¿ne emo- Znów by³o s³ychaæ skradaj¹cjonalnoœci, wykonane prze- cy siê mróz, grzmoty wiosenmiennie. Antonio Vivaldi ¿yj¹- nej burzy, œpiew ptaków, na
cy w latach 1678-1741 swój które a¿ do tego momentu
cykl koncertów skrzypco- prawie przestaliœmy zwracaæ
wych, które œwietnie znamy, uwagê.
pisa³ ok.1725 roku. Ponad
Trzeba naprawdê wielkie200 lat póŸniej swoje „Cztery go mistrza, aby z tak¹ ³atwopory roku” (Cuatro Estacio- œci¹ przechodziæ z uporz¹d-

kowanego utworu barokowego do swobodnej, pe³nej namiêtnoœci muzyki, w której

s³ychaæ nabrzmia³e od emocji tango. Kunszt Janusza
Wawrowskiego i towarzysz¹cej mu Bia³o³êckiej Orkiestry
Kameralnej „Romantica” zachwycona publicznoœæ nagrodzi³a owacj¹ na stoj¹co.
Ostatni¹ czêœci¹ imprezy
by³a rozmowa z mistrzem,
Januszem Wawrowskim, prowadzona, podobnie jak i ca³y
koncert przez spikera Polskiego Radia, Andrzeja Krusiewicza. Pomys³odawczyni i
organizator koncertu, dyrektor Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury, Anna Barañska-Wróblewska ma nadziejê, ¿e rozmowa z mistrzem stanie siê
sta³ym punktem Bia³o³êckich
Koncertów Mistrzów, a ca³y
cykl wizytówk¹ BOK-u, który
w pe³ni zas³uguje na miano
Ma³ej Filharmonii.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki
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SPO£ECZNE
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE NR 3 STO
UL. BIA£OSTOCKA 4, 03-741 WARSZAWA
tel. 22 619 39 04, spollic3@wp.pl
Szko³a, która przygotuje Ciê do matury! Placówka, która uczy w taki sposób,
by zdobyta wiedza pozwoli³a Ci w przysz³oœci osi¹gn¹æ sukces! Wreszcie szko³a,
w której naprawdê mo¿esz siê nauczyæ jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego,
hiszpañskiego i francuskiego
Zapewniamy:
- naukê w klasach: ogólnej, o profilu integracji europejskiej i lingwistycznej,
- wiêksz¹ iloœæ zajêæ z jêzyków obcych,
- ma³e grupy jêzykowe,
- naukê w kameralnych klasach,
- zwiêkszon¹ iloœæ godzin z matematyki,
- œwietnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycieli,
- sta³¹ opiekê psychologa,
- w przypadku problemów mo¿liwoœæ dodatkowych konsultacji indywidualnych
z nauczycielem,
- fakultety z ka¿dego przedmiotu,
- przyjazn¹ atmosferê i bezpieczeñstwo.
Szczegó³ów szukaj na stronie:
www.3slo.pl
NISKIE CZESNE! SZKO£A Z TRADYCJAMI! 100% ZDAWALNOŒCI MATUR!
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Szansa dla pacjenta
Rozpoczyna pracê Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Ka¿dy pacjent, który po 1 stycznia
2012 r. poniós³ szkodê podczas leczenia w szpitalu mo¿e
z³o¿yæ wniosek do Komisji. Jest ona szybsz¹ alternatyw¹
dla postêpowañ s¹dowych - powinna wydaæ orzeczenie
w ci¹gu 4 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. Jej siedzib¹ jest Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki w Warszawie.
W sk³ad komisji wchodzi 16 i po³o¿nych, diagnostów labocz³onków - 8 ma wy¿sze wy- ratoryjnych oraz adwokatów i
kszta³cenie medyczne, a dru- radców prawnych, a tak¿e orga po³owa wy¿sze wykszta- ganizacje spo³eczne dzia³aj¹³cenie prawnicze. Kandyda- ce na terenie województwa na
tów zg³asza³y samorz¹dy za- rzecz praw pacjenta. Wojewowodowe: lekarzy, pielêgniarek da mazowiecki powo³a³ 14 z

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 15.12.2011 r. zosta³y podane
do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ, w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga Pó³noc przy ul. ks.I.K³opotowskiego 15 na
okres 42 dni 2 wykazy, które obejmuj¹ lokale u¿ytkowe
stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone
do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu w drodze
bezprzetargowej.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
11 stycznia (œroda) godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie
- popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata. „Bajka³ –
ósmy cud œwiata?”– dr Natalia Go³ka. Wyk³ad po³¹czony z
pokazem zdjêæ oraz filmu. Galeria DK Praga, wstêp wolny.
13 stycznia (pi¹tek) godz. 19.00 - „…Kolêda dobrych ludzi
woli” - ponadpokoleniowy koncert kolêd i pastora³ek. W
koncercie wezm¹ udzia³ Praskie Ma³mazyje oraz ich dzieci
i wnuki. Prowadzenie i œpiew Dorota Czajkowska. Akompaniament i œpiew: Waldemar W¹sik, Dominik Olszewski. Sala
koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
17 stycznia (wtorek) godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z
Gwiazd¹” - Goœciem DK Praga bêdzie Izabella K³osiñska.
Spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.
Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
27 stycznia (pi¹tek) godz. 18.00 - Koncert kolêd i pastora³ek
w wykonaniu Chóru Tonika. Sala koncertowa DK Praga,
wstêp wolny.
31 stycznia (wtorek) godz. 17.30 - „Ksiê¿niczka Ró¿yczka”- przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Z³oty Dukat. Sala koncertowa DK Praga, wstêp wolny.
Wyj¹tkowo piêknie i dowcipnie przedstawiona historia
Królestwa Ró¿owego i jego mieszkañców: zapominalskiej
wró¿ki, nieœmia³ego Pazia, Ksiê¿niczki Ró¿yczki i Smoka…
jarosza.
Zima w mieœcie 2012
16 stycznia, godz. 11.00-14.00 - Warsztaty garncarskie.
Zajêcia dedykowane do dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-12 lat.
16 i 23 stycznia, godz. 11.00-14.00 - Warsztaty taneczno ruchowe - capoeira. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku
7-12 lat.
23 stycznia, godz. 11.00-14.00 - Warsztaty plastyczne „Makieta Pragi”. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-12 lat.
17 i 24 stycznia, godz. 11.00-15.00 - Warsztaty plastyczne rzeŸba w glinie. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-12 lat.
18, 19, 25 i 26 stycznia, godz. 14.30-16.30 - Warsztaty
bêbniarskie. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-16 lat.
18 i 25 stycznia, godz. 14.00 - Przedstawienia teatralne
dla dzieci w wieku 7-10 lat.
18 i 25 stycznia, godz. 15.00-18.00 - Warsztaty rzeŸbiarskie
dla m³odzie¿y niepe³nosprawnej.
19 i 26 stycznia, godz. 11.00-14.00 - Warsztaty plastyczne
- masa solna. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-12 lat.
19 i 26 stycznia, godz. 14.00-17.00 - Warsztaty teatralne.
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 12-17 lat. Warsztaty
organizowane s¹ we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
Kawiarenka internetowa czynna codziennie w godzinach
12.00-16.00.
Karnawa³owe imprezy artystyczne z konkursami i nagrodami
odbywaæ siê bêd¹ w praskich szko³ach podstawowych
prowadz¹cych akcjê „Zima w mieœcie”.

16 cz³onków komisji, a po jednym Minister Zdrowia oraz
Rzecznik Praw Pacjenta. Ich
kadencja potrwa 6 lat. Przewodnicz¹cym komisji zosta³
Jacek Chojnacki.
Komisja bêdzie ustalaæ, czy
zaka¿enie pacjenta, uszkodzenie cia³a, rozstrój zdrowia
albo œmieræ by³o nastêpstwem diagnozy, leczenia lub
zastosowania leku, niezgodnych z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹. Komisje nie bêd¹
orzekaæ kwoty odszkodowania – jego wysokoœæ bêdzie
uzgadniana miêdzy wnioskodawc¹ a ubezpieczycielem
szpitala. Odszkodowanie
mo¿e wynieœæ do 100 tys. z³
w przypadku zaka¿enia,
uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia i 300 tys. z³, jeœli
dosz³o do œmierci. Postêpowanie dotyczy œwiadczeñ
udzielanych tylko i wy³¹cznie
w szpitalu. Wniosek mo¿e z³o¿yæ pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku œmierci pacjenta – spadkobierca w ci¹gu roku od dnia,
kiedy pacjent dowiedzia³ siê
o zaka¿eniu czy uszkodzeniu
cia³a oraz nie póŸniej ni¿ 3
lata od dnia, w którym nast¹pi³o zdarzenie. Wniosek wnosi siê do wojewódzkiej komisji w³aœciwej ze wzglêdu na
siedzibê szpitala. Powinien
zawieraæ dane pacjenta (imiê
i nazwisko, datê urodzenia,
PESEL, adres), dane szpitala, uzasadnienie, propozycjê
odszkodowania oraz okreœlenie, czy przedmiotem wniosku
jest zaka¿enie, uszkodzenie
cia³a, rozstrój zdrowia albo
œmieræ pacjenta. Do wniosku
nale¿y te¿ do³¹czyæ dowody
dotycz¹ce okolicznoœci zdarzenia oraz potwierdzenie
op³aty za jego z³o¿enie.
Komisjê powo³ano na podstawie ustawy z 28 kwietnia
2011 r. o zmianie ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Wiêcej informacji na stronie:
http://www.mazowieckie.pl/
portal/pl/937/8033/Komisja_ds_Orzekania_o_Zdarzeniach_Medycznych.html
Sk³ad Komisji: Jacek Chojnacki, Natalia £ojko, Katarzyna Osowicz – Szewczyk (rekomendowani przez samorz¹d zawodowy adwokatów
oraz radców prawnych);
Krzysztof Dziubiñski, Bogus³aw Rentflejsz, Joanna Robak, Piotr Winciunas (rekomendowani przez samorz¹dy
zawodowe: lekarzy oraz pielêgniarek i po³o¿nych); Barbara Daniluk – Kula, Lucyna Dr¹¿ek, Maria Ejchart, Mariola
Kler, Ludwik Kochowski, Grzegorz Sobieski (rekomendowani przez organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na rzecz prawa
pacjenta), Dorota Karkowska
(powo³ana przez Rzecznika
Praw Pacjenta), Krzysztof
Paj¹czek (powo³any przez
Ministra Zdrowia).
Ivetta Bia³y
rzecznik Prasowy
Wojewody Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 99/CP/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacyjnej
ogólnosp³awnej oraz sieci wodoci¹gowej na dz. nr ew. 47/84, 28/3 z obrêbu 4-01-09 przy
ul. Winoroœli/Modliñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora
- BARC WARSZAWA S.A. ul. Œwiêtojerska 5/7, 00-236 Warszawa, z³o¿ony dnia 22 wrzeœnia
2011 r., uzupe³niony dnia 5 paŸdziernika 2011 r. i zmieniony dnia 4 listopada 2011 r.
- decyzji nr 100/CP/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
PE DN 110 mm, L= ok. 90 m na dz. nr ew. 2/10, 1/1 z obrêbu 4-16-35; 43/2, 12, 20/8
z obrêbu 4-16-31, przy ul. Twórczej/Juranda ze Spychowa na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie, na wniosek inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
reprezentowanej przez p. Kamila P³atosa, z³o¿ony dnia 18 paŸdziernika 2011 r.
- decyzji nr 101/CP/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE
63 mm œredniego ciœnienia na dz. nr ew. 47/8 z obrêbu 4-16-25; 1/2, 1/3, 1/4 z obrêbu 4-16-31,
przy ul. Twórczej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek inwestora Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Ireneusza Nowaka,
z³o¿ony dnia 14 paŸdziernika 2011 r. i uzupe³niony dnia 24 paŸdziernika 2011 r.
- decyzji nr 102/CP/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm na
dz. nr ew. 1/2, 1/3, 1/4, 12 z obrêbu 4-16-31, przy ul. Twórczej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie, na wniosek inwestora - J. M. DEVELOPER Sp. z o.o. ul. Klamrowa 1, 03-685
Warszawa, reprezentowanego przez p. Ireneusza Nowaka, z³o¿ony dnia 14 paŸdziernika
2011 r. i uzupe³niony dnia 24 paŸdziernika 2011 r.
- decyzji nr 103/CP/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. odmawiaj¹cej ustalenia warunków i
szczegó³owych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego w ul.
Kobia³ka: D 0,40 m Lca 620 m na odcinku od koñcówki projektowanego kana³u znajduj¹cej
siê na wysokoœci ulicy Leœny Potok do projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. nr ew. 2, 5, 1/30, 1/31, 1/32, 1/21, 25,
26/22, 26/23, 26/15, 26/18, 1/33, 1/34 z obrêbu 4-16-03 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿onego
dnia 7 wrzeœnia 2011 r. i zmienionego dnia 14 wrzeœnia 2011 r.
- decyzji nr 104/CP/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. odmawiaj¹cej ustalenia warunków
i szczegó³owych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowych
SN 3x1x150/20 kV w celu modernizacji sieci na dzia³kach nr ew. 26/19, 26/16, 26/18,
26/15, 2, 1/32, 1/10 (projektowana 1/50), 1/9 (projektowana 1/48), 1/8 (projektowana 1/46),
26/22, 26/23, 25, 26/21, 26/8, 27/1, 28/1, 29, 30, 32/1, 33/1, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 36/4,
21/3, 22/1, 23/4, 23/5, 23/7, 23/8, 23/9 z obrêbu 4-16-03 oraz 28, 32/17, 17/3, 32/18, 32/36,
17/4, 50/5, 16, 34/1,18, 19/5, 36/1, 37/1, 20, 50/6, 36/2, 32/1 z obrêbu 4-16-06 przy ul.
Ruskowy Bród/Kobia³ka na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, po rozpatrzeniu
wniosku inwestora - RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa,
reprezentowanego przez p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿onego dnia 8 sierpnia 2011 r.
- decyzji nr 105/CP/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniaj¹cej treœæ ostatecznej decyzji
nr 13/CP/2011 z dnia 23.02.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie szko³y podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny na dzia³ce ew. nr
10/3 z obrêbu 4-01-20, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, zmienionej decyzj¹
nr 84/CP/2011 z dnia 13 paŸdziernika 2011 r. w zakresie zmiany definicji powierzchni
u¿ytkowej podstawowej, na wniosek inwestora - Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia 28 listopada 2011.
- decyzji nr 106/CP/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia PE DN 63 mm, L= ok. 50 m na dz. nr ew. 46/9, 46/15, 46/18, 46/19 z obrêbu
4-01-25 przy ul. Ciechanowskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek
inwestora - Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
Warszawa, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Kamila
P³atosa, z³o¿ony dnia 19 paŸdziernika 2011 r.
- decyzji nr 107/CP/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
DN 100 mm Lca 970 m w ul. S³onecznego Poranka na odc. od proj. przewodu wodoci¹gowego
DN 100 mm w ul. Chudoby do ul. Kroczewskiej na dz. nr ew. 25/3, 36/1 z obrêbu 4-16-21;
33/2, 33/3, 33/4, 33/42, 33/43, 33/44, 33/45, 34, 35/3, 35/6, 35/7, 36/1, 36/2, 36/3, 36/5, 36/6,
36/8, 36/10, 36/12, 36/14, 36/16, 36/18, 36/28, 36/30, 36/32, 36/34, 36/20, 36/22, 36/24, 36/26,
36/36, 36/38, 54/1, 55/7 z obrêbu 4-16-22 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA,
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 27 paŸdziernika 2011 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 309,
w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie
powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania
bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Umar³e choinki i inne aktualnoœci
dokoñczenie ze str. 1

ciwko tej bezmyœlnej, masowej wycince. Nie jest dla mnie
argumentem, ¿e drzewka nie

s¹ z lasu, ¿e pochodz¹ z
upraw. Idea, by je œcinaæ i obwieszone bombkami wsadzaæ do mieszkañ, by nastêp-

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
Zima w mieœcie 2012 w Domu Kultury Zacisze
„Podró¿e w czasie” - zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.
Poniedzia³ek 16 stycznia godz. 10.00-15.00.
Staro¿ytnoœæ – warsztaty artystyczne dla dzieci. W programie: mozaika ze szk³a, wieñce laurowe, rzymski wojownik i
jego dama kola¿, kamienne Skarabeusze, piramidy, hieroglify, tkactwo, gry historyczne DBA, sk³adanie modeli ró¿nych pojazdów, gry sportowe i ping pong. Koszt: 12 z³.
Wtorek 17 stycznia godz. 10.00-15.00.
Œredniowiecze – warsztaty artystyczne dla dzieci. W programie: warsztaty wyplatania koszyków, medaliony œredniowieczne, wyplatane krajki, budowanie œredniowiecznego
zamku, tarcze rycerskie, ozdoby z paciorków i koralików,
œredniowieczne czepce, gry historyczne DBA, sk³adanie modeli ró¿nych pojazdów, gry sportowe i ping pong. Koszt: 12 z³.
Œroda 18 stycznia
Nowo¿ytnoœæ - „Zabawki mojego dziadka” – wycieczka autokarowa. Odwiedzimy Mazowiecki Zaœcianek w Grabowie
k/T³uszcza. W programie: zapoznanie z obróbk¹ drewna,
ozdabianie drewnianych zabawek, przeja¿d¿ka wozem traperskim lub saniami, ognisko z kie³baskami. Koszt: 60 z³.
Liczba miejsc ograniczona. Zbiórka godz. 8.45 Dom Kultury „Zacisze”. Odjazd godz. 9.00. Zabieramy ze sob¹: drugie
œniadanie. Na miejscu na obiad bêd¹ kie³baski i ciep³a herbata. Powrót ok. godz. 15.00 pod Dom Kultury „Zacisze”.
Czwartek 19 stycznia
Wspó³czesnoœæ - Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.
Przejazd ZTM. Obiad na miejscu w kawiarence „Wiem bistro”. Koszt: 34 z³.
Liczba miejsc ograniczona. Zbiórka godz. 9.00 Dom Kultury „Zacisze”. Zabieramy ze sob¹: legitymacjê szkoln¹, pieni¹¿ki do sklepiku. Powrót ok. godz. 15.00.
Pi¹tek 20 stycznia godz. 10.00-15.00.
Wspó³czesnoœæ - warsztaty artystyczne dla dzieci. W programie: zabawa w teatr muzyczny, œmieszne roboty, kosmiczne rakiety, japoñski komiks Manga, pojazdy przysz³oœci, kwiaty orgiami i kolorowe motyle - w oczekiwaniu na
wiosnê, koralikowe bransoletki, gry sportowe i ping pong.
Koszt: 12 z³. Kawiarenka zaprasza na pyszne posi³ki w cenie 4 - 7 z³. Dla osób, które zechc¹ z góry wykupiæ ca³y
tydzieñ – karnet w cenie 110 z³.
Regulamin akcji „Zima w mieœcie” DK „Zacisze” na ulotkach
i stronie: www.zacisze.waw.pl. Ju¿ prowadzimy zapisy.
Intensywny kurs tañca dla m³odzie¿y (gimnazjum i liceum)
16 - 20 stycznia (poniedzia³ek-pi¹tek) godz. 16.45-18.15
Tañce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeñski,
quickstep. Tañce latynoamerykañskie – samba, cha-cha,
rumba, jive oraz tañce dyskotekowe, rock’n’roll, boogie woogie, salsa. Prowadzi: Robert Kulesza. Cena: 75 z³ (dofinansowanie przez Dom Kultury „Zacisze”). Obowi¹zuj¹
wczeœniejsze zapisy i wp³aty.
Intensywny kurs tañca dla doros³ych
16 - 20 stycznia (poniedzia³ek-pi¹tek) godz. 18.30-20.00
Tañce standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeñski,
quickstep. Tañce latynoamerykañskie – samba, cha-cha,
rumba, jive oraz tañce dyskotekowe, rock’n’roll, boogie woogie, salsa. Prowadzi: Robert Kulesza. Cena: 120 z³. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy i wp³aty.
Modelarstwo i gry strategiczne
18 i 19 stycznia (œroda, czwartek) godz. 10.00-15.00
Warsztaty gier strategicznych. Op³ata: 20 z³/dzieñ. Zapraszamy mi³oœników gier historycznych DBA, którzy maj¹ ju¿
pewne doœwiadczenie w bojach na planszy. Uczestnicy
warsztatów odbêd¹ podró¿ w czasie przenosz¹c siê do ró¿nych okresów historycznych i stan¹ do walki z ówczesnymi
wojskami.
24 i 25 stycznia (wtorek, œroda), godz. 10.00-13.00
Warsztaty gier strategicznych i modelarstwa. Op³ata za jeden dzieñ: 20 z³ + 25 z³ model (mo¿na przynieœæ w³asny
model). Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznaæ
zasady gier strategicznych DBA oraz pobawiæ siê w konstruktorów i z³o¿yæ, a nastêpnie pomalowaæ model samolotu lub pojazdu wojskowego. Wykonane modele uczestnicy
zabior¹ ze sob¹ do domu. Zajêcia prowadzi: Jacek Bajer.
Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

nie wyrzucaæ jak œmieci, jest
dla mnie niedorzeczna, niegodna i w ¿aden sposób nie
przystaje do sensu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
W ostatnich latach niektórzy, kieruj¹c siê myœleniem
ekologicznym, kupuj¹ drzewka w doniczkach z ziemi¹.
Niestety próby ich przesadzenia po okresie œwi¹tecznym
z powrotem do ziemi na ogó³
koñcz¹ siê niepowodzeniem.
Drzewka usychaj¹, bo maj¹
tak poprzycinane, uszkodzone korzenie, ¿e nie ma szans,
by mog³y siê przyj¹æ.
Przypomnê, ¿e zwyczaj
strojenia choinek ma stosunkowo krótk¹ historiê i ¿e pocz¹tkowo koœció³ by³ mu
przeciwny. Przedtem w domach wieszano jedynie sosnowe, jod³owe lub œwierkowe ga³¹zki, które mia³y chroniæ domowników przed z³ymi
mocami. W Polsce choinka
zaczê³a siê upowszechniaæ
na prze³omie XVIII i XIX wieku za spraw¹ niemieckich
protestantów. Poniewa¿ zamieszkiwali oni g³ównie w
miastach, pocz¹tkowo tradycja ta mia³a charakter mieszczañski. W póŸniejszych latach obyczaj zaczêto przenosiæ i na wieœ, gdzie stopniowo wypar³ s³owiañski zwyczaj
strojenia snopka siana.
Wydaje mi siê, ¿e warto by
powróciæ do tych starszych
tradycji, a choinkowe plantacje zamieniæ w lasy. Dzieciom
mo¿na wyt³umaczyæ, dlaczego dobrze jest oszczêdziæ
¿ycie choinek. I zamiast kupowaæ do domu kolejne œciête drzewko, zasadŸcie choinkê na swoim podwórku, pod
domem, a przed wigili¹ udekorujcie j¹ lampkami i jak
jeszcze tylko bêdziecie chcieli. A kiedy powiesicie na niej
np. suszone owoce, choinka
bêdzie nie tylko piêkna, ale
te¿ uraduje ptaki, które chêtnie skorzystaj¹ z takiej sto³ówki. Najwa¿niejsze zaœ, ¿e
¿yj¹ce i rosn¹ce na waszych
oczach drzewko bêdzie cieszyæ wasze serca przez d³ugie lata.

Zima wprawdzie jak na razie nas rozpieszcza, ale pewnie w koñcu poka¿e rogi. Dlatego chcia³abym przypomnieæ
o koniecznoœci zapewnienia
wolno ¿yj¹cym kotom dostêpu
do wydzielonych pomieszczeñ
piwnicznych i ich regularnego
dokarmiania. O sprawach
zwi¹zanych ze spo³eczn¹

opiek¹ nad nimi pisa³am ju¿ w
NGP. Obecnie odsy³am na
nasz¹ stronê internetow¹
(www.nogawlape.org.), gdzie
mo¿na znaleŸæ równie¿ przepis na samodzielne, ³atwe,
szybkie i bardzo tanie wykonanie ciep³ego kociego domku,
który mo¿na ustawiæ w dowolnym miejscu na podwórku.

Równie¿ na naszej stronie
znajduje siê poradnik, jak
w³aœciwie dokarmiaæ ptaki. I
instrukcja w³asnorêcznego
zmontowania prostego karmnika z trzech plastikowych
butelek.
Wszystkich czytelników zapraszam te¿ na demonstracjê
przeciwko bestialskiemu mordowaniu bezpañskich psów
przed Euro 2012, jakie od d³u¿szego czasu ma miejsce na
Ukrainie. Demonstracja odbêdzie siê 13 stycznia w godzinach 13-14 pod ambasad¹
Ukrainy w Al. Szucha 7 w Warszawie. Wszystkiego na temat
tego, co siê dzieje na Ukrainie
i na temat demonstracji, mo¿na siê dowiedzieæ na stronie:
http://www.stopmordowaniu.pl/
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
18-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
SZCZENIÊTA rodowodowe
TOSA INU 668-200-073

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Justyno! Kocham Ciê!
Proszê Szanownych
Pañstwa, oœwiadczam
siê publicznie!
Zakocha³em siê w Justynie
Kowalczyk. Pani Justyna jest
babk¹ ponad opozycj¹, Sejmem, Senatem i premierem.
Ma parasol ponad prezydentem i nie cierpi na „astmê”. Ma
klasê, jakiej w naszym narodzie brakuje.
Kocham Justynê Kowalczyk, za wzór naszej ..... nie
upad³oœci.
Pani Justyno, to wprawdzie
tylko bieg po œniegu w pojedynkê - ale jak¿e przyæmi³a
Pani polskie cztery pory roku,
a zw³aszcza – lato. I przyæmi³a Pani polityczny brzeg lodowiska okreœlany potocznie
mianem bandy…
Proszê Szanownych,
mamy wreszcie trochê sensu

w ustawie o ochronie zwierz¹t. Pomiêdzy koncertami
Jurka Owsiaka, który, jak
mniemam, da siê poci¹æ za
dzieci, dla których od lat kwestuje. Chcia³bym, abyœmy
mieli tyle samo co Jurek zaanga¿owania w dobro zwierz¹t. Proszê, abyœcie mieli
œwiadomoœæ, ¿e
Art. 1
1.1 Zwierzê, jako istota
¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest
rzecz¹. Cz³owiek jest mu winien poszanowanie, ochronê
i opiekê.
1.2 W sprawach nie uregulowanych w ustawie, do zwierz¹t stosuje siê odpowiednio
przepisy dotycz¹ce rzeczy.
1.3 Organy administracji publicznej podejmuj¹
dzia³ania na rzecz ochrony zwierz¹t, wspó³dzia³a-

j¹c w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i
organizacjami krajowymi
i miêdzynarodowymi.
..... I proszê, abyœmy w
nadchodz¹cym roku nie byli
obcy dla tych, które ocieraj¹
siê o nasze nogi.
Abyœmy zapytali siê o ich
dobro tych, którzy mog¹ wiedzieæ wiêcej.
Abyœmy nie odeszli lub nie
odjechali na widok krzywdy,
bólu lub cierpienia zwierzêcia, któremu mo¿na pomóc.
Abyœmy wiedzieli, ¿e numery 112, 997, 986, 998, 999
mog¹ te¿ s³u¿yæ ratowaniu
zwierz¹t.
Abyœmy wspomogli, choæby jednym groszem, zwierzaki bêd¹ce w potrzebie i
namówili do wspomo¿enia
innych.
Abyœmy poprzez dobro dla
zwierz¹t byli lepsi dla siebie
w tym i nastêpnych latach.
Do Siego Roku wszystkim
nam ¿yczê.

Zd¹¿yæ przed rakiem

W kampanii „Mêska Sprawa”
podkreœla siê umiejêtne stworzenie relacji pomiêdzy wszystkimi osobami zaanga¿owanymi
na ka¿dym etapie leczenia,
gdy¿ ich aktywny udzia³ jest niezbêdny w powodzeniu terapii.
Kampaniê „Mêska Sprawa”
wspiera Krzysztof Krauze, re¿yser, który na raka prostaty
choruje od 5 lat. Osobiste doœwiadczenie choroby pozwala mu dzieliæ siê zdobyt¹

wiedz¹. We wrzeœniu 2010 r.
stworzy³ nawet swój antyrakowy dekalog ze wskazówkami dla chorych i ich rodzin.
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ na plakatach informacyjnych w oœrodkach edukacyjnych przy poradniach urologicznych, a
tak¿e na stronie internetowej
www.gladiator-prostata.pl w
zak³adce „Kampania Mêska
Sprawa”.

Abyœmy

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Dariusza
Maci¹gowskiego, z³o¿ony dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia (max. cis. robocze MOP= do 0,5 MPa)
na dz. nr ew. 117/3, 117/5, 117/7, 117/9, 117/11, 117/13,
117/14, 117/16, 117/17, 117/18, 117/19, 117/20, 117/21,
117/22, 117/23, 117/24, 117/25, 117/26, 117/27, 117/28,
117/29, 117/30, 117/31, 117/32, 117/33, 162/1, 162/2,
162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 48/1, 48/3,
48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22,
50/9, 50/10, 45/3, 45/8, 57/1, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21,
57/22 z obrêbu 4-01-26 w ul. G¹siorowskiej, ul. G³ównej,
ul. £¹cznej, ul. M³awskiej, ul. Szawelskiej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Rak gruczo³u krokowego – druga edycja spotkañ
edukacyjnych w ramach kampanii „Mêska Sprawa”
13 stycznia (pi¹tek) o godz. Demkow, sekretarz Polskie15:00 w Szpitalu Bielañskim go Towarzystwa Urologiczneprzy ulicy Ceg³owskiej 80 oraz go Dodatkowo rozszerzenie
26 stycznia (czwartek) o godz. relacji pacjent – lekarz o bli17:00 w Szpitalu Praskim p.w. skich pacjenta, to wa¿ny krok
Przemienienia Pañskiego przy w procesie edukacji i profilakalei Solidarnoœci 67 w Warsza- tyki – dodaje.
wie odbêd¹ siê spotkania eduW trakcie pierwszej edycji
kacyjne dla pacjentów i ich ro- ponad 5 700 pacjentów, ich
dzin w ramach drugiej edycji rodzin i bliskich skorzysta³o ze
kampanii dotycz¹cej raka pro- spotkañ edukacyjnych. Podstaty „Mêska Sprawa”.
czas wizyt odby³y siê liczne
Rak prostaty jest drug¹ dyskusje, a eksperci najczêprzyczyn¹ zachorowalnoœci i œciej odpowiadali na pytania
umieralnoœci wœród mê¿- dotycz¹ce m.in. terapii, aktywczyzn w Polsce. Z myœl¹ o noœci seksualnej czy diety.
osobach chorych, a tak¿e za- Doœwiadczenie pokaza³o, ¿e
gro¿onych zachorowaniem kluczow¹ rolê w terapii i prona raka gruczo³u krokowego cesie zdrowienia pe³ni wsparoraz ich rodzinach rozpoczê- cie i pomoc najbli¿szych.
³a siê druga edycja ogólnoOrganizatorzy maj¹ napolskiej kampanii edukacyj- dziejê, ¿e dziêki kampanii innej „Mêska Sprawa”. Jej ce- formacje o tym, jak wa¿na jest
lem jest stworzenie wielo- profilaktyka oraz jak wesaspektowego zaplecza edu- przeæ osobê chor¹, maj¹
kacyjnego z udzia³em zarów- szansê dotrzeæ do najbardziej
no lekarzy, jak i pielêgniarek. zainteresowanych, nie tylko
Spotkania edukacyjne or- mê¿czyzn, ale te¿ ich partneganizowane w ramach kam- rek ¿yciowych czy córek.
panii to mo¿liwoœæ skorzystaKampania „Mêska Sprania z porad specjalisty dot.
raka gruczo³u krokowego, a wa” powsta³a w odpowiedzi
tak¿e okazja do pog³êbienia na istniej¹c¹ potrzebê edukawiedzy na temat konieczno- cji prowadzonej na wielu poœci wykonywania badañ pro- ziomach, która obok samych
filaktycznych, objawów i le- chorych oraz osób bêd¹cych
czenia raka prostaty oraz w grupie ryzyka, w³¹cza³aby
przeciwdzia³ania odleg³ym rodziny i bliskich pacjentów.
skutkom choroby.
Dzia³ania realizowane w raProwadzenie dzia³añ z za- mach kampanii edukacyjnej
kresu edukacji pacjentów czy maj¹ przyczyniæ siê bezpoosób zagro¿onych zachoro- œrednio do wzrostu œwiadowaniem na raka gruczo³u kro- moœci mê¿czyzn w zakresie
kowego mo¿e przyczyniæ siê koniecznoœci kontrolowania
w przysz³oœci do poprawy wy- swojego stanu zdrowia i przekrywalnoœci raka gruczo³u ciwdzia³ania odleg³ym skutkrokowego w pocz¹tkowym kom choroby. Dodatkowo
stadium nowotworu, co jed- maj¹ poprawiæ œcis³e przenoznacznie zwiêksza szansê strzeganie zaleceñ lekarskich
na ca³kowite wyleczenie pa- wœród pacjentów, bêd¹cych
cjenta – mówi prof. Tomasz w trakcie i po terapii.

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

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Firmy Budowlanej „Marek Antczak”, ul. H. Sawickiej 2B,
62-800 Kalisz, z³o¿ony dnia 21 listopada 2011 r. i
uzupe³niony dnia 8 grudnia 2011 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegaj¹cej na budowie linii œredniego napiêcia w ul.
Chudoby SN-15 kV do zasilania projektowanej stacji
transformatorowej (na dz. ew. nr 3/1 z obrêbu 4-16-22)
na dzia³kach nr ew. 60, 25/3, 23/11, 36/1, 8/11, 6/19,
7/10 z obrêbu 4-16-21 oraz 54/1, 3/1 z obrêbu 4-16-22
w ul. Chudoby w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul.
Modliñska 197, w godzinach przyjêæ interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Zboczeniec gania kobietê
Jakoœ to bêdzie
po Warszawie
Prosto z mostu

Spokojnie – na szczêœcie
nie jest to nag³ówek z kroniki
kryminalnej, ale… tytu³ najnowszego spotu reklamuj¹cego Warszawê w zwi¹zku z
EURO 2012. Oczywiœcie tytu³
nieoficjalny, nadany przez internautów, ale niezwykle trafny, bo streszczaj¹cy ca³¹ fabu³ê 3-minutowego filmu. Opowiada on o przyby³ym do stolicy biznesmenie, który podczas
porannego joggingu napotyka
biegaj¹c¹ warszawiankê i zaczyna ganiaæ j¹ po ca³ym mieœcie, skacz¹c nawet z mostów
i stadionów. W swoich komentarzach internauci s¹ podzieleni w kwestii tego, co w filmie
gorsze: fabu³a czy wykonanie.
Dla mnie jedno i drugie jest tak
samo fatalne. Reklamówka
przygotowana zosta³a na zlecenie Urzêdu m.st. Warszawy
i kosztowa³a ponad pó³ miliona z³otych – oczywiœcie z kieszeni podatników. 500 tysiêcy
wywalone beztrosko w b³oto i
na marne – no chyba, ¿e
urzêdnikom chodzi³o o to, aby
Warszawa sta³a siê seksturystyczn¹ atrakcj¹.

To kolejna z kilkudziesiêciu
chyba wpadek Biura Promocji Miasta, które mój kolega
radny Golimont nazywa Biurem Kompromitacji. I s³usznie,
bo jego dzia³alnoœæ bez w¹tpienia kompromitacj¹ jest. I to
nie tylko stoj¹cej na jego czele pani dyrektor, ale równie¿
prezydent Warszawy, która
bezpoœrednio tê komórkê
nadzoruje. Najgorsze jednak,
¿e jest to przede wszystkim
kompromitowanie naszego
miasta i za to pani dyrektor ju¿
dawno powinna zostaæ ukarana. Przecie¿ pierwszy taki numer wyciê³a ju¿ kilka lat temu,
gdy wymyœli³a, ¿eby w ramach
promocji Warszawy wyrzuciæ
z okna atrapê fortepianu Fryderyka Chopina. Potem tego
typu pomys³ów pojawi³y siê
niestety dziesi¹tki. Najnowszy
jest taki, ¿e podczas EURO
2012 Warszawê ma promowaæ Syrenka z … wuwuzel¹.
Co wspólnego ma ten gad¿et
z RPA z nasz¹ stolic¹, niestety, nie wiadomo.
Niestety, Hanna Gronkiewicz-Waltz nic sobie z tych

wpadek nie robi. Ma³o tego,
najwyraŸniej z dzia³añ swej
urzêdniczki jest zadowolona,
bo w zwi¹zku z EURO w tegorocznym bud¿ecie przyzna³a a¿ 39 milionów z³otych na
promocjê Warszawy. Maj¹c
tego œwiadomoœæ, a¿ bojê siê
pomyœleæ, co dopiero za takie
pieni¹dze pani od promocji
zrobi. I jak bardzo wizerunkowi naszego miasta zaszkodzi.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prawnik radzi

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego
Niedawno zmarli moi rodzice, którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Na gospodarstwie tym zosta³ mój brat, który twierdzi, ¿e skoro to on bêdzie tam pracowa³, to ¿adnemu
z rodzeñstwa nie nale¿y siê ¿adna sp³ata, poniewa¿ my na tym, ani ¿adnym innym gospodarstwie nie pracowaliœmy. Czy brat ma racjê?
Witold G.
Do niedawna dziedziczenie szym, uprawnionymi do dzie- jedno z rodzeñstwa nie do¿ygospodarstw rolnych by³o doœæ dziczenia z mocy ustawy s¹ w ³o œmierci spadkodawcy, wówskomplikowane i rzeczywiœcie pierwszej kolejnoœci ma³¿onek czas ich udzia³ spadkowy
istotne dla ustalenia krêgu i dzieci spadkodawcy, je¿eli przypada ich zstêpnym. Je¿eli
spadkobierców uprawnionych dziecko nie do¿y³o otwarcia wiêc Pana rodzice nie pozodo dziedziczenia gospodar- spadku jego udzia³ spadkowy stawili testamentu, w którym
stwa, by³a m.in. praca przy pro- przypada jego zstêpnym, czyli wskazaliby brata, jako jedynedukcji rolnej oraz przygotowa- wnukom spadkodawcy. W wy- go spadkobiercê, to Pan, jako
nie zawodowe do prowadzenia padku, kiedy spadkodawca nie osoba znajduj¹ca siê w krêgu
produkcji rolnej. Taki stan rze- posiada dzieci, do dziedzicze- spadkobierców ustawowych,
czy trwa³ do 31 stycznia 2001 nia powo³ani s¹ z mocy usta- równie¿ jest uprawniony do
roku. Obecnie w stosunku do wy ma³¿onek, rodzice i rodzeñ- dziedziczenia gospodarstwa
dziedziczenia gospodarstw rol- stwo. Je¿eli spadkodawca nie rolnego.
nych o powierzchni przekra- ma dzieci, ani ma³¿onka albo
Podstawa prawna: Ustawa
czaj¹cej 1 ha stosuje siê za- nie do¿yli oni otwarcia spadku, z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
sady ogólne (dziedziczenie do dziedziczenia powo³ani s¹ cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16,
ustawowe). Zgodnie z powy¿- rodzice i rodzeñstwo. Je¿eli poz. 93 z póŸn. zm.).

Franczyza
Chcia³bym otworzyæ swoj¹ firmê. Nie mam jednak pomys³u
na to, czym móg³bym siê zajmowaæ. Zastanawia³em siê nad
otwarciem pizzerii. Nie mam jednak pojêcia o tym, jak prowadzi siê taki biznes, dlatego znajomy podpowiedzia³ mi, ¿e
móg³bym zacz¹æ dzia³aæ na zasadzie franczyzy. Czym jest
franczyza i na czym ona polega?
Adam W.
Umowa franczyzy rzeczywi- franczyzowego, który zawiera
œcie pozwala na prowadzenie instrukcje, dotycz¹ce sposobu
w³asnego biznesu osobom dys- prowadzenia danej dzia³alnoœci
ponuj¹cym pewnym kapita³em, gospodarczej. Okreœla on szeale nie posiadaj¹cym odpowied- reg uprawnieñ i obowi¹zków, jak
nich receptur, wystarczaj¹cej równie¿ wskazuje terytorium, na
wiedzy, pomys³u na stworzenie którym dzia³aæ bêdzie franczyw³asnej marki itp. Franchising zobiorca. W zamian za mo¿lipolega na œcis³ej i ci¹g³ej wspó- woœæ wykorzystania nazwy han³pracy pomiêdzy prawnie i finan- dlowej, znaku towarowego lub
sowo odrêbnymi i niezale¿nymi znaku us³ugowego, know-how,
przedsiêbiorstwami - franczyzo- metod handlowych i techniczdawc¹ i jego indywidualnymi nych, systemów proceduralnych
franczyzobiorcami. Umowa i innych praw w³asnoœci przemyfranczyzy upowa¿nia franczyzo- s³owej lub intelektualnej, nalebiorcê do korzystania z pakietu ¿¹cych do frnaczyzodawcy,

franczyzobiorca zobowi¹zany
jest wnieœæ na jego rzecz op³atê wstêpn¹ za udzielenie licencji i potem - przez ca³y czas
trwania umowy - wp³aca na
rzecz dawcy pewien procent
swoich obrotów. Ten dochód
franczyzodawcy przeznaczany
jest m.in. na ró¿nego rodzaju
kampanie marketingowe, reklamowe lub innowacyjne, które umacniaj¹ pozycjê franczyzodawcy na rynku, a przez to
wp³ywaj¹ na zwiêkszenie dochodowoœci biznesu prowadzonego na licencji danego
franczyzodawcy.
Podstawa Prawna: Ustawa z
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16,
poz. 93 z póŸn. zm.) i in.
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
tel. 500-020-048
kancelaria@leximus.pl

Codzienne przedzieranie
siê pomiêdzy samochodami
parkuj¹cymi bez ³adu i sk³adu na ka¿dym wolnym skrawku osiedla, wzd³u¿ chodników
i w poprzek œcie¿ek, sk³oni³o
pieszego autora niniejszego
felietonu do ca³kiem antyliberalnych przemyœleñ. Libera³owie twierdz¹, ¿e nasze ¿ycie
jest przeregulowane, ¿e zbyt
wiele nakazów i zakazów reguluje ludzkie dzia³ania i zachowania. Bodaj najbardziej
uregulowan¹ dziedzin¹ ¿ycia
codziennego jest u¿ytkowanie samochodu: obowi¹zek
posiadania prawa jazdy, obowi¹zkowe przegl¹dy techniczne, obowi¹zkowe ubezpieczenia, obowi¹zkowe
pasy bezpieczeñstwa. £za
siê w oku krêci na myœl, ¿e
nie tak dawno jedynym obowi¹zkiem posiadacza samochodu by³o wynajêcie kuriera, który bêdzie bieg³ przed
autem i wymachiwa³ czerwon¹ chor¹giewk¹...
Niektóre z dzisiejszych nakazów i zakazów s¹ byæ
mo¿e zbêdne, brakuje mi jednak wœród nich jednego. Nabywca samochodu podczas
procedury rejestracyjnej pojazdu powinien sk³adaæ
oœwiadczenie, ¿e dysponuje

legalnym miejscem parkingowym dla swojego nabytku.
Prawdziwoœæ takich oœwiadczeñ by³aby pod surowymi
rygorami sprawdzana przez
policjê. Ja nie rozumiem, jak
mo¿na kupiæ samochód, nie
zapewniwszy mu miejsca
parkingowego w pobli¿u
domu, licz¹c na to, ¿e jakoœ
to bêdzie. To tak, jakby kupiæ
psa, nie maj¹c dla niego miejsca do spania. Albo - decydowaæ siê na dziecko, nie
maj¹c mo¿liwoœci zapewnienia mu bytu. „Jakoœ to bêdzie”
oznacza kompletny brak odpowiedzialnoœci, odziedziczony po czasach realnego
socjalizmu. Podziwiajcie s¹siedzi, ¿e staæ mnie na samochód, a potem siê martwcie,
jak go obejœæ, gdy stoi na
chodniku przed blokiem.
W przypadku dziecka - nie
ma ¿artów. Rodzicom, którzy
nie s¹ w stanie zapewniæ
dziecku minimalnych warunków bytowych, w majestacie
prawa odbiera siê potomka.
Myœlê, ¿e Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami zainteresowa³oby siê te¿ losem psiaka wyganianego co wieczór
na dwór, by sam sobie znalaz³ nocleg. A samochodziarze zostawiaj¹ swoich pod-

opiecznych na noc gdzie popadnie, i nikt nie ma do nich
o to pretensji.
Zaraz ktoœ mi odpowie, ¿e
w pobli¿u jego domu nie ma
wolnych miejsc parkingowych. To nieprawda: miejsca
parkingowe na pewno s¹, ale,
zapewne w zwi¹zku z przewag¹ popytu nad poda¿¹, s¹
drogie. No, trudno - planuj¹c
rodzinê bierzemy przecie¿
pod uwagê, czy nas staæ na
utrzymanie dziecka. Planuj¹c
zakup samochodu zastanawiamy siê, czy staæ nas na
ubezpieczenie i zu¿ycie paliwa danej marki pojazdu. Tylko kosztów parkowania pod
domem nie uwzglêdniamy.
Jakoœ to bêdzie...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ch³odnym okiem

2011 min¹³
Równo rok temu, na
Trzech Króli, Pani Prezydent
podarowa³a naszej dzielnicy
zarz¹d, który mniej lub bardziej szczêœliwie rz¹dzi na
Pradze do dziœ. Zarz¹d jest
koalicyjny, w jego sk³ad
wchodzi dwóch reprezentantów PO i jeden SLD, co z
grubsza odzwierciedla powyborczy uk³ad w radzie. S¹ w
niej tak¿e przedstawiciele PiS
i PWS, stanowi¹cy opozycjê;
jest tak¿e ktoœ, kto w samorz¹dzie byæ nigdy nie powinien, a mianowicie skazany
prawomocnym wyrokiem s¹dowym za szanta¿ i pedofiliê
£ukasz Muszyñski. Ten¿e,
mimo przegranego procesu
w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym, gdzie odwo³ywa³ siê od decyzji o wygaszeniu jego mandatu, bardzo
pragnie nadal mandat radnego wykonywaæ. Ostatnio pojawi³ siê na corocznym op³atku i podobno wyst¹pi³ do
s¹du o uchylenie czêœci wyroku karnego, która pozwoli³aby mu uczestniczyæ w sesjach organizowanych na terenie praskich placówek
oœwiatowych. Rada, aby
uniemo¿liwiæ pedofilowi branie udzia³u w obradach, zwo³ywana jest w szko³ach, gdzie
skazany Muszyñski nie ma
wstêpu. Brzmi to idiotycznie,
ale taka jest prawda, jeden
cz³owiek dezorganizuje pra-

ce pó³nocnopraskiego samorz¹du ju¿ prawie rok. Czyni to
zgodnie z prawem, kpi¹c sobie z jego istoty. Mimo tego
wariactwa staramy siê pracowaæ. Sesje odbywaj¹ siê regularnie, rada podejmuje
uchwa³y i stanowiska, pracuje wiêkszoœæ komisji rady,
radni odbywaj¹ dy¿ury i interweniuj¹ w sprawach mieszkañców. Sielanka to jednak
nie jest. Pojawia siê mnóstwo
problemów, z którymi po prostu dzielnica sama sobie nie
jest w stanie poradziæ. Najwa¿niejszy z nich to problemy mieszkaniowe, w tym
zwroty kamienic by³ym w³aœcicielom, lub ich spadkobiercom. Potencjalne roszczenia
dotycz¹ 25% wszystkich kamienic na Pradze, to kilka tysiêcy mieszkañ. Takie adresy jak Targowa 64, Jagielloñska 27 i wiele innych s¹ doskonale znane radnym Pragi. Mieszkañcy tych kamienic
wielokrotnie goœcili na sesjach rady, artyku³uj¹c swe
s³uszne problemy. Pomocy
wielkiej jednak nie otrzymuj¹,
bo to przekracza kompetencje dzielnicy. Dzielnica mo¿e
i pomaga mieszkañcom sprywatyzowanych kamienic wyrzucanych przez nowych w³aœcicieli, przydzielaj¹c mieszkania komunalne tym, którym
mo¿e. Prowadzony jest program budownictwa komunal-

nego. Dwa nowo zbudowane
budynki komunalne na Bia³ostockiej zostan¹ zasiedlone
ju¿ wkrótce. Praga dosta³a
tak¿e œrodki na dokoñczenie
ca³ego osiedla na Golêdzinowie, co mnie szczególnie cieszy, jako inicjatora tego projektu, który powsta³ ponad
dziesiêæ lat temu. Jest to kropla w morzu potrzeb. Miasto,
broni¹c siê przed utrat¹ zasobu komunalnego, zaostrzy³o - z jednej strony - zasady
przydzia³u lokali komunalnych, z drugiej strony - zasady sprzeda¿y lokali na rzecz
ich dotychczasowych najemców. Pisa³em o tym w ostatnim felietonie roku ubieg³ego
i co jakiœ czas bêdê do tego
wraca³. Ci z Pañstwa, którzy
chc¹ wykupiæ lokal na starych
zasadach, mog¹ to jeszcze
zrobiæ w 2012 roku. PóŸniej
bêdzie trudniej i dro¿ej.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Szczepionki wysokiego ryzyka
dokoñczenie ze str. 1

w³aœnie cztery procesy badawcze, zak³adaj¹ce wykluczenie zale¿noœci pomiêdzy
szczepieniami i m.in. - autyzmem, regresem rozwojowym i zapaleniem jelit, nie
ukrywaj¹c specjalnie, ¿e badania s¹ prowadzone na zlecenie koncernów farmaceutycznych. Tajemnic¹ poliszynela by³o, ¿e Gordon pracowa³ niegdyœ jako dyrektor
koncernu farmaceutycznego
produkuj¹cego szczepionki.
Wedle prof. Majewskiej fatalne jest to, ¿e w odpowiedzi na
jej sugestie dotycz¹ce szkodliwoœci niektórych szczepionek, Polskie Towarzystwo
Wakcynologii powo³ywa³o siê
m.in. na te w³aœnie, amerykañskie badania, dowodz¹c
bezpieczeñstwa thimerosalu.
Od chóru piewców rzekomo bezpiecznego wprowadzania rtêci do organizmów
niemowl¹t, odbija in plus jeden z komitetów Izby Reprezentantów, zajmuj¹cy siê reform¹ rz¹dow¹. To stamt¹d w
2003 roku wyszed³ raport, w
którym znalaz³a siê konstatacja o wysoce prawdopodobnych neurologicznych uszkodzeniach wielu tysiêcy dzieci,
którym zaaplikowano szczepionki z thimerosalem. Wedle
raportu ten toksyczny konserwant jest odpowiedzialny za
epidemiê autyzmu – w³aœnie
takie kategoryczne sformu³owanie tam siê znalaz³o. „Epidemii” mo¿na by³oby zapo-

biec, gdyby wykazano nale¿yt¹ czujnoœæ i zaprzestano
celowego nara¿ania niemowl¹t na dzia³anie neurotoksyny.
I cytat dos³owny - Niezdolnoœæ agencji rz¹dowych do
skutecznego dzia³ania w tej
sprawie dowodzi instytucjonalnego sabota¿u w celu
ochrony w³asnych interesów
i nieuzasadnionego krycia
przemys³u farmaceutycznego. Ostre stwierdzenia; có¿ z
tego, skoro nie posz³y za nimi
natychmiastowe dzia³ania.
Zadziwiaj¹ce, jak czêsto
wœród obroñców thimerosalu
znajdowali siê stronniczy badacze, choæby Brytyjka Elizabeth Miller, autorka publikacji finansowanych przez producentów szczepionek, wystêpuj¹ca jako s¹dowy ekspert tych¿e, broni¹ca ich
przed pozwami rodziców
dzieci, które ucierpia³y w wyniku szczepieñ. Jak twierdzi
prof. Majewska, analizy dr
Miller s¹ bardzo podejrzane,
a stopieñ manipulacji jest w
najwy¿szym stopniu kuriozalny. Miller stara siê wykazaæ,
¿e thimerosal jest ... korzystny dla rozwoju dzieci!
Roœnie œwiadomoœæ zagro¿eñ
W miarê up³ywu lat i rozszerzania siê dyskusji nad
szkodliwoœci¹ thimerosalu, a
przede wszystkim wraz z rosn¹c¹ œwiadomoœci¹ zagro¿eñ, zmienia³a siê w USA atmosfera wokó³ tego problemu. Naciski rodziców i Kongresu USA sprawi³y, ¿e ame-
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rykañski Instytut Medycyny
zdecydowa³ siê powo³aæ grupê niezale¿nych naukowców,
którzy poddali krytyce zmanipulowane raporty i wykazali
konflikt interesów – owe badania by³y wykonywane na
zlecenie i pod z góry za³o¿on¹ tezê koncernów farmaceutycznych. Dwóm naukowcom Markowi i Davidowi Geierom uda³o siê dotrzeæ do
utajnionej bazy szczepionkowej, a œciœlej – po rocznych
bojach – wymuszono jej udostêpnienie na Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, przy wsparciu amerykañskiego Kongresu. Geierowie dokonali w³asnej analizy
danych bazy szczepionkowej, powtarzaj¹c zasadnicze
tezy badañ Verstreatena, o
których pisaliœmy w poprzednim tekœcie naszego cyklu.
Stwierdzili mianowicie jednoznacznie, ¿e thimerosal aplikowany jako konserwant do
szczepionek mo¿e byæ odpowiedzialny za zachorowania
na autyzm i ADHD, ¿e mo¿e
byæ sprawc¹ upoœledzeñ
umys³owych u dzieci, epilepsji i wielu innych neurologicznych dysfunkcji. Owe tezy
zosta³y potwierdzone w publikacjach Geierów z 2004,
2006 i 2007.
Prof. Majewska s³usznie
oburza siê na próby dezawuowania przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii tych –
jak mówi – uczciwych i niezale¿nych amerykañskich
uczonych (...) przy równoczesnym gloryfikowaniu publikacji jawnie zafa³szowanych.
W 2007 dr Julie Gerberding, dyrektor naczelna Centrum Kontroli i Zapobiegania
Chorobom, goœci³a w stacji
telewizyjnej CNN, gdzie powiedzia³a, i¿ szczepionki
mog¹ powodowaæ autyzm w
populacji dzieci wra¿liwych.
W 2008 by³a dyrektor amerykañskiego Narodowego Instytutu Zdrowia, dr Bernardine Healey przyzna³a w mediach, ¿e jest coraz wiêcej
dowodów na zwi¹zek szczepieñ z wystêpowaniem autyzmu u niektórych dzieci,
uznaj¹c równoczeœnie za
skrajny brak odpowiedzialnoœci powstrzymanie, przez
amerykañski Instytut Medyczny, badañ nad zwi¹zkiem autyzmu ze szczepieniami, a œciœlej zwi¹zkiem rtêci w nich zawartym. Te dzia³ania okreœli³a jako antymedyczne, antynaukowe i szko-

dliwe. Wyrazi³a zdziwienie, i¿
rz¹d USA odmawia przeprowadzenia badañ porównawczych stanu zdrowia dzieci
szczepionych i nieszczepionych (maj¹c dostêp do danych obu grup), wyp³acaj¹c
jednoczeœnie setki milionów
dolarów odszkodowañ rodzicom dzieci z poszczepiennymi uszkodzeniami, chorobami i dysfunkcjami.
W obronie niemowl¹t
Prof. Maria Majewska podkreœla zawsze, ¿e nie jest
przeciwniczk¹ szczepieñ, co
imputuje jej zarz¹d Polskiego
Towarzystwa Wakcynologii,
ale jedynie zwolenniczk¹ racjonalizacji ich programu i
dostosowania do bezpiecznych norm europejskich. Niestety, polski model szczepieñ
jest zbli¿ony do amerykañskiego, choæ mamy pod rêk¹
racjonalne i bezpieczne modele, choæby skandynawski.
W USA stosuje siê absurdalnie du¿¹ liczbê szczepieñ,
zaœ s³u¿ba zdrowia jest niewydolna, marnotrawna i skorumpowana, czego dramatycznym przejawem jest rosn¹ca umieralnoœæ niemowl¹t (oko³o 7 na 1000 zdrowych
urodzeñ). Wzorowanie siê na
tym modelu skutkuje w Polsce umieralnoœci¹ niemowl¹t
na poziomie 6 przypadków na
tysi¹c zdrowych urodzeñ. W
wiêkszoœci europejskich krajów zachodnich nie szczepi
siê noworodków i od dawna
nie stosuje siê rtêci w szczepionkach (od 2000). W krajach skandynawskich, gdzie
szczepionki z thimerosalem
wycofano ze sprzeda¿y w
1990, œrednia umieralnoœæ
wynosi 3 przypadki na 1000
urodzeñ. W krajach starej UE
szczepienie Wzw B otrzymuj¹ tylko noworodki matek
zaka¿onych ¿ó³taczk¹ B, a
BCG tylko niemowlêta z rodzin zagro¿onych gruŸlic¹ lub
z regionów, gdzie zachorowalnoœæ na tê chorobê przekracza 40 przypadków na
100 tys. populacji. W Polsce
œrednia zachorowalnoœæ wynosi poni¿ej 20 przypadków
na 100 tys. Wiele badañ
wskazuje na ograniczonoœæ
skutecznoœci szczepionki
BCG; niektóre pokazuj¹, i¿
nie tylko nie chroni ona przed
gruŸlic¹, a mo¿e nawet
zwiêkszaæ zachorowalnoœæ
na ni¹.
Prof. Majewska sugeruje,
¿e niewielki w ostatnich latach wzrost œmiertelnoœci pol-

skich niemowlaków mo¿e byæ
wynikiem wprowadzenia w
Polsce (w 2007), jako obowi¹zkowej, szczepionki Hib
podawanej w drugim miesi¹cu ¿ycia. Wed³ug amerykañskiej bazy danych, w³aœnie ta
szczepionka powoduje gros
ciê¿kich powik³añ i wczesnych zgonów.
26 obowi¹zkowych szczepieñ w pierwszych 24 miesi¹cach ¿ycia - brzmi to naprawdê zatrwa¿aj¹co. Rekomendowane szczepionki heksawalentne (skojarzone, kilkusk³adnikowe) – 6 w jednej
strzykawce, to ju¿ brzmi jak
opowieœæ rodem z thrillera.
Niemieccy i austriaccy naukowcy zbadali 19 zgonów
niemowl¹t (w latach 2000 –
2003), w³aœnie po podaniu
dwóch szczepionek tego
typu. Zgony nast¹pi³y w wyniku poszczepiennych obrzêków mózgu i p³uc, a tak¿e
zawa³ów serca. Dzieci –
przed szczepieniem – by³y
zupe³nie zdrowe.
Dopuszczenie na polski rynek szczepionek z thimerosalem zakrawa na (najoglêdniej
mówi¹c) zatrwa¿aj¹c¹ beztroskê. Zwa¿ywszy na model
europejski i jeszcze bardziej
restrykcyjny model skandynawski, zwa¿ywszy na po-

wszechn¹ dyskusjê o szkodliwoœci rtêci w szczepionkach,
która przetacza siê przez
USA - to co dzieje siê w Polsce, jest igraniem z ogniem.
Prof. Majewska mówi
wprost: Istniej¹ dowody, ¿e
nadmierne, zbyt wczesne i
toksyczne szczepionki s¹
przyczyn¹ zgonów oraz fizycznych i neurologicznych
okaleczeñ milionów dzieci.
Moje opinie na ten temat nie
s¹ odosobnione ani pochopne, ani nie wynikaj¹ z nacisków ¿adnych grup interesu.
Wynikaj¹ z dog³êbnego zapoznania siê z tym problemem i przestudiowania wielu dokumentów z ró¿nych
wiarygodnych Ÿróde³. Widzia³am ciê¿ko okaleczone
szczepionkami dzieci (i doros³ych), rozmawia³am z ich
rodzicami i ¿adne zaklêcia
nie przekonaj¹ mnie, ¿e
szczepionki s¹ dla wszystkich bezpieczne. Jako doœwiadczony naukowiec œwiadomie odrzucam publikacje,
o których wiem, ¿e zosta³y
napisane na zamówienie
szczepionkowych grup interesu. (...) Publikacje sponsorowane przez firmy farmaceutyczne najczêœciej s¹
pozbawione wiarygodnoœci.
Notowa³a El¿bieta Gutowska

A oto zmiany programu szczepieñ w Polsce, zaproponowane
przez prof. Mariê Dorotê Majewsk¹, oparte na analizie programów w innych krajach UE i skonsultowane z pediatrami:
• wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
• zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami Wzw B (szczepienie tylko noworodków z grupy wysokiego ryzyka, czyli od matek zaka¿onych ¿ó³taczk¹). Zaoszczêdzone na tych szczepionkach pieni¹dze przeznaczyæ na
higienê szpitali, by nikt siê w nich nie zara¿a³.
• zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG (stosowaæ tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych na gruŸlicê wynosi powy¿ej 40 na 100 000);
• w pozosta³ej grupie dzieci rozpoczêcie szczepieñ od 4.
miesi¹ca ¿ycia;
• zrezygnowanie ze szczepionki krztuœcowej pe³nokomórkowej;
• zrezygnowanie z podawania wiêcej ni¿ trzech rodzajów
szczepionek w jednym dniu;
• zrezygnowanie z podawania szczepionek zawieraj¹cych
¿ywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych
odstêpach czasu;
• udostêpnienie szczepionek monowalentnych;
• zobowi¹zanie szczepi¹cego lekarza do przeprowadzenia
wstêpnego wywiadu z rodzicami odnoœnie alergii, astmy i
innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powik³añ
poszczepiennych u cz³onków rodziny, co pozwoli przewidzieæ, czy u danego dziecka mog¹ wyst¹piæ groŸne reakcje
poszczepienne. Takie dziecko powinno mieæ opracowany
indywidualny, bardzo ostro¿ny program szczepieñ;
• zobowi¹zanie szczepi¹cego lekarza do monitorowania
stanu zdrowia dzieci po szczepieniach, by w porê uchwyciæ
stany zagra¿aj¹ce ¿yciu lub zdrowiu dziecka;
• stworzenie narodowego programu obowi¹zkowej rejestracji powik³añ i zgonów poszczepiennych. Dane te powinny byæ
raportowane do WHO (bowiem nie s¹) i informacje o powik³aniach powinny byæ zamieszczane w ksi¹¿eczkach zdrowia dziecka.

