
nowa gazeta praska 1

be
zp
³a
tn
ie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 25 (322) 21 grudnia 2005 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe
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koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjne, maj¹tkowe, osobowe, na ¿ycie dla osób
fizycznych i dla firm.

Proponujemy:
Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ.

Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki dla wybranych marek
samochodów.

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO
Warszawa Targówek

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 20:00

sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94

ul. Potocka 14, tel. 833-43-43

-ginekologia    -neurologia    -medycyna pracy

Lek. med. Zbigniew CIERPISZ
        Dyrektor Lecznicy

          Stomatologiczno-Lekarskiej

     DEMETER
        zaprasza

www.demeter.com.pl    e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci.
Nowoczesna PROTETYKA, IMPLANTY i ORTODONCJA.

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES
MASA¯ leczniczy, KOREKCJA WAD POSTAWY

WYBIERAJ¥C POLSK¥ FIRMÊ TWORZYSZ NOWE MIEJSCA PRACY
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•Nak³ad 25.000 egz.

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

Jerzy Smoczyñski

wraz z Zarz¹dem

Najlepsze ¿yczenia z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku

dla Mieszkañców Dzielnicy Bia³o³êka.
Niechaj Wigilijny Wieczór

przyniesie Wszystkim spokój i radoœæ,
a Nowy Rok 2006 obdaruje

pomyœlnoœci¹, szczêœciem i pokojem.

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Pawe³ Stañczyk

wraz z Rad¹

Jak informowaliœmy w po-
przednim numerze, 7 grud-
nia, na wniosek prezydenta

Ustrój Warszawy
przed TK

Kwaœniewskiego, Trybuna³
Konstytucyjny w pe³nym sk³a-
dzie ocenia³, czy nowelizacja
ustroju Warszawy, uchwalo-
na przez poprzedni Sejm, jest
zgodna z Konstytucj¹.

Prezydent zakwestionowa³
nowelizacjê art. 11 ust. 2
ustawy warszawskiej, który
przewiduje przekazanie do
kompetencji dzielnic zadañ
zwi¹zanych z utrzymywa-
niem placówek oœwiaty i wy-
chowania, kultury, pomocy
spo³ecznej, rekreacji, sportu

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 6

W drugiej po³owie paŸ-
dziernika TVP 1 rozpoczê³a
emisjê nowego serialu oby-
czajowego pt. „WiedŸmy”.
Akcja filmu toczy siê na Pra-

„Praga, Praga, tu
siê spe³niaj¹ sny”

dze. W nowej, eleganckiej ka-
mienicy, wtopionej w przed-
wojenn¹, prask¹ zabudowê,
spotykaj¹ siê trzy doœæ ró¿ne
kobiety.

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20

pt. 9-13
ul. Œwiderska 102

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

Wszystkim obecnym

i przysz³ym Pacjentom

¿yczymy Weso³ych Œwi¹t

i Szczêœliwego

Nowego Roku 2006

W ci¹gu minionych dwóch
lat wielokrotnie pisaliœmy o
staraniach oddzia³u ginekolo-
gii i po³o¿nictwa Szpitala Pra-
skiego o nowy aparat USG.
Stary, wprawdzie kiedyœ dobry
jakoœciowo, po prostu zu¿y³
siê. A taki aparat to ogromne
koszty. Wreszcie – jest! I to
aparat naprawdê z najwy¿szej
pó³ki: Philips o rozdzielczoœci
5000 HDI. Zosta³ kupiony dla
oddzia³u przez Biuro Polityki
Zdrowotnej Urzêdu m.st. War-
szawy. Aparat taki kosztuje
ok. 700 tys. z³, ale firma da³a
szpitalowi spory rabat.

Ile kosztuje,
tyle jest wart

dokoñczenie na str. 12
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Pe³ny monopol PiS (cz. II)

Relacjonuj¹c przebieg XL
Sesji Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc, w koñcówce sprawoz-
dania z sesji opisuj¹cego zmo-
nopolizowanie pó³nocnopra-
skiego samorz¹du przez przed-
stawicieli PiS, przedstawiliœmy
informacjê i sugestiê, i¿ w trak-
cie zwo³anej na 7 grudnia 41
sesji rady dzielnicy, w porz¹dku
której przewidywane s¹ kolejne
zmiany w sk³adach osobowych
komisji rady „byæ mo¿e prze-
oczenie szefowej komisji bud¿e-
towej spoza PiS zostanie napra-
wione”. Nasze przewidywania
okaza³y siê s³uszne i w trakcie
obrad rada usunê³a radn¹ Ali-
cjê D¹browsk¹ (PO) z funkcji
przewodnicz¹cej komisji bud¿e-
tu. W swoich dyktatorskich za-
pêdach radni PiS posunêli siê
tak daleko, i¿ zaczêli zapominaæ
o obowi¹zuj¹cych procedurach.
Dopiero radna Tondera z SLD
przypomnia³a im, ¿e przewodni-
cz¹cego komisji powo³uje rada
na wniosek cz³onków komisji.
Klub radnych PiS, mimo wpro-
wadzenia na tej sesji do komisji
bud¿etu trzech kolejnych przed-
stawicieli, nie zdo³a³ przeg³oso-
waæ swojego kandydata Miodu-
szewskiego, s³ynnego ze starañ
o mieszkanie komunalne z za-
sobów dzielnicy, a od niedawna
pracownika Zarz¹du Gospoda-
rowania Nieruchomoœciami -
jednostki organizacyjnej Pragi
Pó³noc. Kuluary szepta³y, i¿ ma
to byæ kolejna porcja zap³aty za
przejœcie do klubu PiS tego rad-
nego wybranego z list LPR.
Jego konkurentk¹ by³a parê mi-
nut wczeœniej odwo³ana z tej
funkcji radna D¹browska, której
nie przedstawiono ¿adnych za-
rzutów poza jednym, i¿ nie jest
z PiS, ale z PO. Komisja bud¿e-
tu sta³a siê najwiêkszym bytem
w radzie: w jej sk³ad wchodzi 15
radnych (na 23 ogó³em); jedna
osoba na sesji by³a nieobecna.
W wyniku przeprowadzonego
g³osowania 7 radnych popar³o
radnego Mioduszewskiego, tyle
samo osób g³osowa³o za radn¹
D¹browsk¹. Efektem tego pata
jest to, ¿e tymczasowo komisji
bud¿etu przewodzi radna Kowa-
lik z SLD, aktualna jej wiceprze-
wodnicz¹ca. Podobnych b³ê-
dów radni PiS ustrzegli siê przy
powo³ywaniu przewodnicz¹cej
komisji mieszkaniowej. Tu zwy-
ciê¿y³a ich faworytka, radna Je-
znak, zastêpuj¹c odwo³an¹ na
poprzedniej sesji radn¹ Ko-
walsk¹, która PiS opuœci³a.

Zarz¹d przy nieobecnoœci
na sesji burmistrza Sosnow-
skiego, ale zapewne za jego
wiedz¹ i wol¹, z gorliwoœci¹
godn¹ lepszej sprawy podj¹³
tak¿e próbê zmiany przyjête-
go na 40. sesji przez radê pro-

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

MALWA

23 grudnia o godz. 11 przed
Sejmem manifestowaæ bêd¹
mieszkañcy Warszawy, którzy  w
czasie pe³nienia przez Lecha Ka-
czyñskiego funkcji prezydenta
stolicy starali siê o zwrot nierucho-
moœci, odebranych im „dekretem
Bieruta”. Zawiedli siê na polityku
Prawa i Sprawiedliwoœci, który
teraz obejmuje urz¹d prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na spotkaniu w Urzêdzie
Dzielnicy ¯oliborz 9 grudnia ,
pod adresem Lecha  Kaczyñ-
skiego pad³o wiele gorzkich s³ów
ze strony mieszkañców ¯olibo-
rza i Woli.  Aleksander Oleœnie-
wicz  mówi³ o braku woli politycz-
nej, by zwróciæ warszawiakom
grunty. „Pozbawi³ nas mo¿liwo-
œci odzyskania ich na drodze
prawnej” – skar¿y³ siê inny g³os.
Podnoszono sprawê wysokich
kosztów s¹dowych; nierespekto-
wania ustawy z  lipca 2005 r. o
przekszta³caniu prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo w³a-
snoœci; braku rozstrzygniêæ
prawnych, dotycz¹cych przy³¹-
czania tzw. resztówek; wyce-
nach gruntu, branych „z sufitu”.

toko³u z 39. sesji rady i ukry-
cia w nim niektórych zapisów
mog¹cych w ocenie zarz¹du
naruszaæ ustawê o ochronie
danych osobowych. Radni
opozycji szybko jednak wykry-
li, i¿ w opinii, na któr¹ powo³y-
wa³ siê zarz¹d, tak jedno-
znacznych zaleceñ nie by³o.
Dyrektor Biura Ochrony Urzê-
du m.st. Warszawy napisa³ w
niej wrêcz, i¿ w protokole rady
nie wystêpuj¹ informacje, któ-
re pochodz¹ z materia³ów nie-
jawnych lub które mo¿na za-
kwalifikowaæ jako informacje
podlegaj¹ce ochronie prawnej.
Chodzi³o miêdzy innymi o wy-
sokoœæ zarobków obecnego
wiceburmistrza Kazimierza
Konopko i wysokoœæ p³aco-
nych przez niego alimentów na
rzecz syna, który -  przypomnij-
my - ubiega³ siê o mieszkanie
komunalne na Pradze. W tej
sprawie radni PiS pogubili siê
zupe³nie i po wielu wyst¹pie-
niach opozycji poparli wniosek
radnego Johne, by zakoñczyæ
procedowanie i nie podejmo-
waæ w sprawie protoko³u ¿ad-
nych decyzji. W dwóch mery-
torycznych punktach porz¹dku
obrad rada podjê³a uchwa³y w
sprawie wyst¹pienia do Rady
Warszawy o wyra¿enie zgody
na przekazanie komunalnych
lokali u¿ytkowych placówkom
oœwiatowym na ich zadania
statutowe oraz w sprawie tak
zwanych wydatków niewyga-
saj¹cych. O ile pierwsza ze
spraw nie wzbudzi³a kontro-
wersji, o tyle przy wydatkach
niewygasaj¹cych ponownie
rozpêta³a siê dyskusja. Radna
Tondera domaga³a siê odpo-
wiedzi, dlaczego Zarz¹d nie
wydatkowa³ w tym roku kwoty
2 milionów z³otych na zaplano-
wane inwestycje. Dopytywa³a
siê tak¿e, dlaczego radni do-
wiaduj¹ siê dopiero podczas
sesji (a zarz¹d wiedzia³ ju¿ od
kilku miesiêcy), ¿e mimo
zmniejszenia zakresu inwesty-
cji „budowa hali sportowej przy
Kowieñskiej 12/20” - rezygna-
cja z podziemnego parkingu -
przewidywane koszty tego
przedsiêwziêcia rosn¹ o pra-
wie milion z³otych. Pyta³a tak-
¿e, dlaczego prawie o 800 000
rosn¹ koszty nadbudowy szko-
³y przy ulicy Jagielloñskiej 7.
Po kilku nieudanych próbach
ustnych wyjaœnieñ otrzyma³a
zapewnienie, i¿ na przedsta-
wione pytania dostanie pe³n¹
odpowiedŸ na piœmie. Tu 12
radnych PiS wykaza³o czuj-
noœæ i projekt uchwa³y w spra-
wie wydatków niewygasaj¹-
cych karnie przeg³osowa³o.

Wielkim nieobecnym na sali
okaza³ siê byæ burmistrz So-

Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania

Warszawa ul. Targowa 80
Wo³omin-S³onczna ul. Rolna 26

tel. 0507-257-824

 0507-292-311

0504-649-287

(022) 424-26-95

„GRANICA”

Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH

Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich

50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t,
które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”

Pod adresem prezydenta
Miasto mówi: zwracamy, co

mo¿emy – to nieprawda. Miasto
¿yje z ukradzionych gruntów.
Dla Lecha Kaczyñskiego jeste-
œmy ku³akami, którzy siedz¹ na
nieswoim gruncie - tê opiniê Ry-
szard Bill popar³ konkretnym
przyk³adem: do 5 spraw o za-
siedzenie, wygranych przez
mieszkañców, prezydent Ka-
czyñski wniós³ apelacjê.

Oklaskami przyjêto wypo-
wiedŸ, ¿e zachêty do podpisy-
wania umów dzier¿awnych by³y
perfidnym dzia³aniem Urzêdu
Miasta; chodzi³o o przerwanie
biegu zasiedzenia (termin up³y-
wa³ 1 paŸdziernika).

Polityki w³adz miasta broni³
Zbys³aw Sucho¿ebrski, od
sierpnia pe³ni¹cy funkcjê pe³no-
mocnika prezydenta   stolicy do
spraw koordynowania procesu
przerwania biegu zasiedzeñ
gruntów  m.st. Warszawy. We-
d³ug urzêdu, 4200  warszaw-
skich nieruchomoœci (wartoœæ
ok. 20 mld z³) u¿ytkowanych
jest bez prawa w³asnoœci (z
tego 800 osób to byli w³aœcicie-
le). Pe³nomocnik zapowiedzia³,

¿e w przypadkach, gdy z³o¿o-
ne by³y wnioski o wydanie nie-
ruchomoœci – postêpowania o
ich zwrot  bêd¹ zawieszone.
Wydzia³ spraw dekretowych
przygotowuje nawet listê tych
800 przypadków, w których po-
stêpowanie zawieszaæ bêdzie
Urz¹d m.st. Warszawy. Przygo-
towywany jest projekt uchwa³y
Rady Warszawy o reprywatyza-
cji gruntów. Obowi¹zkiem pre-
zydenta jest chronienie maj¹t-
ku miasta. Jednym z moich ce-
lów jest przyspieszenie rozpa-
trywania spraw – zapewni³ Zby-
s³aw Sucho¿ebrski.

W sprawach ogólnych ka¿da
ze stron pozosta³a przy swoim
zdaniu. W sprawach indywidu-
alnych pe³nomocnik zachêca³
do kontaktów ze swym sekre-
tariatem (tel. 848 15 59), celem
ustalenia terminu spotkania.

Ryszard Bill przypomnia³,
¿e bezp³atnych porad w tych
sprawach udziela Biuro Po-
mocy Prawnej, ul. Marsza-
³kowska 77/79 róg Wilczej, VI
piêtro,  siedziba  Partii Demo-
kratycznej – demokraci pl., we
œrody i czwartki w godz. 18 –
20. Informacje w internecie:
www.prawowlasnosci.waw.pl

K.

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

Nastêpna gazeta - 4 stycznia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia  i ob-
róbka Maciej Pilipczuk.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania

zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie
zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ zna-

kiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsoro-
wanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2  tel./faks 022 618-00-80,  022 618-24-38   poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam  i zdjêæ reklama@ngp.pl
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snowski i nie dane mu by³o wy-
s³uchaæ wyst¹pienia radnego
miasta Warszawy Jerzego Woj-
ciecha Œwitalskiego, który poin-
formowa³ radnych o z³o¿onych
w prokuraturze zawiadomieniu
o podejrzeniu pope³nienia prze-
stêpstwa przez funkcjonariusza
publicznego - burmistrza Dziel-
nicy Praga Pó³noc i zawiado-
mieniu o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych przez bur-
mistrza Dzielnicy Praga Pó³noc.
Oba wnioski w tych sprawach
wysz³y z gabinetu prezydenta
Warszawy, a dotycz¹ Roberta
Sosnowskiego.

Burmistrz nie wys³ucha³ tak-
¿e wyst¹pienia radnego woje-
wództwa mazowieckiego Irene-
usza Tondery, który próbowa³
wezwaæ radnych PiS do opa-
miêtania i odrzucenia prób po-
wrotu do modelu rz¹dów jedy-
nie s³usznej monopartii.     DCh

XLI sesja Pragi Pó³noc
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Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia 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 prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

PROPONUJE:

- naukê p³ywania dla dzieci,

  m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
  szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê

PONADTO:

- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie

- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
 seniorów

NA MIEJSCU:

- bar, sklep p³ywacki
  i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.

WARSZAWA,

ul. NAMYS£OWSKA 8

Tel. 619-27-59, 818-83-81

Fax 619-88-08

http:www.naka.waw.pl

BASEN

DLA

KA¯DEGO

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

Bia³ych Œwi¹t

wœród Rodziny i Przyjació³

oraz niezapomnianych

chwil przy wigilijnym stole

       ¿yczy

Nie trzeba mieszkaæ na Ma-
zurach czy w Bieszczadach, by
poznaæ prawdziwie polski smak
i œwie¿oœæ wyrobów gospodar-
skich – bez ulepszaczy i che-
micznych dodatków, wed³ug
starych receptur z Podkarpa-
cia, Wielkopolski, Suwalszczy-
zny a nawet kresów: wileñsz-
czyzny i ziem tatarskich.

„Specja³ Wiejski” – znako-
mite miejsce, które koniecznie
trzeba odwiedziæ przed Œwiê-
tami. Pawilony na bazarze
Szembeka i przy W¹wozowej,
na Kabatach lub w Œródmie-
œciu na Polnej albo na Tarcho-
minie, na Œwiderskiej lub na
Sadybie (ul. Konstanciñska 3)
– tylko tutaj oferuj¹ najwiêcej
wyrobów odznaczanych naj-
wy¿szymi nagrodami na pre-
sti¿owych targach ¿ywnoœci
bez chemii (s¹ certyfikaty i ba-
dania laboratoryjne).

Nie warto œwi¹tecznego sto-
³u zastawiaæ wype³niaczami,
kolorantami i ca³¹ t¹ alergenn¹
chemi¹. Zaopatrzenie radzê
zrobiæ tu, w „Specjale Wiej-
skim” a kupuj¹c, p³aciæ za
zdrowe po¿ywienie, a nie za
sztuczne dodatki, wodê i kon-
serwanty.

Wêdliny: choæby prawdziwa
kie³basa lisiecka z marynowa-
nych polêdwiczek, produkowa-
na pod Liszkami przez pana
Staszka. Delikatna, choæ wy-
razista. To przedwojenna re-
ceptura znanego podkrakow-
skiego masarza. Uwaga! Li-
siecka ze Specja³u i „lisieckie”
z innych sklepów, to nie to
samo! Pod t¹ nazw¹ rozmaici
producenci sprzedaj¹ kie³basê
drobiow¹ albo od wielkoprze-
mys³owych producentów. Nie
ma ona nic wspólnego z pod-
krakowsk¹ kie³bas¹ lisieck¹,
wielokrotnie honorowan¹ pre-
sti¿owymi nagrodami za swój
prawdziwie przedwojenny
smak i recepturê.

Wielu producentów, nie tyl-
ko w Polsce, produkuje te¿
kie³basê krakowsk¹. Na œwie-
cie mo¿na spotkaæ Krakauer
Wurst, Cracow’s Sausage czy
wrêcz Cracow’s Kielbasa, a i
w Polsce ta znakomita recep-
tura zosta³a poddana licznym
„wynalazkom”. Kto chce po-
znaæ jej prawdziwy smak,
niech wybierze siê do „Specja-

³u”. Tu jest to kie³basa z czy-
stego miêsa najlepszej jakoœci,
z tradycyjnymi przyprawami,
wêdzona, parzona i podsusza-
na albo – do wyboru – suszo-
na. Krojona w cieniutkie pla-
sterki  z wiœniow¹ skórk¹, roz-
tacza piêkny zapach i ods³a-
nia bogaty, intensywny smak.

„Specja³ Wiejski” to tak¿e
chleb na tataraku czy z czyste-
go orkiszu: od setek lat ceni siê
jego wyj¹tkowe w³aœciwoœci.
S¹ i sery gospodarskiego wy-
robu, krowie, owcze oraz ko-
zie, polecane chorym na nad-
ciœnienie têtnicze, choroby
uk³adu kr¹¿enia i dolegliwoœci
pokarmowe s¹ szynki, schaby,
rozmaitoœæ wêdlin z ró¿nych
zak¹tków Polski. Ostatnio po-
jawi³y siê oleje t³oczone na
zimno z lnianki, lnu, wiesio³ka,
a tak¿e rzadko spotykane ole-
je z orzechów w³oskich, arachi-
dowych i pestek dyni. Tu znaj-
dziesz delikatn¹ paschê z ba-
kaliami i prawdziwe sêkacze,
ciasta litewskie i tatarskie z jaj,
miodu, m¹ki i mas³a.

Bo nie ma prawdziwie pol-
skich Œwi¹t bez najlepszych,
polskich smaków!

Specja³ Wiejski
ul. Œwiderska 100/20

tel. 022 670-37-93
www.specjalwiejski.pl,

specjal@specjalwiejski.pl
                                    eGo

Polskie Œwiêta
- swojski stó³

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046

Ustrój Warszawy przed TK
i turystyki (z wy³¹czeniem pla-
cówek o znaczeniu ponad-
dzielnicowym, okreœlonych
przez Radê Warszawy),
ochron¹ zdrowia oraz prowa-
dzeniem ¿³obków, utrzyma-
niem zieleni i dróg o charakte-
rze lokalnym (poza tymi, o któ-
rych wy³¹czeniu zadecyduje
Rada Warszawy). Ponadto za
niezgodne z Konstytucj¹ pre-
zydent uzna³ te¿ przekazanie
premierowi prawa do nadania
statutu Warszawie w sytuacji,
gdy Rada Miasta nie uchwali
statutu w ci¹gu 3 miesiêcy od
wejœcia w ¿ycie nowelizacji.

Trybuna³ Konstytucyjny
podzieli³ zdanie prezydenta co
do pierwszego z zarzutów
(przekazania dodatkowych
kompetencji gminom), nato-
miast nie zgodzi³ siê z drugim
zarzutem, przyznaj¹cym nowe
uprawnienie premierowi.

Trybuna³ Konstytucyjny w
ustnym uzasadnieniu stwier-
dzi³, ¿e dzielnica, zgodnie z
ustaw¹ warszawsk¹, upraw-
niona by³a do prowadzenia
dzia³alnoœci zwi¹zanej z
ochron¹ zdrowia tylko w zakre-
sie ustalonym przez radê mia-
sta. Ta regulacja zosta³a nowe-
lizacj¹ zasadniczo zmieniona,
ograniczaj¹c uprawnienia gmi-
ny, czyli g³ównej jednostki sa-
morz¹du, wymienionej przez
Konstytucjê, na rzecz dzielni-
cy, czyli podmiotu o charakte-
rze tylko pomocniczym, dodat-
kowym. To gmina, o czym sta-

nowi Konstytucja, wykonuje
w³adzê publiczn¹, co oznacza,
¿e nie mo¿na gminie zabieraæ
obowi¹zków, za które to ona –
i tylko ona - odpowiada. Szcze-
gólnie obecnie, gdy coraz wiê-
cej uprawnieñ zostaje przeka-
zywanych przez rz¹d samo-
rz¹dom terytorialnym, gdy pe-
³ni rolê w³aœciciela wiêkszoœci
jednostek odpowiedzialnych
za us³ugi wobec ludnoœci (np.
ochrona zdrowia, edukacja,
pomoc spo³eczna), to gmina
ma wobec swoich mieszkañ-
ców obowi¹zki, nie zaœ dziel-
nica. Co prawda, ustawa war-
szawska mówi o obowi¹zko-
wym istnieniu dzielnic w War-
szawie, jednak przypisuje im
rolê pomocnicz¹, nie nadaj¹c
im charakteru jednostki samo-
rz¹du terytorialnego i uzale¿-
nia ich tworzenie i likwidowa-
nie od woli gminy. Doprowadza
to do paradoksu, w którym
gmina jest ustawowo pozba-
wiona uprawnieñ co do czêœci
w³asnego maj¹tku w stosunku
do dzielnicy, któr¹ mo¿e bez
wiêkszego problemu sama zli-
kwidowaæ. Zdaniem Trybuna-
³u Konstytucyjnego dzielnica
ma charakter pomocniczy (nie
jest jednostk¹ w³adzy publicz-
nej) i wykonywaæ mo¿e tylko
te funkcje, które przeka¿e jej
gmina, bêd¹ca odpowiedzial-
na przed mieszkañcami za ich
sprawne wykonywanie (funk-
cje takie okreœla ustawa o sa-
morz¹dzie gminnym z 8 mar-
ca 1990 r.).

TK uzna³ te¿, ¿e Sejm móg³
przekazaæ, w wyj¹tkowych sy-
tuacjach, uprawnienie nadania
statutu miasta premierowi.
Przypomnia³ w tym zakresie
swoje wczeœniejsze ustalenia
ze sprawy warszawskiej roz-
patrywanej w 2003 r. i stwier-
dzi³, ¿e w sytuacji potencjalnej
(i obecnie równie¿ faktycznej)
niemo¿noœci w³adz miasta do
przyjêcia statutu (zwanego
przez niektórych „konstytucj¹
grodzk¹”) premier mo¿e wyko-
rzystaæ konstytucyjne prawo

nadzoru nad samorz¹dem te-
rytorialnym i narzuciæ miastu
statut. Ochrona samodzielno-
œci gminy nie mo¿e byæ stawia-
na ponad koniecznoœci¹ wpro-
wadzenia jasnych regu³ funk-
cjonowania miasta, szczegól-
nie o tak nietypowym i istotnym
charakterze jak Warszawa.

Obecnie, po wydaniu wyro-
ku przez TK, prezydent ma obo-
wi¹zek podpisaæ ustawê i wte-
dy zostanie ona og³oszona w
Dzienniku Ustaw, bez przepisu
uznanego za niekonstytucyjny.

dokoñczenie ze str. 1

Bo¿e Narodzenie to nie tyl-
ko kolêdy i smako³yki. Œwiê-
ta kojarz¹ siê przede wszyst-
kim z prezentami. Ka¿dy lubi
prezenty, lecz nie ka¿dy wie,
¿e poci¹ga to za sob¹ ró¿ne
prawa i obowi¹zki.

Ka¿dy prezent zawsze
mo¿na zwróciæ darczyñcy,
jednak¿e nie zawsze bêdzie
on móg³ zwróciæ go do skle-
pu. Sklep mo¿e odmówiæ
przyjêcia zwrotu; wyj¹tek sta-
nowi¹ jedynie zakupy dokony-
wane na odleg³oœæ, w szcze-
gólnoœci w sklepach i na au-
kcjach internetowych lub w
telezakupach. Z pewnymi wy-
j¹tkami, kupuj¹cy, bez poda-
wania powodów, mo¿e zwró-
ciæ przedmiot zakupu, w ter-
minie 10 dni od daty jego
otrzymania, a sprzedawca zo-
bowi¹zany jest do zwrotu
wp³aconej ceny.

Ka¿dy prezent mo¿na za-
wsze reklamowaæ, je¿eli bê-
dzie wadliwy lub siê popsuje.
Mo¿na to zrobiæ bezpoœred-
nio u sprzedawcy lub produ-
centa przedmiotu prezentu,
wykonuj¹c uprawnienia z ty-
tu³u gwarancji (je¿eli bêdzie
ona udzielona) b¹dŸ za po-
œrednictwem darczyñcy, któ-
ry skorzysta z przepisów o

ochronie konsumenta, wyko-
rzystuj¹c uprawnienia z tytu-
³u niezgodnoœci towaru z
umow¹. Nale¿y pamiêtaæ o
przechowywaniu wszelkich
dokumentów poœwiadczaj¹-
cych zakup prezentów, w tym
paragonów. Bez nich nie bê-
dzie mo¿na w praktyce wyeg-
zekwowaæ jakiegokolwiek
roszczenia wobec sprzedaw-
cy lub gwaranta.

Z chwil¹ wrêczenia prezen-
tu, jego w³asnoœæ przechodzi
na obdarowanego, niezale¿-
nie od jego wieku, chyba ¿e
wyka¿e siê on ra¿¹c¹ nie-
wdziêcznoœci¹ wobec dar-
czyñcy. Je¿eli tylko obdaro-
wany ukoñczy 13 lat, mo¿e
swobodnie dysponowaæ
przedmiotem prezentu, w tym
sprzedaæ go lub zamieniæ.

W przypadku prezentów o
znacznej wartoœci, nale¿y pa-
miêtaæ o koniecznoœci zap³a-
ty podatku od darowizny, taki
obowi¹zek ci¹¿y solidarnie na
darczyñcy i obdarowanym.

¯ycz¹c wszystkim rado-
snych i pogodnych Œwi¹t
proszê o kierowanie wszel-
kich pytañ do naszych
prawników pod numerem

022 884 84 00

Piotr KaŸmirski

Prawnik
przyjazny ludziom

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

Grudzieñ dawno, dawno
temu nazywano prosiñcem,
od proszenia - czyli mod³ów.
O co wznosili mod³y nasi
przodkowie? O dobry urodzaj
i rych³y powrót s³oñca. Dziœ
mamy raczej inne ¿yczenia.
Dzieciêcymi marzeniami s¹
zazwyczaj s³odycze. A jeœli
chodzi o s³odkoœci, to naj-
dro¿szym batonikiem na
œwiecie jest Cadbury. W 2001
r. w Londynie zap³acono za
niego prawie 700 dolarów.
Tyle pieniêdzy za zaledwie 10
cm s³odyczy zap³aci³ niezna-
ny nabywca. W dodatku ba-
tonik zupe³nie nie nadaje siê
do jedzenia, bo data jego
wa¿noœci up³ynê³a 104 lata
temu. Ta najdro¿sza czeko-
ladka œwiata, oprócz swojej
ceny, s³ynna jest z tego, ¿e
pojecha³a z Robertem Scot-
tem na podbój Arktyki, prze-
trwa³a tamtejsze mrozy, ape-
tyty polarników i bezpiecznie
wróci³a do domu.

Pisanie kartek œwi¹tecznych
ma d³ug¹ tradycjê. W 1843 r.
w Anglii wykonano tysi¹c rêcz-
nie malowanych kart; do dziœ
przetrwa³o ich zaledwie tuzin.
Jedna z nich – z ¿yczeniami
dla babci sir Henry’ego Cola –
zosta³a odnaleziona i sprzeda-
na na aukcji za niebotyczn¹
kwotê 28.000 dolarów.

Pod koniec roku zwykle od-
wiedza nas kominiarz. Nie za-
mykajmy przed nim drzwi, na-
wet jeœli nie przypadnie nam
do gustu kalendarz, jaki pro-
ponuje. Warto pamiêtaæ, ¿e
dawniej kominiarzy specjalnie
zapraszano, zw³aszcza na
œluby. Mieli za zadanie towa-
rzyszyæ m³odej parze przy
wyjœciu z koœcio³a. No i, oczy-
wiœcie, zapewniæ szczêœcie.
Sk¹d taka wiara w ich moc?
Otó¿ ufano, ¿e jako opiekuno-
wie kominków – by³o nie by³o
– czuwaj¹ tak¿e nad ciep³em
domowego ogniska. Przy
czym najwiêkszym szacun-
kiem darzono tych najbardziej
wysmarowanych sadz¹.

Ludmi³a Milc

Œwi¹teczny kalejdoskop

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

ul. Szymanowskiego 8, tel. 619-19-16, 601-360-110

Kancelaria Us³ug Finansowych
¿yczy Pañstwu zdrowych,

pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci

w nadchodz¹cym 2006 roku

Kancelaria
Prawna
Legis Media
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BAR RESTAURACYJNY

tel. 679-36-30

0603-956-654SYLSYLSYLSYLSYLWESTERWESTERWESTERWESTERWESTER

weselaweselaweselaweselawesela

prprprprprzyjêcia firzyjêcia firzyjêcia firzyjêcia firzyjêcia firmowemowemowemowemowe

przyjmujemy zamówienia

na dania wigilijno-œwi¹teczne

ul. £adna 23STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 619-99-99

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

Wchodzi siê do nich jak do
domu, wprost z ulicy Targowej.
Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Problemami Emocjonal-
nymi SPOZA dzia³a na Pradze
Pó³noc ju¿ siedem lat. Dziœ nie
odwiedzimy jednak ich goœcin-
nych progów, bowiem swoj¹
kolejn¹, coroczn¹ konferencjê
zorganizowali w Salezjañskim
Oœrodku dla Dzieci i M³odzie-
¿y „Oratorium” im. œw. Jana
Bosko przy Kawêczyñskiej.
Tematem III Konferencji „Dzie-
ci spoza ...” by³a Edukacja i
systemy wsparcia dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej.

Praktycznej dzia³alnoœci
Stowarzyszenia SPOZA przyj-
rzymy siê bli¿ej w jednym z ko-
lejnych wydañ NGP. Dziœ nie-
co teorii. Gospodarz konferen-
cji dzia³a od 1998 roku przy
Targowej 66 lok. 23 i za g³ów-
ne cele stawia sobie pomoc
osobom z problemami emocjo-
nalnymi, organizuj¹c wszech-
stronn¹ terapiê rehabilituj¹c¹ i
readaptuj¹c¹  spo³ecznie dzie-
ci, m³odzie¿ i doros³ych.
Wszystko to odbywa siê w
otwartych dziennych placów-
kach, co w sposób kapitalny
sprzyja kszta³towaniu przyja-
znych warunków rozwoju i
¿ycia osób, do których kieruje
siê programy terapeutyczne.
Stowarzyszenie pomaga dzie-
ciom nieœmia³ym i lêkliwym,
zagubionym i niepewnym w
kontaktach z innymi, maj¹cym
trudnoœci z koncentracj¹ uwa-
gi, nadpobudliwym, agresyw-
nym, nie panuj¹cym nad w³a-
snymi emocjami, konflikto-
wym, niepe³nosprawnym, od-
rzuconym przez rówieœników,
pochodz¹cym z ubogich czy
te¿ dysfunkcyjnych rodzin. Fa-
chowa pomoc terapeutyczna
dla dzieci i m³odzie¿y jest bez-
p³atna, bezp³atne s¹ równie¿
warsztaty umiejêtnoœci wycho-
wawczych dla rodziców. SPO-
ZA organizuje obozy terapeu-
tyczne, udziela porad i specja-
listycznych konsultacji. Pro-
gram Przystañ - przyjazny mi-
kroœwiat, przyjazny œwiat stop-
niowo ewoluowa³. Dziœ, przy
jego wdra¿aniu, wspó³pracuj¹
ze Stowarzyszeniem rozliczne
instytucje, stowarzyszenia i
fundacje. Projekt Przystañ to
zajêcia terapeutyczne w sze-
œciu grupach, warsztaty umie-
jêtnoœci wychowawczych dla
rodziców, szkolenia dla peda-
gogów, psychologów i nauczy-
cieli, szkolenia dla pracowni-
ków socjalnych, rodzinne wy-
cieczki i obozy.

Wspania³¹ oprawê mia³ III
Bia³o³êcki Dzieñ Wolontariusza.
Po raz pierwszy odbywa³ siê w
sali teatralnej nowej siedziby
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury
przy Van Gogha. Tegoroczna
edycja odbywa³a siê pod has³em
„Stop przemocy” i jak zwykle
zosta³a zorganizowana przez
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.

Miros³awa K¹tna zrezygno-
wa³a z wa¿nych obowi¹zków,
by poprowadziæ pierwsz¹
czêœæ uroczystoœci. Mówi³a o
agresji w szkole i w rodzinie,
jako jedn¹ z metod zapobiega-

Dzieñ Wolontariusza

SPOZA dla niepe³nosprawnych
Projekt Dzieci spoza ... po-

wsta³ w 2003 roku i najogólniej
rzecz ujmuj¹c, polega na wspie-
raniu dostêpnoœci dla osób nie-
pe³nosprawnych nauki w zwy-
k³ej szkole. W 2004 powsta³ ko-
lejny projekt - Rozwiñ skrzyd³a
- odwa¿nie o przysz³oœci wy-
chodz¹cy naprzeciw dotkliwe-
mu problemowi bezrobocia
wœród m³odzie¿y. Oficjalne
dane s¹ zatrwa¿aj¹ce - bezro-
bocie w przedziale wiekowym
18 - 25 lat wynosi 39 proc. Pro-
jekt SPOZA to warsztaty prze-
ciwdzia³aj¹ce bezrobociu wœród
uczniów klas przedmaturalnych
szkó³ œrednich i zawodowych.
Uczestnicy warsztatów zdoby-
waj¹ wiedzê o tworzeniu apli-
kacji, o prawie pracy, ucz¹ siê
jak aktywnie tej pracy poszuki-
waæ, æwicz¹ techniki autopre-
zentacji. Na uwagê zas³uguj¹
równie¿ dwa programy dotycz¹-
ce wolontariatu - Moc wolonta-
riatu i Œcie¿ka rozwoju wolon-
tariusza - droga do przysz³oœci.
Pierwszy projekt polega³ na
wszechstronnym doskonaleniu
wolontariuszy, w ten sposób
Stowarzyszenie zyska³o facho-
wych wspó³pracowników. Dru-
gi projekt oferuje wolontariu-
szom, którzy nawi¹¿¹ wspó-
³pracê ze Stowarzyszeniem
SPOZA, atrakcyjne i ró¿norod-
ne szkolenia. Powszechnie wia-
domo, ¿e wolontariat mo¿e byæ
doskona³ym wstêpem do przy-
sz³ej kariery zawodowej. S¹
pracodawcy, dla których fakt, i¿
ktoœ by³ wolontariuszem, jest
wa¿¹cy przy podejmowaniu de-
cyzji o zatrudnieniu.

Konferencja Edukacja i sys-
temy wsparcia dzieci i m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej zo-
sta³a zorganizowana we
wspó³pracy z Oœrodkiem Po-
mocy Spo³ecznej Praga Pó-
³noc i Salezjañskim Oœrod-
kiem dla Dzieci i M³odzie¿y
„Oratorium” im. œw. Jana Bo-
sko. I w³aœnie ich przedstawi-
cielom na wstêpie podziêko-
wa³a Agnieszka ¯arnecka,
prezes zarz¹du Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom z Proble-
mami Emocjonalnymi „SPO-
ZA”. Tolerancja, nietolerancja;
sytuacja dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej to projekt
SPOZA, który zaprezentowa-
³a prezes ¯arnecka. G³ówne
punkty programu to m.in. wy-
równywanie szans i stawianie
równych wymagañ wynikaj¹-
ce z konstatacji, ¿e choæ na-
stawienie do osób niepe³no-
sprawnych uleg³o pewnej po-
prawie, wci¹¿ przewa¿a my-
œlenie o nich jako o osobach
oczekuj¹cych litoœci. Tymcza-
sem osoby niepe³nosprawne
potrzebuj¹ takiej pomocy, któ-
ra stworzy im warunki do na-
uki, pracy i ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie. Wobec tego nale¿y lob-
bowaæ na rzecz interdyscypli-
narnej pomocy dziecku niepe-
³nosprawnemu, zaœ Warsza-
wa - pod wzglêdem szans dla
osób niepe³nosprawnych - po-
winna byæ miastem wzorco-
wym. Agnieszka ¯arnecka
uwa¿a, ¿e wszystkie organiza-
cje dzia³aj¹ce na rzecz niepe-
³nosprawnych powinny ze

sob¹ wspó³dzia³aæ, powinna
równie¿ powstaæ baza danych
osób niepe³nosprawnych, na
razie warszawska, w przysz³o-
œci ogólnopolska. Dziœ wiado-
mo tylko z grubsza, ile jest w
stolicy dzieci niepe³nospraw-
nych, nie wiadomo jakimi
schorzeniami, a raczej w jakim
procencie, s¹ dotkniête. Ostat-
ni spis powszechny zosta³
zmarnowany, bowiem nie py-
tano respondentów o rodzaj
niepe³nosprawnoœci. Agniesz-
ka ¯arnecka dostrzega pe-
wien rodzaj dyskryminacji
dzieci niepe³nosprawnych w
szko³ach masowych, wynika-
j¹cy m.in. z braku œrodków.
Edukacja takich dzieci jest
znacznie dro¿sza, a szko³y nie
zawsze otrzymuj¹ pieni¹dze
na ten cel. W Polsce - pomi-
mo reformy szkolnictwa - nie
przeprowadzono reformy
szkolnictwa specjalnego. Oso-
by niepe³nosprawne s¹ w dal-
szym ci¹gu przyuczane do za-
wodów skansenowych typu
tapicer czy introligator. Nie
przeprowadzono równie¿ re-
formy poradnictwa psycholo-
giczno - pedagogicznego do-
tycz¹cego dzieci niepe³no-
sprawnych. W niedostatecz-
nym stopniu rozwija siê szkol-
nictwo integracyjne i w³¹cza-
j¹ce. Perspektywa dla osób
niepe³nosprawnych to ¿ycie z
renty, uzyskanej przed osiem-
nastym rokiem ¿ycia, w wyso-
koœci nieco ponad 400 z³. Bez
pracy pozostaje w Polsce 80
proc. niepe³nosprawnych, w
Warszawie jest nieco lepiej -
60 - 70. W krajach UE pracê
ma 50 proc. osób niepe³no-
sprawnych. Pytanie tylko, czy
jest to rzeczywiœcie na miarê
mo¿liwoœci naszych i unij-
nych? W¹tpliwe. Problemem
„naszych” niepe³nosprawnych
s¹ niskie kwalifikacje zawodo-
we. W Warszawie 7 tys. m³o-
dych niepe³nosprawnych jest
w szko³ach zawodowych,
gdzie czêsto ucz¹ siê niepo-
trzebnych nikomu zawodów,
187 uczy siê w liceach profi-
lowanych, 209 w liceach ogól-
nokszta³c¹cych. 12 proc. m³o-
dzie¿y niepe³nosprawnej roz-
poczyna studia - koñczy je w
terminie 10 - 20 proc. Na Uni-
wersytecie Warszawskim stu-
diuje 0,3 proc. m³odych niepe-
³nosprawnych, 1,5 proc w
Akademii Pedagogiki Specjal-
nej. Wobec  nieub³aganych
statystyk, przed organizacja-
mi pracuj¹cymi na rzecz osób
niepe³nosprawnych - ogrom
pracy.       El¿bieta Gutowska

nia zjawisku wskazywa³a edu-
kacjê, w której powinny wzi¹æ
udzia³ placówki oœwiatowe, po-
mocowe instytucje samorz¹do-
we, stowarzyszenia i fundacje.

Jako ¿e ten dzieñ by³ poœwiê-
cony wolontariuszom, o ich pra-
cy w ramach dzia³aj¹cego przy
bia³o³êckim OPS Klubu Wolon-
tariusza, mówi³a El¿bieta Rê-
belska, dyrektor oœrodka. I jak
nietrudno siê domyœliæ, mówi³a
w samych superlatywach. Klub
Wolontariusza dzia³a w Bia³o³ê-
ce od czterech lat. Pracuj¹ w
nim na rzecz najbardziej potrze-
buj¹cych osoby m³ode i za-
awansowane wiekiem. Poma-
gaj¹ osobom starszym i niepe-
³nosprawnym - dotrzymuj¹ im
towarzystwa, rozmawiaj¹, wy-
rêczaj¹ w za³atwianiu spraw
urzêdowych i wykonywaniu do-
mowych czynnoœci. Pomagaj¹
dzieciom - organizuj¹ im wolny
czas, przekazuj¹ pozytywne
wzorce zachowania i wzorce

etyczne, doradzaj¹ jak rozwi¹-
zywaæ problemy, pomagaj¹ w
nauce. Ich pomoc zosta³a do-
ceniona. Otrzymali nagrody -
piêkne prace plastyczne wyko-
nane przez aresztantów z bia-
³o³êckiego wiêzienia. Wiêzien-
ni artyœci pracowali nad nimi w
ramach warsztatowego projek-
tu Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
pod nazw¹ O godny powrót do
spo³eczeñstwa. Œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e wiele spoœród
prac prezentowa³o bardzo pro-
fesjonalny poziom. Nagrody
otrzymali równie¿ pedagodzy z
bia³o³êckich szkó³, nauczyciele
wspó³pracuj¹cy z Klubem Wo-
lontariusza, przedstawiciele or-
ganizacji pozarz¹dowych,
wspó³pracuj¹cych z OPS i pra-
cownik cyrku, który ufundowa³
dzieciom z niezasobnych rodzin
350 biletów na widowisko pod
kopu³¹. Wyœmienit¹ oprawê ar-
tystyczn¹ uroczystoœci zapew-
ni³ Teatr „Pora na Seniora” pro-
wadzony przez Dominika Wen-
do³owskiego, instruktora Bia³o-
³êckiego Oœrodka Kultury, re¿y-
sera i szefa teatru. Seniorzy za-
grali brawurowo unowoczeœnio-
ne fragmenty Teatrzyku Zielo-
na Gêœ Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego. By³y te¿ wier-
sze w wykonaniu m³odych ak-
torów ze szko³y podstawowej nr
231. Setki zdjêæ z uroczystoœci,
z których czêœæ znalaz³a siê na
stronie OPS, stanowi¹cej frag-
ment witryny dzielnicy Bia³o³ê-
ka, wykona³ nieodp³atnie Ju-
rand Bednarowicz.

- Jestem naprawdê poruszo-
na rozmachem imprezy. By³o
bardzo piêknie i uroczyœcie.
Troszkê nie dopisali oficjalni go-
œcie, ale jest nam bardzo mi³o,
¿e mogliœmy goœciæ Paw³a Stañ-
czyka, przewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy Bia³o³êka i licznych
radnych - mówi Gra¿yna Bedna-
rowicz, odpowiedzialna za prze-
bieg uroczystoœci, na co dzieñ
pracownik bia³o³êckiego OPS,
koordynatorka wolontariatu.

W nowym roku zamierzamy
odwiedziæ Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej przy Antalla. Dzie-
je siê tam mnóstwo i warto o
tym porozmawiaæ ...        E.G.

Z czym kojarzy siê Pañstwu
firma Zepter? Jeœli  z dobrej
jakoœci naczyniami do gotowa-
nia, to odpowiedŸ jest prawi-

d³owa, ale niepe³na. Mo¿na to
sprawdziæ na Nowym Œwiecie.
Pod numerem 64 mieœci siê
salon Zeptera z bogatym asor-
tymentem wyrobów tej firmy.
Oprócz  naczyñ ze stali chro-
mowo-niklowej  s¹ kosmetyki,

Towarzystwo Turystów Przy-
rodników i Krajoznawców in-
formuje, ¿e 6 grudnia cz³on-
kowie Sekcji Ochrony Przyro-
dy TTPiK uzupe³nili brakuj¹-
ce oznakowania na drzewach
- pomnikach przyrody zloka-
lizowanych na ul. Leœnej Po-
lanki w pobli¿u trwaj¹cych
obecnie robót drogowych.

Zarz¹d TTPiK

818-89-68,
0602-616-877

PRASKA

AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Wyk³ady codziennie

rano i wieczorem

Jazdy szkoleniowe ca³y dzieñ

oparte na nowych biotechno-
logiach, produkty medyczne,
urz¹dzenia do pielêgnacji
domu, bi¿uteria, zegarki.

Podstawowym celem  firmy
jest poprawa stylu ¿ycia na-
szych klientów. Najwy¿sz¹
wartoœci¹ jest zdrowie –tak¹
strategiê  przedstawiono
dziennikarzom 15 grudnia w
odnowionym salonie.  W 2006
roku goœciæ tu bêd¹ pisarze, a
na wystawach prezentowaæ
swój dorobek twórcy z ró¿nych
dziedzin sztuki.

Do salonu wszyscy mog¹
przyjœæ, obejrzeæ i przetesto-
waæ produkty, by w mi³ej at-
mosferze dokonaæ zakupu.
Mo¿na to uczyniæ tak¿e za po-
œrednictwem sklepu interneto-
wego www.zepter.pl

Wiêcej informacji na temat
produktów oraz sposobów
ich zakupu mo¿na uzyskaæ,
dzwoni¹c na Expresliniê
0800 100 433.

Œwiat Zeptera

INDYKACJA

022 425 42 23

zlecenia od 2000 PLN bez op³at wstêpnych
wynagrodzenie p³atne z odzyskanych kwot

STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

9.00 - 15.00
www.ster-fs.com

skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

M³odzie¿owy Teatr „Kadr”
zaprasza na wieczór wigilijny

pt: „Pastora³ka polska”

21grudnia o.godz. 17 w Domu
Kultury „Kadr” ul. Gotarda 16,
tel/fax: 022 843 88 81
Sztuka przedstawia polskie
tradycje i kulturê zwi¹zan¹ z
Bo¿ym Narodzeniem, kolê-
dowaniem i celebrowaniem
œwi¹tecznych obrzêdów.
Opieka artystyczna Ma³go-
rzata Irena Duda Kozera.
Organizatorzy zapraszaj¹ do
wspólnego kolêdowania.

Wstêp wolny.
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

     Kredyt

     na Wyposa¿enie

     i Remont Domu

    - Kredyt na karcie do 60.000 z³
    - Odroczenie sp³aty I raty kredytu
      nawet do 5 miesiêcy
    - D³ugi okres sp³at - do 6 lat
    - Minimum formalnoœci
      bez porêczeñ i zabezpieczeñ
    - Minimalny dochód 1.000 PLN netto

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2, tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

ul. Batorego 18 lok. 215, tel. 875-91-71, tel./fax 875-91-70

Przy dochodzie 1.400 z³ netto
otrzymasz kredyt do 15.000 z³

bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka

Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
    nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

      Kredyt hipoteczny
1. Uniwersalny kredyt hipoteczny
2. D³ugi okres kredytowania - 10, 20 lub 30 lat
3. Kredyt bez op³at za rozpatrzenie wniosku, wczeœniejsz¹
     sp³atê, za wycenê nieruchomoœci przeprowadzona przez
    bank, za s¹dowy wpis do hipoteki
4. Równie¿ na cele konsumpcyjne

 Œwi¹teczny
Bia³o³êka na starych mapach

Mapa mo¿e byæ cennym Ÿró-
d³em historycznym. Stanowi nie
tylko graficzny obraz powierzch-
ni Ziemi, ale równie¿ pokazuje
osadnictwo, szlaki komunikacyj-
ne, ilustruje przemiany politycz-
ne i z³o¿one procesy spo³eczne.
Trzeba tylko umieæ j¹ czytaæ.

W³adze Dzielnicy Warsza-
wa-Bia³o³êka, w poszukiwaniu
swych korzeni siêgnê³y w³aœnie
po stare mapy, które okaza³y
siê wa¿nym Ÿród³em dla po-
znania przesz³oœci osadniczej
i przestrzennej dzielnicy. Œred-
nioskalowe mapy i plany oko-
lic Warszawy zachowa³y siê w
zbiorach Archiwum Pañstwo-
wego Miasta Sto³ecznego War-

szawy, Archiwum G³ównego
Akt Dawnych oraz Muzeum Hi-
storycznego Miasta Warszawy.
Wiadomo by³o równie¿, ¿e
mapy, przedstawiaj¹ce okolice
Bia³o³êki znajduj¹ siê w zbio-
rach Pañstwowej Biblioteki
Pruskiego Dziedzictwa w Ber-
linie. 5 lat temu, w ramach
wspó³pracy Bia³o³êki z dziel-
nic¹ Berlina - Lichtenbergiem,
burmistrz Jerzy Smoczyñski
otrzyma³ w darze podwójne
kopie 4 interesuj¹cych map.
Jeden zestaw berliñskich map
przechowywany jest w bia³o-
³êckim ratuszu, a drugi w³adze
przekaza³y do Muzeum Histo-
rycznego Miasta Warszawy.

Najciekawsze mapy, na któ-
rych przedstawiona jest Bia³o-
³êka, zosta³y z inicjatywy bur-
mistrza Jerzego Smoczyñskie-
go wydane w formie broszurki
pt. „Bia³o³êka na starych ma-
pach œrednioskalowych i pla-
nach Warszawy” na koniec II
kadencji samorz¹du Gminy
Bia³o³êka. Co mówi¹ mapy?

Tereny dzisiejszej dzielnicy
Warszawa-Bia³o³êka, po³o¿one
na pó³nocny wschód od historycz-
nego centrum Warszawy, pozo-
stawa³y zawsze w bliskich zwi¹z-
kach funkcjonalno-przestrzen-
nych z Warszaw¹. Osadnictwo,
uk³ady komunikacyjne, gospodar-
ka od wczesnego œredniowiecza
rozwija³y siê na tym terenie i ule-
ga³y przekszta³ceniom w œcis³ym
powi¹zaniu z miastem.

Od koñca XVI w., kiedy to
Warszawa zosta³a stolic¹, naj-

bli¿sze jej okolice zaczê³y na-
bieraæ szczególnego charakte-
ru. Sta³y siê miejscem pobytu
królów polskich, powstawa³y tu
rezydencje królewskie (Niepo-
rêt). Od Otwocka do Jab³onny,
wzd³u¿ doliny Wis³y powstawa-
³y te¿ prywatne rezydencje ma-
gnackie Bieliñskich, Potockich,
Lubomirskich, Radziwi³³ów,
Krasiñskich. W XVII i XVIII w.
tereny dzisiejszej dzielnicy
Warszawa-Bia³o³êka nadal po-
zostawa³y w strefie silnego od-
dzia³ywania rozwijaj¹cego siê
centrum politycznego pañstwa.
Œlady tych zwi¹zków, jak dro-
gi, przeprawy przez Wis³ê, for-
tyfikacje widaæ na mapach.

Najstarsze z nich pochodz¹
z XVIII wieku, z czasów saskich
i stanis³awowskich. Choæ opi-
sywane by³y niejednokrotnie
po rosyjsku, niemiecku czy
francusku, reprezentuj¹ w du-
¿ej mierze zabytki kartografii
polskiej. Szczególnie zas³u¿o-
nym by³ dla rodzimej kartogra-
fii nasz ostatni król, Stanis³aw
August Poniatowski, który
pragn¹³ opracowaæ mapy dla
ca³ej Ojczyzny, aby, jak to okre-
œli³, „Królestwo Polskie mog³o
byæ ukazane na dok³adnej ma-
pie”. Jednak ju¿ wczeœniej, za
panowania Augusta III Sasa,
powsta³a w 1740 r. Komisja
Brukowa. Z jej to inicjatywy od
1742 r. przeprowadzono szcze-
gó³owe pomiary warszawskich
ulic i posesji pod kierunkiem
Marsza³ka Wielkiego Koronne-
go Franciszka Bieliñskiego. W
latach 1758-1759 in¿ynier i ar-
chitekt kapitan Pierre Ricaud
de Tirregaille uzupe³ni³ i skory-
gowa³ te pomiary, opracowuj¹c
w 1762 r. plan Warszawy, opar-
ty na nowoczesnych zasadach.

Wœród map Warszawy i jej
okolic, wydanych staraniem
w³adz Bia³o³êki, s¹ wybitne
dzie³a Macieja Deutscha, Her-
mana Karola de Pertheesa,
kartografów Kwatermistrzo-
stwa Generalnego Wojska Pol-
skiego czy wreszcie Wojsko-
wego Instytutu Geograficzne-
go. Wszystkie powstawa³y w
œcis³ej zale¿noœci od burzli-
wych dziejów Polski koñca
XVIII w., czasów Ksiêstwa War-

szawskiego, Królestwa Pol-
skiego i II Rzeczypospolitej.

Najstarsza prezentowana
mapa pochodzi z 1732 r. Jest
to „Plan Warszawy, g³ównego
w województwie mazowieckim
miasta wraz z przedmieœciami
i okolic¹” i stanowi rosyjsk¹
kopiê nieznanej mapy z cza-
sów saskich, najprawdopodob-
niej autorstwa kapitana in¿ynie-
rii saskiej C. F. Hobnera. Obej-
muje on tereny wsi Nowodwo-
ry, Tarchomin Koœcielny i
¯erañ. Pokazany zosta³ na nim
pierwotny uk³ad komunikacyj-
ny podporz¹dkowany traktowi
nadbrze¿nemu, poprowadzo-
nemu wzd³u¿ koryta rzeki.

Na ³amach Nowej Gazety
Praskiej zaprezentujemy 3 spo-
œród wydanych przez Gminê
Bia³o³êka map. Pierwsza to
wydana w 1800 r. „Special Kar-
te von Suedpreussen”. Kopiê
tej mapy w³adze dzielnicy otrzy-
ma³y od dzielnicy Berlina Lich-
tenberg. Nale¿y do map topo-
graficznych Prus Po³udniowych
(tak nazywano te czêœci Wiel-
kopolski i Mazowsza, które po
III rozbiorze przypad³y Prusom)
Gilly-Crona. W wersji rêkopi-
œmiennej i drukowanej stanowi¹
one jedno z podstawowych
Ÿróde³ kartograficznych dla te-
renów centralnej Polski z prze-
³omu XVIII i XIX w. Jej wersja
rêkopiœmienna powsta³a w la-
tach 1796-1800 i by³a dzie³em
pruskich kartografów wojsko-
wych, wœród których byli rów-
nie¿ Polacy (np. póŸniejszy au-
tor atlasu i map Królestwa Pol-
skiego Juliusz Kolberg). Przy
opracowywaniu tej mapy pos³u-
giwano siê busol¹, a nie trian-
gulacj¹. Doœæ dok³adnie przed-
stawiono ukszta³towanie po-
wierzchni, sieæ osadnicz¹ i
uk³ad komunikacyjny. Bia³o³êka
jest na tej mapie du¿o wiêksza
ni¿ Targówek czy Grochów.
Drogi i trakty zosta³y zró¿nico-
wane wed³ug funkcji – drogi
g³ówne, pocztowe, lokalne.
Mapa narysowana jest w skali
1 : 50 000.

Nastêpn¹ bardzo ciekaw¹
map¹ jest „Topograficzna
Karta Królestwa Polskiego =
Carte Topographique du
Royaume de Pologne” z
1843 r. Stanowi ona fragment
sekcji warszawskiej mapy topo-
graficznej Kwatermistrzostwa
Generalnego Wojska Polskie-
go, uchodz¹cej za najwiêksze
osi¹gniêcie polskiej kartografii
XIX wieku. Mapa opracowana
zosta³a wed³ug pomiarów pro-
wadzonych w latach 1822-
1831 metod¹ triangulacyjn¹.
Choæ wydana zosta³a po raz
pierwszy dopiero po Powstaniu
Listopadowym przez s³u¿by
kartograficzne Armii Rosyjskiej
(Oddzia³ Korpusu Topografów
do Pomiarów Królestwa Pol-
skiego), mapa ta by³a w ca³o-
œci dzie³em polskim. Zoriento-
wana na pó³noc, opracowana
zosta³a w skali 1 : 126 000 ( w
systemie wiorstowym) na 56
arkuszach, miedziorytach rêcz-
nie kolorowanych. Na mapie tej
tereny dzisiejszej dzielnicy
Warszawa-Bia³o³êka przedsta-
wione zosta³y w sposób bardzo
wyraŸnie nawi¹zuj¹cy do
wczeœniejszych ujêæ znanych z

dokoñczenie na str. 12

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku

sk³ada

 serdeczne ¿yczenia zdrowia i radoœci

Prezes Zarz¹du Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzy¿a

Jan Kisiel

Dojmuj¹cy ch³ód, porywisty wiatr, który nie-
mal podrywa³ do góry altanki dla VIP-ów, prze-
mokniêci do suchej nitki policjanci stoj¹cy w stru-
gach deszczu na dziedziñcu przy Marywilskiej
44 - tak¹ oprawê mia³a uroczystoœæ otwarcia II
Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji War-
szawa Bia³o³êka.

Mokra flaga z trudnoœci¹ zosta³a wci¹gniêta
na maszt. Jacek Bartnicki, zastêpca komendanta
g³ównego policji dziêkowa³ w³adzom Bia³o³êki za
modernizacjê obiektu, na któr¹ przeznaczono
0,5 mln z³ i zadeklarowa³  otwartoœæ na g³osy
mieszkañców - policjanci bêd¹ s³u¿yæ tam, gdzie
bêd¹ potrzebni, czego najlepszym dowodem jest
nowy rewir przy Marywilskiej. Miros³aw Kochal-

ski, wiceprezydent m.st. Warszawa zapewnia³,
¿e policja mo¿e liczyæ na wsparcie w³adz stolicy
zarówno jeœli chodzi o wyposa¿enie jak i syste-
matyczne poprawianie warunków pracy i ¿yczy-
³by sobie, ¿eby wszystkie komisariaty by³y tak
dobrze wyposa¿one jak ten przy Marywilskiej.
Komendant sto³eczny policji  Jacek Kêdziora
dziêkowa³ za przekazanie przez samorz¹d war-
szawski naczepy pirotechnicznej i samochodów.
Przypomnia³, ¿e w ostatnich latach policja osi¹-
gnê³a wiele dziêki wspó³pracy z samorz¹dem
warszawskim i m.in. temu wsparciu nale¿y za-

wdziêczaæ spa-
dek przestêp-

czoœci w stolicy. Tylko w 2005 roku sto³eczna
policja otrzyma³a 5 mln z³ na œrodki transportu.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski wyrazi³ nadziejê,
¿e II Rewir Dzielnicowych bêdzie s³u¿y³  Bia³o-
³êce równie dobrze jak s³u¿y ten pierwszy, je-
den z nowoczeœniejszych w Warszawie, odda-
ny do u¿ytku kilka lat temu. Uroczyœcie przeka-
zano bia³o³êckim policjantom kluczyki do nowych
samochodów, po czym nast¹pi³o uroczyste
przeciêcie wstêgi.

Z nieukrywan¹ ulg¹ policjanci i goœcie w eks-
presowym tempie znaleŸli siê w nowoczesnym,
eleganckim i doskonale wyposa¿onym wnêtrzu
II Rewiru Dzielnicowych.

(egu)

Bêdzie bezpieczniej

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl
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Autoryzowany punkt sprzeda¿y Kompsat

ul. Remiszewska 1 lok. 10A tel. 744-02-00

7 Oddzia³ ul. Kondratowicza 18, tel. 33-11-600, 33-11-609

30 Oddzia³ ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin), tel. 889-49-96, 889-49-99
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Pierwsza z nich, Mariola
(Katarzyna Figura), energicz-
na pra¿anka, prowadzi tu sklep
i hurtowniê z damsk¹ bielizn¹.
Sporo k³opotów przysparza jej
m¹¿ Karol, który mimo przeby-
tego zawa³u nie stroni od na-
pojów wyskokowych.

Druga, Agata (Maria Sewe-
ryn), kieruje niewielk¹ agencj¹
reklamowo-poligraficzn¹ oraz
wychowuje m³odsz¹ siostrê,
zbuntowan¹ nastolatkê, która
koniecznie chce byæ doros³a.

Do Marioli i Agaty do³¹cza
niebawem Dorota (Magdalena
Ró¿czka), trzydziestoparolet-
nia prawniczka. Po rozstaniu
z dotychczasowym partnerem
i szefem postanawia spróbo-
waæ samodzielnej dzia³alnoœci
i otwiera w kamienicy w³asn¹
kancelariê prawn¹.

Panie spotykaj¹ siê po raz
pierwszy w windzie. Winda
staje miêdzy piêtrami, wiêc
Mariola, Agata i Dorota maj¹
czas, aby siê lepiej poznaæ.
Okazuje siê, ¿e ka¿da z nich
ma jakieœ problemy zawodo-
wo-sercowe i podobn¹ wra¿li-
woœæ na ludzk¹ krzywdê. Te
trzy kobiety po³¹czy nie tylko
wynikaj¹ca z s¹siedztwa przy-
jaŸñ, ale i g³êbokie przekona-
nie, ¿e ludzie powinni sobie
pomagaæ. Wiêkszoœæ proble-
mów, z jakimi maj¹ do czynie-
nia, wydaje siê niemo¿liwa do
rozwi¹zania w prosty sposób.
Rozwi¹zuj¹ je wiêc przy pomo-
cy inteligencji i kobiecego spry-
tu, z wdziêkiem i humorem.

Ka¿dy odcinek opowiada
odrêbn¹ historiê. W ca³oœæ
³¹cz¹ je losy g³ównych boha-
terek oraz miejsce akcji - nie-
powtarzalna, stara Praga.
Rozmawiamy z re¿yserem fil-
mu „WiedŸmy”, Janem Ki-
daw¹-B³oñskim.

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³,
aby akcjê serialu umieœciæ
na Pradze? Czy zadzia³a³a
tu moda, czy Pana osobiste
zwi¹zki i zainteresowania t¹
dzielnic¹?

Umieszczenie akcji filmu na
Pradze to by³ pomys³ scena-
rzystów, Roberta Bruttera i To-
masza Piotrowskiego. Ja tylko
dosta³em propozycjê, aby to
re¿yserowaæ. Nie ukrywam, ¿e
pomys³ bardzo mi siê spodo-
ba³. Pochodzê ze Œl¹ska i na
Pradze odnajdujê podobne kli-

maty, do tych w œl¹skich mia-
stach. Architektura, ludzie,
obyczaje stwarzaj¹ trochê po-
dobn¹ atmosferê. Kiedy poru-
szam siê po Pradze, siêgam
do wspomnieñ z dzieciñstwa,
spêdzonego na Œl¹sku. Czer-
piê z osobistych prze¿yæ i prze-
noszê je na praski grunt. Cho-
cia¿ mieszkam w lewobrze¿nej
Warszawie, w praskich klima-
tach bardzo dobrze siê czujê.

Gdzie by³y krêcone po-
szczególne odcinki serialu?

Wiêkszoœæ filmu by³a krêco-
na na ulicy Ma³ej. Za³o¿eniem
scenariusza by³o miejsce, gdzie
styka siê nowoczesnoœæ i tra-
dycja. Szukaliœmy takiego au-
tentycznego miejsca na Pradze,
gdzie wœród starej zabudowy
powsta³ nowy budynek, który
przyci¹ga nowych ludzi. Taki
nowoczesny budynek jest
pierwsz¹ jaskó³k¹ czegoœ no-
wego, przyci¹ga ludzi z lewego
brzegu, takich jak Dorota. Lu-
dzi, którzy chc¹ coœ zmieniæ w
swoim ¿yciu, a którzy przy oka-
zji wnosz¹ coœ nowego do tra-
dycyjnego œrodowiska i w³aœnie
o to w tym serialu chodzi. Zna-

leŸliœmy takie miejsce na ulicy
Ma³ej. Oczywiœcie, akcja dzieje
siê szerzej. W zale¿noœci od po-
trzeb poszczególnych odcin-
ków, krêciliœmy i na bazarze Ró-
¿yckiego, i w pobli¿u Dworca
Wschodniego, i w innych miej-
scach, które mieszkañcy Pragi
na pewno rozpoznaj¹.

Czy historie przedstawia-
ne w poszczególnych odcin-
kach s¹ ca³kowicie wymyœlo-
ne, czy te¿ oparte s¹ na au-
tentycznych wydarzeniach?

To s¹ z pewnoœci¹ historie,
które maj¹ korzenie w auten-
tycznych wydarzeniach. Wiê-
cej na ten temat mogliby po-
wiedzieæ scenarzyœci. Zbiera-
nie haraczu, sprawa w³asno-
œci praskich kamienic, piosen-
ki œpiewane przez kapele po-
dwórkowe - to tematy wziête
z ¿ycia. Czujê w tym podwali-
ny czegoœ prawdziwego, ale
szczerze mówi¹c, moje œledz-
two re¿yserskie na tym siê
koñczy. Dla mnie s¹ to histo-
rie wiarygodne.

Tematy wziête z ¿ycia: zbie-
ranie haraczu od drobnych
w³aœcicieli firm, korupcja
urzêdników, plagiat piosenki,
porzucone dziecko, to nie s¹
problemy dotycz¹ce tylko
Pragi. Czy film sugeruje, ¿e
w³aœnie w tej dzielnicy takie
zjawiska wystêpuj¹ czêœciej?

Takie zdarzenia mia³y miej-
sce wszêdzie. Œci¹ganie ha-

raczu, w pewnym momencie,
to by³a plaga w ca³ej Warsza-
wie. Teraz ten proceder zosta³
ju¿ w du¿ej mierze ukrócony.
Scenariusze do filmu zosta³y
napisane kilka lat temu, kiedy
ten problem by³ jeszcze bar-
dzo aktualny. Nie chcieliœmy
przedstawiaæ Pragi w z³ym
œwietle, wrêcz przeciwnie.

Praga i jej mieszkañcy
przedstawieni zostali z sym-
pati¹, ale jednak bardzo ple-
bejsko. Czy Praga taka jest
rzeczywiœcie?

W za³o¿eniu Praga mia³a
byæ plebejska. To by³o istot¹

„Praga, Praga, tu siê spe³niaj¹ sny”

Jan Kidawa-B³oñski
Re¿yser, scenarzysta, producent filmowy. Ur. W 1953 r. w

Chorzowie. Studiowa³ architekturê na Politechnice Œl¹skiej,
potem re¿yseriê w ³ódzkiej PWAFTViT (dyplom w 1980r.) W la-
tach 1982-91 by³ cz³onkiem Zespo³u Filmowego SILESIA, a po
jego rozwi¹zaniu kolejno ZF OKO i ZF ZODIAK. Od 1990 r. cz³o-
nek Komitetu Kinematografii. W latach 1990-94 prezes Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. W paŸdzierniku tego roku zo-
sta³ prezesem Rady Nadzorczej Polskiego Radia.

Jego debiutem re¿yserskim by³ film „Trzy stopy nad ziemi¹”
(1984). Inne filmy to: „Pamiêtnik znaleziony w garbie”, „Mêskie
sprawy” i „Wirus”. Ostatnio do kin trafi³ jego film „Skazany na
bluesa”, opowieœæ o wokaliœcie D¿emu, Ryszardzie Riedlu.

ca³ego pomys³u, ¿eby j¹ tak¹
pokazaæ. Oczywiœcie wiemy, ¿e
Praga ulega teraz gwa³townej
transformacji i to te¿ staraliœmy
siê pokazaæ. W nastêpnych od-
cinkach bêdzie jeszcze wiêcej
elementów nowoczesnych.

Muszê przyznaæ, ¿e mnie
siê ta plebejskoœæ podoba.
Ona odró¿nia Pragê od innych
dzielnic. Je¿eli by jej nie by³o,
mog³aby to byæ opowieœæ np.
o Ursynowie, czy Œródmie-
œciu; by³oby jak wszêdzie.

To plebejskoœæ w dobrym
tego s³owa znaczeniu, nie
jakaœ nijaka, upodlona. Dla
mnie to jest plebejskoœæ szla-
chetna, która jest noœnikiem
tradycyjnych wartoœci, takich
jak honor, wzajemna pomoc w
potrzebie. Przedstawieni przez
nas mieszkañcy Pragi ¿yj¹ w
œwiecie wartoœci, do których siê
przywi¹zali. Ci ludzie pomagaj¹
sobie, maj¹ swój honor. Plebej-
skoœæ nie oznacza tutaj czegoœ
z³ego, nie nale¿y spychaæ jej w
stronê jakiejœ pauperyzacji. To

system wartoœci, mo¿e nawet
ciekawszy i lepszy, ni¿ wyzna-
wany w œrodowiskach, które
próbuj¹ siê szybko transformo-
waæ i po drodze trac¹ to, co naj-
cenniejsze.

Przygody bohaterek seria-
lu przedstawione zosta³y na
tle obyczajowych kontrastów-
miêdzy specyficznym charak-
terem „szemranej” Pragi i no-
wym ³adem, miêdzy rdzenny-
mi pra¿anami a nowymi
mieszkañcami. I myœlê, ¿e tak
jest rzeczywiœcie.

Muzykê do filmu i wio-
d¹c¹ piosenkê napisa³ Jan
Borysewicz, lider zespo³u
Lady Pank. Jak uk³ada³a siê
z nim wspó³praca?

Piosenka Jana Borysewi-
cza funkcjonuje w serialu jako
typowa praska piosenka. Jan
Borysewicz zagra³ nawet w
jednym odcinku samego sie-
bie. Wspó³praca z nim uk³a-
da³a siê bardzo dobrze. Na
ogó³ muzycy, którzy maj¹ ju¿
du¿y dorobek, ciesz¹ siê, kie-
dy mog¹ zrobiæ coœ dla kina.
To dla nich du¿a satysfakcja.
Tytu³owa piosenka jest zgod-
na z ca³ym za³o¿eniem filmu,
którym by³o pokazanie ludzi
Pragi w ciep³y sposób. Na
Pradze spe³niaj¹ siê sny,
wszystko siê dobrze koñczy.
Ludzie chc¹ sobie pomagaæ,
widz¹ w tym jakiœ sens. To
warto by³o pokazaæ.
rozmawia³a Joanna Kiwilszo

zdjêcia:

 Oœrodek Nowe Media-PAT
fot. Leszek Wróblewski

Ten rysunek wykona³a dla
nas Wiktoria Wêgliñska. Jej
prace od dawna by³y ozdob¹
klatki schodowej  domu przy
ul. Smoleñskiej, gdzie miesz-
ka z rodzin¹. Dziewczynka
uczêszcza do zerówki. Od
roku nale¿y do 6-osobowego
zespo³u artystycznego. Lubi
rysowaæ, pisaæ i bawiæ siê lal-
kami. Lubi te¿ spacery po
pobliskim Parku Wiecha, przy
fontannie; na placu zabaw
jeŸdzi na hulajnodze.

18 lutego Wiktoria ukoñczy
7 lat. Pod choinkê chcia³aby
dostaæ lalkê szuszu.

JADEN Sp. z o.o.
ul. Bia³ostocka 24 lokal 115

(wejœcie od ulicy Markowskiej)

03-741 Warszawa

Tel./fax 618-98-88

Tel. kom. 0506-075-981 lub 0506-075-982

SPRZEDA¯ ARTYKU£ÓW:

♦♦♦♦♦CERAMIKA  ♦♦♦♦♦WANNY

♦♦♦♦♦ZLEWOZMYWAKI ♦♦♦♦♦BATERIE

♦♦♦♦♦POMPY ♦♦♦♦♦KOT£Y ♦♦♦♦♦PIECE GAZOWE

♦♦♦♦♦KALORYFERY ♦♦♦♦♦FARBY ♦♦♦♦♦KLEJE

AUTORYZACJA FIRM:

♦♦♦♦♦JUNKERS ♦♦♦♦♦CERSANIT

♦♦♦♦♦KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR

US£UGI HYDRAULICZNE:

♦♦♦♦♦WODA ♦♦♦♦♦CENTRALNE OGRZEWANIE

♦♦♦♦♦KANALIZACJA

¯yczymy Wiktorii, by jej ry-
sunki zagoœci³y kiedyœ w
prawdziwej galerii.
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BUDWIT & KUBACKI S.C.

Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania

i podwójnego klejenia

Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

•

•

ul. Mehoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN

NOWA ODZIE¯

MARKOWYCH FIRM

BARDZO ATRAKCYJN
E C

EN
Y!

koñcówki serii

Œwiêty Miko³aj ma bardzo
ma³o czasu, ¿eby rozdaæ pre-
zenty wszystkim dzieciom na
ca³ym œwiecie. Dlatego w nie-
których krajach wyrêczaj¹ go
zastêpcy. W Szwecji jest to
„gwiazdkowy cz³owieczek” z
siw¹ brod¹, w zielonym p³asz-
czu i sabotach. W Hiszpanii
maluchom dary przynosz¹
Trzej Królowie w dzieñ swoje-
go œwiêta (6 stycznia). W tym
samym czasie ma³ym W³o-
chom podarki dostarcza cza-
rownica Befana. W Brazylii i
Francji dzia³a Ojciec Bo¿e Na-
rodzenie. Dzieci w Austrii ob-
darowuje Jezusek. Prezenty
s¹ najczêœciej, oczywiœcie,
spe³nieniem marzeñ, ale uwa-
ga! niegrzeczne dzieciaki za-
miast upominków mog¹ do-
staæ klapsa (we Francji), rózgê
(w Polsce), surowego ziemnia-
ka (w Holandii) albo kawa³ek
wêgla (we W³oszech).

Nikt naprawdê nie wie, gdzie
mieszka Miko³aj, choæ przed
kilkunastu laty minister spraw
zagranicznych Finlandii uro-
czyœcie da³ mu w posiadanie
Laponiê. Jednak czêœæ Duñ-

czyków twierdzi, ¿e domem
œwiêtego jest Grenlandia, a
Norwegowie s¹ zdania, ¿e Mi-
ko³aj wybra³ ich ojczyznê.
Gdziekolwiek, daleko to jednak
od Azji Mniejszej, w którym to
miejscu przyszed³ na œwiat bi-
skup Myry. Prawdziwy Miko³aj
(280 – 343 r.) by³ znacznie bar-
dziej dyskretny od swojego ko-
legi. Prezenty rozdawa³ noc¹ i
w przebraniu, aby obdarowani
nie czuli siê zak³opotani. Miê-
dzy ubogich rozdysponowa³ te¿
ca³y swój maj¹tek. Do dziœ jest
patronem ¿eglarzy, panien bez
posagu i, oczywiœcie, dzieci. W
dawnej Polsce strzeg³ tak¿e
ludzi przed wilkami.

Zanim jednak Miko³aj zastu-
ka do naszych drzwi, przygo-
towujemy uroczyst¹ kolacjê. Z
wigilijn¹ uczt¹ wi¹¿e siê sze-
reg, nieco mo¿e dziœ zapo-
mnianych tradycji. Liczba go-
œci zasiadaj¹cych przy stole
musia³a byæ parzysta. Jak
ognia bano siê 13, bo wró¿y³a
ona rych³¹ œmieræ wœród bie-
siadników. Byæ mo¿e, przez
analogiê do ostatniej wiecze-
rzy, na której zgromadzi³o siê

12 aposto³ów i Jezus. Na
czternast¹ osobê nie wahano
siê zaprosiæ nawet ¿ebraka.

Liczba potraw natomiast po-
winna byæ nieparzysta, bo taka
wró¿y³a urodzaj w przysz³ym
roku. Ka¿dej nale¿a³o spróbo-
waæ, bo inaczej w nadchodz¹-
cym roku coœ mog³o biesiadni-
ków omin¹æ. Zatem arystokra-
cja delektowa³a siê 11 dania-
mi,  szlachta – 9, ch³opi jadali
najskromniej: 5 lub 7 dañ. Cy-
fry te nie zosta³y wybrane przy-
padkowo: 7 by³o dni tygodnia,
a 9 – chórów anielskich. W naj-
bardziej zamo¿nych domach
podawano a¿ tuzin potraw z
ryb, bo tylu by³o aposto³ów.
Szykowano np. zupê z karpia
z rodzynkami, lina duszonego
z chrzanem i sandacza po pa-
rysku z winem i pieczarkami.
Wieczerza nie mog³a obejœæ siê
bez op³atka, którym dzielono
siê równie¿ ze zwierzêtami
(aczkolwiek przygotowywano
dla nich op³atki odrêbne).

Dbano o zwierzêta gospo-
darskie w ten szczególny wie-
czór. W niektórych regionach
naszego kraju pieczono dla
byd³a specjalny chleb, w innych
wynoszono rybom hodowla-
nym kluski z makiem i czêsto-
wano psy resztkami ze sto³u.

24 grudnia by³ dniem wró-
¿ebnym. Mawiano, ¿e kto jaki
jest w Wigiliê, taki przez ca³y
rok. Dlatego ka¿dy stara³ siê
wstaæ wczeœnie, dobrze praco-
waæ i nie k³óciæ siê z najbli¿szy-
mi. Panny i kawalerowie z nie-
cierpliwoœci¹ czekali na wie-
czór, kiedy spod obrusa wyci¹-
gali ŸdŸb³o siana. Zielone ozna-
cza³o szybki œlub, zwiêd³e – d³u-
gie czekanie na wesele, ¿ó³te –
niestety, pozostawanie w bez-
¿ennym stanie do koñca ¿ycia.

Snop siana stawiano rów-
nie¿ w rogu pomieszczenia, a
zielone ga³¹zki wieszano u po-
wa³y. Ga³êzie z drzew igla-
stych, zwane „pod³aŸniczkami”,
ozdobione by³y figurkami z pier-
nika, jab³uszkami, a nawet wy-
dmuszkami jaj (bo jajko jest
symbolem ¿ycia). Dopiero póŸ-
niej, dziêki naszym s¹siadom
z zachodu, pojawi³y siê w do-
mach choinki, w XIX wieku de-
korowane œwieczkami i piêkny-
mi, szklanymi ozdobami.

Po Pasterce, na której mu-
sia³a byæ przynajmniej jedna
osoba z rodziny, odwiedzano
siê nawzajem, sk³adaj¹c
¿yczenia i obsypuj¹c gospoda-
rzy zbo¿em na pomyœlnoœæ.

 Ludmi³a Milc

Pierwsza wzmianka o Bo¿ym
Narodzeniu pochodzi z 354 r. Z
tego te¿ czasu pochodzi naj-
wczeœniejszy obrazek Dzieci¹t-
ka Jezus z Matk¹ Bosk¹, wo-
³em i osio³kiem, zachowany w
katakumbach œw. Sebastiana.

Œwiêta, Œwiêta

Na Bo¿e Narodzenie

niechaj zagoœci

w oczach radoœæ

na twarzach uœmiech

w sercach spokój

¿yczy redakcja

Nowej Gazety Praskiej

Wszystkim mieszkañcom Pragi

i sympatykom naszej dzielnicy

najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne

i noworoczne sk³ada

Zarz¹d Towarzystwa
Przyjació³ Pragi

w roku jubileuszu 90-lecia swego powstania

V Betlejem
u Avetek
Fundacja Ave, Chór Avet-

ki, Bia³o³êcki Oœrodek Kultu-
ry i Dom Kultury Œwit serdecz-
nie zapraszaj¹ chóry, zespo-
³y muzyczne, duety, tercety,
kwartety, solistów oraz grupy
teatralne do udzia³u w V
Ogólnopolskim Ekumenicz-
nym Teatralno-Muzycznym
Festiwalu Bo¿onarodzenio-
wym Betlejem u Avetek. Za-
praszamy wykonawców od
przedszkolaków po seniorów,
z przedszkoli, szkó³, uczelni,
domów kultury, towarzystw
artystycznych, parafii wszyst-
kich wyznañ chrzeœcijañ-
skich, œwietlic…  Czêœæ mu-
zyczna odbêdzie siê w dn. 6-
7-8 stycznia, teatralna 4-5 lu-
tego. Termin nadsy³ania zg³o-
szeñ mija 22 grudnia.

Zapewniamy atrakcyjne
nagrody. Szczegó³y na:
www.avetki.alleluja.pl

tel. 0600-495-790,

(022) 614-87-53

Grudzieñ, szczególnie bli¿ej
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, by³
dla stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi” okresem bardzo inten-
sywnej pracy. Przez ca³y ty-
dzieñ wolontariusze odwie-
dzali chorych z ubogich pra-
skich rodzin. 17 grudnia urz¹-
dzono miko³ajki dla dzieci, na-
stêpnego dnia w odwiedziny
do chorych ruszyli kolêdnicy;
choæ niepe³nosprawni, potra-
fili stworzyæ œwi¹teczny na-
strój. po ulicach Warszawy
kr¹¿y³ zabytkowy tramwaj, w
którym Grzegorz Juraszczyk
promowa³ Stowarzyszenie i
prowadzi³ zbiórkê pieniêdzy
na jego cele statutowe

 W sobotê na Targowej 64
odby³a siê tradycyjna Wigilia
Integracyjna. „Pokonujemy
s³aboœci, podejmujemy wy-
zwania” – tak najkrócej dzia-
³ania  „Otwartych Drzwi” okre-
œli³a  prezes Anna Machalica-
Pu³torak. Dziel¹c siê op³at-
kiem, ks. Grzegorz  z koœcio-
³a pw. Matki Bo¿ej z Lourdes
przy ul. Równej przypomnia³
s³owa Jana Paw³a II: „Chrze-

Gwiazdkowa integracja
œcijanie! Jesteœmy odpowie-
dzialni, by nie zgas³a nadzie-
ja w œwiecie.” Na rockowo
chwa³ê   Pana Jezusa g³osi³a
Grupa Uwielbienia „Spichlerz”
z solist¹ Grzegorzem. Wyst¹-
pi³ tak¿e dzieciêcy teatr „Raj”
z parafii œw. Marka Ewangeli-
sty na Targówku. By³ konkurs
dla dzieci i aukcja prac osób
niepe³nosprawnych. Miko³aj
rozdawa³ prezenty najm³od-
szym.

Na podwórku na wszystkich
chêtnych czeka³y wigilijne po-
trawy. Gor¹cy barszczyk, bi-
gos, ryby, sa³atki i inne spe-

cja³y przygotowali niepe³no-
sprawni z „Otwartych Drzwi”,
pod kierunkiem Kasi Sadow-
skiej. Pe³ne sto³y to tak¿e za-
s³uga sponsorów, m.in. Urzê-
du m.st. Warszawy.

W gronie goœci nie zabra-
k³o zaprzyjaŸnionego ze sto-
warzyszeniem Marka Borow-
skiego z ma³¿onk¹. ¯yczli-
woœæ i dalsz¹ wspó³pracê
obieca³ w liœcie Pawe³ Wy-
pych, pe³nomocnik ds. osób
niepe³nosprawnych, sekretarz
stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Socjalnej.

K.

W pomieszczeniach znajdu-
j¹cych siê na parterze starej
kamienicy ruch jak na Marsza-
³kowskiej. Jedni uczestnicy,
prowadzeni przez opiekunów,
wychodz¹ na spacer, inni kie-
ruj¹ siê do sali przeznaczonej
do æwiczeñ fizyczno-relaksuj¹-

cych. Kilka osób g³owi siê nad
rachunkami matematycznymi.
Wype³niaj¹ ró¿norodny plan
dnia. Nad wszystkim panuj¹
wolontariusze i pracownicy.

Niepe³nosprawna m³odzie¿
korzysta z piêciu ró¿nych pra-
cowni: poligraficzno-introliga-
torskiej, gospodarstwa domo-
wego, krawiecko-rêkodzielni-
czej, plastycznej i administra-
cyjno-biurowej. Zajêcia s¹
szans¹ na poznanie sposo-
bów prowadzenia domu, ob-
s³ugi biura, a tak¿e spêdzania
wolnego czasu. Obok zajêæ w
pracowniach, uczestnicy
warsztatów mog¹ braæ czyn-
ny udzia³ w wielu zajêciach
dodatkowych: basen, si³ow-
nia, tenis ziemny na kortach
w Rembertowie, stworzony
przez nich samych teatr „Nie-
zwyk³y”, krêgielnia – wylicza
kierownik warsztatów, Grze-
gorz Jaroszczyk.

Uczestnicy warsztatów czyn-
nie w³¹czaj¹ siê te¿ ¿ycie lokal-
nej spo³ecznoœci – s¹ wspó³or-
ganizatorami wielu ró¿nych
imprez o charakterze integra-

cyjnym, a tak¿e pielêgnuj¹ je-
den z praskich ogródków.

Warsztaty, nale¿¹ce do Sto-
warzyszenia Otwarte Drzwi
maj¹cego sw¹ siedzibê przy
ulicy Targowej 82, przeznaczo-
ne s¹ dla m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej intelektualnie, kwali-
fikuj¹cej siê do uczestnictwa w
tej formie rehabilitacji (orze-
czenie o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³no-
sprawnoœci ze wskazaniem do
warsztatów terapii zajêciowej).

1 lutego w przysz³ym roku
minie 5 lat od za³o¿enia oœrod-
ka. Przedsiêwziêcie na tak
du¿¹ skalê nie mog³o siê obyæ
bez pomocy wolontariuszy i
sponsorów. Przy niepe³no-
sprawnych pracuje du¿a grupa
studentów, z ró¿nych uczelni
pedagogicznych. Finansowani
jesteœmy z Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych, a tak¿e przez
sponsorów prywatnych – po-
wiedzia³ G.Jaroszczyk.

Na rzecz stowarzyszenia (or-
ganizacja ma status organiza-
cji po¿ytku publicznego) mo¿na
równie¿ przekazaæ 1% podatku
dochodowego, nr konta:
BPH S.A. I O/W-wa 88 1060

0076 0000 4010 1003 3442

Wiêcej informacji pod telefo-
nem: 0-22-619-07-04, w godzi-
nach zajêæ – od poniedzia³ku
do pi¹tku 8-15.   Adam Praski

Ucz¹ siê obs³ugi komputera, gotowania i zdobywaj¹ wie-
le innych umiejêtnoœci, które pozwol¹ im w miarê samo-
dzielnie ¿yæ. Mowa o 25 uczestnikach Warsztatów Terapii
Zajêciowej Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, które prowa-
dzone s¹  przy ulicy Równej 10/3.

Ucz¹ siê ¿yæ
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Budowa warszawskiej spalar-
ni œmieci przez d³ugi czas do-
ciera³a do mnie jakby przez
mg³ê. Urywki artyku³ów praso-
wych, zdjêcia pikietuj¹cych bu-
dowê ekologów, gdzieœ tam te-
lewizyjne doniesienia o referen-
dum. Muszê przyznaæ, ¿e z po-
zycji cz³owieka stoj¹cego na
uboczu, wiadomoœci o spalarni
ucieka³y gdzieœ na dalszy plan
wobec problemów Bia³o³êki, któ-
rymi przysz³o mi siê zajmowaæ
z racji pe³nionej funkcji przewod-
nicz¹cego rady gminy. Z ener-
getyk¹ zwi¹zany by³em od kil-
kunastu lat, w³aœnie tych, kiedy
zaczêto wszystko porz¹dkowaæ,
przekszta³caæ, prywatyzowaæ.
Mia³em w tym procesie tak¿e
swój udzia³. Doœwiadczenia wy-
niesione z pracy w bran¿y ener-
getycznej, znajomoœæ technolo-
gii, procedur oraz baga¿ projek-
tów, konstrukcji maszyn i urz¹-
dzeñ pomóg³ mi w momencie,
gdy decydowa³y siê sprawy od-
noœnie moich nowych zadañ.

Wspominam chwile spêdzone
na samodzielnym projektowaniu
kolejowej cysterny na kwas sol-
ny, która  zosta³a dopuszczona
do ruchu przez s³u¿by kolejowe.
Gdy zbiera³em dane do projek-
tu, doœwiadczeni projektanci w
jednym z zak³adów pok³adali siê
ze œmiechu patrz¹c na ch³opa-
ka, który porywa³ siê z przys³o-
wiow¹ motyk¹ na s³oñce. Kon-
struowanie narzêdzi, oprzyrz¹-
dowania technologicznego, wy-
myœlanie usprawnieñ by³o moim
¿ywio³em.

Gdy w 1998 roku otrzyma-
³em od w³adz miasta propozy-
cjê zajêcia siê organizacj¹ i uru-
chomieniem spalarni nie prze-
razi³o mnie to, wiêcej traktowa-
³em tê propozycjê jako kolejn¹
przygodê z tworzeniem czegoœ
nowego, nieznanego. Lubi³em
wyzwania. Poci¹ga³a mnie
trudnoœæ, rzec by mo¿na tajem-
niczoœæ tematu, problemy z
ZUSOK w strzêpach dociera-
j¹ce dotychczas do mnie. Lu-
biê pracê z ludŸmi, a poprzecz-
kê zawsze stawia³em sobie wy-
soko. Uda³o siê rozpêdziæ Bia-

³o³êkê, która tkwi³a przez lata
w maraŸmie- zaj¹³em siê wiêc
tak¿e rozpêdzaniem nowego
przedsiêwziêcia. Dysponuj¹c
biurkiem, które przydzielono mi
w biurze doradców zarz¹du
miasta i z zapa³em zabra³em
siê do grzebania w dokumen-
tacjach, ustawach, rozporz¹-
dzeniach. W miarê up³ywu cza-
su o spalarniach odpadów wie-
dzia³em na tyle du¿o, by móc
myœleæ o organizacji zak³adu,
którego w Polsce nikomu nie
uda³o siê dotychczas zbudo-
waæ i uruchomiæ. Sam temat
spalania odpadów wywo³ywa³
u niektórych amok. Straszono
rodziców zagro¿eniem dla dzie-
ci, roztaczano katastroficzne
wizje, demonstrowano w ma-
skach przeciwgazowych. To-
czy³a siê wojna na emocje, u¿y-
wano argumentacji z dziedziny
fantazji, ca³kowicie neguj¹cej
zasadnoœæ budowy. Podsyca-
nie niepokoju znalaz³o swój wy-
raz w decyzjach rady Targów-
ka, która podjê³a uchwa³ê o
rozpisaniu referendum prze-
ciwko budowie zak³adu. Ale
cofnijmy siê do historii.

26 czerwca 2002 roku w
„Rzeczpospolitej” ukaza³ siê
znamienny artyku³: „Œmierdz¹-
cy prezent dla Warszawy” bê-
d¹cy kwintesencj¹ sytuacji na
rynku odpadowym i wyrazem
powszechnie funkcjonuj¹cych,
fa³szywych opinii o nowocze-
snych metodach unieszkodli-
wiania odpadów. W odpowiedzi
mo¿na by rzec: „ œmieci nie
pachn¹”, lecz sprawa ma
znacznie g³êbsze pod³o¿e do-
tykaj¹ce sfery dialogu spo³ecz-
nego, w aspekcie tworzenia
czegoœ nowego, jak zwykle
wzbudzaj¹cego obawy, kontro-
wersje wywo³ane najczêœciej
niedoinformowaniem. Autor
wy¿ej wspomnianego artyku³u
stwierdzi³, ¿e spalanie nie jest
ani tanim, ani bezpiecznym roz-
wi¹zaniem. Nie likwiduje gór
œmieci, a tylko zmniejsza ich ob-
jêtoœæ – zamieniaj¹c je w bar-
dziej toksyczne odpady w po-
staci ¿u¿la, py³ów, spalin i œcie-
ków. Ten wypaczony obraz rze-
czywistoœci mo¿e byæ dla prze-
ciêtnego czytelnika zniechêca-
j¹cy, gdy u¿yæ ogólnikowej,
wrêcz fa³szywej argumentacji.

A przecie¿ ZUSOK, o który
kruszono kopie, to unikalny w
skali europejskiej zak³ad, który
w aspekcie braku jednolitej po-
lityki pod k¹tem segregacji, se-
lektywnej zbiórki surowców
wtórnych zosta³ przystosowa-
ny do kompleksowego prze-
twarzania œmieci. To nie tylko
spalarnia, lecz tak¿e kompo-
stownia, segregatornia odpa-
dów, a nied³ugo byæ mo¿e elek-
trociep³ownia dostarczaj¹ca do
warszawskiego systemu ener-
getycznego pr¹d oraz ciep³o.

Historia tego zak³adu jest do-
œwiadczeniem, z którego nale-
¿a³oby czerpaæ celem unikniê-
cia w przysz³oœci problemów
dotykaj¹cych sfery opracowy-
wania za³o¿eñ technicznych,
projektowania oraz samej reali-
zacji i uruchomienia podobnych
przedsiêwziêæ gospodarczych.

Kiedy na prze³omie lat 70. i
80. zaczêto dyskutowaæ na te-
mat budowy w Warszawie Za-
k³adu Unieszkodliwiania Sta³ych

Odpadów Komunalnych, nikt
nie przypuszcza³, z jakimi pro-
blemami przyjdzie siê zmierzyæ
realizatorom przedsiêwziêcia.
W 1982 roku w planie miejsco-
wym zagospodarowania prze-
strzennego stolicy zaznaczono
lokalizacjê zak³adu i zapad³a ci-
sza. Do zamiaru budowy zak³a-
du powrócono w 1989 roku i
zaczê³y siê protesty mieszkañ-
ców i ekologów, które doprowa-
dzi³y do podjêcia przez Radê
ówczesnej gminy Warszawa -
Targówek dwukrotnie uchwa³ o
rozpisaniu referendum w spra-
wie budowy ZUSOK. Próbowa-
no zaskar¿aæ wszystkie decyzje
administracyjne zwi¹zane z bu-
dow¹ i dopuszczeniem do eks-
ploatacji zak³adu. 26 kwietnia
1990 roku ówczesna Dzielnico-
wa Rada Narodowa Pragi – Pó-
³noc uchwali³a wskazania loka-
lizacyjne dla ZUSOK. Po 28
maja tego¿ roku nast¹pi³y zmia-
ny kompetencyjne w zakresie
prowadzenia procesu lokaliza-
cyjnego inwestycji ogólno miej-
skich (zmiana ustroju miasta).

www.termek.neostrada.pl

Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e
harcerze z ZHP przed œwiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia prze-
kazuj¹ w³adzom, urzêdom i in-
stytucjom zarówno central-
nym, jak i lokalnym Betlejem-
skie Œwiat³o Pokoju - symbol
pojednania i œwi¹tecznej na-
dziei i radoœci. W tym roku
harcerze z Hufca ZHP War-
szawa Praga Pó³noc tak¿e
dotr¹ ze œwiate³kiem do
mieszkañców dzielnic Praga
Pó³noc, Targówek, Bia³o³êka
oraz miasta Marki.

Betlejemskie Œwiat³o Poko-
ju przyje¿d¿a do Polski po raz
piêtnasty. Ogieñ przywiezio-
ny jest przez skautów au-
striackich z Groty Narodzenia
Jezusa Chrystusa w Betle-
jem. W Katedrze Wiedeñskiej
odbieraj¹ go skauci z s¹sia-
duj¹cych krajów i przekazuj¹
swoim s¹siadom tak, by p³o-
mieñ otoczy³ ca³¹ Europê.
Przes³anie, które towarzyszy
w tym roku wêdrówce  Betle-
jemskiego Œwiat³a, brzmi: Be-

Podjête wczeœniej decyzje zo-
sta³y wiêc uchylone. 15 maja
1992 roku Rada Dzielnicy –
Gminy Warszawa Praga Pó³noc
wyda³a pozytywn¹ opiniê w
sprawie wskazañ lokalizacyj-
nych dla zak³adu. 22 lipca 1992
roku Zarz¹d miasta sto³eczne-
go Warszawy zawar³ umowê z
Zarz¹dem Dzielnicy Gminy Pra-
ga – Pó³noc w sprawie:

- wykonania kompleksowej
oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko obiektu ZUSOK

- wybudowania niezbêd-
nych sieci uzbrojenia terenu.

Zaczê³y siê przepychanki.
Jacek Kaznowski

Weso³ych i pogodnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz szczêœliwego

Nowego Roku 2006

¿yczy

Witold Harasim
Przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Inwestycji

i Ochrony Œrodowiska Rady Dzielnicy Targówek

tlejemskie Œwiat³o Pokoju
„Jeden œwiat, jedno œwiat³o”.

Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego podejmuje akcjê Betle-
jemskiego Œwiat³a Pokoju
wspólnie z Wigilijnym Dzie³em
Pomocy Dzieciom, organizo-
wanym przez Caritas Polska.
ZHP wielokrotnie ju¿ wystêpo-
wa³ wspólnie z Caritas w spo-
³ecznej s³u¿bie na rzecz po-
trzebuj¹cych. Celem Wigilijne-
go Dzie³a Pomocy Dzieciom,
podobnie jak naszej akcji, jest
tak¿e „niesienie œwiat³a” naj-
m³odszym potrzebuj¹cym.
Jest to mo¿liwe dziêki œrodkom
zbieranym ze sprzeda¿y wigi-
lijnych œwiec Caritas. W³aœnie
dlatego od dziesiêciu lat prze-
kazujemy Betlejemskie Œwia-
t³o Pokoju za pomoc¹ wigilij-
nych œwiec Caritas.

Harcerze z Hufca ZHP War-
szawa Praga Pó³noc, nios¹c
œwiat³o odwiedz¹ w³adze lokal-
ne - burmistrzów dzielnic Pra-
ga Pó³noc, Targówek, Bia³o³ê-
ka oraz burmistrza Marek, a tak-
¿e bêd¹ uczestniczyæ w uroczy-
stoœciach przekazania œwiate-
³ka warszawiakom 22 grudnia
na  Placu Zamkowym. Nasi har-
cerze w tym roku, roznosz¹c
œwiat³o, odwiedz¹ tak¿e prezy-
denta RP oraz innych przedsta-
wicieli w³adz centralnych.

Jak co roku, pó³nocnopraski
hufiec organizuje wigiliê instruk-
torsk¹ dla kadry naszych gro-
mad zuchowych i dru¿yn harcer-
skich, gdzie w harcerskim krê-
gu poœpiewamy kolêdy, wys³u-
chamy gawêdy wigilijnej, po-

dzielimy siê op³atkiem. Tego-
roczne spotkanie wigilijne orga-
nizowane jest pod has³em „Po-
darujmy Im Œwiêta...” Ka¿dy in-
struktor poproszony zosta³ o
przyniesienie na spotkanie po-
darunku, który przeka¿emy piê-
ciu wytypowanym rodzinom, bê-
d¹cym w trudnej sytuacji mate-
rialnej, mieszkaj¹cym na Pra-
dze, Bia³o³êce i Targówku. Do
œwi¹tecznego worka chcemy
zapakowaæ artyku³y spo¿ywcze
i przemys³owe, a tak¿e ubran-
ka i zabawki dla dzieci. Betle-
jemskie Œwiate³ko Pokoju, ze-
brane podarunki wraz z ubrany-
mi w trakcie naszej wigilii piê-
cioma choinkami rozwiezione
zostan¹ przez harcerzy dzieñ po
naszej wigilii, czyli 22 grudnia br.
Mamy nadziejê, ¿e ta skromna
inicjatywa rozjaœni oblicza kilku-
nastu osób w przededniu Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia.

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
oraz nasza wigilia „Podarujmy
Im Œwiêta..” jest sposobem na
realizacjê roty naszego Przy-
rzeczenia Harcerskiego - mówi
komendant hufca hm. Grzgorz
Chwi³oc-Fi³oc -  „Mam szczer¹
wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿-
bê Bogu i Polsce, nieœæ chêtn¹
pomoc bliŸnim i byæ pos³usz-
nym Prawu Harcerskiemu”. W
imieniu zuchów, harcerzy i in-
struktorów Hufca ZHP Warsza-
wa Praga Pó³noc ¿yczê wszyst-
kim Pañstwu, w szczególnoœci
mieszkañcom Pragi, Targówka,
Bia³o³êki i Marek, zdrowych i ra-
dosnych Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia oraz wszelakiej pomyœl-
noœci w Nowym Roku 2006.
Niech radoœæ, mi³oœæ i brater-
stwo zagoœci na sta³e w na-
szych sercach, domach, w na-
szej ma³ej i du¿ej OjczyŸnie.

Betlejemskie Œwiate³ko Poko-
ju bêdzie mo¿na dostaæ w cza-
sie wspomnianej uroczystoœci
22 grudnia na Placu Zamkowym
oraz w poniedzia³ek i œrodê w
siedziebie Komendy Hufca przy
ul. Blokowej 3 na Zaciszu.

Pwd. Micha³ Sztompke

Hufiec ZHP

Warszawa Praga Pó³noc

Emocje

Z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku
mieszkañcom Pragi

wiele zdrowia i pomyœlnoœci
¿yczy

                  Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

W-wa, ul. Kondratowicza 4

(bazar, pawilon 24)

pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14

Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

www.rehactiv.republika.pl

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

Konkurs fotograficzny
Fundacja Ave i Chór Avetki zapraszaj¹

do udzia³u w warszawskim konkursie fo-
tograficznym Warszawskie Betlejem, ad-
resowanym do wszystkich mi³oœników fo-
tografii – od dzieci po seniorów. Ka¿dy
mo¿e przes³aæ 3 zdjêcia wykonane w do-
wolnej technice (tradycyjne lub cyfrowe),
które ukazuj¹ przygotowania do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e sposób ich
spêdzania (tradycje, zwyczaje, zdarze-
nia, obyczaje…) w Warszawie – euro-
pejskiej stolicy na pocz¹tku XXI wieku.
Fotografia powinna zostaæ wykonana w
grudniu 2005. Termin nadsy³ania prac
mija 3 stycznia. Og³oszenie werdyktu
profesjonalnego jury, wrêczenie atrak-
cyjnych nagród i otwarcie wystawy po-
konkursowej (stacjonarnej i interneto-
wej) odbêdzie siê podczas gali fina³owej
V Betlejem u Avetek - 8 stycznia. Jest
te¿ kategoria mini reporta¿u (5 zdjêæ)
oraz fotografii historycznej – na wygrze-
bane z szuflady stare zdjêcia, ukazuj¹-
ce sposób spêdzania Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia w Warszawie do roku 1960.

Szczegó³y i kontakt: WARSZAW-
SKIE BETLEJEM, ul. Podgórna 1 c,
03-157 Warszawa, avetki@wp.pl,
www.avetki.alleluja.pl, tel.
0600-495-790, (22) 614-87-53

Poznaæ nieznane

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
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DORADCA PODATKOWY
Katarzyna Fija³

licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314

TARCHOMIN

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna ul. Szkolna 22a tel. 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Nie chcê, drodzy Pañstwo,
w przedœwi¹teczny czas hor-
roryzowaæ opowieœciami o
straszliwych choróbskach
gro¿¹cym nam i naszym zwie-
rzêtom. Ka¿dy z nas ma ja-
kieœ zajêcia i w gonitwie przy-
gotowañ, kupowania prezen-
tów mo¿e warto na chwilê
przenieœæ siê do ciep³ego kli-
matu refleksji i radosnych
spotkañ ludŸmi, których ju¿
nie ma poœród nas. W taki
pogodny sposób chcia³bym
opowiedzieæ Wam o lekarzu
weterynarii Ryszardzie Kar-
czewskim, zastrzelonym pod-
czas niefortunnej akcji od³a-
wiania tygrysa na warszaw-
skim Tarchominie i pewnych
wakacjach razem z Nim spê-
dzonych w Beskidach.

W prze³omie lat 70/80 jako
studenci wydzia³u weterynarii
byliœmy kszta³ceni na  lekarzy
od krów, œwin i drobiu. Stwier-
dziliœmy, ¿e w przysz³ej pracy
napatrzymy siê na szaroœæ
¿ycia na wsi, wiêc póki co
wszystkie praktyki zawodowe
spêdzaliœmy w ogrodzie zoo-
logicznym we Wroc³awiu. Dal-
sze miesi¹ce, wolne ju¿ od
obowi¹zków studenckich,
spêdzaliœmy w okolicach Kry-
nicy, wspó³pracuj¹c z miejsco-
wymi leœnikami i konserwato-
rem przyrody. Panowie umie-
œcili nas u górala, mistrza w
fachu  k³usownictwa. Po kilku
dniach pierwsze lody powoli
stopnia³y i zaczê³a pojawiaæ
siê w nas niæ wzajemnej sym-
patii. Zaczêliœmy przede

wszystkim ze sob¹ jadaæ. Naj-
ciekawsze by³y kolacje. Zanim
skoñczyliœmy z Rysiem po³y-
kaæ kanapki, nasz Gazda
przerywa³ posi³ek, wyjmowa³
z kuchennej szuflady potê¿ny
szturmowy bagnet i wychodzi³
do obory. Przez prawie mie-
si¹c zachodziliœmy w g³owy,
co ten podstarza³y superman
wyprawia po nocy ze swoimi
zwierzakami. Kiedy nasza cie-
kawoœæ siêgnê³a zenitu, Ry-
szard dyskretnymi kopniêcia-
mi po moich ³ydkach i  idio-
tycznymi ruchami brwi, namó-
wi³ mnie, aby  wreszcie rozwi-
k³aæ tajemnice potê¿nego
no¿a. Poniewa¿ dyskusja pod
sto³em zaczyna³a przypomi-
naæ polsk¹ ligê pi³karsk¹ w
najgorszym wydaniu, zapyta-
³em,  czy mogê razem z
Gazd¹ pójœæ do zwierz¹t. Ten
poprosi³, abym zabra³ ze sob¹
bagnet i poszed³ za nim.

Otworzy³ drzwi, podszed³
do konia Kuby i g³aska³, szep-

ta³ do ucha na pewno coœ mi-
³ego, bo na koniec poca³owa³
go  w pysk i przeszed³ do
trzech krów. Te klepa³ po szy-
jach i spogl¹da³ serdecznie w
oczy. Potem zbli¿y³ siê do
drobiu, na który splun¹³ i za-
œmia³ siê. Na koniec poprosi³
mnie o bagnet, którym powo-
li i delikatnie skroba³ olbrzy-
miego tucznika za uchem.
Ten kwicza³ z radoœci i niewy-
s³owionej rozkoszy i powoli
osuwa³ siê na œció³kê. Gaz-
da œwiadom naszej ciekawo-
œci nie zapyta³,  co wczeœniej
o nim i bagnecie myœleliœmy,
ale czu³, ¿e jesteœmy ludŸmi
podobnego pokroju, z iden-
tycznymi w swojej niezale¿-
noœci  pogl¹dach na otacza-
j¹c¹ nas rzeczywistoœæ. W
Wigiliê zwierzêta ponoæ
mówi¹, ¿yczê Wam drodzy
Czytelnicy radosnych Œwi¹t i
delikatnego skrobania za
uchem, niekoniecznie bojo-
wym bagnetem.

Coœ osobistego na Œwiêta

Przez lata pierwszoklasiœci
uczyli siê z elementarza Ma-
riana Falskiego o tym, ¿e Ala
ma Asa, a As ma Alê. Dziœ
podrêczniki s¹ inne, o Ali daw-
no zapomniano, ale znalaz³

siê ktoœ, kto zatroszczy³ siê o
Asa. I b z podstawówki na ul.
Remiszewskiej, pod kierun-
kiem swojej wychowawczyni
Ma³gorzaty Gorzelak zorgani-
zowa³a zbiórkê dla Asów bez
Ali, psów ze schroniska w Fa-
lenicy.

Dzieci przynios³y jedzenie
dla czworonogów, materia³y
do ocieplenia kojców i nowe
miski, ¿eby zwierzaki mog³y
mieæ pe³ne brzuszki i ciep³e
budki – jak objaœni³a ideê ak-
cji  „I ty mo¿esz zostaæ œwiê-
tym Miko³ajem” Ada z I b.

Wiadomo, ¿e Miko³aj spe³nia
wszystkie marzenia, ale czy
tak¿e te psie? Pierwszaki z
Targówka maj¹ jasnoœæ co do
czworono¿nych ¿yczeñ.
Wszêdzie sta³yby miski z
karm¹  - uwa¿a Sylwia.  We-
d³ug Ady zwierzaki ze szczê-
œcia by skaka³y i biega³y.  Mer-

Szymon Askenazy
Patroni naszych ulic

Wspó³czesny Targówek zosta³ wybudowany na nowo
kilkadziesi¹t lat po wojnie – planowali go jednak architek-
ci przedwojenni. To w³aœnie oni wytyczyli i nazwali wiêk-
szoœæ ulic. Dzisiaj te nazwy niewiele mówi¹ mieszkañcom
Targówka, ale przed wojn¹ wywo³ywa³y wiele emocji, a ich
nadawanie by³o czêsto manifestem politycznym.

Dla Asa bez Ali
da³yby ogonami dodaje Rafa³.
Ka¿dy zwierzak mia³by opie-
kuna i swój domek – s¹dzi
Emil. Myœlê, ¿e Misiek, Figa,
Pikuœ i Sonia z Falenicy zgo-
dzi³yby siê z Emilem.

Akcje, takie jak ta – oprócz
cennej, rzeczowej pomocy –
przynosz¹ jedn¹ jeszcze ko-
rzyœæ. Dzieci ucz¹ siê, ¿e cz³o-
wiek nie jest na ziemi sam, ¿e
ma niejako obowi¹zek pomóc

s³abszym od siebie. ¯e taka
solidarnoœæ z naszymi mniej-
szymi braæmi jest szalenie
istotn¹ i dobr¹ rzecz¹ w ¿yciu.
Dlatego za poœrednictwem
Nowej Gazety Praskiej fale-
nicki azyl „Pod Psim Anio³em”
dziêkuje Szkole Podstawowej
nr 114 z ul. Remiszewskiej,
Szkole Podstawowej nr 52 z
Samarytanki i – niezmiennie
– Przedszkolu nr 95 im. Króla
Maciusia, które bierze udzia³
w akcji po raz kolejny. Ser-
deczne podziêkowania nale¿¹
siê te¿ Gabrysi z przedszkola
na ul. Barkociñskiej, która,
jako jedyna, potraktowa³a
ca³¹ rzecz powa¿nie. Do tych
wyrazów wdziêcznoœci, gdyby
tylko mog³y mówiæ, z pewno-
œci¹ przy³¹czy³yby siê wszyst-
kie ma³e i du¿e bezdomne
psiaki z azylu.

Jako siê rzek³o, Miko³aj spe-
³nia wiele ¿yczeñ. Byæ mo¿e
spe³ni i te psie. Ksi¹¿kowa Ala
ju¿ ma swojego Asa, ale mo¿e
w realnym ¿yciu znajdzie siê
Adaœ, Micha³, Patrycja czy
Emilka dla Miœka i bojaŸliwej
Figi. Dla Bursztyna. Pikusia.
Soni. Dla Puchatka. Kapsla.
Zêbatka. Dla Pati.

Ludmi³a Milc

Drogi rodzicu!
Daj swojemu dziecku niepowtarzaln¹ szansê prze¿ycia niezwyk³ej przygody w

œwiecie tañca, cyrku i gimnastyki artystycznej. Jeœli zale¿y Ci na tym, aby twoje
dziecko: w sposób aktywny i atrakcyjny spêdzi³o swój czas wolny, naby³o umiejêtno-
œci taneczne, pozna³o elementy gimnastyki artystycznej, odkry³o niektóre tajniki sztuki
cyrkowej, wzmocni³o swoj¹ koordynacjê wzrokowo s³uchow¹, nauczy³o siê tolerancji
i wspó³dzia³ania w grupie to zapisz swoje dziecko do Studia „Alexia” ju¿ dziœ.

Integracyjne studio Tañca nowoczesnego i gimnastyki artystycznej „Alexia”
og³asza nabór do pierwszej w Polsce grupy taneczno-gimnastycznej integruj¹cej
dzieci i m³odzie¿ widz¹c¹ ze s³abo widz¹cymi!

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ w wieku od 7 do 18 lat.
Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y cztery razy w miesi¹cu w Domu Kultury „Œwit”

przy ul. Wysockiego 11. Odp³atnoœæ: 60 z³ miesiêcznie. Zapisy w DK „Œwit”
tel. 811-01-05, 811-11-09. Dodatkowe informacje u prowadz¹cych zajêcia
0509-490-867.

Targówek sta³ siê czêœci¹
Warszawy w XIX wieku... A
w³aœciwie chcia³ siê staæ czê-
œci¹ miasta, ale nie pozwolili
na to Rosjanie, którzy w XIX
wieku byli w³adcami Warsza-
wy. Uroda naszego miasta -
jednego z najwiêkszych (i naj-
bogatszych) w ca³ym impe-
rium rosyjskim - by³a sol¹ w
oku têpych carskich urzêdni-
ków i wojskowych przysy³a-
nych tutaj z dalekiej Syberii.
Podejmowali starania, ¿eby
Warszawa nie mog³a siê roz-
wijaæ, nie mog³a zarabiaæ, nie
mog³a budowaæ nowych,
trwa³ych i ³adnych domów.

Targówek - pomimo ¿e
mieszkañcy jego pracowali w
Warszawie, kupowali w War-
szawie, bawili siê w Warsza-
wie - nie zosta³ czêœci¹ mia-
sta z polecenia carskich
urzêdników: wed³ug nich mia-
sto by³o niczym wiêcej ni¿
nadgraniczn¹ twierdz¹, a ¿e
wa³em twierdzy by³ nasyp ko-
lejowy, nic co znajdowa³o siê
za tym wa³em nie mog³o le-
¿eæ w granicach miasta. Z
tych powodów Targówek nie
mia³ ¿adnych miejskich udo-
godnieñ: ani porz¹dnej komu-
nikacji, ani wodoci¹gów z fil-
trowan¹ wod¹, ani szkó³ miej-
skich, ani nawet tak przyziem-
nych spraw jak kanalizacja...

 Gdy 1914 roku wybuch³a I
Wojna Œwiatowa Niemcy wy-
gnali Rosjan z Warszawy i
pozwolili, aby w³adzê w stoli-
cy przejêli Polacy. Pierwsze
decyzje nowych w³adz pole-
ga³y na dostosowaniu struk-
tur miasta do potrzeb jego i
jego mieszkañców: w 1916
roku w³¹czono obszar Tar-
gówka do Warszawy (tak¿e
szeregu innych dzielnic: ¯oli-
borza, Woli, Mokotowa, Gro-
chowa). Kolejnym posuniê-
ciem by³o wytyczenie nowych
ulic, nadanie im nowych nazw,
a tak¿e zmiana nienawistnych
rosyjskich nazw ulic i placów
- na przyk³ad ulica Petersbur-
ska sta³a siê znowu Jagiel-
loñsk¹. Wybór nazw dla no-
wych ulic nie by³ przypadko-
wy - zwykle niós³ ze sob¹
przes³anie polityczne.

Pojawi³y siê miêdzy innymi
ulice: Tykociñska, Smoleñska,
Poleska, Witebska... W ten
sposób Polacy chcieli zama-
nifestowaæ œwiatu, ¿e przysz³e
pañstwo polskie nie mo¿e byæ
okrojone i pozbawione swoich
dawnych kresów wschodnich
- tak jak przed rozbiorami w
jego granicach musi znaleŸæ
siê Podole, Polesie, Ruœ i
Ukraina. Nazwa ulicy Tykociñ-

skiej nie oznacza³a, ¿e jest to
droga na Tykocin (tak jak np.
Modliñska prowadzi w kierun-
ku Modlina), a jedynie symbo-
liczny drogowskaz wskazuj¹-
cy, ¿e wspomniane miasta i
prowincje musz¹ siê znaleŸæ
w granicach przysz³ej Rzeczy-
pospolitej, tak jak by³y jej czê-
œci¹ przed rozbiorami.

Z kolei po 1918 roku - gdy
pañstwo polskie odzyska³o ju¿
niepodleg³oœæ - wiele ulic
otrzyma³o nazwy maj¹ce uho-
norowaæ ludzi zas³u¿onych
dla Polski, którzy przyczynili
siê do jej odrodzenia albo w
czasach zaborów pracowali
dla sprawy polskiej. Jednym
z nich by³ Tadeusz Korzon -
wybitny warszawski historyk
(zob. NGP nr 24, 7.12.05), re-
prezentant „optymistycznej”
wizji historii (w odró¿nieniu od
wersji historyków krakow-
skich, którzy ca³¹ win¹ za upa-
dek Rzeczypospolitej obar-
czali wy³¹cznie Polaków).

Korzon mia³ staæ siê patro-
nem g³ównej ulicy Targówka.
Ulicy najwiêkszej, prawdzi-
wej arterii ³¹cz¹cej Pragê z
centrum dzielnicy - placem
Horodelskim (dziœ w tym
miejscu istnieje DKS Targó-
wek). Od placu mia³a rozcho-
dziæ siê siatka prostych i re-
gularnych ulic. Niestety, prac
nad tym przedsiêwziêciem
nie dokoñczono i po II Woj-
nie Œwiatowej odst¹piono od
tego projektu. Dziœ g³ówna
arteria Targówka jest par-
kow¹ alejk¹ na skwerze
„Wiecha” i chocia¿ jeszcze
kilka lat temu ten krótki frag-
ment by³ jedn¹ z bardziej ru-
chliwych ulic, dziœ jest to mi³e
miejsce do spacerów.

Plan dzisiejszego Targów-
ka daleko odbiega od kon-
cepcji przedwojennych. Zu-
pe³nie inaczej przebiegaj¹
niemal wszystkie uliczki. Sta-
³o siê tak z powodu odmien-
nej koncepcji zabudowy.
Dawniej najpierw wytyczano
ulice, a nastêpnie tereny
wzd³u¿ nich dzielono na par-
cele. Na parcelach budowa-
no domy jednorodzinne lub
niewielkie kilkupiêtrowe ka-
mienice. Po wojnie - w okre-
sie PRL - dominowa³o budow-
nictwo z wielkiej p³yty. Wy-
znaczano teren pod budowê
skupiska bloków, a nastêpnie
„dopasowywano” do nich uli-
ce. Dlatego siatka ulic nie jest
regularna, a wiele ulic ma
kszta³t pó³kolisty, owalny, zyg-
zakowaty - taki, który pozwa-
la najlepiej otoczyæ kilkuna-
stopiêtrowe bloki.

Jedn¹ z takich uliczek jest
Askenazego. Pocz¹tkowo
mia³ byæ wa¿nym traktem, po-
zwalaj¹cym na wyjechanie z
Targówka na Zacisze. Dziœ
jednak wiele straci³a na zna-
czeniu, tak jak jej przed³u¿e-
nie w kierunku zachodnim: uli-
ca Korzona. Te dwie ulice mia-
³y stanowiæ oœ Targówka -
Nawet nazywaj¹ siê podob-
nie. Szymon Askenazy rów-
nie¿ by³ wielkim polskim histo-
rykiem - byæ mo¿e najwiêk-
szym i najs³awniejszym od
czasów Joachima Lelewela.

Szymon Askenazy urodzi³
siê w 28 grudnia 1865 r. w
Zawichoœcie. By³ trzecim z
piêciorga dzieci Wolfa Aske-
nazego i Gryny Udli z Hert-
zbergów. Podczas obrzezania
ch³opiec otrzyma³ imiona Szu-
lim Zelman. Urodzi³ siê w ro-
dzinie ¿ydowskiej, ale ca³e
¿ycie poœwiêci³ Polsce. Cho-
cia¿ studiowa³ prawo na rosyj-
skim uniwersytecie w Warsza-
wie, to wbrew oczekiwaniom
rodziny nie zosta³ prawnikiem.
Przez wiele lat by³ profesorem
na polskim Uniwersytecie
Lwowskim, cz³onkiem Akade-
mii Umiejêtnoœci w Krakowie.
To w³aœnie Askenazy zg³osi³
postulat, by polscy uczeni
podjêli siê badania „historii
najnowszej”, czyli tej po 1830
r. Do jego czasów traktowano
wydarzenia XIX wieku jako
bie¿¹c¹ politykê.

Szymon Askenazy nie
ograniczy³ swojej pracy jedy-
nie do badañ naukowych. W
styczniu 1918 r., zaj¹³ siê dy-
plomacj¹. W latach 1920-23
by³ ministrem pe³nomocnym i
delegatem rz¹du w Lidze Na-
rodów, a tak¿e delegatem
Polski w sprawie Wilna na
konferencji w Brukseli. By³ dy-
plomatycznym wspó³twórc¹
granic II Rzeczypospolitej.
Ostro atakowany przez prawi-
cê, odszed³ z dyplomacji w
1923. Szymon Askenazy
zmar³ 22 czerwca 1935 r. w
Warszawie. Pochowany zo-
sta³ na cmentarzu ¿ydowskim.

By³ to wielki Polak wyzna-
nia moj¿eszowego.

Imiê jego mia³o zostaæ upa-
miêtnione wielk¹ ulic¹; nieste-
ty, los sprawi³ co innego.

T. Paw³owski
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mini og³oszenia
NAUKA

CHEMIA, matematyka 839-
32-07, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematy-
ki udziela korepetycji 889-73-
54, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, key-

bord 670-31-89, 0502-935-459

NIEMIECKI 0501-215-687
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowo-
czesne, przystêpne ceny. Tar-
gowa 71/10 w podwórzu obok
poczty. 618-83-60, 670-29-
26, 0602-105-672.
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,

ginekolog, chirurg, ortopeda,

dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wê-

dzide³ka) psychiatra, psycho-
log, akupunktura laserem, in-

ternista - badania profilaktycz-

ne, wizyty domowe, bioener-
goterapeuta. Panieñska 4,

tel. 619-52-31

PSYCHOLOG - dzieci i m³o-

dzie¿, 0608-099-452

US£UGI
ABY naprawiæ, odwirusowaæ,
zmodernizowaæ komputer,

zalegalizowaæ, uaktualniæ
oprogramowanie w domu, biu-

rze, faktury VAT 0501-424-191

ABY podzieliæ przewodowo
lub bezprzewodowo dostêp

do Internetu, Neostradê, ka-
blówkê na wiêcej komputerów

w domu, biurze, faktury VAT

0501-424-191

ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, ra-
diowe, satelitarne, solidnie,

gwarancja 665-04-89 lub
0601-867-980

DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16

DOMOFONY, naprawa, mo-
dernizacja, instalacja, konser-
wacja 0502-978-535
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KSIÊGOWA licencja MF,
tanio, dojazd 408-54-54,
0605-554-757
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-

we. 614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12

PIERZEMY dywany, wyk³adzi-
ny, tapicerkê, profesjonalnie

670-08-56, 0605-726-258

POPRAWKI krawieckie i dzie-

wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w

podwórzu,  0501-821-811

PRACOWNIA poprawek kra-
wieckich. Teksana pasa¿
Œwiatowida 49 paw. 33
PRALKI, lodówki, Amica,
Whirpool, Polar itp. solidnie
679-00-57
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki), szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 619-10-67

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57

ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 679-

60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

SPRZEDAM
SPRZEDAM kurtkê mêsk¹
ocieplan¹, skóra ekologiczna,
rozmiar XL 022 870-76-62
SPRZEDAM mozaikê oko³o
10m2 0606-313-134

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natych-
miastowe po¿yczki  pod za-
staw - z³oto, elektronika, sa-
mochód. Korzystne warunki,
ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48

KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalno-
œci 617-46-51
PRZEZIMUJÊ motocykl
614-88-51

WYPO¯YCZALNIA elektro-
narzêdzi - cykliniarki, wiertar-
ki, szlifierki, m³oty ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48.

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

DO wynajêcia wolna ogrze-
wana przestrzeñ magazyno-
wa 200 m2 z ramp¹, ochrona
tel. 675-47-99
NOTARIALNIE du¿y gara¿
murowany ul. Wo³omiñska
0505-307-360, 0602-219-012
WYNAJMÊ kawalerkê,

Tarchomin, nieumeblowa-
na 33,3m2 800z³ + liczniki

022 614-68-15

GASTRONOMIA
SYLWESTER kameralnie.
150 z³/osobê 679-81-06,
0692-600-178
WESELA, chrzciny, imprezy

okolicznoœciowe, catering (obia-

dy domowe z dostaw¹). Tanio,
0692-600-178, 679-81-06

PRACA
KRAWCOW¥ na poprawki
Tarchomin 889-28-11 po 20

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe
�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne

�Parapety

Krzy¿ami Oficerskimi Orde-
ru Odrodzenia Polski prezy-
dent RP odznaczy³  panie za-
s³u¿one dla tej organizacji:
Wac³awê Mielewczyk – sê-
dziê, która od pó³wiecza bez-
p³atnie udziela kobietom po-
rad prawnych; Mariê Norin –
przewodnicz¹c¹ organizacji
warszawskiej, wiceprzewodni-
cz¹c¹ ZG LKP; Alicjê Szel¹-
¿ek – przewodnicz¹c¹ Od-
dzia³u Terenowego LKP w
Wo³ominie.

Za ró¿ne formy wspierania
dzia³alnoœci Ligi Kobiet Pol-
skich podziêkowania otrzyma-
³y zarówno panie, jak panowie,
a wœród nich: Zbigniew Chrza-
nowski, Robert Siudyna, W³a-
dys³aw Mielewczyk, Czes³aw
Kowal, Jacek Onufrowicz.

Obchody 60-lecia mog¹
wzbudziæ zdziwienie osób,
które pamiêtaj¹, ¿e przed
dwoma laty Liga Kobiet Pol-
skich obchodzi³a 90-lecie.
Maria Norin wyjaœnia: w 1913
roku w Królestwie Polskim or-
ganizacja kobieca powsta³a
jako Liga Kobiet Pogotowia
Wojennego, w Galicji – jako
Liga Kobiet Naczelnego Komi-
tetu Narodowego. By³a to or-
ganizacja  niepodleg³oœciowa,
demokratyczna, dzia³aj¹ca na
rzecz równouprawnienia ko-
biet, m.in. przyznania im czyn-
nego i biernego prawa wybor-
czego. Kontynuatork¹ tych
tradycji by³a Liga Kobiet, po-
wo³ana po zakoñczeniu II woj-
ny œwiatowej. Jako jeden z
pierwszych, 25 wrzeœnia 1945
roku, dzia³alnoœæ socjalno-
opiekuñcz¹, spo³eczno-kultu-
raln¹ i wychowawcz¹ podj¹³
Zarz¹d Wojewódzki Ligi Ko-
biet w Warszawie. W 1966
roku zlikwidowano Ko³a Ligi
Kobiet w zak³adach pracy;
dzia³alnoœæ zwi¹zano z miej-

Panowie stanowili zdecydowan¹ mniejszoœæ – 11%. By-
³oby trochê bli¿ej parytetu, gdyby spotkanie  zaszczyci³
burmistrz Pragi Pó³noc, jedna z  42 osób, którym Zarz¹d
G³ówny Ligi Kobiet Polskich przyzna³ Odznakê Honorow¹.
Na uroczystoœci 60-lecia organizacji warszawskiej Ligi Ko-
biet Polskich odznaki wrêcza³a: Apolonia Klepacz - prze-
wodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego LKP.

Panie na pierwszym planie

scem zamieszkania. Zjazd
nadzwyczajny w 1981 roku
przywróci³ nazwê Liga Kobiet
Polskich. Przemiany ustrojo-
we przynios³y likwidacjê jed-
nostek terenowych LKP, ko-
niecznoœæ opuszczenia lokali
i zdobywania podstaw mate-
rialnych na prowadzenie dzia-
³alnoœci. Obecnie przy Zarz¹-
dzie Wojewódzkim LKP funk-
cjonuj¹ oddzia³y w Wo³ominie,
Grodzisku Mazowieckim, Ur-
susie i Warszawie.

Centrum  warszawskich
dzia³añ  Ligi Kobiet Polskich
przenios³o siê na Pragê, na ul.
K³opotowskiego 6, lok. 60. Tu
odbywa³y siê krajowe zjazdy,
tu prowadzono szkolenia z
udzia³em wybitnych specjali-
stów z dziedziny prawa i me-
dycyny, m.in. na temat równo-
œci szans kobiet i mê¿czyzn w
Unii Europejskiej i w Polsce;
prawa rodzinnego; przeciw
przemocy w rodzinie; eduka-
cji zdrowia, m.in. osób niepe-
³nosprawnych. W czasie dy¿u-
rów, pomocy prawnej i psy-
chologicznej kobietom w trud-
nych sytuacjach ¿yciowych
udzielali  m.in. Wies³awa Mie-
lewczyk, Czes³aw Kowal i S³a-
womir Kie³ek. Rocznie udzie-
lano ponad 2 tysiêcy porad.

Zawsze bêd¹ kobiety, któ-
rym trzeba pomóc; zawsze
bêd¹ te, które bêd¹ chcia³y to
robiæ – uwa¿a Maria Norin, od
15 lat przewodnicz¹ca  Zarz¹-
du Wojewódzkiego LKP -. Ro-
mualda Chruszczow, moja po-
przedniczka, ¿artobliwie
ostrzega³a: Marylko, wsiadasz
na kulawego konia. Po³knê-
³am bakcyla, z którego nie
mogê siê wyzwoliæ. Pomog³o
doœwiadczenie z pracy spo-
³ecznej w komitetach rodziciel-
skich i w samorz¹dzie spó-
³dzielni mieszkaniowej, a tak-

¿e dwie kadencje  w radzie
dzielnicy. Uda³o siê zyskaæ
przyjazne podejœcie w³adz sa-
morz¹dowych. Przewodni-
cz¹c¹ Mariê Norin wspar³y ko-
le¿anki z zarz¹dów dzielnico-
wych LKP:  Wanda Staro-
œciak, Alicja Majlert, Magdale-
na Norin-Olchowicz, Krystyna
Gryz, Teresa Jakubowska,
El¿bieta £yszkowska, Miros³a-
wa Gonera, Teofila Wardêga,
Agnieszka Chrzanowska.

W zorganizowaniu  jubile-
uszu pomog³a firma KNOW-
LEGDE sp. z o.o W trakcie
uroczystoœci jej przedstawicie-
le   zaprezentowali projekt
„Ekspresem do wiedzy. Pierw-
sza stacja szkolenie; Druga
stacja zatrudnienie”, wspó³fi-
nansowany ze œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Socjalne-
go. Projekt ten skierowany jest
do kobiet z województwa ma-
zowieckiego, które powracaj¹
na rynek pracy po d³u¿szej
nieobecnoœci na nim; w tym –
dla kobiet, które zamierzaj¹
podj¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ .Zarz¹d Woje-
wódzki LKP w Warszawie jest
partnerem KNOWLEDGE w
realizacji tego projektu.

W styczniu w siedzibie LKP
przy ul. K³opotowskiego 6 lok.
60 rozpocznie siê rekrutacja
na bezp³atne szkolenia-
warsztaty. W wyborze zakre-
su tematycznego pomo¿e do-
radca. Osoby zainteresowane
mog¹ nawi¹zaæ kontakt pod-
czas dy¿urów we wtorki w
godz. 14– 18, tel. 619 57 36.

            K

Szanowni Mieszkañcy
Zielonego Zacisza

Niemniej wa¿ne s¹ relacje s¹siedzkie
przy pozytywnym postrzeganiu
swojego miejsca zamieszkania,

zatem jak najlepszych s¹siadów
zza œciany i tych z budynków

110, 112 i 114 Pañstwu ¿yczê.
A w szczególnoœci ¿yczê zdrowia

i wszelkiej pomyœlnoœci
w 2006 r.,

której przejawem bêdzie
terminowe p³acenie

wszelkich op³at i rachunków.

Zarz¹dca z zespo³em

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego 2006r. ¿yczê wszystkim
mieszkañcom Osiedla
zadowolenia z wyboru w³aœnie
tego miejsca zamieszkania.
Poniewa¿ Œwiêta te maj¹
szczególnie rodzinny charakter,
to wszystkim ¿yczê
bardzo dobrych relacji w rodzinach.

Ci, którzy w ostatni¹ niedzie-
lê odwiedzili Dom Kultury
„Œwit”, po przekroczeniu progu
natknêli siê na... kajak. W do-
datku – ca³y drewniany, praw-
dziwy okaz muzealny! Drugi
kajak – tym razem sk³adany –
znajdowa³ siê na sali widowi-
skowej, gdzie póŸnym wieczo-
rem odby³o siê otwarte spotka-
nie op³atkowe Avetkowego Klu-
bu Kajakowego ku czci Jana
Paw³a II, Avetek i wszystkich
pozosta³ych chórów Fundacji
Ave. Uroczystoœæ zaszczyci³
swoj¹ obecnoœci¹ prof. Andrzej
Zieliñski, wiolonczelista, wyk³a-
dowca AMiFC w Warszawie
oraz Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w rz¹dzie Je-
rzego Buzka, który p³ywa³ z
ksiêdzem, biskupem i kardyna-
³em Karolem Wojty³¹ (nazywa-
nym przez m³odzie¿ „Wuj-
kiem”) na kajakach.

Opowieœæ profesora, niezwy-
kle osobista, emocjonalna i
przejmuj¹ca, ukaza³a Karola
Wojty³ê nie tylko jako wielkiego
mi³oœnika sportu i przyrody, ale
nade wszystko jako wybitnego
duszpasterza i przyjaciela.
Swojemu „Œrodowisku”, które-
go pocz¹tki siêgaj¹ 1949 roku
(a wszystko zaczê³o siê – o dzi-
wo - tak jak w przypadku Mu-
zycznej Rodziny Ave od chóru!),
pozosta³ wierny do koñca ¿ycia,
tak¿e jako Jan Pawe³ II (wielo-
krotnie podczas spotkañ powta-
rza³: „Wujek zawsze pozostanie
Wujkiem”). By³ doradc¹ w za-
sadniczych wyborach ¿ycio-

wych m³odych krakowskich stu-
dentów, udziela³ im œlubów,
chrzci³ dzieci, odwiedza³ w do-
mach, wspiera³ – zarówno du-
chowo jak i materialnie - w trud-
nych sytuacjach ¿yciowych.
Pamiêta³ o rocznicach œlubu,
imieninach, urodzinach – tele-
fonowa³, wysy³a³ listy, odprawia³
Msze œwiête, depeszowa³; za-
wsze znajdowa³ czas, czego
najwymowniejszym przyk³a-
dem jest fakt, i¿ w dniu swoje-
go ingresu kardynalskiego
udzieli³ œlubu Magdalenie Piku-
le i Andrzejowi Zieliñskiemu,
którzy w podró¿ poœlubn¹ po-
jechali na... kajaki z Wojty³¹! W
okresie karnawa³u jako kardy-
na³ organizowa³ dla drugiego
pokolenia „Œrodowiska” kinder-
bale w pa³acu arcybiskupów
krakowskich, co roku te¿ przy-
je¿d¿a³ na kilka dni na kajaki.
Raz jako biskup wraca³ poci¹-
giem z Mazur do Krakowa w...
mokrym dresie, poniewa¿ tu¿
przed zakoñczeniem sp³ywu
mia³ wywrotkê. Ka¿dy z ponad
setki m³odych ludzi, a tak¿e ich
dzieci i wnukowie, którzy ze-
tknêli siê z Karolem Wojty³¹
podkreœla, ¿e by³ to los na lote-
rii ¿ycia. Oczywiœcie – jak za-
znaczy³ prof. Zieliñski - wygra-
na zale¿a³a od w³asnej pracy i
umiejêtnego wykorzystania
daru obcowanie ze œwiêtym.

Uczestnicy niedzielnego
spotkania mieli okazjê dotkn¹æ
tak¿e wios³a, u¿ywanego
przez Karola Wojty³ê zarówno
do p³ywania, jak i odprawiania

polowych Mszy œw., a tak¿e
zobaczyæ dedykacjê w Piœmie
Œwiêtym (podpisan¹ „Wujek”),
ofiarowanym prof. Zieliñskie-
mu podczas jednej z „¿ycio-
wych rozmów”.

Avetkowy Klub Kajakowy ku
czci Jana Paw³a II (AKK JPII),
powo³any do istnienia przy
Fundacji AVE przez Chór Avet-
ki z P³ud, to pierwsza w Polsce
formacja nawi¹zuj¹ca do dusz-
pasterstwa kajakowego Karo-
la Wojty³y. Organizowane s¹
pielgrzymki kajakowe, rekolek-
cje na wodzie, a tak¿e sp³ywy
rekreacyjne. We wspó³pracy z
Bródnowskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku powsta³a tak-
¿e kajakowa sekcja seniora, li-
cz¹ca ponad 40 cz³onków.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia wydano kalendarz
œcienny ze zdjêciami z klubo-
wych sp³ywów zrealizowanych
w 2004 i 2005 roku. Przy ka¿-
dym zdjêciu umieszczono tak-
¿e cytat z nauczania Jana Pa-
w³a II. Wydawnictwo stanowi
znakomity prezent pod choin-
kê. Dochód ze sprzeda¿y zo-
stanie przeznaczony na reali-
zacjê projektu sp³ywów dla
dzieci z domów dziecka. Ka-
lendarze mo¿na zamawiaæ
pod numerami telefonów 0-
600-495-970, 022 614-87-53,
cena 7 z³. AKK JP II dysponu-
je tak¿e ksi¹¿k¹ „Zapis drogi”
ze wspomnieniami uczestni-
ków kajakowych wypraw z
Karolem Wojty³¹.

Z kolei piêæ pierwszych
osób, które zatelefonuj¹ do
Redakcji NGP, otrzyma kalen-
darz AKK JPII w prezencie.

Kajakowy op³atek

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17
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Prosto z mostu

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

     tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Ka¿da w³adza, pozbawiona
spo³ecznej kontroli, ulega de-
grengoladzie. W ka¿dym sys-
temie demokratycznym istnie-
je trójpodzia³ w³adzy na usta-
wodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹-
downicz¹, na któr¹ nak³ada siê
tak zwana czwarta w³adza, czy-
li media informuj¹ce opiniê pu-
bliczn¹ o poczynaniach wy¿ej
wymienionych. Swoje felietony
w NGP traktujê jako s³u¿bê w
czwartej w³adzy na rzecz
umacniania demokracji, stara-
j¹c siê ukazywaæ, jak monopol
monopartii mo¿e w III, a tak¿e
IV RP, powodowaæ patologie
w³adzy. W poprzednim nume-
rze NGP ukaza³em mechanizm
podporz¹dkowania sobie przez
burmistrza Pragi Pó³noc Ro-
berta Sosnowskiego - cz³onka
Rady Politycznej PiS, repre-
zentanta wa¿nej si³y politycz-
nej w Rzeczypospolitej aktual-
nie sprawuj¹cej w nim niepo-
dzieln¹ w³adzê - radnych tej
dzielnicy wybranych z ró¿nych
list wyborczych od LPR po lo-
kaln¹ Wspólnotê Samorz¹-
dow¹. Mechanizm jest prosty i
prymitywny. Praca i przywileje
dla lojalnych. Wykluczenie i
odwo³anie dla buntowników i
przeciwników politycznych. Ta-
kiej tresurze od d³u¿szego cza-
su poddawani s¹ radni Warsza-
wy i radni Pragi. Przyk³ady?
Proszê bardzo. By³y prezydent
Warszawy - Wojciech Kozak i
obecnie by³y polityk PO przez
krótki czas w opozycji do pre-

Patologia w³adzy
Prezydentowi elektowi Lechowi Kaczyñskiemu

do sztambucha
zydenta Kaczyñskiego prêdko
opuœci³ szeregi swojego ugru-
powania i przesta³ byæ w opo-
zycji w momencie, gdy zarz¹-
dzany przez niego klub koszy-
karski Polonia uzyska³ wspar-
cie finansowe spó³ek miejskich
bêd¹cych w gestii ratusza. Na
Pradze Pó³noc dzia³ania pro-
wadzone s¹ mniej finezyjne.
Radny LPR Mioduszewski do-
magaj¹cy siê - byæ mo¿e z ra-
cji wyboru na radnego - przy-
dzia³u mieszkania komunalne-
go (po nag³oœnieniu tej sprawy
przez media) uzyska³ jedynie
etat w Zarz¹dzie Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami i od
tej pory wiernie wspiera poczy-
nania burmistrza Sosnowskie-
go. Ostatnio jest nawet kandy-
datem na przewodnicz¹cego
Komisji Bud¿etu Rady Dzielni-
cy Praga Pó³noc. Dlaczego bo-
wiem nie mia³by otrzymaæ no-
wego tytu³u do urzêdu, wszak
Mickiewicz ju¿ pisa³, i¿ „szlach-
cic bez urzêdu jest jak pies bez
ogona”. Radnemu Mioduszew-
skiemu z racji przejœcia do PiS,
mimo ¿e daleko mu do sarma-
ty - tytu³ i urz¹d przys³uguje -
podobnie jak jego kompanom.
Radny Baranowski, tak¿e pra-
cownik ZGN, zosta³ przewod-
nicz¹cym komisji bezpieczeñ-
stwa, komisji, która do swojej
dyspozycji nie ma nawet z³o-
tówki; radny Wachowicz prze-
wodniczy radzie dzielnicy. Kto
za to p³aci? Niestety my, jako
podatnicy, bo o ile z tytu³ami nie
wi¹¿¹ siê ¿adne apana¿e, to z
etatami niestety tak. W ostat-
nim felietonie pisa³em i teraz to
przypominam - posady w jed-
nostkach samorz¹dowych ma
siedmioro radnych z 12-osobo-
wego klubu radnych PiS lub ich
potomkowie. Wspomnia³em
tak¿e o polityce prorodzinnej
burmistrza dzielnicy. Wkrótce
otrzyma³em e-mail, który po-
g³êbia moja wiedzê w tym te-
macie; wynika z niego bowiem,
i¿ zatrudnienie w Domu Kultu-
ry Praga otrzyma³a tak¿e te-
œciowa naszego burmistrza.

Teraz przyk³ady odwrotne.
Radna Kowalska, wybrana z
list PiS, po nag³oœnieniu niepra-
wid³owoœci w zwi¹zku z poczy-
naniami urzêdników rekomen-
dowanych z tej partii, zostaje
odwo³ana z funkcji przewodni-
cz¹cej komisji mieszkaniowej.
Wczeœniej spotka³o to radn¹
Jurczyñsk¹ z SLD, która
oœmieli³a siê mieæ w³asne zda-
nie w sprawie gabinetów sto-
matologicznych w pó³nocno-
praskich placówkach oœwiato-
wych i walczyæ o ich utrzyma-
nie. W ten klimat wpisuje siê to,
co ostatnio spotka³o by³e prze-
wodnicz¹ce rady - Jarzêbsk¹ i
komisji bud¿etu - D¹browsk¹ z
PO, bowiem ta partia ju¿ nie
jest potrzebna PiS do wspó-
³rz¹dzenia na Pradze.

Zatrudnienie cz³onków PiS
lub ich rodzin z w³asnego po-
dwórka nie jest tylko domen¹
pó³nocnopraskiego samorz¹-
du. Pracuj¹ w nim tak¿e radni
bratniej gminy Targówek na
czele z lokalnym liderem by³ej
AWS, a obecnie PiS Jerzym
Raczyñskim. Warto równie¿
przypomnieæ o innych radnych
Targówka jak radny Mamaj z
LPR zatrudnionych tak¿e do
dziœ na Pradze Pó³noc w ZGN.

Ta jednostka staje siê prze-
chowalni¹ wszystkich politycz-
nych spadochroniarzy.

Nasuwa siê pytanie zasad-
nicze: czym zrewan¿owali siê
dzia³acze PiS z Targówka, a
konkretnie jej burmistrz Gron-
kiewicz, wobec burmistrza
Roberta Sosnowskiego, które-
go miêdzy innymi ¿ona Edyta
jako radna dzielnicy Targówek

nadzoruje jego dzia³alnoœæ.
Gronkiewicz to fajny ch³op - ro-
zumie problemy kolegów pod
warunkiem, ¿e ci rozumiej¹
jego k³opoty. W zamian za za-
trudnienie kilku swoich rad-
nych w ZGN Praga Pó³noc
oraz swojej w³asnej ¿ony (bê-
d¹cej wówczas w stanie b³o-
gos³awionym, czyli w ci¹¿y) w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
Praga Pó³noc, Gronkiewicz
³askawie przyj¹³ do pracy jed-
no dzieciê z rodziny radnych
PiS Jeznaków.

Dobre serce wobec kolegów
radnych z PiS i nie tylko, nie
uchroni³o burmistrza Sosnow-
skiego przed:

- zawiadomieniem o podej-
rzeniu pope³nienia przestêp-
stwa z powodu zawierania d³u-
goterminowych umów zleceñ
bez koniecznoœci dokumento-
wania wykonania przedmiotu
umowy tj. przestêpstwa okre-
œlonego w art. 296 par 2 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny.

- zawiadomieniem o naru-
szeniu dyscypliny finansów pu-
blicznych za zawarcie d³ugo-
terminowych umów zleceñ,
czym przekroczy³ upowa¿nie-
nia do dokonywania wydatków
ze œrodków publicznych, oraz
zawar³ te umowy o ³¹cznej
wartoœci 122 000 z³ z wyko-
nawcami, którzy nie zostali
wybrani w trybie okreœlonym w
przepisach o zamówieniach
publicznych, co narusza miê-
dzy innymi art. 32 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówieñ publicznych
i stanowi czyn okreœlony w art.
11 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt
1 ustawy dnia 17 grudnia 2004
odpowiedzialnoœæ za narusze-
nie dyscypliny finansów pu-
blicznych. Artyku³ 11 ust. 1 i
artyku³ 14 ust. 1 prawa zamó-
wieñ publicznych burmistrz
Sosnowski naruszy³ tak¿e w
dwóch innych przypadkach.

Takie wnioski sformu³owane
zosta³y po kontroli prowadzo-
nej przez merytoryczny wy-
dzia³ urzêdu miasta. Sprawê
bada prokuratura.

Koñcowa konkluzja jest pro-
sta. „Pomagaj¹c” w ten sposób
partyjnym kolegom burmistrz
Sosnowski przed³o¿y³ interesy
partyjne PiS ponad interesy
Pragi Pó³noc. Byæ mo¿e, z
tego powodu czuje siê bezkar-
ny lub ponad prawem. Szczy-
tem w tej ca³ej sytuacji jest
bowiem to, i¿ jeden z benefi-
cjentów umów, za które bur-
mistrz Sosnowski ma zarzuty,
Kazimierz Konopko, zosta³
w³aœnie niedawno przez niego
namaszczony na funkcjê wice-
burmistrza Pragi.

PS. Targanie tygrysa za
w¹sy musi siê prêdzej czy póŸ-
niej Ÿle skoñczyæ.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Corocznej „Informacji o sta-
nie konta w ZUS” nie warto
chowaæ do szuflady bez
sprawdzenia. Jeœli myœlimy o
tym, aby emeryturê otrzymaæ
dok³adnie tak¹, jak¹ sobie wy-
pracujemy - analizê informacji
z ZUS zawsze rozpoczynamy
od pytania, czy nasze dane
osobowe, czyli  imiê i nazwi-
sko, PESEL i NIP zosta³y po-
dane prawid³owo. Je¿eli wy-
stêpuje b³¹d – pytamy p³atni-
ka, który rozlicza³ sk³adki za
dany rok (np. zak³ad pracy),
jakie dane zg³osi³ do ZUS. Je-
œli zg³osi³ b³êdne dane – do-
magamy siê ich skorygowania,
bo jest to jego obowi¹zek. Je-
œli przekaza³ do ZUS prawid³o-
we dane – zg³aszamy reklama-
cjê w ZUS, okazuj¹c odpo-
wiednie dokumenty (np. do-
wód osobisty z numerem PE-
SEL czy decyzjê urzêdu skar-
bowego o nadaniu NIP). Je¿eli
w danym roku sk³adki op³aca-
³o kilku p³atników – sprawdza-
my u wszystkich. W ten sam
sposób postêpujemy, gdy wy-
stêpuje b³¹d w adresie, ale je-
¿eli sami sk³adamy reklamacjê
do ZUS – nie musimy tego ro-
biæ osobiœcie, wystarczy wy-
s³anie pisma.

Sprawdzenie drugiej czêœci
informacji, czyli danych o na-
szych sk³adkach wymaga wy-
korzystania raportów miesiêcz-
nych, otrzymanych od p³atnika
(np. na formularzu ZUS RMUA

wystawionym przez pracodaw-
cê). Dla osoby, która nie jest
cz³onkiem OFE, sprawdzenie
to jest bardzo proste. Suma
sk³adek na ubezpieczenie
emerytalne (trzeba uwa¿aæ,
aby nie pomyliæ z innymi rodza-
jami ubezpieczenia, np. rento-
wym), wykazanych we wszyst-
kich miesiêcznych raportach od
p³atników (np. ZUS RMUA) za
dany rok musi byæ taka sama
jak na rocznej informacji otrzy-
manej z ZUS.

Je¿eli dana osoba  jest cz³on-
kiem OFE, sumê sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne wy-
kazanych we wszystkich mie-
siêcznych raportach (np. ZUS
RMUA) za dany rok nale¿y po-
mno¿yæ przez 0,626025 i
sprawdziæ, czy otrzymany wy-
nik jest zgodny z tym, co zosta-
³o zarejestrowane przez ZUS.

Je¿eli przy sprawdzeniu po-
jawi¹ siê nam kilkugroszowe
ró¿nice, to nie ma powodu do
zdenerwowania, gdy¿ wyni-
kaj¹ one z zaokr¹gleñ.

Je¿eli jednak stwierdzamy,
¿e w informacji z ZUS nie s¹
wykazane wszystkie sk³adki
lub wykazane kwoty sk³adek s¹
nieprawid³owe, trzeba zg³osiæ
do p³atnika sk³adek na piœmie
wniosek o sprostowanie prze-
kazanych przez niego do ZUS
danych dotycz¹cych naszych
sk³adek. Taki wniosek musi byæ
rozpatrzony przez p³atnika w

ci¹gu 60 dni. Po jego rozpatrze-
niu p³atnik musi poinformowaæ
nas na piœmie o sposobie roz-
patrzenia wniosku.

Je¿eli stwierdzi swój b³¹d –
jest obowi¹zany go naprawiæ,
kieruj¹c do ZUS odpowiednie
dokumenty. Ma na to 30 dni, li-
cz¹c od daty przekazania nam
informacji o sposobie rozpa-
trzenia wniosku. Jeœli nato-
miast p³atnik (np. pracodawca)
stwierdzi, ¿e nie pope³ni³ b³ê-
du b¹dŸ te¿ p³atnik przesta³ ju¿
istnieæ (np. likwidacja zak³adu
pracy) – musimy zwróciæ siê do
w³aœciwej wed³ug miejsca za-
mieszkania jednostki ZUS z
reklamacj¹. Reklamacje te
mog¹ byæ przekazywane do
ZUS b¹dŸ na formularzu ZUS
ZRU, który jest dostêpny w ka¿-
dej jednostce terenowej ZUS
oraz na stronie internetowej
ZUS lub te¿ w formie dowolnie
sformu³owanego pisma.

Poniewa¿ nasza reklamacja
dotyczy braku sk³adek lub nie-
prawid³owej wysokoœci sk³adek,
do reklamacji nale¿y do³¹czyæ:

- dokumenty potwierdzaj¹ce
wysokoœæ podstawy wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie eme-
rytalne (np. kopie ZUS RMUA),

- kopiê otrzymanej od p³at-
nika sk³adek (np. pracodawcy)
informacji o sposobie rozpa-
trzenia naszego wniosku o
sprostowanie danych, lub
oœwiadczenie osoby sk³adaj¹-
cej reklamacjê, ¿e p³atnik od-
mówi³ wydania powy¿szych
dokumentów lub ¿e p³atnik
sk³adek ju¿ nie istnieje.

Reklamacjê mo¿na przes³aæ
za poœrednictwem poczty lub
z³o¿yæ bezpoœrednio w jedno-
stce ZUS.

Autor jest wspó³twórc¹ no-
wego systemu emerytalnego,
od wielu lat zajmuje siê proble-
matyk¹ ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, by³ ministrem polityki
spo³ecznej.

Krzysztof Pater radzi

Reklamacje w ZUS

Id¹ œwiêta, czas napisaæ
pozytywnie o Lechu Kaczyñ-
skim. Coœ przecie¿ pozostawi³
po sobie prezydent, który rz¹-
dzi³ naszym miastem przez
trzy lata, o trzy miesi¹ce d³u-
¿ej ni¿ tak krytykowany przez
niego Pawe³ Piskorski.

Lech Kaczyñski przeprowa-
dzi³ urz¹d miasta przez zmianê
ustrojow¹ wynikaj¹c¹ z wejœcia
w ¿ycie nowej ustawy. Ale...
scalenie trzech urzêdów: Gmi-
ny Warszawa-Centrum, Powia-
tu Warszawskiego i ówczesne-
go Miasta Sto³ecznego Warsza-
wy by³oby obowi¹zkiem ka¿de-
go prezydenta wybranego w li-
stopadzie 2002 r. Z trzech ist-
niej¹cych wydzia³ów kultury na-
le¿a³o utworzyæ jeden, z trzech
wydzia³ów kadr nale¿a³o utwo-
rzyæ jeden itd. Wydzia³ów po-
winno byæ po prostu trzy razy
mniej. Wykorzystuj¹c propagan-
dowy efekt zmniejszenia liczby
wydzia³ów Kaczyñski utworzy³
tymczasem sporo ca³kiem no-
wych, w tym s³u¿¹ce obs³udze
jego osoby: biuro prasowe, biu-
ro prezydenta, gabinet prezy-
denta i zespó³ doradców prezy-
denta. Dziêki temu pomiêdzy
2003 a 2005 rokiem wydatki na
administracjê wzros³y w War-
szawie o ponad 125 milionów
z³, czyli o jedn¹ czwart¹.

Lech Kaczyñski doprowa-
dzi³ do budowy Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. To
jedyna du¿a inwestycja, która
po nim zostanie w Warszawie.
Du¿a nie w sensie material-
nym, gdy¿ Muzeum umiesz-
czone w zaadaptowanym
gmachu zbyt wielkich nak³a-
dów nie wymaga³o, lecz ze
wzglêdu na jego znaczenie
nawet w wymiarze miêdzyna-
rodowym. Ale... mimo solen-
nych obietnic sk³adanych kom-
batantom, Kaczyñski budowy
Muzeum do dziœ nie ukoñczy³.

Lech Kaczyñski zwiêkszy³
zdolnoœæ kredytow¹ Warszawy
poprzez wprowadzenie pieniê-
dzy dzielnicowych Zak³adów
Gospodarowania Nieruchomo-
œciami do bud¿etu miasta, w su-
mie ponad 500 milionów z³. Ta
operacja uporz¹dkowa³a przy
okazji stan prawny finansów
miejskich. Ale... dla nastêpców
Kaczyñskiego jest kuku³czym
jajem. Zwiêkszenie bud¿etu
spowoduje bowiem w kolejnych

Felieton wigilijny
latach wzrost tzw. janosikowe-
go, czyli op³aty wyrównawczej,
jak¹ w Polsce bogate gminy
p³ac¹ na rzecz gmin maj¹cych
ni¿sze dochody na g³owê
mieszkañca. Warszawa straci w
ten sposób 45 milionów z³.

Najwiêkszym osi¹gniêciem
Lecha Kaczyñskiego jest witry-
na internetowa miasta. Przej-
rzysta, ³adna, z ogromn¹ liczb¹
informacji. Ale... obok spraw
wa¿nych dla interesantów
umieszczane s¹ na niej czêsto
materia³y polityczne, takie jak
informacje o wynikach sonda-
¿y. Pojawi³ siê nawet apel o
udzia³ w telewizyjnym g³oso-
waniu audiotele „Linii Specjal-
nej” z udzia³em prezydenta.

Poza tym, przez trzy lata
miasto siê nie zawali³o, nie roz-
sypa³o, a pozatrudniani w ra-
tuszu krewni i znajomi nauczyli
siê trochê samorz¹du. Mam
jednak nadziejê, ¿e mieszkañ-
cy Warszawy przez te trzy lata
nauczyli siê, jakimi kryteriami
kierowaæ siê przy wyborze ko-
lejnego prezydenta.

Maciej Bia³ecki

radny woj. nazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

Panna m³oda na wydaniu
15 grudnia w Klubie „Podgrodzie” uroczyœcie obchodzono jubile-
usz 10-lecia  gazety spó³dzielczej „Nasze Bródno” .”Gazeta jest
rzeczownikiem rodzaju ¿eñskiego, a skoro tak, to jesteœmy jak
panna na wydaniu - chcemy siê podobaæ! Oczywiœcie, treœci¹
nie strojem” – powiedzia³ redaktor naczelny Jerzy Kochañski. Uho-
norowano laureatów V konkursu fotograficznego gazety, na któ-
ry 23 autorów nades³a³o 219 prac. Nagrodzone zdjêcia mo¿na
ogl¹daæ do 15 stycznia  w Klubie przy ul. Krasnobrodzkiej 11.

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI

tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

ul. Brechta 9

i przysz³ym klientom
zdrowych,

weso³ych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia

i szczêœliwego
Nowego Roku

¿yczy
wszystkim
obecnym
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04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

Warszawa, Bo¿e Narodzenie 2005 r.

„Panie, zostañ z nami …”
£k 24, 29

W Œwiêta Narodzenia naszego Pana,
prze¿ywaj¹c radoœæ p³yn¹c¹ z Betlejemskiej Groty,
sk³adam Redakcji i wszystkim Czytelnikom „Nowej
Gazety Praskiej” najserdeczniejsze ¿yczenia.

S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o
miêdzy nami – radujmy siê Bo¿¹ obecnoœci¹
w tym szczególnym czasie Œwi¹t.

Niech Chrystus - S³owo Wcielone - pozostaj¹cy
wœród nas w Eucharystii, otacza swoj¹ opiek¹,
obdarza mi³oœci¹ i nadziej¹ na Nowy 2006 Rok.

£¹czê dar modlitwy,

                                          + S³awoj Leszek G³ódŸ

Prawie 80 szkó³ i przedszkoli wziê³o udzia³ w konkursie na
kartkê œwi¹teczn¹ dla chorych. Jest to jeden z konkursów maj¹-
cych na celu uwra¿liwienia na potrzeby ludzi cierpi¹cych. W
okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia coraz wiêcej osób jedynie
czeka na prezenty, zapominaj¹c o tym, ¿e prawdziwe szczêœcie
jest w dawaniu. Dzieci du¿o ³atwiej nauczyæ radoœci z obdaro-
wywania innych.

Konkurs rozstrzygniêty

Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

map Kwatermistrzostwa Gene-
ralnego Wojska Polskiego.
Zmiana orientacji z zachodniej

na pó³nocn¹ jest wa¿na, bo-
wiem w znacznym stopniu u³a-
twia porównanie ze wspó³cze-
snymi mapami topograficzny-
mi. Zwraca uwagê bogata treœæ
topograficzna mapy: dok³adnie
przedstawiono ukszta³towanie
terenu, wsie i osady, uk³ady ko-
munikacyjne oraz nazewnic-
two.

Jako trzeci przyk³ad obrazu
terenów Bia³o³êki na mapie
prezentujemy ju¿ bli¿szy nam
Fotoplan regionalny okolic
Warszawy z 1931-1932 r. w
skali 1 : 10 000. Stanowi on
typ mapy, wykonanej metod¹
fotogrametrii lotniczej. Idea ta-
kiego ujêcia kartograficznego
pojawi³a siê w Warszawie pod-
czas prac nad projektem Pla-
nu Regulacyjnego Miasta Sto-
³ecznego Warszawy w roku
1926. Fotoplan miejski sta³ siê

z czasem wa¿nym elementem
dokumentacji planistycznej
w³adz miejskich. Dostarcza³ w
miarê szybko dok³adnego ob-
razu terenu, wyprzedzaj¹c
znacznie sporz¹dzanie planów
metod¹ pomiarow¹. Fotoplan
przedstawia Tarchomin i ulicê
Modliñsk¹.

Trzy zaprezentowane mapy
– trzy ró¿ne metody wykona-
nia, przy pomocy busoli, trian-

Bia³o³êka na starych mapach
gulacji i wreszcie fotografii lot-
niczej. Tak w ci¹gu wieków
zmienia³a siê technika a wraz
z ni¹ metody kartografii. Mapy

topograficzne doskonalono
wraz z doskonaleniem przyrz¹-
dów i technik pomiarowych
oraz reprodukcyjnych (mie-
dzioryt, litografia, offset). Treœæ
map tak¿e ulega³a zmianom.
Pojawiaj¹ siê nowe drogi, prze-
prawy przez rzekê, wreszcie li-
nie kolejowe. Mimo to, mapy
topograficzne WIG i fotoplan
regionu warszawskiego sprzed
II wojny œwiatowej pokazuj¹
tereny dzisiejszej dzielnicy
jeszcze w niewielkim stopniu
zmienione i przekszta³cone.

Obraz ten niewiele siê ró¿ni
od przedstawionego na ma-
pach z XVIII i XIX wieku. W za-
sadzie jedynie uk³ad komunika-
cyjny, który wyznacza³ pierwot-
nie goœciniec, a nastêpnie trakt
pocztowy i wreszcie szosa mo-
dliñska, ulega³ pewnym mody-
fikacjom i przekszta³ceniom.

Pierwotne ci¹gi komunikacyj-
ne wschód-zachód (Bródno-
Tarchomin-M³ociny), zwi¹zane
z przeprawami na Wiœle, stra-
ci³y na znaczeniu na rzecz
g³ównej trasy komunikacyjnej
pó³noc-po³udnie (Warszawa-
Modlin). Przez tereny dzisiej-
szej dzielnicy Warszawa-Bia-
³o³êka w XIX wieku prowadzi³
drugi, obok traktu brzeskiego,
najwa¿niejszy ci¹g komunika-

cyjny prawobrze¿nej czêœci
doliny Wis³y. Uleg³ on wzmoc-
nieniu poprzez zbudowanie
pod koniec XIX w. linii kolei
Nadwiœlañskiej (Odessa-
Gdañsk). Do czasów prawie
wspó³czesnych przetrwa³ nie-
zmieniony dawny uk³ad osad-
niczy. Dopiero w okresie powo-
jennym zaczê³y pojawiaæ siê
istotne zmiany przestrzenne,
takie jak Kana³ ̄ erañski, dziel-
nica przemys³owa w rejonie
Ró¿opola czy dzielnice miesz-
kaniowe Tarchomin i Nowo-
dwory. To w³aœnie one wyzna-
czy³y kierunek dalszego roz-
woju przestrzennego Dzielnicy
Warszawa-Bia³o³êka.

W ustaleniu g³ównych kie-
runków rozwoju dzielnicy po-
magaj¹ równie¿ stare mapy.
Jak twierdzi burmistrz  Jerzy
Smoczyñski, nie s³u¿¹ one tyl-
ko pog³êbianiu wiedzy o prze-
sz³oœci, ale te¿ pomagaj¹ roz-
strzygaæ w wielu spornych
kwestiach, jak np. poprowa-
dzenie nowej ulicy. S¹ Ÿród³em
historii i jednoczeœnie inspi-
racj¹ koncepcji planistycznych.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 5

- Badanie wykonane tym
aparatem pozwala na rozwia-
nie wielu w¹tpliwoœci – mówi dr
Pawe³ Mielnik, ginekolog-po-
³o¿nik, a jednoczeœnie specja-
lista ultrasonografii. – Mo¿na
np. stwierdziæ ju¿ w 12 tygodniu
ci¹¿y, ¿e pêpowina, która po-
winna byæ 3-naczyniowa, ma
jedynie 2 naczynia. Jest to
wskazaniem do wykonania
echa serca u p³odu, by zapo-

Ile kosztuje, tyle jest wart
biec ewentualnym chorobom
serca po urodzeniu. Bardzo
istotne jest te¿ to, ¿e u pacjen-
tek ze znaczn¹ tusz¹ mo¿na
wykonaæ miarodajne badanie
– wysoka rozdzielczoœæ apa-
ratu wyklucza b³êdy.

Ju¿ w 12-14 tygodniu ci¹¿y
mo¿liwe jest stwierdzenie wad
wrodzonych, takich jak bez-
czaszkowoœæ, rozszczep krê-
gos³upa, mo¿na te¿ oceniæ

dokoñczenie ze str. 1 tzw. fa³d karkowy, co stanowi
przes³ankê np. do podejrzewa-
nia choroby Downa. W porê
wtedy mo¿na przeprowadziæ
inne, bardziej inwazyjne bada-
nia. Aparat pokazuje obraz
trójwymiarowy, z mo¿liwoœci¹
wydrukowania go lub zapisa-
nia na p³ycie.

Obecnie z aparatu korzy-
staj¹ pacjentki oddzia³u zarów-
no ginekologii i po³o¿nictwa,
jak i punktu konsultacyjnego.
Rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ
wprowadzenia odp³atnych ba-
dañ dla pacjentek spoza szpi-
tala. Ich cena by³aby bardzo
konkurencyjna. Znane jest bo-
wiem wœród lekarzy powiedze-
nie, ¿e aparat USG wart jest
tyle, ile kosztuje. W wielu ga-
binetach prywatnych s¹ ju¿
aparaty USG. Z regu³y jednak
s¹ to urz¹dzenia doœæ proste,
z których wyniki nie do koñca
s¹ wiarygodne. Bywa, ¿e pro-
wadzi to do dramatów.

Oœrodek Hospicjum Domowe ul. Tykociñska 27/35,
tel. (0-22) 679-67-00

Oto niektóre z nagrodzonych prac.


