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NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

5

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹

bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady

protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który

mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty

domowe (tel. 22 392 76 19).

Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych

i akcesoriów firmy Oticon.

Zbadaj s³uch

Z tym og³oszeniem badanie s³uchu

i konsultacja protetyka gratis!

W grudniu specjalna oferta

na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Maj¹c pe³n¹ œwiado-

moœæ, ¿e czas Pañskiego

urzêdowania jest bardzo

krótki i ¿e zapewne pracy

jest bardzo wiele, chcia³am

zapytaæ, czy dokona³ Pan

ju¿ wstêpnego rozpoznania

sytuacji dzielnicy?

- Rzeczywiœcie, czasu nie

mia³em zbyt wiele, dni s¹

wype³nione prac¹; dziœ na

przyk³ad mam zupe³nie zwa-

riowany dzieñ, jutro te¿ wiele

obowi¹zków, ale zdawa³em

sobie sprawê, podejmuj¹c siê

tego odpowiedzialnego zada-

nia, ¿e tak w³aœnie bêdzie.

Wstêpnego rozpoznania po-

trzeb dzielnicy dokona³em ju¿

w momencie, kiedy dowie-

dzia³em siê, ¿e mam szansê

zostaæ burmistrzem Bia³o³ê-

ki i oczywiœcie dokonujê go

ca³y czas, ju¿ po wyborze na

tê funkcjê.

I jakie s¹ konkluzje? Czy

Pañskie zarz¹dzanie dziel-

nic¹ bêdzie kontynuacj¹

dokonañ poprzednika, Jac-

ka Kaznowskiego, czy te¿

czekaj¹ nas rewolucyjne

zmiany?

- W niektórych dziedzinach

z pewnoœci¹ bêdzie to konty-

nuacja. Wiem, jakie s¹ prio-

rytety Bia³o³êki: rozwój bazy

oœwiatowej, czyli budowa pla-

cówek oœwiatowych, zarów-

no szkó³, jak i przedszkoli.

Diagnoza dla Bia³o³êki na

najbli¿sze lata, to dynamicz-

ny rozwój i permanentny

wzrost iloœci mieszkañców, a

co za tym idzie - rosn¹ca licz-

ba dzieci w wieku przedszkol-

nym i szkolnym, zjawisko

charakterystyczne dla m³o-

dych dzielnic. Tym wszystkim

Kontynuacja

i zmiany
W nieca³e dwa tygodnie po wyborze na funkcjê bur-

mistrza dzielnicy Bia³o³êka, o priorytetach i zadaniach

na przysz³oœæ rozmawiamy z Adamem Grzegrzó³k¹.

Weso³a Nowina

w Betlejem
Ju¿ nied³ugo Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. W domach

rozb³ysn¹ choinki, a w koœcio³ach pojawi¹ siê bo¿onaro-

dzeniowe szopki. Nie ma dziœ innego œwiêta, które tak

jednoczy ludzi, przekraczaj¹c podzia³y religijne i kultu-

rowe. Dwa tysi¹ce lat od wydarzeñ w Betlejem, nawet nie-

chrzeœcijanie kochaj¹ szopki, kolêdy i opowieœci o naro-

dzinach Jezusa. Dlaczego przyjœcie na œwiat tego dziec-

ka, po³o¿onego przez matkê w ¿³óbku dla zwierz¹t, wy-

war³o taki wp³yw na nasze ¿ycie?

Przyjrzyjmy siê raz jeszcze miejscu, w którym siê to

wszystko dzia³o, œwiadkom wydarzeñ – bohaterom,

nazwijmy to „drugiego planu”, a tak¿e tym, którzy spisali

je dla potomnych. O Ewangeliach Dzieciñstwa, Betlejem,

o pasterzach i magach oraz o symbolicznej wymowie

darów, które ze sob¹ przynieœli rozmawiamy z ks. dr

Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a NMP Matki Piêknej

Mi³oœci w Tarchominie.

Ministerstwo Œrodowiska,

chc¹c zaoszczêdziæ na ekra-

nach, stawianych gdzie po-

padnie, obni¿y³o normy do-

puszczalnego ha³asu. Na

zorganizowanej dzieñ wcze-

œniej konferencji przedstawia-

no optymistyczny raport, uka-

zuj¹cy spodziewane dziêki tej

zmianie oszczêdnoœci finan-

sowe pañstwa. Nikt w mini-

sterstwie nie zauwa¿y³ jed-

nak, ¿e poprawie uleg³y w ten

sposób tylko statystyki. Oby-

watele bêd¹ nadal nara¿eni

na skutki szkodliwego dla

zdrowia ha³asu, ale w ¿aden

sposób przed nimi nie chro-

nieni. Tymczasem wiadomo,

¿e koszty spo³eczne mog¹

znacznie przewy¿szyæ kwoty

poczynionych oszczêdnoœci.

Ha³as i wibracje maj¹

ujemny wp³yw na ludzkie

zdrowie, zmniejszaj¹ wydaj-

noœæ pracy, utrudniaj¹ wypo-

czynek i koncentracjê. Sta³e

oddzia³ywanie ha³asu kumu-

luje siê podobnie jak promie-

niowanie, wp³ywaj¹c na ca³y

organizm – nie tylko na na-

rz¹d s³uchu, ale te¿ na sys-

tem nerwowy, powoduj¹c

m.in. zaburzenia snu i trawie-

nia, zmiany akcji serca, ci-

œnienia krwi, rytmu oddycha-

nia itp. Ha³as jest zagro¿e-

niem fizycznym równie nie-

bezpiecznym, jak zanie-

czyszczenia powietrza, wody

czy gleby.

Miar¹ ha³asu jest poziom

dŸwiêku A wyra¿ony w decy-

belach (dB). Uci¹¿liwy i, nie-

stety, typowy dla naszego

¿ycia codziennego jest ha³as

o poziomach 65-70 dB. Po-

Ca³a prawda o ha³asie
W zwi¹zku z niedawn¹ drastyczn¹ liberalizacj¹

norm ha³asu komunikacyjnego, z inicjatywy Ligi Walki

z Ha³asem i Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zorga-

nizowano spotkanie, poœwiêcone wyjaœnieniu szeregu

nieporozumieñ medialnych i celowych przek³amañ.
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♦♦♦♦♦ Wykonamy ka¿d¹ grza³kê  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¯arówki

♦♦♦♦♦ Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

♦♦♦♦♦ Gniazda i wy³¹czniki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Baterie

♦♦♦♦♦ Przed³u¿acze  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Rury PCV i puszki

♦♦♦♦♦ Torebki strunowe  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Oprawa prac

♦♦♦♦♦ Artyku³y papiernicze

♦♦♦♦♦ Druki akcydensowe

♦♦♦♦♦ Zdjêcia do dokumentów

♦♦♦♦♦ Piecz¹tki  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wydruki i ksero 19 gr.

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00

sobota 9.00-14.00
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Kontynuacja i zmiany
dzieciom trzeba zapewniæ

miejsca w placówkach oœwia-

towych jak najbli¿ej miejsc

zamieszkania, by rodzice nie

musieli ich dowoziæ do przed-

szkoli czy szkó³ w innych

dzielnicach.

Drugim priorytetem dzielni-

cy s¹ kwestie zwi¹zane z ko-

munikacj¹ i budow¹ dróg,

szczególnie w pó³nocnej i

wschodniej czêœci dzielnicy,

gdzie brakuje ulic z prawdzi-

wego zdarzenia. Program in-

westycji drogowych si³¹ rze-

czy musi wiêc byæ bardzo

szeroki. Jest te¿ wa¿na kwe-

stia komunikacji publicznej.

Bêdê siê stara³ wywalczyæ

budowê tramwaju na Tarcho-

min. Sprawa utknê³a w zwi¹z-

ku z uchyleniem decyzji œro-

dowiskowej. Mam kilka po-

mys³ów i bêdê chcia³ po œwiê-

tach spotkaæ siê z Biurem

Drogownictwa i z Zarz¹dem

Transportu Miejskiego, by

porozmawiaæ o tym, który z

wariantów wdro¿enia inwe-

stycji jest realny. Myœlê rów-

nie¿ o rozbudowie sieci au-

tobusowej w pó³nocno-

wschodniej czêœci dzielnicy.

Wiem, ¿e nie jest to sprawa

³atwa, bowiem nie chodzi

wy³¹cznie o kwestie dobrej

woli, a raczej w wiêkszym

stopniu o stan dróg na tym

terenie. Wiadomo, ¿e aby

porusza³ siê po nich transport

publiczny, musz¹ spe³niaæ

pewne, œciœle okreœlone kry-

teria. Autobus to nie samo-

chód osobowy – jest szerszy,

d³u¿szy; musi mieæ sporo

miejsca, by zakrêciæ, itp.

W przysz³ym roku chcieli-

byœmy ruszyæ z systemem

roweru miejskiego. Jesteœmy

po rozmowach z Zarz¹dem

Transportu Miejskiego, który

koordynuje projekt w skali

miasta. Planujemy stworze-

nie w Bia³o³êce w 2013 roku

co najmniej trzech stacji Ve-

turilo, a byæ mo¿e czterech

lub piêciu stacji. System funk-

cjonuje ju¿ m.in. w Œródmie-

œciu, na Mokotowie, na ¯oli-

borzu, Bielanach, na Bemo-

wie i Ursynowie. Myœlê, ¿e w

Bia³o³êce równie¿ bêdzie

du¿e zainteresowanie tym

sposobem komunikacji.

Jak Pan ocenia wspó³pra-

cê z urzêdnikami Ratusza,

pomagaj¹ Panu?

- Po tak krótkim czasie trud-

no jest oczywiœcie dokonywaæ

daleko id¹cych ocen. Na ra-

zie poznajê ten urz¹d. Mam

szeœcioletnie doœwiadczenie

w pracy na stanowisku wice-

burmistrza dzielnicy Praga

Po³udnie i doœæ dobrze siê

orientujê w sposobie pracy

administracji samorz¹dowej w

Warszawie. Widzê, ¿e pewne

rzeczy funkcjonuj¹ w Bia³o³ê-

ce nieco inaczej ni¿ znane mi

schematy. Obserwujê to; nie-

które rozwi¹zania bardzo mi

siê podobaj¹, niektóre bêdê

chcia³ zmieniæ. Na pewno nie

jestem osob¹, która bez za-

strze¿eñ akceptuje wszystko,

co dooko³a siebie widzi. Dajê

sobie dwa miesi¹ce na anali-

zê i rozpoznanie sytuacji i

myœlê, ¿e na pocz¹tku przy-

sz³ego roku bêdê mia³ ju¿

pewne, bardzo konkretne pro-

pozycje zmian w funkcjono-

waniu urzêdu. W tym samym

czasie bêdê równie¿ chcia³

przedstawiæ swoje pomys³y

na nowe priorytety, poza tymi,

o których wspomnia³em

wczeœniej – czêœæ z nich

mo¿e byæ kontynuacj¹ wcze-

œniejszych dzia³añ, czêœæ na

pewno bêdzie nowa.

Proszê jeszcze powie-

dzieæ – ile czasu zajmuje

Panu dojazd do pracy, bo

- jak mniemam - doje¿d¿a

Pan z Pragi Po³udnie? Nie

zamierza Pan przypad-

kiem przeprowadziæ siê do

Bia³o³êki?

- Dojazd do pracy zajmuje

mi oko³o pó³ godziny, a wiêc

wcale nie tak du¿o. Kwestia

dojazdów do pracy w Warsza-

wie musi byæ wkalkulowana w

pewne niedogodnoœci ¿ycia w

du¿ej europejskiej stolicy. Nie-

którym warszawiakom dojazd

do pracy zajmuje znacznie

d³u¿ej, moje pó³ godziny to

naprawdê niewiele. Na razie

nie myœlê o przeprowadzce,

chocia¿ Bia³o³êka jest bardzo

fajnym miejscem do mieszka-

nia. Mo¿e kiedyœ ...

Rozmawia³a El¿bieta Gutowska

Mieszkañcy Bia³o³êki przy-

zwyczaili siê do corocznych

przedœwi¹tecznych spotkañ

z w³adzami dzielnicy w ra-

mach cyklu „Op³atek z Bur-

mistrzem” i do ciekawych

koncertów, które im towa-

rzysz¹. W tym roku by³o tro-

chê inaczej. Po pierwsze, w

roli gospodarza spotkania

wyst¹pi³ nowy burmistrz Bia-

³o³êki Adam Grzegrzó³ka, a

po drugie – zaproszony

goœæ, który uœwietni³ „Op³a-

tek” swoim wystêpem by³

zupe³nie wyj¹tkowy. Po wie-

czornej Mszy œw. w koœciele

NMP Matki Piêknej Mi³oœci z

recitalem swoich najpiêkniej-

szych piosenek wyst¹pi³a

Edyta Geppert.

Edyta Geppert to artystka

najwy¿szej klasy, obecna na

polskiej scenie estradowej od

28 lat. „Och, ¿ycie, kocham

ciê nad ¿ycie”, „IdŸ swoj¹

drog¹”, „Modlitwa do dobre-

go Boga” – to tylko niektóre,

znane wszystkim utwory, ja-

kie artystka zaprezentowa³a

t³umnie zgromadzonej w tar-

chomiñskim koœciele publicz-

noœci. Ka¿da jej piosenka

przekazuje wa¿ne ¿yciowe

prawdy. To zas³uga, z jednej

strony - wspania³ych tekstów

takich autorów, jak Wojciech

M³ynarski, Agnieszka Osiec-

ka, Jacek Cygan czy Jonasz

Kofta, a z drugiej strony - nie-

zwyk³ego kunsztu interpreta-

torskiego artystki.

Edyta Geppert potrafi pod-

czas recitalu ³¹czyæ ró¿ne

nastroje: lirykê, dramat i ka-

baret. I tak w niedzielnym

koncercie obok lirycznej pio-

senki „Rimbaud, aniele stró-

¿u mój” us³yszeliœmy utwór

kabaretowy „To siê nie sprze-

da, pani Geppert”, a póŸniej

dramatyczny song „Niewy-

Koncert Edyty Geppert
Recital Edyty Geppert uœwietni³ 16 grudnia w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci

w Bia³o³êce tradycyjny „Op³atek z Burmistrzem”.

s³owiona jest tylko mi³oœæ”.

Wykonane na zakoñczenie

kolêdy „PójdŸmy wszyscy do

stajenki” i „Mizerna, cicha”

wprowadzi³y wszystkich w

œwi¹teczny nastrój. Artystce

towarzyszy³ Piotr Matusz-

czyk (fortepian) i Jerzy Sza-

recki (tr¹bka).

Po koncercie Edyty Gep-

pert mieszkañcy Bia³o³êki

mieli okazjê podzieliæ siê

op³atkiem z burmistrzem

Adamem Grzegrzó³k¹, przed-

stawicielami Rady Dzielnicy

Bia³o³êka oraz pracownikami

Wydzia³u Kultury.

Joanna Kiwilszo

W³adys³aw urodzi³ siê 6

lutego 1902 roku w K³obuc-

ku. Oprócz pisania wierszy

(pierwszy – ju¿ w 1910 roku),

rzeŸbi³, malowa³, gra³ na

skrzypcach. Wraz z 7 kolega-

mi wzi¹³ udzia³ w pierwszym

Powstaniu Œl¹skim, walczy³

w wojnie polsko-bolszewic-

kiej w 1920 roku. W 1921

roku zda³ maturê i rozpocz¹³

studia na Wydziale Mecha-

nicznym Politechniki War-

szawskiej; po roku przeniós³

siê na Wydzia³ Filozoficzny

Uniwersytetu Warszawskie-

go, gdzie studiowa³ polonisty-

kê. W czasie studiów nale¿a³

do grupy literackiej „Z³ocieñ”,

wraz z m.in. Konstantym Ilde-

fonsem Ga³czyñskim i W³o-

dzimierzem S³obodnikiem. W

1927 roku, wraz z Aleksan-

drem Maliszewskim, wyda³

zbiór wierszy „Poezje”).

Przed ukoñczeniem studiów

zosta³ wziêty do wojska na 2

lata, do szko³y podchor¹¿ych

Rezerwy Piechoty w Krako-

wie. Latem 1929 roku powró-

ci³ do Warszawy. Przy³¹czy³

siê do grupy m³odych poetów

„Kwadryga”; z czasem zosta³

redaktorem naczelnym. Re-

dakcja „Kwadrygi” mieœci³a

siê przy ul. Wilczej 21, w

mieszkaniu W³adys³awa i

Sabiny Seby³ów. W 1932

roku rodzina przeprowadzi³a

siê do mieszkania rodziców

Sabiny – przy ul. Brzeskiej 5

m. 5. Tu odbywa³y siê wieczo-

ry autorskie Kwadrygantów.

Od 1935 roku W³adys³aw

prowadzi³ w Polskim Radiu

„Kwadrans literacki”. W listo-

padzie 1938 r. zosta³ odzna-

czony przez Akademiê Lite-

rack¹  Z³otym Wawrzynem za

wybitn¹ twórczoœæ literack¹.

W maju 1939 roku powo³a-

ny zosta³ na æwiczenia woj-

skowe do Pu³tuska, 28 sierp-

nia przydzielony do 13. Pu³ku

Piechoty, a nastêpnie z czê-

œci¹ rezerwistów odkomende-

rowany dla uzupe³nienia sta-

nu osobowego Korpusu

Ochrony Pogranicza. Rodzi-

na d³ugo nie mia³a wiadomo-

œci od W³adys³awa. 2 stycz-

nia Sabina dosta³a kartê

pocztow¹ z obozu jeñców w

Starobielsku; drugi – ostatni –

Rok Seby³y na Mazowszu
„¯y³ w okrutnych czasach; w krainê marzeñ ucieka³

twórczoœci¹” – tymi s³owami najkrócej scharakteryzowano

W³adys³awa Stefana Seby³ê na konferencji w Sejmie 28

listopada. By³o to zwieñczenie Roku Seby³y na Mazowszu,

obchodzonego w 110. rocznicê jego urodzin. Z tej okazji

m.in. ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, wmurowan¹ na fa-

sadzie kamienicy przy ul. Brzeskiej 5, w której W³adys³aw

Seby³a mieszka³ wraz z ¿on¹  Sabin¹ i synem Witoldem.

list z dat¹ 9 marca otrzyma³a

29 kwietnia 1940 roku. Tu œlad

po poecie siê urywa³. Dopie-

ro w 1990 roku, dziêki odtaj-

nieniu dokumentów radziec-

kich, zaczê³a wyp³ywaæ praw-

da o œmierci podporucznika

rezerwy W³adys³awa Seby³y.

Odnaleziono akta NKWD nr

3168, w których widnieje na-

zwisko Seby³a. Zosta³ zamor-

dowany wiosn¹ 1940 roku w

Charkowie Piatichatkach,

jako jeden z 3168 jeñców.

Po wojnie przestano publi-

kowaæ jego utwory i pomija-

no go w podrêcznikach. Aby

ocaliæ od zapomnienia postaæ

i dorobek twórczy W³adys³a-

wa Seby³y, Towarzystwo Hi-

storyczne im. Szembeków,

od 1985 roku zorganizowa³o

wiele spotkañ na temat ¿ycia

poety i jego twórczoœci oraz

og³osi³o konkurs literacki jego

imienia. Wydany w 2012 roku

przez Mazowieckie Centrum

Kultury i Sztuki tom „Ukryta

prawda” zawiera obszerny

wybór wierszy, ze zbiorów z

lat 1930, 1934, 1938 oraz

przek³ady poezji Sergiusza

Jesienina, Aleksandra Pusz-

kina, Vincenta Muselli i Fran-

coise Mauriaca.

Od 12 grudnia w Muzeum

Literatury mo¿na ogl¹daæ

wystawê „W³adys³aw Seby³a

Nokturn 1940”

K.

Fot. Renata Niwiñska
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety ♦♦♦♦♦      ¯aluzje

Verticale ♦♦♦♦♦  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Ca³a prawda o ha³asie
ziom dŸwiêku A powy¿ej 85

dB przy d³u¿szym oddzia³ywa-

niu stwarza realne zagro¿enie

uszkodzenia s³uchu. Warto

te¿ zaznaczyæ, ¿e decybel jest

miar¹ wzglêdn¹. Zmiana wa-

runków akustycznych o 1 dB

to w praktyce ich poprawa

b¹dŸ pogorszenie o 26%.

Tymczasem normy obni¿ono

czêsto nawet o 6 decybeli.

Pierwsze rozporz¹dzenie,

normuj¹ce kwestie ha³asu,

wydano dopiero w 1980 roku.

Zawiera³o ono m.in. bardzo

restrykcyjne zapisy, dopusz-

czaj¹ce zaledwie 30 dB w

godzinach nocnych, a normy

ha³asu drogowego ró¿nico-

wa³o w zale¿noœci od iloœci

przeje¿d¿aj¹cych pojazdów.

Kolejne unormowanie pocho-

dzi z roku 1998, gdzie ureal-

niono dopuszczalne poziomy

dŸwiêku do wartoœci mo¿li-

wych do wyegzekwowania w

mieœcie, przyjêto te¿ normy

dla ha³asu lotniczego. Wbrew

informacjom podawanym

przez ministerstwo, przyjête

wówczas normy by³y bardzo

zbli¿one do tych, które obo-

wi¹zuj¹ w wiêkszoœci pañstw

europejskich i dot¹d ich nie

zmieniano.

Sk¹d ekrany w œrodku mia-

sta? W samej Warszawie

wed³ug Planu Ochrony przed

Ha³asem ju¿ w 2007 roku

nadmiernym oddzia³ywaniem

ha³asu drogowego (ponad

obowi¹zuj¹ce normy) by³o

objêtych ponad 1,1 mln osób,

czyli ponad 60% mieszkañ-

ców miasta. Z kolei z danych

Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad wyni-

ka rzecz zaskakuj¹ca: na

ka¿dej z g³ównych dróg miej-

skich mamy œrednio cztero-

krotnie wiêksze natê¿enie ru-

chu ni¿ na którejkolwiek z

autostrad. W Al. Solidarnoœci

by³o to ok. 50 tysiêcy pojaz-

dów, zaœ na innych arteriach

siêga nawet 80 tysiêcy. Tym-

czasem ruch na autostradach

waha siê miêdzy 10 a 30 ty-

si¹cami aut. A wiêc wiêk-

szoœæ ulic w Warszawie to

autostrady... W Niemczech

czy Holandii ekrany te¿ siê

zdarzaj¹, ale nie w takich ilo-

œciach jak u nas. Tam ograni-

cza siê ha³as u Ÿród³a,

zmniejszaj¹c iloœæ pasów,

prêdkoœæ, wprowadzaj¹c ob-

ostrzenia w swobodnym do-

stêpie do centrum. Choæ po-

dobne za³o¿enia znajdziemy

i w warszawskich strategiach,

pró¿no ich szukaæ w prze-

strzeni miasta. Oficjalnie win-

ne s¹ braki zapisów ustawo-

wych, braki œrodków itd. Tym-

czasem jest to chyba g³ównie

brak woli politycznej rz¹dz¹-

cych, a przyjêt¹ metodê dzia-

³ania widaæ na przyk³adzie

obni¿onych norm ha³asu. Tak

zwane „konsultacje” trwa³y w

tym wypadku zaledwie cztery

dni (od pi¹tku do ponie-

dzia³ku), a negatywne opinie

fachowców ze strony spo-

³ecznej zupe³nie zignorowano.

Wiadomo, ¿e szczególnie

trudno ograniczyæ wp³yw fal

niskiej czêstotliwoœci, przed

którymi ekrany praktycznie

nie chroni¹. Fale takie s¹

bardzo d³ugie i obiektów

mniejszych oraz jej równych

po prostu „nie widz¹”. Dlatego

tego typu ha³asy i wibracje

mog¹ negatywnie oddzia³y-

waæ na ogromne obszary,

rzêdu kilku - kilkunastu kilo-

metrów.

Same ekrany projektowa-

no czêsto bez odpowiedniej

wiedzy fachowej. Dopiero

os³ona o szeœciokrotnej d³u-

goœci chronionego obiektu

daje szansê na uzyskanie

maksymalnych wartoœci, ale

nie da siê osi¹gn¹æ parame-

trów wy¿szych t³umienia

dŸwiêku ni¿ 10 dB. Przy tym

tê rolê spe³niaj¹ tylko os³ony

z warstw¹ t³umi¹c¹. Ekrany

bez niej powoduj¹ jedynie

niekontrolowane odbicia fal

dŸwiêkowych, które i tak tra-

fia³y do œrodowiska. Niebez-

pieczne s¹ te¿ przerwy w

ekranach. Tam ha³as przyj-

muje swe wartoœci maksy-

malne i nie jest - jak dotych-

czas - s³yszany jako jednolity

szum, ale ka¿dy przeje¿d¿a-

j¹cy pojazd jest s³yszany

osobno.

Dotykamy tu kwestii sposo-

bów pomiaru ha³asu. Przyj-

muje siê bowiem poziom

uœredniony, co nie zawsze

odpowiada rzeczywistoœci.

Zarówno w przypadku poda-

nym powy¿ej, jak i przy ha³a-

sie lotniczym, taki sposób

pomiaru powoduje, ¿e normy

nie s¹ przekroczone, pomimo

ewidentnie szkodz¹cych, ale

chwilowych wysokich natê-

¿eñ dŸwiêku. Przepisy okre-

œlaj¹ te¿ obligatoryjnie wyso-

koœæ 4 m, na której ma byæ

wykonany pomiar. Trudno

jednak, aby uzyskane w ten

sposób dane by³y prawdziwe

np. dla ³awki stoj¹cej pod do-

mem, gdzie przesiaduj¹ jego

mieszkañcy. Przepis ten unie-

mo¿liwia tak¿e wykonywanie

niskich os³on linii kolejowych

– wysokoœci ok. 1 m, wzorem

innych krajów europejskich.

Tam wiedz¹, ¿e ha³as poci¹-

gu jest generowany g³ównie

przez jego podwozie.

Co trzeba by by³o zrobiæ,

aby sytuacja uleg³a popra-

wie? Z jednej strony zmieniæ

nale¿y czêœæ niefortunnych

zapisów, umo¿liwiaj¹c rzetel-

ne pomiary, a tak¿e wprowa-

dziæ klasyfikacjê akustyczn¹

danych stref. A wiêc zamiast

koncentrowania siê na prze-

kroczeniach norm, powinno

siê stosowaæ ró¿ne rozwi¹za-

nia, ¿eby ha³as nadmiernie

nie wzrasta³. Wokó³ nowo

powstaj¹cych w szczerym

polu dróg czy lotnisk, wzorem

innych pañstw, powinny po-

wstawaæ strefy ograniczone-

go u¿ytkowania. Droga nie

musi byæ wtedy obudowywa-

na ekranami akustycznymi, a

ludzie nie s¹ nara¿eni na nad-

mierny, szkodliwy dla ich

zdrowia ha³as. Obni¿anie

norm ha³asu to dzia³anie po-

zorne o bardzo szkodliwych,

trudnych do przewidzenia

skutkach.

Kr.

Wraz z decyzj¹ o odbudowie

zaczê³y siê spory, na ile odbu-

dowa ma byæ wierna. Czarna

legenda g³osi, ¿e odbudowano

bardzo ma³o, zaœ bia³a, ¿e zbu-

dowano wspaniale miasto.

Rok 1945 by³ prze³omem w

sposobie podejœcia do odbu-

dowy. Powsta³o Biuro Odbu-

dowy Stolicy, gdzie dyskusja

„modernistów” z Romanem

Piotrowskim i Józefem Siga-

linem na czele z konserwaty-

stami z frakcji zabytkowej z

Janem Zachwatowiczem,

autorem projektu odbudowy

Starego Miasta, i Piotrem Bie-

gañskim zosta³a szybko za-

w³aszczona przez w³adzê.

Dr Andrzej Skalimowski z

Instytutu Historycznego PAN

zbada³ wiele nieznanych pro-

toko³ów z posiedzeñ w³adz

tamtego czasu. Decyduj¹ce

znaczenie zaczê³y odgrywaæ

kwestie pozaartystyczne, a

dominuj¹c¹ doktryn¹ sta³ siê

socrealizm.

Boles³aw Bierut bardzo in-

teresowa³ siê pracami, oso-

biœcie jeŸdzi³ w teren. Biuro

Polityczne czêsto ingerowa-

³o w projekty, nawet poszcze-

gólnych budynków, podobnie

lokalni politycy czy funkcjona-

riusze resortów si³owych.

Plac Trzech Krzy¿y, na przy-

k³ad, mia³ byæ otwarty od

wschodu, gdzie projektowa-

no wielki zag³êbiony amfite-

atr. Od strony placu mia³o siê

znajdowaæ g³ówne wejœcie do

Domu Partii, tu te¿ powsta³

balkon, z którego Bierut mia³

pozdrawiaæ t³umy. Projekt

zak³ada³ wyburzenie kamie-

nicy na rogu Nowego Œwiatu

i Ksi¹¿êcej, jednak mieszkali

tam dzia³acze partyjni i budy-

nek pozosta³, zas³aniaj¹c

Dom Partii. Podobnie by³o

przy ulicy Jaworzyñskiej,

gdzie ca³y kwarta³ zabudowy

ocala³, poniewa¿ zajmowali

go funkcjonariusze partyjni.

Dom przy Polnej prawdopo-

dobnie nie zosta³ zburzony

nie dlatego, ¿e mieszka³a tam

Maria D¹browska, ale ze

wzglêdu na kwateruj¹cego

tam pu³kownika UB.

W biurach projektowych

szybko przesta³ siê liczyæ

pomys³ i inicjatywa. Pracow-

nikom p³acono od metra ele-

wacji, wiec projekty by³y po-

wielane i nieciekawe. W 1948

utworzono Komisjê Opinio-

wania Projektów Inwestycyj-

nych - biurokratyczny twór,

który zatwierdza³ inwestycjê

na ka¿dym jej etapie, próbu-

j¹c pilnowaæ architektów i uni-

kaæ nadmiernych kosztów.

Wszêdzie szukano oszczêd-

POSUL o przypadkowoœci

przy odbudowie Warszawy
noœci. Ale choæ np. czêœæ

uchwytów do flag na Mar-

sza³kowskiej wykonano z

nietrwa³ej cyny, to marmur

do Domu Partii sprowadzono

z Carrary z ca³kiem prozaicz-

nej przyczyny: polskie kamie-

nio³omy jeszcze nie dzia³a³y.

Trzy kandelabry na Placu

Konstytucji stanê³y tam za-

miast trzech rzeŸb maj¹cych

symbolizowaæ polskie krainy

geograficzne. Na rzeŸby

og³oszono konkurs, ale go nie

rozstrzygniêto. Ustalono, ¿e

stan¹ tam kandelabry, do któ-

rych wzór coko³u wybra³ oso-

biœcie Boles³aw Bierut.

Po roku 1956 W³adys³aw

Gomu³ka oficjalnie zakoñczy³

etap odbudowy. Budynki do

tego czasu nie odbudowane,

póŸniej mia³y ma³e szanse na

rekonstrukcjê, zw³aszcza po

podpisaniu przez Polskê w

1964 roku Karty Weneckiej,

dokumentu II Miêdzynarodo-

wego Kongresu Architektów i

Techników Zabytków, w którym

zabrania siê rekonstruowania

obiektów zabytkowych.

Kr.

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

6 stycznia 2013 (niedziela), godz. 17.00

„S¹siedzi s¹siadom”

„Bardzo siê cieszymy, kiedy przybywacie

Kiedy w naszym domu kolêdy œpiewacie

Pozwólcie, ¿e dzisiaj usi¹dziemy z wami

Przy szopce kolêdy razem zaœpiewamy”.

Na wieczór wspólnego œpiewania kolêd zaprasza rodzina

Wrzosków, Obrêbalskich i Cieœlaków. W tym roku spotykamy

siê w Œwiêto Trzech Króli, a wiêc w goœcinne progi Domu

Kultury „Zacisze” przybywajcie i weso³o z nami zaœpiewajcie.

20 stycznia 2013 (niedziela), godz. 16.00-18.00

Bal karnawa³owy dla dzieci

Zapraszamy na bajkowy bal. W programie: postacie z bajek

i baœni; Gry zespo³owe, w których wezm¹ udzia³ równie¿ ro-

dzice: szalone wyœcigi na fasolkach, wyœcigi w wieloosobo-

wych workach, narty zespo³owe, przeci¹ganie liny; Nauka

twista; Bajeczne buŸki czyli malowanie twarzy; Dyskoteka

dla najm³odszych; Wielka atrakcja! 14 metrowa g¹sienica!

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Koszt 20 z³ (dziecko

+ opiekun). Nieobecnoœæ na imprezie nie powoduje zwrotu

wp³aty. Liczba miejsc jest ograniczona dlatego zachêcamy ju¿

teraz do zakupu biletów. Mile widziane kostiumy karnawa³owe.

Decyzja o odbudowie tak zniszczonej Warszawy by³a

decyzj¹ polityczn¹. Wspar³ j¹ sam Stalin. Choæ pocz¹t-

kowo rozwa¿ano przeniesienie stolicy do £odzi, szybko

z tego pomys³u zrezygnowano.



4  nowa gazeta praska

Jako pierwsza pod obrady

trafi³a uchwa³a o zmianie za-

³¹cznika dzielnicowego do

bud¿etu Warszawy na 2012

rok, z autopoprawk¹ zarz¹du

(wczeœniej pozytywnie za-

opiniowana przez komisje:

edukacji i kultury, gospodarki

komunalnej i mieszkaniowej

oraz bud¿etu i finansów).

W g³osowaniu 19 radnych po-

par³o zmiany, m.in.: przenie-

sienie œrodków na wynagro-

dzenia osobowe pracowni-

ków: gimnazjów (24 103 z³),

liceów ogólnokszta³c¹cych

(20 000 z³) i przeniesienie z

par. 2001 do par. 2007 docho-

dów w wysokoœci 273 822 z³,

w zwi¹zku z dofinansowa-

niem projektu „Praktyki w

Hiszpanii – pierwszy krok do

europejskiej kariery zawodo-

wej” – w ramach Europejskie-

go Funduszu Spo³ecznego -

Program Operacyjny Kapita³

Ludzki (DBFO).

Nastêpne dwie uchwa³y

dotyczy³y Oœrodka Sportu i

Rekreacji Dzielnicy Targó-

wek: pierwsza – zmiany sta-

wek jednostkowych dotacji

przedmiotowych dla tego za-

k³adu bud¿etowego na rok

2012; druga – ustalenia sta-

wek jednostkowych dotacji

na rok 2013. Obie zosta³y

pozytywnie zaopiniowane

przez komisje sportu i rekre-

acji oraz bud¿etu i finansów.

Proponowana korekta nie

spowoduje zmian ca³kowitej

wysokoœci dotacji podmioto-

wej na rok 2012, wynosz¹-

cej 1 400 000 z³. Podjêta

jednomyœlnie (20 g³osów)

uchwa³a jest skierowana do

Rady Warszawy; podobnie

druga, za któr¹ oddano 21

g³osów, ustalaj¹ca stawki

dotacji dla OSiR na rok 2013

(1 godz. korzystania z us³ug

rekreacyjnych na p³ywalni

29,91 z³, na halach sporto-

wych 169,38 z³, na boiskach

sportowych 35,25 z³, na bo-

isku „Syrenka” 45,73 z³).

Jednomyœlnie, 23 g³osami,

radni pozytywnie zaopiniowa-

li projekty wykazów lokali

mieszkalnych, przeznaczo-

nych do sprzeda¿y bezpo-

œredniej na rzecz ich najem-

ców: wykaz nr 17 (63 lokale)

i wykaz nr 18 (5 lokali).

Do Rady Warszawy skie-

rowany by³ projekt uchwa³y

w sprawie wyposa¿enia nie-

których szkó³ w Dzielnicy

Targówek w maj¹tek m.st.

Warszawy. Te sk³adniki ma-

j¹tkowe powsta³y w wyniku

realizacji zadania inwesty-

XXXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Co ³¹czy, co dzieli
Takiej zgodnoœci przy podejmowaniu uchwa³, jaka by³a

6 grudnia, nie pamiêtaj¹ radni o najd³u¿szym sta¿u:

6 uchwa³ przyjêto jednomyœlnie, jedn¹ odes³ano do

komisji. Ró¿nice ujawni³y siê w interpelacjach, przy

ocenie sztuki wspó³czesnej oraz roli radnych w procesie

podejmowania decyzji i konsultacji z mieszkañcami.

cyjnego „Budowa sali gimna-

stycznej, sto³ówki i czêœci

dydaktyczno-szatniowej

wraz z modernizacj¹ istnie-

j¹cego budynku szko³y, bu-

dow¹ boisk i zagospodaro-

waniem terenu przy SP nr

206 i Szkole Specjalnej przy

ul. Bartniczej 2”. Komisje

edukacji i kultury oraz bu-

d¿etu i finansów wyda³y po-

zytywn¹ opiniê. Na sesji za-

strze¿enia radnych wzbudzi-

³a procedura przetargu i

ceny, np. kanapa w gabine-

cie dyrektora 3 775 z³, fotel

3 775 z³, biurko nauczyciela

5 978 z³. Zgodnie z wnio-

skiem formalnym, projekt

skierowano ponownie do ko-

misji edukacji i kultury.

Tê czêœæ sesji zakoñczy³a

informacja przewodnicz¹ce-

go rady, ¿e Anna Moczulska

wst¹pi³a do klubu radnych

niezale¿nych; liczy on teraz

6 osób.

Jako pierwszy w interpe-

lacjach g³os zabra³ przewod-

nicz¹cy Zbigniew Poczesny.

W obszernym wyst¹pieniu,

powo³uj¹c siê na g³osy wie-

lu radnych, wyrazi³ opiniê, ¿e

zarz¹d dzielnicy nie liczy siê

z opiniami radnych. Jako

przyk³ady poda³: funkcjono-

wanie herbaciarni w Parku

RzeŸby, togunê i otoczenie

urzêdu. Nawi¹zuj¹c do po-

mnika BRÓDNO, wyst¹pi³ z

inicjatyw¹ (potem nazwa³ j¹

¿artem), by burmistrz „wydê-

bi³” z Muzeum Sztuki Nowo-

czesnej 300 000 z³, przela³

je na osobiste konto Zbignie-

wa Poczesnego, który za-

pewni wykonanie podobnych

pomników na  Zaciszu, Tar-

gówku Fabrycznym i Tar-

gówku Mieszkaniowym. Ko-

lejny zarzut: bez konsultacji

zarz¹d Targówka powo³a³

zespó³, opiniuj¹cy projekty

artystyczne, 14 paŸdziernika

– radê programow¹. „Jeste-

œmy zdegustowani tak¹

wspó³prac¹ zarz¹du z nami”

– podsumowa³ Zbigniew Po-

czesny. W odpowiedzi bur-

mistrz Grzegorz Zawistowski

wyrazi³ opiniê, ¿e na temat

sztuki trudno jest g³osowaæ

w gremiach demokratycz-

nych. Sfinansowana przez

Muzeum Sztuki Nowocze-

snej rzeŸba BRÓDNO zwi¹-

zana jest z histori¹ terenu, na

którym stoi: tak budowali

mieszkaj¹cy tu kolejarze;

zyska³a pochlebne opinie ar-

tystów, jest odwiedzana

przez wa¿ne osoby; Targó-

wek mo¿e byæ z niej dumny.

Z wypowiedzi¹ radnego po-

lemizowa³ te¿ wiceburmistrz

Krzysztof Miko³ajewski; za-

chêca³, by radni zg³aszali

uwagi o programie kultury.

Powo³a³ siê na sonda¿, w

którym 60% ankietowanych

popar³o BRÓDNO.

Opiniê, ¿e mieszkañcy nie

maj¹ okazji wypowiadaæ swe-

go zdania, popar³ Krzysztof

Miszewski. Zaproponowa³, by

do sk³adu rady programowej

wszed³ radny Targówka.

„Cieszê siê z dzisiejszej

dyskusji. Czekamy na inicja-

tywy, nie pretensje. Jesteœmy

otwarci na inicjatywy” – za-

pewni³ wiceburmistrz S³awo-

mir Antonik.

Trzeba mieæ nadziejê, ¿e

odpowiedzi cz³onków zarz¹-

du daj¹ szansê na poprawê

wzajemnych relacji w³adz

Targówka.

Kolejne interpelacje doty-

czy³y zmian op³at za wieczy-

ste u¿ytkowanie gruntu, pod-

wy¿ek op³at na wywóz œmie-

ci, propozycji spotkania w³adz

dzielnicy z zarz¹dami wspól-

not mieszkaniowych, zlewu

wody w obrêbie Kana³u Bród-

nowskiego, oœwietlenia na

skrzy¿owaniu ulic Œw. Win-

centego/Kondratowicza, ba-

dañ na temat transportu pu-

blicznego na Zacisze, zago-

spodarowania bazaru na ul.

Trockiej. Nawi¹zuj¹c do swo-

jej interpelacji sprzed dwóch

lat, radna Ma³gorzata Zieliñ-

ska, w imieniu rodziców i

dzieci ze szko³y podstawowej

i przedszkola przy ul. Œw.

Hieronima, podziêkowa³a

wszystkim, którzy przyczynili

siê do tego, ¿e na skrzy¿o-

waniu ulic Ogiñskiego, Bazy-

liañskiej i œw. Hieronima insta-

lowana jest sygnalizacja

œwietlna.

Po interpelacjach ponow-

nie w³¹czono aparaturê do

g³osowania. Projekt ostatniej

uchwa³y powsta³ na wniosek

rady i zarz¹du osiedla Targó-

wek Fabryczny, zaniepokojo-

nych apelem Praskiego Sto-

warzyszenia Micha³ów z 4 li-

stopada o odrzucenie realiza-

cji budowy Trasy Œwiêtokrzy-

skiej. Trasa Œwiêtokrzyska,

wraz z jej przed³u¿eniem –

Tras¹ Nowo-Ziemowita, jest

elementem przyjêtej w 2009

roku Strategii zrównowa¿o-

nego rozwoju systemu trans-

portowego Warszawy do roku

2015 i na lata nastêpne. Dla

Targówka Fabrycznego sta-

nowi element „krêgos³upa”

komunikacyjnego; zaniecha-

nie jej budowy spowoduje

zatrzymanie rozwoju tej czê-

œci dzielnicy na kolejne dzie-

siêciolecia. Jednomyœlnie, 23

g³osami, podjêto uchwa³ê, w

której rada Targówka apeluje

o niezw³oczne rozpoczêcie

budowy Trasy Œwiêtokrzy-

skiej na odcinku od ul. Zabra-

nieckiej (Dzielnica Targówek)

do Trasy Tysi¹clecia (Dziel-

nica Praga Pó³noc).

 K.

Przyznam, ¿e by³em moc-

no zniesmaczony sposobem,

w jaki potraktowano temat.

Jakoœ tak bez ³adu i sk³adu,

bieganina, nic z atmosfery

tamtej grozy, któr¹ dobrze

pamiêtam, nastrój taki raczej

zabawowy i piknikowy. By³em

pod ratuszem z wnukami,

chcia³em im unaoczniæ to co

siê dzia³o w 1981 roku, ale

trudno mi by³o, bo nastrój

zupe³nie nie ten. Rozumiem,

¿e inscenizacjê przygotowali

m³odzi ludzie, którzy tak so-

bie wprowadzenie stanu wo-

jennego wyobra¿aj¹, ale

mo¿e trzeba by³o zasiêgn¹æ

opinii tych, którzy maj¹ te dni

w pamiêci? Nie namawiam

oczywiœcie do jakiejœ nad-

miernej martyrologii i przy-

wdziewania maski sztucznej

powagi, ale jednak trochê tej

powagi by siê przyda³o.

Wprowadzenie stanu wo-

jennego by³o przecie¿ wstê-

pem do licznych aresztowañ

i internowania ca³ej demokra-

tycznej opozycji. To by³a wiel-

ka niewiadoma, my przecie¿

nie wiedzieliœmy, czy na tery-

torium Polski nie wejd¹ Ro-

sjanie, czy te¿ wojska Uk³a-

du Warszawskiego, jak to

mia³o miejsce w przypadku

inwazji na Czechos³owacjê w

1968. Nie wiedzieliœmy, jakie

bêd¹ nasze dalsze losy. Mia-

³em wielu przyjació³, którzy

zostali internowani, pamiê-

tam przestrach i ³zy ich ¿on,

mê¿ów, rodziców i dzieci.

Ca³kiem realny by³ wtedy

strach przed kar¹ œmierci,

w³aœnie za dzia³alnoœæ opo-

zycyjn¹. Pamiêtam mroŸne

ulice Warszawy z kr¹¿¹cymi

po nich czo³gami. Pamiêtam

wozy pancerne, rozpêdzanie

demonstracji gazami i wod¹

z armatek. Pamiêtam og³u-

ch³e nagle telefony, milcz¹ce

radio i siej¹cy œniegiem tele-

wizor, w którym od czasu do

czasu pojawia³ siê gen. Jaru-

zelski, martwym, matowym

g³osem powtarzaj¹cy komu-

nikat o wprowadzeniu stanu

wojennego. Wiem oczywi-

œcie, ¿e nie mam patentu na

pamiêæ tamtych dni, ale

wiem, ¿e wiêkszoœæ przed-

stawicieli mojego pokolenia,

moi rówieœnicy, zupe³nie ina-

czej ten czas zapamiêtali,

zreszt¹ rozmawia³em z nimi

o tym i ich odczucia by³y

podobne.

Po powrocie do domu usia-

d³em z wnukami i opowie-

dzia³em im tê historiê po swo-

jemu, s³uchali z wypiekami na

twarzy. Przy okazji chcia³bym

Jak mówiæ o 13 grudnia?
Muszê siê z Pañstwem podzieliæ moj¹ refleksj¹ na

temat inscenizacji, czy te¿ raczej happeningu, zorgani-

zowanego przed bia³o³êckim ratuszem 13 grudnia.

wrzuciæ kamyk do ogródka

systemu edukacji m³odzie¿y,

a przynajmniej skrytykowaæ

sposób prowadzania lekcji

historii. Ogromnym b³êdem

jest traktowanie po macosze-

mu najnowszej historii Polski.

To jest nasze dziedzictwo.

Dum¹ ka¿dego narodu po-

winna byæ jego historia. Tym

bardziej, ¿e naprawdê nie

mamy siê czego wstydziæ.

Zawsze walczyliœmy i nigdy

siê nie poddawaliœmy. Jakoœ

tylko nie potrafimy tego sze-

rzej wypromowaæ. A efekty

naszej polityki historycznej s¹

takie, ¿e powszechnie na

œwiecie uwa¿a siê, ¿e obale-

nie komunizmu by³o mo¿liwe

dziêki zburzeniu Muru Berliñ-

skiego, nie zaœ dziêki powsta-

niu i walce o wolnoœæ NSZZ

Solidarnoœæ.

Wierny Czytelnik

(Nazwisko znane redakcji)

13 grudnia,  w rocznicê og³o-

szenia stanu wojennego,

mieszkañcy Bia³o³êki ju¿ od

rana mogli wczuæ siê w atmos-

ferê tamtych dni. U zbiegu ulic

Modliñskiej i Œwiatowida rozlo-

kowa³y siê koksowniki, wozy

bojowe i wojskowe namioty.

By³y inscenizacje aresztowania

13 grudnia na Bia³o³êce
Koksowniki, skoty i wojskowe patrole przed bia³o³êckim

ratuszem przypomnia³y w rocznicê og³oszenia stanu wojen-

nego grudniowe wydarzenia sprzed trzydziestu jeden lat.

dywersantów i legitymowania

przechodniów oraz dynamicz-

ne pokazy pojazdów wojsko-

wych typu SKOT, BRDM2 i

UAZ, a od godz. 11:00 mo¿na

siê by³o poczêstowaæ gro-

chówk¹ z kuchni polowej.

Happeningowi przed ratu-

szem towarzyszy³o uroczyste

z³o¿enie kwiatów pod tablic¹

upamiêtniaj¹c¹ internowa-

nych w czasie stanu wojen-

nego, przy areszcie œled-

czym, przy ul. Ciupagi 1. Tego

dnia wiêzienie w Bia³o³êce

odwiedzi³ Prezydent Broni-

s³aw Komorowski. W aresz-

cie œledczym spotka³ siê z

opozycjonistami i m³odzie¿¹

z bia³o³êckich szkó³.

JK

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

¯yczenia radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

sk³ada Praska Auto Szko³a „PAS”.

ul. Floriañska 12 lok. 5

tel. 22 818-89-68

www.praskaautoszkola.pl

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wszystkiego, co dobre i najlepsze,

a w Nowym Roku myœli dobrych, chwil spokojnych

pracownikom Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc

oraz wszystkim mieszkañcom

¿ycz¹

pracownicy i wolontariusze PCK Warszawa Praga.
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

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

Szóstego grudnia wszystko

sta³o siê jasne: Pani Prezy-

dent ma uwagi. Pani Prezy-

dent dopatrzy³a siê narusze-

nia procedury. Pani Prezydent

wezwa³a pó³nocnoprask¹

radê do usuniêcia wady praw-

nej. Pani Prezydent poinfor-

mowa³a radê, i¿ w przypadku

nieusuniêcia wady prawnej

skieruje sprawê pod obrady

Rady Warszawy w celu uchy-

lenia uchwa³y Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc w sprawie wy-

boru Edyty Federowicz na

funkcjê zastêpcy burmistrza

dzielnicy Praga Pó³noc m.st.

Warszawy. Có¿ to za z³e siê

zdarzy³o? Otó¿ okaza³o siê, ¿e

Edyta Federowicz zobowi¹za-

na jest do sk³adania oœwiad-

czeñ lustracyjnych, jako ¿e

urodzi³a siê przed 1971 ro-

kiem. Pani Edyta Federowicz

w momencie powo³ywania jej

na dyrektora DBFO takowe

oœwiadczenie z³o¿y³a, ale ...

ale zapomnia³a w dniu wybo-

ru na wiceburmistrza poinfor-

mowaæ wojewodê mazowiec-

kiego, ¿e oœwiadczenie lustra-

Przedœwi¹teczne

(nie)porz¹dki

cyjne ju¿ sk³ada³a. Na wieœæ

o takowym radni dzielnicy z

SLD i PO zareagowali b³yska-

wicznie i ju¿ 6 grudnia z³o¿yli

wniosek o nadzwyczajn¹ se-

sjê rady. Przewodnicz¹ca El¿-

bieta Kowalska-Kobus zwo³a-

³a j¹ dzieñ póŸniej. Powo³a-

no komisjê skrutacyjn¹, na

czele której stan¹³ radny Ire-

neusz Tondera i w dwadzie-

œcia minut formalnoœci sta³o

siê zadoœæ. Edytê Federowicz

rada najpierw odwo³a³a z

funkcji, by j¹ ponownie na ni¹

przywróciæ.

Tydzieñ póŸniej odby³a siê

kolejna ju¿ planowana sesja,

na której radni zmierzyli siê z

kolejnymi korektami bud¿etu.

Dwie ze zmian nie budzi³y

¿adnych kontrowersji. Rada

porz¹dkowa³a ostatnie wy-

datki. Olbrzymi¹ dyskusjê na

sesji wywo³a³ projekt uchwa-

³y w sprawie pokrycia zobo-

wi¹zañ za bezumowne ko-

rzystanie przez m.st. Warsza-

wa z nieruchomoœci przy Ja-

gielloñskiej 27, bêd¹cy wyni-

kiem przegranej sprawy

przez miasto z by³ymi w³aœci-

cielami i prawomocnym wy-

rokiem s¹du. Wyroku zreszt¹

nie kontestowano, bardziej

to, jak do niego dosz³o i ca³¹

procedurê, w wyniku której

dzielnica pozbawiona wsze-

lakiego wp³ywu na przebieg

procesu ponosi koñcowe jego

koszty. Wynikiem debaty by³y

dwa wnioski radnego Tonde-

ry o negatywn¹ opiniê co do

projektu uchwa³y i wyst¹pie-

nie do Pani Prezydent o zmia-

nê procedury w takich spra-

wach tak, aby prowadzi³y to

od pocz¹tku do koñca biura

urzêdu miasta. Oba uzyska-

³y aprobatê rady. Pochylono

siê tak¿e nad studium zago-

spodarowania dzielnicy, wno-

sz¹c o zmiany umo¿liwiaj¹ce

dalszy rozwój dzielnicy po-

przez przekszta³cenia obsza-

rów poprzemys³owych w te-

reny budownictwa mieszka-

niowego. Po zakoñczeniu

serii zapytañ do zarz¹du

przewodnicz¹ca rady zapro-

si³a wszystkich 20 grudnia na

wigiliê w urzêdzie.

DCH

Pó³nocnopraskie sesje

Tak mo¿na by w skrócie okreœliæ ostatnie wydarzenia

w radzie Pragi Pó³noc. Pomiêdzy 14 listopada a 12 grud-

nia trwa³o na Pradze niecierpliwe oczekiwanie. Prezydent

wreszcie uzna, czy nie uzna wybór Edyty Federowicz na

funkcjê zastêpcy burmistrza dzielnicy Praga Pó³noc.

O 22.00 (choæ z ma³ym

poœlizgiem czasowym, spo-

wodowanym warunkami at-

mosferycznymi) zaproszeni

goœcie, sêdziowie, zawodni-

cy i organizatorzy wys³uchali

s³ów wiceprzewodnicz¹cego

Rady Warszawy Sebastiana

Wierzbickiego, który powita³

i uroczyœcie i otworzy³ III edy-

cjê Nocnego Maratonu P³y-

wackiego Zima 2012.

22.20 rozleg³ siê sygna³

gwizdka startowego i rozpo-

czê³a siê walka z czasem i

dystansem.

P³ywacy startuj¹cy w zawo-

dach to mieszanka doœwiad-

czenia, tytu³ów i m³odzie¿owe-

go zapa³u, a wœród nich olim-

pijczyk z Aten 2004 - £ukasz

Drzewiñski i wielokrotna me-

dalistka Mistrzostw Œwiata i

Europy w Ratownictwie Wod-

nym Joanna Go³êbiowska.

Ponadto utytu³owani para

olimpijczycy: Kacper Rodzie-

wicz, Grzegorz Polkowski,

weteran sportu paraolimpij-

skiego Zbyszek Sajkiewicz,

Klaudia Soliwoda, Klaudia

Kaczmarczyk, Kamil Koput,

Jakub Wachnik i wielu innych.

Przez dwie godziny repre-

zentacje „m³odych wilków” z

mazowieckich UKS-ów two-

rzyli piêkne widowisko spor-

towe, w których s³owa o tole-

rancji, integracji, prze³amy-

waniu barier i odpowiedzial-

noœci znalaz³y potwierdzenie.

Klaudia Soliwoda w ostatniej

chwili uzupe³ni³a sk³ad Gar-

nizonu Warszawa, natomiast

Klaudia Kaczmarczyk i Pawe³

Pulwin uzupe³nili sk³ad dru¿y-

ny paraolimpijczyków. Wiel-

kie s³owa uznania!

Rywalizacja sportowa prze-

biega³a pod dyktando trzech

dru¿yn: UKS Piranii Targówek

- 9775 m, paraolimpijczyków

- 9438 m i MKS Polonii War-

szawa - 8805 m i to oni zajêli

miejsca na podium. Zaraz za

czo³ówk¹ uplasowa³a siê dru-

¿yna gospodarzy weterani

DOSiR – 8570 m, pi¹te miej-

sce zajê³a dru¿yna studentów

z warszawskiej AWF – 7890 m,

a szóste miejsce przypad³o

dru¿ynie Garnizonu Warsza-

wa – 7285 m.

Rekord 10577 m, nale¿¹-

cy do dru¿yny DOSiR, z 2011

roku, nie zosta³ pobity (UKS

Piranii Targówek zabrak³o

802 m). £¹cznie zawodnicy

przep³ynêli w czasie dwóch

godzin 5 853 m.

Puchar im Jerzego Sybil-

skiego - paraolimpijczyka, któ-

ry nigdy nie pogodzi³ siê z nie-

pe³nosprawnoœci¹ - wrêczyli

syn Wojtek Sybilski i wnucz-

ka Karolina w asyœcie Seba-

stiana Wierzbickiego i Doroty

Wajszczak. Po jednomyœlnym

g³osowaniu nagrodê otrzyma³

Grzegorz Polkowski - niewi-

domy p³ywak, który od 16 lat

jest wzorem do naœladowania

dla innych paraolimpijczyków.

Pozosta³e nagrody otrzy-

mali: Pawe³ Pulwin paraolim-

pijczycy – najlepszy zawodnik,

Joanna Go³êbiowska - Wete-

rani DOSiR - najlepsza za-

wodniczka, Kacper Rodzie-

wicz paraolimpijczycy - najlep-

szy paraolimpijczyk, Klaudia

Soliwoda Garnizon Warszawa

– najlepszy mundurowy, Da-

niel Deynezhenko MKS Polo-

nia Warszawa – najm³odszy

zawodnik i Zbigniew Sajkie-

wicz Garnizon Warszawa –

doœwiadczony zawodnik. Na-

grody specjalne otrzymali:

£ukasz Drzewiñski - pobyt w

MARTJACK EXTREME, Jo-

anna Go³êbiowska - przejazd

limuzyn¹ po Warszawie noc¹

i Klaudia Soliwoda - szkolenie

wodniackie, a wrêczali je

pose³ RP Alicja D¹browska,

wiceprzewodnicz¹cy Rady

Warszawy Sebastian Wierz-

bicki i dyrektor  Biura Ochro-

ny Portu Lotniczego im. Cho-

pina Sebastian Michalkiewicz.

Puchar dyrektora DOSiR Pra-

ga Pó³noc wrêczy³a jego za-

stêpca DOSiR Dorota Wajsz-

czak. Tyle sportu.

Zawsze w czasie Nocnego

Maratonu P³ywackiego wspie-

ramy bardziej potrzebuj¹cych.

W tym roku Dom Samotnej

Matki i Dziecka w Dzielnicy

Praga Pó³noc zosta³ obdaro-

wany artyku³ami przemys³o-

wymi, ubraniami i zabawkami,

które przekazali nam miesz-

kañcy Pragi, zawodnicy, za-

proszeni goœcie i organizato-

rzy. Serdecznie dziêkujemy w

imieniu obdarowanych.

Organizatorzy sk³adaj¹ ser-

deczne podziêkowania ekipie

sêdziowskiej, ratowniczo-

technicznej oraz Sebastiano-

wi Michalkiewiczowi - PORTY

LOTNICZE, Piotrowi Koz³ow-

skiemu - VIOLLET SREBRO,

Jackowi Chojnackiemu -

MARTJACK EXTREME, Pa-

w³owi Gawkowskiemu - LI-

MUZYNKA, Marcinowi Ole-

siñskiemu - RUSZT – NONT,

Dariuszowi Jakubowskiemu -

CATERING, Tadeuszowi Lan-

dzie - KLUB POLICJANTA.

Do zobaczenia za rok!

Nocny Maraton P³ywacki

Zima 2012
Z Krakowa, Bia³egostoku, Skierniewic, Otwocka

i ca³ej Warszawy zjechali zawodnicy, aby startowaæ

w III Nocnym Maratonie P³ywackim Zima 2012. Dru-

¿yny MKS Polonia Warszawa, UKS Pirania Targówek,

paraolimpijczycy, Garnizon Warszawa, AWF Warszawa

i gospodarze weterani DOSiR stawili siê do boju o

nowy rekord maratonu.

MONTA¯

DRZWI • OKNA

tel. 22 679-23-41

600-925-147

ul. Radzymiñska 116
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- Okolicznoœci narodzin

Jezusa Chrystusa znamy z

ewangelii. Czy wszystkie

ewangelie opisuj¹ wyda-

rzenia cudownej nocy w

Betlejem?

- Z czterech ewangelii -

Marka, Mateusza, £ukasza i

Jana - tylko dwie podejmuj¹

temat narodzenia Pana Jezu-

sa i jego dzieciñstwa. S¹ to

ewangelie £ukasza i Mate-

usza. Poza tym, z zupe³nie

innej perspektywy, wspomina

o przyjœciu na œwiat Jezusa

ewangelia œw. Jana. Nie

mówi o miejscu, czasie, ani o

towarzysz¹cej temu wydarze-

niu scenerii, ale o tym, dla-

czego Pan Jezus przyszed³

na œwiat. Jest to tzw. Prolog

œw. Jana, zaczynaj¹cy siê od

s³ów: „Na pocz¹tku by³o s³o-

wo, a s³owo by³o u Boga, a

Bogiem by³o s³owo”.

Jednak Ewangeliami Dzie-

ciñstwa, bo tak je mo¿emy

nazwaæ, s¹ ewangelie £uka-

sza i Mateusza. Ewangelie te

nie tylko relacjonuj¹ wydarze-

nia historyczne, ale jednocze-

œnie podaj¹ ich interpretacjê.

Bardzo mocno nale¿y pod-

kreœliæ, ¿e Ewangelie Dzieciñ-

stwa nie s¹ tylko histori¹, co

nie znaczy, ¿e ich historycz-

na wartoœæ budzi jakiekolwiek

w¹tpliwoœci. Pod wzglêdem

rodzaju literackiego zbli¿one

do ¿ydowskiego midraszu lub

hagady, obok warstwy fakto-

graficznej podaj¹ równie¿ jej

rozumienie w œwietle starote-

stamentalnych proroctw.

- Czy ewangelie Mate-

usza i £ukasza mówi¹ o

tych samych wydarze-

niach? Jakie s¹ miêdzy

nimi ró¿nice?

- Te dwie ewangelie, zwa-

ne Ewangeliami Dzieciñstwa,

chocia¿ s¹ zgodne wobec

podstawowych faktów, jak

narodzenie Jezusa w Betle-

jem, imiê jego Matki i opieku-

na – Józefa, czy jak uwarun-

kowania historyczne, jednak

ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, a œci-

œlej mówi¹c, s¹ wobec siebie

komplementarne, czyli uzu-

pe³niaj¹ siê nawzajem. W

Ewangelii wg œw. Mateusza,

historia narodzenia i dzieciñ-

stwa Jezusa przedstawiona

jest z perspektywy œw. Józe-

fa. To nie idylla, lecz dramat

cz³owieka, który pocz¹tkowo

waha siê, czy nie oddaliæ od

siebie brzemiennej Maryi.

Dopiero interwencja anio³a,

który przychodzi do Józefa

we œnie i mówi: „Nie bój siê,

albowiem poczê³a z Ducha

Œwiêtego, a syn, którego uro-

dzi, zbawi swój lud od grze-

chu”, zmienia bieg rzeczy i

Józef ostatecznie wype³nia

wolê Bo¿¹.

W Ewangelii wg œw. £uka-

sza, perspektywa jest od-

mienna. £ukasz, jak sam pi-

sze w prologu swojej ewan-

gelii, do³o¿y³ wszelkich sta-

rañ, ¿eby przekonaæ siê o

pewnoœci prawd, które przed-

stawia, a wiêc ma œwietnie

opanowany warsztat history-

ka, odwo³uje siê do pamiêci i

wra¿liwoœci Maryi. Mówi o

wydarzeniach, które s¹ dzie-

³em Maryi: o zwiastowaniu, o

odwiedzinach Maryi u El¿bie-

ty, o samym narodzeniu, któ-

re relacjonuje z perspektywy

Matki Bo¿ej, o tym, ¿e Jezus

8 dnia zostaje obrzezany i

przedstawiony w œwi¹tyni, o

powrocie do Nazaretu.

Inni s¹ te¿ adresaci tych

dwóch tekstów. Mateusz pi-

sze do ̄ ydów, którzy s¹ obe-

znani z proroctwami Starego

Testamentu i dlatego szcze-

góln¹ wagê przywi¹zuje do

tego, ¿e Jezus pochodzi z

rodu Dawida, do którego na-

le¿a³ Józef. £ukasza tradycja

przedstawia jako lekarza, a

wiêc cz³owieka wykszta³co-

nego, opisuj¹cego czyny Je-

zusa na u¿ytek pogan nawró-

conych na chrzeœcijañstwo.

Autor pomija szczegó³y wa¿-

ne i zrozumia³e dla ¯ydów.

Mówi przede wszystkim o

wielkiej nowinie zbawienia,

jakie przysz³o na œwiat. Pra-

gnie ludzi przekonaæ, ¿e nic

wspanialszego im siê nie

mog³o przydarzyæ. Opowieœæ

£ukasza jest jasna i pogod-

na, opowieœæ Mateusza –

bogobojna i rzeczowa.

Mateusz i £ukasz czerpi¹

z ró¿nych Ÿróde³, inaczej roz-

k³adaj¹ akcenty, a wiêc, aby

mieæ pe³n¹ wizjê tego, co

dokoñczenie ze str. 1

Weso³a Nowina w Betlejem

wydarzy³o siê w Betlejem i

dzieciñstwa Pana Jezusa,

trzeba poznaæ obie ewange-

lie i rozwa¿aæ je jako ca³oœæ.

- Obaj ewangeliœci s¹

zgodni, co do miejsca naro-

dzenia Pana Jezusa. S³owa

znanej kolêdy mówi¹, ¿e

by³o to w „nie bardzo

pod³ym mieœcie”. A jak na-

prawdê wygl¹da³o Betlejem

w chwili narodzin Jezusa?

- Tylko w kolêdach Betle-

jem brzmi dumnie i wspania-

le. W rzeczywistoœci, Betlejem

za panowania cesarza Augu-

sta by³o niczym nie wyró¿nia-

j¹cym siê miasteczkiem, za-

pomnian¹ mieœcin¹, licz¹c¹

oko³o tysi¹ca mieszkañców,

roz³o¿on¹ szeroko na po-

fa³dowanym terenie, odda-

lon¹ ok. 8 km od Jerozolimy.

Do czasu narodzenia siê

tam Chrystusa nie odegra³o

¿adnej istotnej roli w historii.

Nie rozegrano tam ¿adnych

bitew, nie zgromadzono ¿ad-

nych skarbów. W Starym Te-

stamencie Betlejem pojawia

siê po raz pierwszy dopiero

po œmierci Racheli, ¿ony Ja-

kuba. Pochowano j¹, jak czy-

tamy w ksiêdze Rodzaju, przy

drodze do Efrata, czyli Betle-

jem. W Betlejem narodzi³ siê

te¿ król Dawid - pasterz, któ-

ry pokona³ potê¿nego Golia-

ta, i tam te¿ zosta³ namasz-

czony na króla.

Kolejny raz s³yszymy o

Betlejem u proroka Miche-

asza, który w VII wieku przed

Chrystusem wskaza³ to mia-

sto na miejsce urodzenia

Zbawiciela:

„A ty, Betlejem Efrata,

najmniejsze jesteœ wœród ple-

mion judzkich!

Z ciebie mi wyjdzie

Ten, który bêdzie w³ada³ w

Izraelu” (MI, V, 1-4).

A wiêc to w³aœnie z pozbawio-

nym wiêkszego znaczenia

Betlejem zwi¹zane zosta³y

nadzieje na przyjœcie Mesjasza.

- Musia³o jednak Betle-

jem byæ jakimœ wa¿nym

oœrodkiem administracyj-

nym, skoro tam udali siê

Maryja i Józef na zarz¹dzo-

ny przez cesarza Augusta

spis ludnoœci?

- Nie, spis zarz¹dzony zo-

sta³ w celu skrupulatnego

policzenia ludnoœci w zwi¹z-

ku z pobieraniem podatków.

Palestyna nale¿a³a wówczas

do Imperium Rzymskiego i jej

mieszkañcy musieli poddaæ

siê rozkazom cezara. Do spi-

su trzeba by³o stawiæ siê w

miejscu urodzenia g³owy ro-

dziny. Maryja i Józef miesz-

kali w Nazarecie, ale Józef

pochodzi³ z rodu Dawida, któ-

ry wywodzi³ siê z Betlejem.

Dlatego wyruszy³ z ciê¿arn¹

¿on¹ w³aœnie do tego miasta.

Przypadek zrz¹dzi³, ¿e Jezus

urodzi³ siê w³aœnie tam.

- Jak narodziny Jezusa

odmieni³y losy Betlejem?

Czy od razu sta³o siê celem

pielgrzymek?

- Pielgrzymi nap³ywali tu

t³umnie ju¿ w pierwszych wie-

kach po Chrystusie. Aby prze-

szkodziæ chrzeœcijanom w

czczeniu tego miejsca, cesarz

Hadrian w po³owie II w. naka-

za³ rozwin¹æ w Betlejem kult

Adonisa, uto¿samianego z

Tammuzem, czczonym przez

rolników bogiem wegetacji.

Jednak dwa wieki póŸniej kult

chrzeœcijañski przywraca ce-

sarz Konstantyn Wielki i od-

t¹d zaczyna siê nap³yw nie

tylko pielgrzymów, ale i mni-

chów oraz pustelników. Jed-

nym z nich by³ œw. Hieronim,

który zamieszka³ w Betlejem

w 384 roku. Dwa lata póŸniej

do³¹czy³a do niego Paula

Rzymianka z córk¹ Eustochi¹.

Wspólnie uczynili z Betlejem

wielki oœrodek monastyczny.

To w³aœnie tu œw. Hieronim

przet³umaczy³ na ³acinê Stary

Testament. Przek³ad ten zwa-

ny Wulgat¹, bêd¹cy a¿ do XX

w. dla katolików podstawow¹

wersj¹ Biblii, mia³ ogromne

znaczenie w kszta³towaniu siê

kultury Zachodu. To Hieronim

wspomina, ¿e cesarz Hadrian

kaza³ w Betlejem posadziæ gaj

Adonisowi, kochankowi We-

nus, by op³akiwaæ jego œmieræ

w tym samym miejscu, gdzie

wed³ug chrzeœcijan rozleg³o

siê kwilenie Dzieci¹tka. Miej-

scem tym by³a grota. Ewan-

gelista £ukasz o tym wprost

nie mówi, ale w tym rejonie

Ziemi Œwiêtej zwierzêta trzy-

mano nie w stajniach, ale w

grotach, a wiêc Pan Jezus

urodzi³ siê w grocie.

W IV w. cesarz Konstantyn

Wielki i jego matka, Helena

ufundowali w Betlejem, nad

miejscem uwa¿anym za gro-

tê ¿³óbka oœmioboczn¹ bazy-

likê. Jednak koœció³, który

mo¿na podziwiaæ dzisiaj, po-

chodzi z VI w. Po powstaniu

Samarytan w 529 r. cesarz

Justynian kaza³ rozebraæ ko-

œció³ konstantyñski i zbudo-

waæ nowy, tak, aby ¿aden inny

w œwiêtym mieœcie wspania-

³oœci¹ go nie przewy¿sza³.

Ziemia Œwiêta przechodzi-

³a z r¹k do r¹k, mimo to w

Betlejem koœció³, klasztory i

kult trwa³y wbrew wszelkim

przeciwnoœciom. Niszczyciel-

scy Persowie, którzy najechali

Betlejem w 614 r. zostawili

koœció³ nietkniêty, znaleŸli

bowiem na mozaice fasady

wizerunki magów w znanych

im strojach. W póŸniejszych

wiekach w Bazylice Narodze-

nia odbywa³y siê koronacje

królów krzy¿owców. Po upad-

ku Królestwa Jerozolimskiego

muzu³mañscy w³adcy usza-

nowali œwiête miejsce i zacho-

wali koœció³. Bazylika prze-

trwa³a te¿ dwukrotnie trzêsie-

nie ziemi w XIX w. i mo¿na j¹

podziwiaæ do dnia dzisiejsze-

go. Obecnie w Bazylice spra-

wowane s¹ nabo¿eñstwa w

ró¿nych obrz¹dkach, a pieczê

nad ni¹, oprócz katolickich

franciszkanów, maj¹ prawo-

s³awni mnisi ormiañscy.

Najwa¿niejszym elemen-

tem w Bazyliki jest umiesz-

czona w Grocie Narodzenia

14-ramienna gwiazda, podpi-

sana w jêzyku ³aciñskim: „Hic

de Virgine Maria Jesus Chri-

stus natus est” – „Tutaj z

Dziewicy Maryi narodzi³ siê

Jezus Chrystus”.

- Betlejem to miasto pa-

sterskie. Czy dlatego to

w³aœnie pasterze, chocia¿

stali najni¿ej w hierarchii

spo³ecznej, zostali wybra-

ni do odegrania wa¿nej roli

pierwszych œwiadków na-

rodzin Chrystusa?

- Wydaje siê, ¿e nie ma w

tym nic nadzwyczajnego. Be-

tlejem otoczone by³o pastwi-

skami. Znajdowali siê na nich

pasterze, którzy pilnowali kóz

i owiec. Ich ¿ycie, nieraz o g³o-

dzie i ch³odzie lub w piekiel-

nym upale, w trwodze przed

atakiem dzikich zwierz¹t lub

bandytów, nie by³o ³atwe. Na

noc pasterze zapêdzali stado

do zagrody, specjalnie na ten

cel przygotowanej z cierni-

stych krzewów, sami zaœ spali

w sza³asie. Jeden z nich za-

wsze czuwa³, aby broniæ sta-

da przed z³odziejami lub dzi-

kimi zwierzêtami.

Uczeni ¿ydowscy gardzili

pasterzami, bowiem nie prak-

tykowali oni prawa ¿ydow-

skiego. Ich koczowniczy tryb

¿ycia budzi³ nieufnoœæ, a wy-

nikaj¹ce z niego warunki z

pewnoœci¹ nie sprzyja³y prze-

strzeganiu wszystkich rytual-

nych zwyczajów, które dla

uczonych w piœmie faryze-

uszów by³y tak niezwykle

wa¿ne. Jednak to w³aœnie do

nich pierwszych Bóg zes³a³

anio³a z radosn¹ wieœci¹.

Papie¿ Benedykt XVI w

swojej ksi¹¿ce „Jezus z Na-

zaretu. Dzieciñstwo”, wydanej

niedawno przez wydawnictwo

„Znak”, proponuje takie wyt³u-

maczenie wyró¿nienia paste-

rzy: „Mo¿e nie tylko zewnêtrz-

nie, ale równie¿ wewnêtrznie

¿yli bli¿ej tego wydarzenia, ni¿

spokojnie œpi¹cy mieszcza-

nie. Tak¿e wewnêtrznie nie

by³o im daleko do Boga, któ-

ry sta³ siê dzieckiem”.

To, ¿e anio³ og³asza Dobr¹

Nowinê w³aœnie pasterzom, a

nie elicie ludu Izraela – kap³a-

nom, prorokom czy mo¿no-

w³adcom, harmonizuje z wy-

mow¹ nauki Chrystusa, któ-

ry b³ogos³awi³ ubogim, pro-

stym duszom i nabiera niemal

rewolucyjnego sensu. W

chrzeœcijañstwie to ubodzy

s¹ uprzywilejowanymi adre-

satami mi³oœci Boga.

- Kolejnymi bohaterami

wydarzeñ, którzy wkraczaj¹

po pasterzach na betle-

jemsk¹ scenê s¹ Trzej Kró-

lowie, zwani te¿ Mêdrcami

lub Magami. Kim byli ci ta-

jemniczy przybysze ze

Wschodu? Czy rzeczywi-

œcie byli kap³anami zoro-

astryzmu, a wiêc znali

astrologiê i sztukê przepo-

wiadania zdarzeñ?

- Informacjê o mêdrcach ze

Wschodu znajdujemy w

Ewangelii œw. Mateusza. Ma-

teusz pisze: „Oto mêdrcy ze

Wschodu przybyli do Jerozo-

limy”, ale s³owo „mêdrcy”

mo¿e byæ przet³umaczone

równie¿ jako „magowie”. Je-

¿eli siêgniemy do Ÿróde³ hel-

lenistycznych, czy innych

Ÿróde³ biblijnych, termin

„mag” ma ca³¹ gamê zna-

czeñ, pocz¹wszy od pozytyw-

nych, jak kap³an i filozof a¿

po negatywne, jak czarownik

a nawet oszust. Najczêœciej

s³owo to oznacza³o cz³onka

perskiej kasty kap³añskiej.

Magowie mogli byæ wy-

znawcami staroperskiej religii,

zreformowanej na prze³omie

VII i VI wieku przed Chrystu-

sem przez Zoroastra (grecka

forma imienia Zaratustry). Je-

œli rzeczywiœcie byli kap³ana-

mi zoroastryzmu, to znali

astrologiê, sztukê wyk³adania

snów, przepowiadania zda-

rzeñ i recytowania œwiêtej

poezji. Co niekoniecznie czy-

ni³o z nich królów. Staro¿ytni

autorzy chrzeœcijañscy tak ich

nie nazywali. Nie wiadomo

nawet, czy by³o ich trzech, ani

jak mieli na imiê. Imiona: Kac-

per, Melchior i Baltazar, któ-

rych pocz¹tkowe litery pisze-

my kred¹ na drzwiach wej-

œciowych w Œwiêto Trzech

Króli, zosta³y im nadane w

Œredniowieczu. W legendach

œredniowiecznych Kacper

przedstawiany by³ jako m³o-

dzieniec bez brody, Melchior

– jako siwow³osy starzec, a

Baltazar - jako cz³owiek ciem-

noskóry, a póŸniej wrêcz o
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Biskup Warszawsko-Praski

Kiedy Anio³owie oznajmili Pasterzom: oto w Betlejem

Judzkim narodzi³ siê Zbawiciel - czy uwierzyli? Do progu

stajenki przywiod³a ich wiara czy ludzka ciekawoœæ? Szli

z radoœci¹ czy z lêkiem... np. przed kar¹ czekaj¹c¹ za

nie z³o¿enie ho³du? Klêkali u ¿³óbka kierowani nadziej¹

czy strachem? (por.  £k  2,  8-ns)  Sk¹d  mieli  wiedzieæ,

¿e Nowonarodzony jest MI£OŒCI¥?...

Nam to objawienie zosta³o dane - czekamy i witamy

Boga-Mi³oœæ Wcielon¹, Emmanuela, Ksiêcia Pokoju. W

naszych sercach, rodzinach, wspólnotach prze¿ywamy

tê radoœæ pochylaj¹c siê jednoczeœnie nad rzeczywistoœci¹

wiary, któr¹ w Roku Wiary chcemy umacniaæ, odnawiaæ by

- jak mówi has³o roku duszpasterskiego 2012/2013:

Byæ sol¹ ziemi, byæ œwiat³em œwiata....

Wiara ¿ywa i g³êboka, któr¹ czerpiemy z tajemnicy

Bo¿ego Narodzenia:

- niech bêdzie fundamentem naszej codziennoœci

prze¿ywanej w przyjaŸni z Bogiem i bliŸnimi;

- niech nas nape³nia ³ask¹ Bo¿¹, któr¹ poniesiemy

innym jako dar ¿yczliwoœci, dobroci, pomocnej d³oni;

- niech staje siê w nas p³omieniem mi³oœci, blaskiem

radoœci, treœci¹ nadziei opromieniaj¹cej ka¿dy dzieñ, ka¿de

dzia³anie, ka¿d¹ relacjê z drugim cz³owiekiem.

Na czas Bo¿ego Narodzenia Anno Domini 2012

Wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” z serca

b³ogos³awiê

czarnej skórze. Mo¿liwe, ¿e

zostali nazwani królami ze

wzglêdu na bogate dary, ja-

kie z³o¿yli w Betlejem.

- Jakie jest symboliczne

znaczenie tych darów?

- Mêdrcy przynieœli wspa-

nia³e dary: z³oto, kadzid³o i

mirrê. Nie s¹ to dary praktycz-

ne, które w tym momencie

by³yby po¿yteczne dla Œwiê-

tej Rodziny, ale maj¹

ogromn¹ wartoœæ symbo-

liczn¹. Z³oto symbolizuje kró-

lewsk¹ godnoœæ, kadzid³o –

boskoœæ, a mirra, cenny bal-

sam ofiarny, wytwarzany z

czerwonych jagód z Arabii,

jest zapowiedzi¹ przysz³ego

cierpienia. Przybycie mêdr-

ców oznacza ho³d z³o¿ony

królowi-Bogu, uznanie w³adzy

królewskiej Chrystusa rów-

nie¿ przez ludy pogañskie.

Papie¿ Benedykt XVI w

wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ce

„Jezus z Nazaretu. Dzieciñ-

stwo” te¿ zapytuje: co to byli

za ludzie, którzy wybrali siê

w dalek¹ drogê, aby pok³oniæ

siê nowo narodzonemu kró-

lowi. Mo¿liwe, ¿e byli astro-

nomami. Nie wszyscy jednak,

którzy potrafili obliczyæ pozy-

cje gwiazd, myœleli przy tym

o królu ¿ydowskim. Niezale¿-

nie wiêc od tego, czym siê

zajmowali, trzeba powie-

dzieæ, ¿e byli to ludzie, w któ-

rych by³ wewnêtrzny niepo-

kój, ludzie szukaj¹cy rzeczy-

wistej gwiazdy zbawienia.

- „By³o w nich coœ z we-

wnêtrznego religijnego dyna-

mizmu, pobudzaj¹cego do

przekraczania siebie samego,

do szukania prawdy, szukania

prawdziwego Boga” – pisze

papie¿. I do tego powinno sk³a-

niaæ nas Bo¿e Narodzenie.

Chcia³bym teraz z³o¿yæ

¿yczenia dla czytelników.

Pos³u¿ê siê wstêpem do

ksi¹¿ki Benedykta XVI „Jezus

z Nazaretu. Dzieciñstwo”:

¯yczê Czytelnikom Nowej

Gazety Praskiej, aby w czasie

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia na-

wi¹zali dialog z tekstami biblij-

nymi i aby ta rozmowa, w któ-

rej zazêbi¹ siê ze sob¹ prze-

sz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przy-

sz³oœæ, nigdy siê nie zakoñczy-

³a. ¯yczê te¿, aby mieli œwia-

domoœæ, ¿e ¿adna interpreta-

cja nie dorówna tekstowi biblij-

nemu, wiêc by siêgaj¹c do No-

wego Testamentu widzieli wy-

darzenia Bo¿ego Narodzenia

nie tylko jako fakt, który mia³

miejsce w historii, ale ¿eby za-

dali sobie pytanie: czy jest on

prawd¹, czy ma jakieœ znacze-

nie, a je¿eli tak - to jakie?

Dziêkujemy za rozmowê

i ¿yczenia.

Rozmawia³a

Joanna Kiwilszo

Bardzo cieszy, ¿e Cmen-

tarz Bródnowski bêdzie mia³

swoj¹ pe³n¹ monografiê,

obejmuj¹c¹ nie tyle opis sa-

mego cmentarza – to ju¿

uczyniono wczeœniej, ale

przybli¿aj¹c¹ ¿ywym pamiêæ

o spoczywaj¹cych tam

zmar³ych, zw³aszcza tych

mniej znanych.

Dziêki temu przedsiêwziêciu

wiedza o ¿yciu i osi¹gniêciach

naszych przodków stanie siê

czêœci¹ pamiêci zbiorowej,

ocaleje przed zapomnieniem,

poka¿e tak¿e, w jaki sposób

dziedzictwo zmar³ych jest fun-

damentem ¿ywych. Monogra-

fia ma „uchroniæ przed zapo-

mnieniem to, co zaciera siê

najszybciej”.

Cmentarz powsta³ w 1884

roku – dwadzieœcia lat po

upadku Powstania Stycznio-

wego. W Warszawie sytu-

acja by³a wówczas bardzo

ciê¿ka. W mieœcie stacjono-

wa³o 30 tysiêcy wojsk rosyj-

skich, polskoœæ by³a w od-

wrocie – niewiele wiêcej ni¿

po³owa mieszkañców mówi-

³a w domu po polsku. Potrze-

ba budowy nowego cmenta-

rza z jednej strony wyrasta-

³a z prozaicznych potrzeb

miasta, któremu brakowa³o

miejsc pochówku, z drugiej

zaœ u jej podstaw leg³a myœl

g³êbsza, aby w œlad za mo-

stami przez Wis³ê (w tamtym

czasie ju¿ dwoma), bardziej

zwi¹zaæ Pragê z Warszaw¹.

Za³o¿enie by³o obliczone na

stulecie, ale mia³o zadania

miastotwórcze.

Na Cmentarzu Bródnow-

skim do 2010 roku pochowa-

no 1,6 miliona osób, najwiê-

cej w Europie. Pierwsz¹

osob¹ pochowan¹ na nowo

powsta³ym cmentarzu by³a

kilkuletnia Marysia Skibniew-

ska. Spoczywa tu wielu wy-

trawnych rzemieœlników, mi-

strzów cechu zduñskiego,

majstrów ko³odziejskich,

kuchmistrze, kolejarze, akto-

rzy. Wœród tych ostatnich

znalaz³ siê np. Franciszek

Brodniewicz – s³ynny amant

kina przedwojennego. Spo-

czê³y tu tak¿e szcz¹tki wcze-

snochrzeœcijañskich bisku-

pów nubijskich, przywiezione

do Polski podczas badañ ar-

cheologicznych w egipskim

Faras.

Obecnie Cmentarz Bród-

nowski ma szansê staæ siê

nie tylko miejscem spacerów,

ale widomym dowodem na-

szego dziedzictwa. Ksi¹¿ka

ma na celu je przybli¿yæ, po-

g³êbiæ znajomoœæ zmar³ych,

zw³aszcza osób mniej zna-

nych, bliskich dot¹d tylko ro-

dzinom czy grupom zawodo-

wym, aby w³¹czyæ ich do wiel-

kiej polskiej rodziny i w pe-

wien sposób przywróciæ do

¿ycia. Bêdzie z pewnoœci¹

kopalni¹ wiedzy varsaviani-

stycznej.

Ksi¹¿ka zawiera rys histo-

ryczny na podstawie rzetelnej

kwerendy dokumentów Ÿró-

d³owych. A dotarcie do infor-

macji nie jest ³atwe. Ponie-

wa¿ wszystkie akta przedwo-

jenne zosta³y zniszczone,

wiedza na ten temat musi

wiêc pochodziæ z innych

Ÿróde³. Wa¿nym elementem

pozyskiwania danych s¹ tak-

¿e ankiety.

Wydawnictwo ma byæ por-

tretem zwyczajnym warsza-

wiaków, a nie s³ownikiem czy

encyklopedi¹. Edycja odby-

waæ siê bêdzie w systemie

holenderskim – kolejne tomy

bêd¹ zawiera³y uzupe³nienia

poprzednich, a w ostatnim

znajdzie siê spis treœci. Mo-

nografia bêdzie te¿ mia³a

swoj¹ wersjê elektroniczn¹,

zawieraj¹c¹ biogram, zdjêcie,

miejsce pochówku i dodatko-

we adnotacje. Autorzy licz¹

na pomoc mieszkañców War-

szawy przy tworzeniu kolej-

nych tomów wydawnictwa.

Kr.

Nekropolia Bródnowska opisana
W Muzeum Warszawskiej Pragi mia³a miejsce promo-

cja pierwszego tomu ksi¹¿ki Nekropolia Bródnowska

1884-2014 autorstwa Mariana Romaniuka, promocja

nieco nietypowa, bo bez samej ksi¹¿ki, której cykl

wydawniczy mocno siê przed³u¿y³. Zawarte w niej s³owo

wstêpne autorstwa profesora Jana Kieniewicza odczyta³

Jerzy Zelnik. Za³o¿enia przedsiêwziêcia przedstawili

Jan Kieniewicz i Marian Romaniuk.
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ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie

administracyjne na wniosek

RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672

Warszawa, reprezentowany przez „ELVIR E. i W. Wirscy

Spó³ka Jawna”, z³o¿ony dnia 27 listopada 2012 r.,

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego polegaj¹cej na budowie linii energetycznej

NN dla wsparcia linii napowietrznej NN ul. K³osowej,

na dz. nr ew. 44/67, 32/2 z obrêbu 4-17-01 oraz 33

z obrêbu 4-17-06 przy ul. Brzeziñskiej w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie

administracyjne na wniosek:

Ama-Bud Sp. z o.o., ul. Œwiatowida  61a, 03-144

Warszawa, z³o¿ony dnia 26 listopada 2012 r. i

uzupe³niony dnia 7 grudnia 2012 r., w sprawie o

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej i ciep³owniczej

na dz. nr ew. 48/2, 48/1, 46/4, 46/9, 46/8, 42/2, 42/11,

45/15, 45/7, 41/5, 41/22, 41/23, 49/1, 47/2, 45/14, 42/10

z obr. 4-01-22 przy ul. Mehoffera i Œwiatowida w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Bu-

downictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 8.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
G³ówny cel Projektu to ak-

tywizacja (zawodowa, eduka-

cyjna, spo³eczna i zdrowotna)

uczestników oraz zapobiega-

nie wykluczeniu spo³eczne-

mu, m.in. poprzez podwy¿-

szenie poziomu wiedzy i

umiejêtnoœci wychowaw-

czych, poziomu aktywnoœci

zawodowej i kwalifikacji za-

wodowych. Podobnie jak w

latach poprzednich, Projekt

jest skierowany do rodzin

wieloproblemowych, wielo-

dzietnych i matek, samotnie

wychowuj¹cych dzieci oraz

osób, które nie radz¹ sobie w

¿yciu codziennym.

Z rodzin¹ mogê wiêcej
W marcu br. zakoñczy³a siê realizacja ubieg³orocznej edycji Projektu „Z rodzin¹

mogê wiêcej”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europej-

skiego Funduszu Spo³ecznego. W kwietniu i czerwcu pracownicy Oœrodka pomocy

Spo³ecznej Praga Pó³noc przeprowadzili rekrutacje do kolejnej edycji, która zaczê³a

siê w tym roku, a zakoñczy w paŸdzierniku 2014. „Projekt jest mo¿liwy do realizacji,

bo aplikowaliœmy do jednostki wdra¿aj¹cej o dodatkowe œrodki. Ich uzyskanie po-

zwoli³o na wyd³u¿enie projektu, umo¿liwi³o pracê ze zdecydowanie wiêksz¹ liczb¹

osób z rodzin wielodzietnych i nie tylko, oraz dodanie w 2014 roku elementów, które

uznaliœmy za wa¿ne i celowe – mówi Dyrektor OPS Wojciech Gajewski – Rodzina

jest objêta opiek¹ d³u¿ej, w sposób systematyczny i spokojniejszy. Jest wiêksza

szansa na znalezienie pracy, podjêcie nauki na etapie szko³y œredniej, ukoñczenie

szko³y. Po raz pierwszy mamy do czynienia z asystentem rodziny w pe³nym tego

s³owa znaczeniu – osob¹ wykszta³con¹, która asystuje rodzinie poprzez ró¿norodne

dzia³ania.”

Do Projektu przyjêto 43

osoby (w tym 31 kobiet), któ-

re podpisa³y kontrakt socjal-

ny. Realizowane by³y spotka-

nia z doradc¹ zawodowym i

z psychologiem, warsztaty

psychospo³eczne oraz auto-

prezentacji, poszukiwania

pracy i aktywizacji zawodo-

wej. Dla 10 kobiet, objêtych

opiek¹ asystenta rodzinnego,

zorganizowano wyjazd inte-

gracyjny z dzieæmi, w którym

uczestniczy³o 30 osób. W ra-

mach Klubu Samopomocy

Rodzinie prowadzone by³y

dodatkowe, atrakcyjne zajê-

cia, np. kurs pierwszej pomo-

cy, samoobrony dla kobiet,

dogoterapii dla dzieci, spotka-

nia z dietetykiem, Andrzejki i

Miko³ajki dla dzieci.

„Dziewczyny by³y bardzo

zadowolone, po ukoñczeniu

zajêæ z wiza¿ystk¹ zmieni³y

siê nie do poznania – zauwa-

¿y³a Bo¿ena Kubicka-£uczak

z OPS podczas konferencji

11 grudnia, promuj¹cej Pro-

jekt. - W po³¹czeniu ze

wszystkimi warsztatami, np.

poszukiwania pracy, autopre-

zentacji – efekt na pewno

bêdzie du¿o lepszy. To zwiêk-

sza ich szanse, choæ na ryn-

ku pracy panuje kryzys. Jed-

na z pañ, która zakoñczy³a

udzia³ w Projekcie, ju¿ otrzy-

ma³a pracê w Domu Pomocy

Spo³ecznej. Zaraz po ukoñ-

czeniu kursu, znalaz³ pracê

równie¿ jeden z mê¿czyzn.

Trudno w tej chwili oceniæ,

czy uczestnikom kursów uda

siê podj¹æ pracê na kierunku,

w którym siê doskonalili. To

bêdzie mo¿na stwierdziæ do-

piero po kilku miesi¹cach.

Natomiast widoczne s¹ rezul-

taty „miêkkie”: na pewno

wzrós³ poziom umiejêtnoœci

wychowawczych, poziom ko-

munikacji i rozwi¹zywania

problemów dnia codzienne-

go; na pewno nast¹pi³o

wzmocnienie wiêzi emocjo-

nalnych miêdzy cz³onkami

rodzin.”

Podobn¹ opiniê wyra¿a dy-

rektor Gajewski: „Na konfe-

rencji zauwa¿y³em po raz

pierwszy, jak bardzo z¿yli siê

ze sob¹ nasi beneficjenci,

uczestnicz¹cy w Projekcie.

Nigdy nie widzia³em tak do-

brej atmosfery, zarówno

wœród osób, korzystaj¹cych z

zajêæ, jak i osób, pracuj¹cych

w Projekcie: pracowników so-

cjalnych, asystenta rodziny,

pedagogów. Nie chcê u¿ywaæ

górnolotnych s³ów, ale po-

wsta³a namiastka wielkiej ro-

dziny. Przedstawiaj¹cy siê na

konferencji opowiadali swoje

losy, co ich zmotywowa³o do

udzia³u w Projekcie, jak zmie-

ni³a siê ich osobowoœæ i ¿ycie

rodzinne. Ci, którym uda³o siê

zdobyæ pracê dziêki umiejêt-

noœciom nabytym w czasie

Projektu, teraz anga¿uj¹ siê,

¿eby pomóc kolegom i kole-

¿ankom, znaleŸæ im mo¿li-

woœæ zatrudnienia”.

 Projekt ukoñczy³o 38

osób, w tym 27 kobiet.

Bud¿et Projektu „Z rodzin¹

mogê wiêcej” na lata 2012 –

2014 wynosi 1 551 821 z³,

w tym: dotacja rozwojowa

1 412 792 z³, wk³ad w³asny

OPS 139 020 z³.

W przysz³ym roku bêdzie

kolejna rekrutacja. Do Projek-

tu wejdzie 29 osób. Zostanie

zatrudniony jeszcze jeden

asystent rodziny, który przej-

mie tê grupê.

 K.

Co do zasady, raz z³o¿onego oœwiadcze-

nia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, nie

mo¿na cofn¹æ. Odrzucenie spadku powodu-

je, ¿e spadkobierca zostaje wy³¹czony od

dziedziczenia tak, jakby nie do¿y³ otwarcia

spadku. Ustawodawca przewidzia³ jednak

przypadki nadzwyczajne. W sytuacji, gdy z³o-

¿y³a Pani oœwiadczenie pod wp³ywem groŸ-

by, mo¿e Pani podj¹æ próbê uchylenia siê od

jego skutków. W tym celu nale¿y z³o¿yæ przed

s¹dem odpowiednie oœwiadczenie, wskazu-

j¹c jednoczeœnie, w jaki sposób zamierza Pani

spadek przyj¹æ (wprost, czy z dobrodziej-

stwem inwentarza). Zgodnie z obowi¹zuj¹cy-

Wycofanie siê z odrzucenia spadku
Po œmierci mamy, mój brat zmusi³ mnie do odrzucenia spadku po niej. Brat szanta-

¿owa³ mnie i grozi³, ¿e je¿eli tego nie zrobiê to stracê wszystko, bo on ju¿ siê o to

postara. Zawsze ba³am siê brata, bo bywa niezrównowa¿ony. Dwa miesi¹ce temu

wyjecha³ jednak, a ja uœwiadomi³am sobie, ¿e muszê walczyæ o spadek po mamie.

Czy mogê odwo³aæ moje oœwiadczenie o odrzuceniu spadku?                           Joanna P.

mi przepisami, w takim przypadku stosuje siê

odpowiednio przepisy o wadach oœwiadcze-

nia woli. Oznacza to, ¿e Pani oœwiadczenie o

uchyleniu siê od skutków prawnych oœwiad-

czenia o odrzuceniu spadku, mo¿e zostaæ

zatwierdzone przez s¹d tylko w wypadku, gdy

z³o¿one zosta³o pod wp³ywem groŸby bez-

prawnej. Musi Pani jednak udowodniæ, ¿e

mog³a siê Pani obawiaæ, i¿ Pani lub innej oso-

bie grozi powa¿ne niebezpieczeñstwo osobi-

ste lub maj¹tkowe.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr

16, poz. 93 z póŸn. zm.) i in.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Pani

pytaniu, umowa, jak¹ zamierza Pani zawrzeæ

z przysz³ymi najemcami, bêdzie umow¹ naj-

mu tzw. okazjonalnego. Aby mo¿na by³o mó-

wiæ o najmie okazjonalnym, umowa taka po-

winna byæ zawarta na czas oznaczony, nie

d³u¿szy ni¿ 10 lat. Przy najmie okazjonalnym

mo¿liwe jest zastosowanie uproszczonych

zasad eksmisji, np. wobec najemcy, który nie

p³aci czynszu. Konieczne jest jednak spe³nie-

nie okreœlonych ustaw¹ warunków. Po pierw-

sze, nale¿y do³¹czyæ do umowy oœwiadcze-

nie najemcy o poddaniu siê egzekucji (wy-

magana jest forma aktu notarialnego), wraz

z zapewnieniem, ¿e w przypadku rozwi¹za-

nia umowy najmu mo¿e skorzystaæ on z in-

nego lokalu. Po drugie, konieczne jest do³¹-

czenie do umowy oœwiadczenia w³aœciciela

lokalu, o którym mowa powy¿ej, stanowi¹ce

o tym, ¿e w razie koniecznoœci przyjmie do

siebie najemcê. Ponadto fakt wynajmowania

lokalu powinien zostaæ zg³oszony naczelniko-

wi w³aœciwego urzêdu skarbowego. Po spe³nie-

niu powy¿szych warunków, wynajmuj¹cy w

Najem okazjonalny a eksmisja
Otrzyma³am w spadku mieszkanie. Nie zamierzam w nim zamieszkaæ, ale chcia-

³abym je wynajmowaæ np. na z góry okreœlone terminy, jako osoba prywatna, a nie

w ramach prowadzonej przeze mnie firmy. Obawiam siê jednak, ¿e mog³abym trafiæ

na lokatorów, którzy nie bêd¹ chcieli siê wyprowadziæ po rozwi¹zaniu umowy.

Czy mogê siê przed tym zabezpieczyæ?                                                                 Anna Z.

razie koniecznoœci mo¿e skorzystaæ z uprosz-

czonej procedury eksmisyjnej. Je¿eli po za-

koñczeniu umowy najmu, najemca pomimo

pisemnego wezwania do opuszczenia lokalu

w terminie 7 dni, nie zrealizuje tego ¿¹dania,

w³aœciciel musi jedynie z³o¿yæ do s¹du wnio-

sek o nadanie klauzuli wykonalnoœci aktowi

notarialnemu z oœwiadczeniem o poddaniu siê

egzekucji. W tym celu nale¿y do s¹du skiero-

waæ wniosek wraz z odpowiednimi za³¹czni-

kami. W przypadku zastosowania tej proce-

dury, s¹d nie orzeka o prawie do lokalu so-

cjalnego, nie ma równie¿ potrzeby zapewnie-

nia lokalu tymczasowego. Jeœli s¹d nada klau-

zulê wykonalnoœci, bezpoœrednio z aktem

notarialnym opatrzonym stosown¹ pieczêci¹,

mo¿na udaæ siê do komornika, aby przepro-

wadzi³ egzekucjê.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy (Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik

Kancelaria Prawna Leximus, tel. 500-020-048

e-mail: kancelaria@leximus.pl

Prawnik radzi
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z

2008 r., nr 193, poz. 1194 z póŸn. zm.), oraz art. 8, 9 i

49 ustawy z 14 czerwca 1960 – Kodeks Postêpowania

Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071

z póŸn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 12 grudnia

2012 decyzji nr 214/T/12 o zezwoleniu na realizacjê

inwestycji polegaj¹cej na budowie ul. Wiernej na odcinku

od ul. Swojskiej do torów PKP wraz z przebudow¹

skrzy¿owania ul. Swojskiej w rejonie ul. Krzewnej i

Janowieckiej w Warszawie na dzia³kach nr ew. 2,

obr. 4-11-02 i 9, obr. 4-11-05 oraz na projektowanych

dzia³kach nr ew. 3/4, 3/6, 4/2, 5/4, 6/4, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2,

11/2, 12/2, 13/2, 15/2, 21/2, 24/2, 27/2, 28/2, 29/2, 58/2,

59/2, 64/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 89/5, 89/7, 89/9, 90/2

i 91/5, obr. 4-11-02 oraz 3/1, 5/1, 6/3, 8/4, 45/5, 58/6,

59/4, 64/2, 65/2, 66/2, 67/1, 69/1, 70/1, 73/1, 76/1, 77/1,

78/1 i 81/17, obr. 4-11-05 powsta³ych z czêœci dz. 3/1,

3/2, 4, 5/2, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 28,

29, 58, 59, 64, 76, 77, 78, 79, 89/1, 89/2, 89/3, 90 i 91/3,

obr. 4-11-02 oraz dz. 3, 5, 6/2, 8/3, 45/4, 58/5, 59/3, 64,

65, 66, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 78 i 81, obr. 4-11-05.

Inwestor: Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany

przez Burmistrza Dzielnicy Targówek.

Zainteresowane strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹

nr 214/T/12 z 12 grudnia 2012, oraz dokumentacj¹

budowlan¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik do niej, w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek,

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, pok.327,

tel. 22 44-38-669, w godzinach pracy urzêdu.

Stronami postêpowania w sprawie s¹: inwestor oraz

w³aœciciele i u¿ytkownicy wieczyœci nieruchomoœci

znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie

14 dni od dnia publicznego og³oszenia.

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody

Mazowieckiego za moim poœrednictwem w terminie

14 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Obs³ugi

Mieszkañców dla Dzielnicy Targówek Urzêdu m.st.

Warszawy, Urz¹d Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20,

00-983 Warszawa.

Wêdrowa³am parê dni

temu przez mroŸne miasto i

przechodz¹c przez park z

zamarzniêtym stawem, na

którym siedzia³y skulone z

zimna kaczki, zobaczy³am

starszego mê¿czyznê, który

siekier¹ wyr¹bywa³ w lodzie

przy brzegu przerêbel. Robi³

to po to, by ptaki mog³y siê

napiæ. Za chwilê nadesz³y ko-

bieta z ma³¹ córeczk¹ nios¹c

dla nich w woreczku pokrojo-

ny chleb. Na moment zrobi³o

mi siê w sercu bardzo ciep³o.

I przyp³ynê³o zdarzenie

sprzed roku: kontroluj¹c w

wigilijny dzieñ w pewnym

sklepie sprzeda¿ ¿ywych kar-

pi zaobserwowa³am wsiada-

j¹ce do samochodu m³ode

ma³¿eñstwo z dzieckiem i

zakupionym karpiem w wia-

drze. Podesz³am sprawdziæ,

B¹dŸmy dobrzy dla zwierz¹t
Wed³ug chrzeœcijañskiej tradycji Jezus Chrystus

narodzi³ siê w stajence, pomiêdzy zwierzêtami, czego

odbicie znajdujemy zarówno w sztukach plastycznych,

jak i w kolêdach. Zwierzêta ogl¹da³y przyjœcie na œwiat

Dzieci¹tka i pierwsze odda³y mu czeœæ, a to znaczy, ¿e

s¹ wa¿n¹ czêœci¹ boskiego dzie³a, naszymi mniejszymi

braæmi i nale¿y im siê z naszej strony mi³oœæ i szacunek.

czy ryba ma wystarczaj¹c¹

iloœæ wody - ku mojemu mi³e-

mu zaskoczeniu ludzie ci po-

informowali mnie, ¿e spiesz¹

siê, by wypuœciæ j¹ do stawu.

Piêkny, œwi¹teczny gest: po-

darowali stworzeniu drugie

¿ycie.

Niech te dwa pozytywne

obrazki bêd¹ dla nas przes³a-

niem – pomyœlmy o tym, w

jaki sposób równie¿ my mo-

¿emy zrobiæ coœ dobrego dla

zwierz¹t. Ja uczczê Œwiêto

Bo¿ego Narodzenia bez-

krwaw¹ wigili¹ – od wielu lat

jestem wegetariank¹, bo bar-

dziej ciesz¹ mnie ¿ywe zwie-

rzêta ni¿ ich zw³oki na tale-

rzu. Ale jeœli ktoœ nie wyobra-

¿a sobie wigilijnej kolacji bez

karpia, niechaj ka¿e go w

sklepie zabiæ lub przynajmniej

transportuje ¿ywego do domu

w wiadrze lub specjalnej tor-

bie z wod¹. Ryba mo¿e od-

dychaæ tylko w wodzie, bez

niej siê dusi, wiêc jeœli do tego

dopuszczamy, jesteœmy win-

ni znêcaniu siê nad ni¹. Prze-

czy to œwi¹tecznej idei, ale

te¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e zgod-

nie z Ustaw¹ o ochronie zwie-

rz¹t jest to przestêpstwo.

Zima jest bardzo ciê¿kim

czasem dla wszystkich zwie-

rz¹t, które nie maj¹ ciep³ych

schronieñ i zapasów po¿y-

wienia. W mieœcie s¹ to

przede wszystkim ptaki i bez-

domne zwierzêta, w tym wol-

no ¿yj¹ce koty.

Nasi skrzydlaci s¹siedzi nie

znajd¹ teraz pokarmu w przy-

krytej œniegiem, zamarzniêtej

ziemi ani w pozbawionym

owadów powietrzu. Dokar-

miaj¹c je pomo¿emy im prze-

¿yæ, a gatunki wêdrowne

musz¹ mieæ dodatkowo si³ê

na d³ugie i wyczerpuj¹ce

przeloty na wiosnê. Temato-

wi dokarmiania ptaków praw-

dopodobnie poœwiêcê ca³y

kolejny tekst; teraz przypo-

mnê tylko, ¿e najlepsze zim¹

s¹ ziarna s³onecznika (zawie-

raj¹ du¿o energetycznego

t³uszczu), które mo¿emy mie-

szaæ z ziarnami zbó¿. Nie-

zmiernie wa¿ne jest, by do-

karmianie by³o regularne, nie

wolno podawaæ jedzenia ze-

psutego lub te¿ z sol¹ czy

konserwantami. Szczegó³ow-

sze informacje dotycz¹ce zi-

mowej sto³ówki dla ptaków

oraz instrukcjê, jak samodziel-

nie wykonaæ prosty i funkcjo-

nalny karmnik z dwóch plasti-

kowych butelek, znajdziecie

Pañstwo na stronie interneto-

wej: www.nogawlape.org (w

Aktualnoœciach). Tu te¿ mo¿-

na siê dowiedzieæ, jak ³atwo i

tanio zbudowaæ koci domek,

w sytuacji kiedy wolno ¿yj¹ce

w okolicy koty pozbawione s¹

mo¿liwoœci korzystania z piw-

nicy. Pamiêtajmy jednak, ¿e

najlepszym i najbezpieczniej-

szym rozwi¹zaniem jest po

prostu otwarte piwniczne

okienko (pomieszczenie dla

kotów powinno byæ wydzielo-

ne i najlepiej niedostêpne

ogólnie).

A mo¿e uda mi siê prze-

konaæ kogoœ z Pañstwa do

przedœwi¹tecznej adopcji

zwierzaka ze schroniska?

Nie chodzi, rzecz jasna, o to

by dawaæ komuœ gwiazdko-

wy prezent w postaci psa

lub kota, które, niechciane,

zostan¹ zwrócone do

schroniska lub, co gorsza,

wyrzucone na ulicê. Decy-

zja o adopcji musi byæ pod-

jêta bardzo rozwa¿nie i w

porozumieniu z wszystkimi

cz³onkami rodziny, z któr¹

zwierzê mia³oby zamiesz-

kaæ, bo bior¹c je pod swój

dach bierzemy ca³kowit¹ od-

powiedzialnoœæ za jego

¿ycie. Jeœli jesteœcie na to

gotowi, dla zwierzêcia bê-

dzie to cudowna przemiana

losu, a dla was szczêœcie z

zyskania oddanego przyja-

ciela.

A jeœli ju¿ taki czworono¿-

ny przyjaciel mieszka pod

waszym dachem, zadbajcie o

jego bezpieczeñstwo w cza-

sie oko³osylwestrowym, kie-

dy wystrza³y s¹ czêsto przy-

czyn¹ ogromnego strachu,

panicznych ucieczek i zagi-

niêæ psów. Weterynarz dobie-

rze odpowiedni œrodek uspo-

kajaj¹cy, który pomo¿e wyci-

szyæ lêk zwierzêcia, a Pañ-

stwo pamiêtajcie, by wypro-

wadzaæ je w tym czasie wy-

³¹cznie na smyczy, na krótko

i blisko domu, w niezbyt luŸ-

nej obro¿y, koniecznie zaopa-

trzonej w trwa³¹ adresówkê.

Z okazji nadchodz¹cych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i

Nowego Roku wszystkim

Czytelnikom ¿yczê szczêœcia,

a zwierzêtom - by ludzie byli

dla nich tak dobrzy, jak sami

chcieliby byæ traktowani przez

inne, potê¿niejsze istoty.

Renata Markowska

Fundacja Noga w £apê

ZAWIADOMIENIE

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 92/CP/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na przebudowie: ul. ¯ubowieckiej i

ul. Hucznej na dzia³kach o  nr ew.: 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6,

31/5,  23/17, 23/16, 23/1, 23/6, 23/18, 23/19, 23/6, 23/8,

23/9, 23/3, 23/12, 23/13, 23/4, 23/14, 18/4, 19/4, 20/4,

21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2/8, 2/6,

2/7, 2/5, 3/2, 7, 8/1, 5, 32, 31/3 w obrêbie 4-06-08 oraz

dzia³ek nr ew. 272, 273, 274, 275, 277, 282/2, 282/3,

282/4, 282/5 z obrêbu 4-06-35 wraz z infrastruktur¹

towarzysz¹c¹ i zagospodarowaniem terenu w Dzielnicy

Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Przedsiêbiorstwa

Us³ug Consultingowych WADECO Sp. z o.o. reprezento-

wane przez pe³nomocnika P. Stanis³awa Chrzanowskiego,

z³o¿ony dnia 31.07.2012 r. oraz korekty wprowadzonej

w dniu 28.09.2012 r.

- decyzji nr 93/CP/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego i

kanalizacji ogólnosp³awnej w ulicy Mirociñskiej na dz. nr

ew. 90/1, 90/9, 90/10, 90/11, 91, 98/1, 98/2, 99/1, 99/3,

99/4, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/3, 102/4,

103/1, 103/3, 103/4, 103/5, 103/7, 103/8, 119/7, 119/8,

119/10, 119/11, 119/17, 119/18, 119/21, 120/1, 120/2,

120/3, 120/4, 120/5 z obrêbu 4-06-32; dz. nr ew. 23/4 z

obrêbu 4-06-33 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów

i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z³o¿ony dnia

16 paŸdziernika 2012 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w

czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta

m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ

zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania

oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub

za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego

og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Dlaczego te niepozorne

jerzyki budz¹ tak wielkie

emocje? Otó¿ stanowi¹ one

niezast¹pion¹ (nawet przez

najlepsze œrodki chemiczne)

broñ przeciwko plagom ko-

marów i meszek. W ci¹gu

doby jeden jerzyk potrafi

zjeœæ nawet 20 tysiêcy tych

dokuczliwych owadów.

Mimo ¿e s¹ to ptaki chronio-

ne, w ostatnich latach obser-

wujemy znaczny spadek ich

populacji. W okresie lêgo-

wym chêtnie zak³adaj¹

gniazda w szczelinach blo-

ków mieszkalnych i pod da-

chami domów, poniewa¿

specyficzna budowa nóg je-

rzyków pozwala im siadaæ

wy³¹cznie na pionowych po-

wierzchniach. Niestety, co-

raz czêstszym, choæ niele-

galnym, zjawiskiem staje siê

zalepianie szczelin z pisklê-

tami. Dlatego te¿ przedsta-

wiciele w³adz Bia³o³êki wraz

ze Sto³ecznym Towarzy-

stwem Ochrony Ptaków

(STOP) postanowili zaanga-

¿owaæ siê w budowê wie¿y

lêgowej przystosowanej do

potrzeb tych po¿ytecznych

ptaków, bêd¹cej jednocze-

œnie estetycznym elemen-

tem otoczenia.

Wie¿a dla jerzyków na Bia³o³êce
17 grudnia na placu zabaw przy ulicy Odkrytej uroczy-

œcie oddano pierwsz¹ w Polsce wie¿ê lêgowa dla jerzy-

ków – ma³ych, przypominaj¹cych jaskó³ki ptaków, które

przylatuj¹ do Polski na prze³omie kwietnia i maja, by

wydaæ na œwiat swoje potomstwo. Wie¿a kszta³tem na-

wi¹zujê do jerzyka w locie i mieœci w sobie ok. 100 budek

dla ptaków. Budowla ma a¿ 8,3 metrów wysokoœci, ca³a

konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej, a koszt

tej nietypowej budowy wyniós³ 75 tys. z³

Noga w ³apê
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NAUKA

AAA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 22 889-73-54,

606-724-885

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI 609-631-186

ANGIELSKI dla uczniów

szkó³ podstawowych i

œrednich,  501-301-595

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

POLSKI 602-678-811

NAUKA keyboard, fortepian

nauczycielka 502-935-459

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CHWILÓWKI, po¿yczki bez

BIK, szybko i dyskretnie,

tel. 784-989-536

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin a tak¿e tapicerki,

karcherem, tel. 694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

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

698-916-118

FUTRA, szycie, przeróbki,

renowacje, wymiana

podszewek, tel. 516-504-469

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

LODÓWKI, pralki, telewizory

- naprawa, tel. 694-825-760

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA pralek, zmywarek

tel. 501-587-257

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

mini og³oszenia

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

REMONTY, adaptacje,

osobiœcie, tel. 695-092-101

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WYWÓZ gruzu, mebli z

za³adunkiem, sprz¹tanie

piwnic, tel. 600-359-594

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KOLEKCJONER kupi stare

ksi¹¿ki, monety, pocztówki,

militaria i inne antyki,

502-011-257

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

DAM PRACÊ

MASZ 2, 3 godziny na

dodatkow¹ pracê? Bran¿a

finansowa. Wysokie zarobki!

Zadzwoñ 668-681-901 mile

widziani emeryci, renciœci,

osoby pracuj¹ce, studenci,

uczniowie.

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre

• Okna PCV i AL

• Parapety Wew. i Zew.
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MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥

nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824,

Jagoda 605-037-515

Pawe³ 609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:

„Marcin” ul. Œwiatowida

róg Æmielowskiej paw. VIA

tel. 22 423-63-64, 606-969-280

Nastêpna gazeta - 16 stycznia

od 24 grudnia do 1 stycznia redakcja bêdzie nieczynna.

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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Niech siê spe³ni¹ œwi¹teczne marzenia,

te ³atwe i trudne do spe³nienia.

Niech sie spe³ni¹ te du¿e i ma³e,

te mówione g³oœno lub wcale.

Niech siê spe³ni¹ te wszystkie krok po kroku,

niech siê spe³ni¹ w 2013 roku!

¿yczy

zespó³ Nowej Gazety Praskiej

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

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

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z

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

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t.)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie

administracyjne na wniosek

p. Henryka Go³¹bka, z³o¿ony dnia 21 listopada 2012 r.

i zmieniony dnia 4 grudnia 2012 r., w sprawie o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na

budowie przewodu wodoci¹gowego D=100 mm, L=50,0 m

na dz. nr ew. 15/5, 25/1, 25/4, 24/2 z obr. 4-02-16; dz. nr

ew. 8 z obr. 4-02-18 w ul. Boczañskiej w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ

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

dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u

Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê

ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,

w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki

w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.

13.00-16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej

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

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 10.12.2012 r. zosta³

podany do publicznej wiadomoœci poprzez

wywieszenie na tablicy og³oszeñ, w siedzibie

Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc

przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 21 dni

wykaz, który obejmuje grunt stanowi¹cy w³asnoœæ

m.st. Warszawy przeznaczony do oddania w dzier¿awê

na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej.

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

Proszê Szanownych Pañ-

stwa! Rocznica 13 grudnia

1981 ma dla Europy i Rosji

kluczowe znaczenie. Samot-

nie obaliliœmy system równy

faszyzmowi. Z nieœmia³ym,

jak zwykle, przyzwoleniem

tzw. Zachodu, za psie pieni¹-

dze. Brakuje mi owoców dla

nas, które zakwit³yby po tej

wojnie od rodzimych i unij-

nych „ogrodników”. Brakuje

mi publicznej ekspozycji p³k

Kukliñskiego i ludzi uhonoro-

wanych za rzeteln¹ wówczas

pracê i poœwiêcenie. Brakuje

mi powi¹zania z zabójstwa-

mi m.in. ks. Jerzego Popie-

³uszki. Brakuje mi powagi i

ciszy ze strony polityków Ja-

ros³awa Kaczyñskiego i balu-

j¹cego kleru. Nie trzeba sie-

dzieæ w kiciu, aby móc kon-

struowaæ programy. Nie po-

trzeba ju¿ etosu, aby wygraæ

i utrzymaæ wybory. Nie trze-

ba na³ogowo obalaæ w³adzy.

Wciskanie kitu jest coraz bar-

dziej demode, wrêcz œmiesz-

ne. Liberum veto niech ¿yje

raz na cztery lata – przy

urnach wyborczych.

Jak wczeœniej opisywa³em,

cukrzyca mo¿e byæ spowodo-

wana podawaniem pokar-

mów ubogich w chrom. W kla-

sycznym podziale wyró¿nia-

my cukrzycê pierwotn¹ i

wtórn¹. Pierwotna to niszcze-

nie komórek trzustki w wyni-

ku starzenia lub autoagresji.

Aliœci ta postaæ wystêpuje re-

latywnie rzadko. W leczeniu

autoagresji wystarczy³yby

immunosupresyjne dawki

sterydów. Na staroœæ - wiado-

mo – niestety.

O ironio, kuracje sterydo-

we, nadczynnoœæ nadnerczy

czy d³ugotrwa³y stres mog¹

byæ przyczynami tej choroby.

W przyczynach cukrzycy

wtórnej wymienia siê tak¿e

antykoncepcjê i nadczynnoœæ

tarczycy. Kocury zapadaj¹ na

cukrzycê czêœciej ni¿ kotki.

Brakuje naukowych danych,

jaki wp³yw ma na to kastra-

cja. Jakie objawy mog¹ bu-

dziæ podejrzenia?

Przyspieszony oddech w

stanie spoczynku, po³¹czony

z chudniêciem, apati¹, wielo-

moczem, zwiêkszonym pra-

gnieniem, zwiêkszonym ape-

tytem. Objawy te nale¿y po-

wi¹zaæ z mo¿liwymi schorze-

niami w¹troby i nerek. Oczy-

wiœcie, potrzebna jest konsul-

tacja lekarza weterynarii.

Przypuszczenia s¹ rozpatry-

wane wraz z wykonanymi

wynikami licznych wskaŸni-

ków krwi. Fizjologiczny po-

ziom glukozy w osoczu powi-

nien zawieraæ siê w granicach

90-120 mg/%. Jednak¿e wie-

lu badaczy i klinicystów wska-

zuje na du¿e wahania tego

parametru w granicach ho-

meostazy. Zdrowy, ale zestre-

sowany podró¿¹ i wizyt¹ w

laboratorium, potrafi wykazaæ

i 350 mg/%. Za tak wysoki

poziom odpowiedzialne s¹

wewn¹trzustrojowe sterydy,

odpowiedzialne za tak wyso-

kie skoki glukozy. Dlatego

bardzo wa¿na jest dok³adna

obserwacja podejrzanego

zwierzêcia i wykluczenie wy-

¿ej wymienionych schorzeñ

a¿ do nowotworów innych

uk³adów.

O terapii w nastêpnych

wydaniach NGP, a z okazji

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Szanownym Pañstwu ¿yczê

zdrowia i wszystkiego, co

najlepsze.

Demokracja tak.

Wymieñ trzy wyj¹tki

Oto Wicherek - przeurocze, m³odziutkie, oko³o roczne bie-

dactwo - kolejna wyrzucona, dorastaj¹ca zabawka. Mo¿e siê

znudzi³, mo¿e wyrós³ na innego, ni¿ siê spodziewa³ w³aœci-

ciel? A mo¿e psoci³ w domu, jak to szczeniak? A mo¿e nie

by³o dla niego miejsca w wakacyjnych planach w³aœciciela?

Nie dowiemy siê, czym sobie zas³u¿y³ na zamkniêcie w cia-

snej, zimnej klatce w schronisku... Zosta³ zabrany z ulicy, b³¹-

kaj¹cy siê wœród samochodów, wychudzony, przestraszony.

Wicherek nie ma mo¿liwoœci brykania jak inne m³ode psia-

ki, wychodzi raz w tygodniu na krótki 15-minutowy spacerek i

to ca³e jego szczêœcie. Gdy chowam go do klatki, patrzy na

mnie z wyrzutem, smutkiem i têsknot¹, jakby pyta³ - i znowu

mnie tu zostawiasz samego?

Wicherek kocha ludzi, jest

bardzo przyjaznym, rado-

snym pieskiem, uwielbia siê

bawiæ, skakaæ, przytulaæ,

biegaæ (dajê mu tê namiast-

kê biegaj¹c razem z nim i

trzymaj¹c go na smyczy).

To takie kochany pies,

popatrzcie w jego oczy, pe-

³ne nadziei - mo¿e czyjeœ

serce drgnie i ktoœ pokocha

Wicherka?

Kontakt: Sylwia 508 154 332

Kto przygarnie Wicherka?

Burmistrz Dzielnicy Targówek

informuje

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie

internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl

w dniu 07.12.2012 r. zosta³y wywieszone na 21 dni

i podane do publicznej wiadomoœci:

- wykaz nr 17/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej

czêœci gruntu,

- wykaz nr 18/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców

wraz z u³amkowym udzia³em we w³asnoœci gruntu.
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Rada wielu

Jak podaj¹ œwiatowe media, na niektó-

rych koniec roku 2012 dzia³a bardziej ni¿

na innych, zamiast prezentów gwiazdko-

wych funduj¹ sobie schrony przeciw koñco-

wi œwiata. Gromadz¹ odpowiednie zapasy

bateryjek do latarek oraz moc wszystkiego

dobra, które mo¿e im siê przydaæ po koñcu

œwiata. Jakoœ siê tym nie przejmujê, bo nie

bardzo mam czas. Dla mnie koniec roku,

jak zapewne dla wielu z Pañstwa,  to wzmo-

¿ony wysi³ek, poszukiwanie prezentów i

choinki, grubsze ni¿ zazwyczaj porz¹dki,

dom przepe³niony feeri¹ œwi¹tecznych za-

pachów i kuchenn¹ krz¹tanin¹ mojej ¿ony

(robiê za pomocnika). Na to wszystko na-

k³adaj¹ siê obowi¹zki wszelakiego typu.

Przyjemnoœæ goszczenia na szeregu spotkañ

z przyjació³mi, ale te¿ obowi¹zki wynikaj¹-

ce z pe³nienia mandatu. W dzieñ o dacie

szczególnej 12 12 12 przewodnicz¹ca rady

zwo³a³a jej posiedzenie, by dokonaæ ostat-

nich korekt w bud¿ecie dzielnicy, dostoso-

wuj¹c posiadane œrodki do najpilniejszych

wydatków. Przy okazji zreszt¹ wysz³y nie-

z³e kwiatki w sprawie zwrotu kamienicy przy

Jagielloñskiej 27, której dokona³a Pani Pre-

zydent, a dziœ id¹ za tym dodatkowe od-

szkodowania za tzw. bezumowne korzysta-

nie przez miasto z cudzego mienia. Wszyst-

ko w koñcówce roku staje siê pilne. Wa¿ne

zmiany do studium zagospodarowania

dzielnicy, zmiany w sieci szkó³, wnioski o

nowe inwestycje. Ekipy budowlane, dopóki

nie zasypa³ ich œnieg, wymienia³y p³yty

chodnikowe zarówno przy du¿ych ulicach,

jak Stalowa, jak i wewn¹trzosiedlowych.

Szczêœliwie w ostatniej chwili uda³o siê wy-

frezowaæ Markowsk¹.

Wœród nawa³u zajêæ i wydarzeñ chcê te¿

odnotowaæ spotkanie z mieszkañcami Pra-

gi II w sprawach bezpieczeñstwa, które od-

by³o siê 10 grudnia. Bardzo m¹dre i poucza-

j¹ce, uœwiadamiaj¹ce s³u¿bom munduro-

wym, ale tak¿e administracji samorz¹dowej

i ni¿ej podpisanemu, kto jest dla kogo. Bar-

dzo czêsto mieszkañcy, zarz¹dcy wspólnot,

spó³dzielnie i spó³dzielcy staj¹ przed pro-

blemami przez nich nierozwi¹zywalnymi, a

interwencje powo³anych do tego instytucji

pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Spotkania

oko w oko z zainteresowanymi, którzy czê-

sto s¹ lekcewa¿eni przez przywo³ane pod-

mioty s¹ czêsto okazj¹ - pocz¹tkowo do od-

reagowania - a póŸniej rzeczowej dyskusji.

Miejscem, gdzie mo¿na wymieniæ doœwiad-

czenia i pos³uchaæ rzeczowych rad. Warto

takie spotkania niekoniecznie w okresie zi-

mowo- œwi¹tecznym organizowaæ. Poczucie

bezpieczeñstwa nie wynika z iloœci zamon-

towanych kamer i d³ugoœci policyjnej pa³ki.

To s¹ jedynie instrumenty, które trzeba ro-

zumnie stosowaæ. Kluczem jest wzajemne

zaufanie i wspó³praca wszystkich zaintere-

sowanych, by mieszka³o siê lepiej i bezpiecz-

niej, a to kszta³tuje siê w ramach wzajem-

nych kontaktów.

PS. Wszystkim moim Czytelnikom i nie

tylko wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym 2013

roku, oby by³ dla nas wszystkich szczêœliwy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Koniec roku to nie koniec œwiata

W sierpniu 2011 Rada m.st. Warszawy

glosami PO wyrazi³a zgodê na zwolnienie

mnie z pracy w TVP, gdzie by³em zatrudnio-

ny od 2009 r. Znalaz³em tam pracê jako

specjalista w sprawach mediów publicznych,

po kilkuletnim zatrudnieniu w Krajowej

Radzie Radiofonii i Telewizji.

Wygra³em ju¿ proces cywilny z autorem

szkaluj¹cych mnie artyku³ów, zawieraj¹cych

nieprawdziwe informacje o mojej pracy za-

wodowej. By³y to paszkwile publikowane w

„Gazecie Wyborczej” na polityczne zapo-

trzebowanie Platformy. Ci¹gle czekam na

wykonanie wyroku: publikacjê przeprosin i

wp³atê 10.000 z³ na Caritas Diecezji War-

szawsko - Praskiej.

Na pocz¹tku grudnia wygra³em proces

w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym

z Rad¹ m.st. Warszawy. S¹d stwierdzi³, ¿e

uchwa³a wyra¿aj¹ca zgodê na zwolnienie

mnie z pracy jest niewa¿na i nie podlega

wykonaniu. Zdaniem s¹du, rada powinna

chroniæ radnego przed zwolnieniem z pra-

cy wskutek jego dzia³alnoœci spo³ecznej.

¯adna gazeta o tym nie napisa³a…

Bezrobocie, koniecznoœæ samodzielnego

reprezentowania siê przed s¹dami z braku

pieniêdzy na adwokatów, odmowa pomocy

prawnej ze strony wymiaru sprawiedliwo-

œci… Oczywiœcie, tak¿e brak wsparcia ze

strony PiS, choæby konsultacji prawnej.

Warto by³o to wszystko wytrzymaæ, by udo-

wodniæ, ¿e Platforma nie ma prawa zwal-

niaæ z pracy ludzi o odmiennych pogl¹dach

politycznych.

¯yczê Pañstwu na Bo¿e Narodzenie ra-

doœci, spokoju i sprawiedliwoœci!

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Praska Wspólnota Samorz¹dowa

www.maciejmaciejowski.pl

Radoœci i …

sprawiedliwoœci

Dlaczego wy lubicie manifestacje, gdy

taka pogoda? My bardzo lubimy uliczne

events, s¹ u nas nawet takie z polsk¹ tra-

dycj¹: Pulaski Parade, Kosciuszko Para-

de, ale nie w grudniu... Musicie mieæ wa¿-

ny powód na to, ain’t you? Ta manifesta-

cja w czwartek, I see: Marsz Wolnoœci, So-

lidarnoœci i Niepodleg³oœci. U nas te¿ jest

Dzieñ Niepodleg³oœci, to by³a rocznica

og³oszenia Deklaracji Niepodleg³oœci, bar-

dzo wa¿na. A u was co wtedy by³o, 13

grudnia? Odzyskaliœcie niepodleg³oœæ? Jak

to: teraz dopiero walczycie o niepodle-

g³oœæ? To kogo my przyjmowaliœmy do

NATO???

A manifestacja w niedzielê? Rocznica

zabójstwa prezydenta Narutowicza? I see,

u nas te¿ zamordowano kilku prezydentów,

w tym dwóch bardzo wa¿nych, Lincoln, Ken-

nedy. Nie obchodzimy specjalnie rocznic ich

œmierci, za du¿a okazja dla opowiadania hi-

storii zabójców, i tak niektórzy zrobili na

tym big money. W Ameryce wolimy raczej

czciæ pamiêæ wielkich ludzi w dzieñ ich uro-

dzin, tak jak mamy Lincoln Day. O, Lincoln

to by³ prezydent, my nawet nazywamy go

Wielki Emancypator... A co zrobi³ ten Naru-

towicz? Jak to: rz¹dzi³ tylko piêæ dni? Aha,

by³ pierwszym prezydentem Polski, by³,

znaczy, founder pañstwa. Nie by³, wybrano

go dopiero, gdy g³ówni kandydaci odpadli?

To nic z tego nie rozumiem.

Ja widzia³em, w Polsce macie tradycjê

wspominania œmierci prezydentów, to od

czasu tej s³awnej katastrofy samolotu Ka-

czyñskiego. Jak to: ci od œmierci Narutowi-

cza protestuj¹ przeciwko wspominaniu

œmierci Kaczyñskiego? A ci od Kaczyñskie-

go znowu uwa¿aj¹ tych od Narutowicza za

zdrajców? Why on earth???

A, chodzi o walkê z faszystami? Tymi,

co byli bad guys w „Liœcie Schindlera”? Na-

rutowicz walczy³ z faszystami? Zaraz, prze-

cie¿ jego zabili, gdy jeszcze nie by³o faszy-

stów, were they? Chodzi o dzisiejszych fa-

szystów? To w Polsce s¹ teraz faszyœci? Prze-

cie¿ pozwoliliœmy wam ich wysiedliæ po Wiel-

kiej Wojnie, i co - wrócili?

Ja w ogóle myœla³em, ¿e ta manifesta-

cja w niedzielê 16 grudnia jest w rocznicê

tej zbrodni martial law, ja widzia³em taki

film „Œmieræ jak kromka chleba”, very good.

Szkoda, ¿e go u nas nie by³o, du¿a rzecz.

Kolumna pancerna zaatakowa³a komplet-

nie nieuzbrojonych cywili, ja nie znam taki

drugi case, chyba gdzieœ w Afryce Œrodko-

wej. Mam nadziejê, ¿e jak nie z faszystami,

to przynajmniej z tymi od czo³gów zrobili-

œcie porz¹dek... What, to oni teraz manife-

stowali przeciwko faszystom? Wstydu nie

Biedny Amerykanin patrzy na Polskê

Niespodzianek nie by³o. Na sesji Rady

Warszawy 13 grudnia bud¿et Warszawy na

2013 rok zosta³ przyjêty g³osami radnych

PO i przez pomy³kê dwóch radnych Prawa i

Sprawiedliwoœci. Przeciw by³o SLD i reszta

PiS-u. Nieoczekiwanie od g³osu wstrzyma³

siê radny niezale¿ny Maciej Maciejowski (do

niedawna PiS) i akurat ta decyzja wzbudzi-

³a moje zdziwienie, bo jak dot¹d Maciek kry-

tykowa³ wszystko, co Hanna Gronkiewicz-

Waltz robi³a Ÿle.

A uchwalony bud¿et jest z³y. I to nie

tylko ze wzglêdu na przytaczane  ju¿ w

poprzednich moich felietonach argumen-

ty, ¿e prezydent Warszawy nie wyzby³a

siê nawyków prezesa NBP i skupia siê na

wskaŸnikach ekonomicznych, zamiast

zaj¹æ siê ludŸmi. Takim dzia³aniem jest bo-

wiem obni¿anie zad³u¿enia miasta przede

wszystkim kosztem podwy¿ek dla miesz-

kañców, bo rok 2013 przyniesie kolejne:

m.in. biletów komunikacji miejskiej, op³at

za u¿ytkowanie wieczyste, podatków, ale

równie¿ now¹ op³atê œmieciow¹. Jedno-

czeœnie drastycznie obcinane s¹ wydatki

na funkcjonowanie oœwiaty i pomocy spo-

³ecznej, której w niektórych dzielnicach

zapewniono œrodki jedynie na kilka mie-

siêcy funkcjonowania! W dalszym ci¹gu

zbyt ma³o pieniêdzy przeznaczanych jest

na budowê i remonty mieszkañ komunal-

nych, o co na sesji bud¿etowej wniosko-

wa³ SLD. I na koniec: praktycznie nic siê

nie zmienia sytuacja prawobrze¿nej War-

szawy, która w dalszym ci¹gu jest krzyw-

dzona i o realizacji obiecanych przez Han-

nê Gronkiewicz-Waltz inwestycji mo¿emy

na d³ugo zapomnieæ. Oczywiœcie, z wyj¹t-

kiem budowy II linii metra i u³omnej linii

tramwajowej na Tarchomin, które - zda-

niem pani prezydent - maj¹ nam wyna-

grodziæ wszystko.

Ale nie tylko kszta³t tego bud¿etu wzbu-

dzi³ mój i wielu innych radnych sprzeciw.

Otó¿ na kilkanaœcie godzin przed sesj¹ ra-

tusz przedstawi³ autopoprawkê zak³adaj¹c¹

zmniejszenie dochodów i wydatków bie¿¹-

cych o 336 mln. Decyzja zdumiewaj¹ca, bo-

wiem oznaczaj¹ca de facto wotum nieuf-

noœci dla ministra Jacka Rostowskiego z PO.

Hanna Gronkiewicz-Waltz uzna³a bowiem,

¿e wskaŸniki podawane oficjalnie przez  Mi-

nisterstwo Finansów s¹ nierealne i wzrost

gospodarczy w Polsce bêdzie mniejszy ni¿

zak³ada to jej partyjny kolega minister, bê-

d¹cy w tych sprawach praw¹ rêk¹ Donalda

Tuska. W ten sposób pani prezydent daje

komunikat, ¿e polityka rz¹du odnoœnie fi-

nansów publicznych jest po prostu z³a. Dla-

tego Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowi-

³a prowadziæ swoj¹ i zaproponowa³a dra-

styczne ciêcia wydatków. Niestety, przede

wszystkim w komunikacji, co skutkowaæ bê-

dzie prawie na pewno zawieszeniem noc-

nych kursów metra, likwidacj¹ niektórych

linii autobusowych i zmniejszeniem czêsto-

tliwoœci kursowania. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e

komunikacja miejska na Bia³o³êce ju¿ dziœ

jest niewydolna, to jakiekolwiek w niej

ograniczenia gro¿¹ katastrof¹ dla miesz-

kañców, którzy teraz wo¿eni s¹ jak œledzie

w beczce przepe³nionymi autobusami.

Oprócz komunikacji zaproponowano na-

reszcie oszczêdnoœci w administracji, o co

opozycja postulowa³a od dawna protestu-

j¹c przeciwko wysokim premiom i nagro-

dom – zw³aszcza dla prezesów miejskich

spó³ek i wysokiej rangi urzêdników. Do tej

pory kryzys ich omija³, a¿ w koñcu Hanna

Gronkiewicz-Waltz zrozumia³a, ¿e jeœli chce

siê od kogoœ czegoœ wymagaæ, to najpierw

trzeba zacz¹æ od siebie. Mam tylko nadzie-

jê, ¿e pozostanie w tym konsekwentna.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Ratusz daje wotum nieufnoœci

ministrowi finansów

Koñczy siê powoli rok 2012, zbli¿aj¹ siê

œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Nieuchronny to

znak, ¿e wchodzimy w okres uspokojenia,

wygaszania sporów, podsumowañ, reflek-

sji, ¿yczeñ, spotkañ wigilijnych, a tak¿e pla-

nów na przysz³oœæ i postanowieñ noworocz-

nych. Niezwykle popularna ostatnio mowa

nienawiœci zamienia siê w mowê mi³oœci. W

tym roku dat¹ przejœcia w okres œwi¹tecz-

nego pokoju by³ symboliczny dzieñ 13 grud-

nia, czyli rocznica wprowadzenia stanu wo-

jennego. Dzieñ, w którym Bronis³aw Komo-

rowski, internowany 31 lat temu opozycjo-

nista i symbol walki o niepodleg³oœæ, a dziœ

urzêduj¹cy Prezydent RP, odwiedzi³ miejsce

swego odosobnienia, czyli wiêzienie na Bia-

³o³êce. Przy okazji odwiedzenia w mroŸne

przedpo³udnie swej celi, przeprowadzi³ Pre-

zydent ¿yw¹ lekcjê historii dla dzieci i m³o-

dzie¿y, wskazuj¹c, ¿e ówczesna walka z re-

¿imem by³a fundamentem dla pe³nego od-

zyskania wolnoœci przez Polskê w 1989 r.

Jednak kilka godzin po tej lekcji historii

byliœmy œwiadkami politycznej demonstra-

cji w centrum Warszawy. MroŸnym popo-

³udniem Jaros³aw Kaczyñski poprowadzi³

marsz w obronie wolnoœci i niepodleg³oœci

Polski. Na wiecu niedointernowany prezes

wykrzycza³, ¿e Polska nie jest krajem wol-

nym, ¿e Polak jest Polakiem tylko wtedy,

kiedy jest wolny, ¿e wolnoœæ nast¹pi dopie-

ro po zmianie w³adzy ju¿ nied³ugo itp. Po-

zostaje mieæ nadziejê, ¿e dzieci, które spo-

tka³y siê z prezydentem Komorowskim nie

ogl¹da³y wieczornych wiadomoœci i po do-

branocce posz³y spaæ, bo mog³oby to im gro-

ziæ nieodwracalnymi skutkami, np. szokiem

poznawczym, zaburzeniami percepcji czy

koszmarami sennymi lub nawet moczeniem

nocnym u bardziej wra¿liwych. Wolnoœæ jest

najwy¿sz¹ wartoœci¹ cywilizacji i niezbêdn¹

cech¹ prawid³owego funkcjonowania spo³e-

czeñstwa. Mówi¹c do szerokich mas trzeba

braæ odpowiedzialnoœæ za s³owa. Nie wolno

graæ wolnoœci¹ na uczuciach ludzi, a tym bar-

dziej ludzi m³odych, którzy nie pamiêtaj¹

czasu choæby stanu wojennego, a interno-

wanie kojarzy siê co najwy¿ej z internetem.

Ludzi, którzy nie znaj¹ smaku ci¹g³ych za-

trzymañ, przes³uchañ, rewizji. Ludzi, któ-

rzy nie znaj¹ bólu po uderzeniu milicyjn¹

pa³¹ po plecach czy ostrego gazu przeszy-

waj¹cego oczy i p³uca. Ci¹g³e mówienie o

zniewoleniu kraju pod rz¹dami premiera

Tuska i zbrodni smoleñskiej sprawia, ¿e pre-

zes Kaczyñski staje siê politykiem anachro-

nicznym i bezradnym. Nied³ugo oka¿e siê

¿e na skutek wewnêtrznych taræ i prowoka-

cji utraci kontrolê nad w³asn¹ parti¹, w któ-

rej jest wiele ciekawych i wartoœciowych

osób. Nie znam osobiœcie wielu cz³onków

Prawa i Sprawiedliwoœci, ale nie szukaj¹c

daleko, ceniê sobie wspó³pracê z bia³o³êcki-

mi radnymi tej partii. Choæ czêsto siê ró¿ni-

my, spieramy, to nigdy nie u¿ywamy reto-

ryki nienawiœci. Na tym polega wolnoœæ s³o-

wa, ¿e mo¿na siê piêknie ró¿niæ i demokra-

tycznie rozstrzygaæ ró¿nice zdañ.

Na nadchodz¹ce œwiêta Narodzenia Pañ-

skiego, chcia³bym z³o¿yæ wszystkim czytelni-

kom oraz redakcji NGP serdeczne ¿yczenia

zdrowych, rodzinnych, spokojnych dni

pe³nych radoœci i odpoczynku. Nadchodz¹cy

2013 rok nie bêdzie ³atwym rokiem. ¯yczê

wiêc wszystkiego najlepszego wszystkim.

Dzieciom – bogatego Miko³aja. Politykom –

trafnych decyzji w s³u¿bie wyborcom i jak naj-

wiêcej mowy mi³oœci. Skarbnikom – zbilan-

sowanych bud¿etów i nadwy¿ek finansowych.

Policjantom – sukcesów w œciganiu przestêp-

ców i piratów drogowych, a nie kierowców

jad¹cych 45 km/h. Drogowcom – aby nie

dali siê zaskoczyæ zimie. Urzêdnikom – aniel-

skiej cierpliwoœci do interesantów. Sportow-

com – aby wznosili siê na wy¿yny swych

mo¿liwoœci i rozs³awiali nasz kraj w œwiecie.

Pilotom – tyle samo startów co l¹dowañ. Le-

karzom – aby mogli siê skupiæ wy³¹cznie na

ratowaniu naszego ¿ycia i zdrowia. Praco-

dawcom – zadowolenia z pracowników i hoj-

noœci w ich nagradzaniu. Emerytom – spo-

kojnego odpoczynku od pracy i oczywiœcie

waloryzacji œwiadczeñ. Mieszkañcom Bia³o-

³êki – aby doczekali siê nocnej pomocy le-

karskiej na terenie swojej dzielnicy. I na koñ-

cu bezrobotnym oraz tym, którzy stracili

ostatnio pracê – ¿yczê, aby jak najszybciej

otrzymali godne zatrudnienie…

Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego

Roku!

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Czas œwi¹t z rocznic¹ w tle

maj¹? Ten re¿yser „Œmierci jak kromka chle-

ba” musi siê wœciekaæ, ¿e taki film poszed³

na marne i nie pamiêta siê tej story. On dzi-

siaj chwali genera³a od martial law???

Co siê u was porobi³o? Trzymajcie siê,

teraz musicie sobie sami jakoœ radziæ... Mer-

ry Christmas!

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku

mam przyjemnoœæ z³o¿yæ w imieniu

Ko³a Platformy Obywatelskiej

na Pradze Pó³noc i w³asnym

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Alicja D¹browska

pose³ na Sejm RP

przewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej

na Pradze Pó³noc

Bajkowe koncerty dla

dzieci z cyklu „W Królestwie

Muzyki” wystawiane s¹ w

Bia³o³êckim Oœrodku Kultu-

ry ju¿ czwarty sezon, cie-

sz¹c siê nies³abn¹cym po-

wodzeniem wdziêcznej, lecz

bardzo wymagaj¹cej pu-

blicznoœci. Dzieci zd¹¿y³y

ju¿ polubiæ Pazia Trylika,

Królow¹ Muzykê oraz Damê

Dworu Pauzê i aby spotkaæ

siê ze swymi ulubieñcami

przyje¿d¿aj¹ na Bia³o³êkê

nawet z oddalonych dzielnic

Warszawy. W Królestwie

Muzyki czekaj¹ na nich nie-

zwyk³e muzyczne przygody,

du¿o zabawy, œmiechu i wie-

le niespodzianek.

Tak by³o i w niedzielne po-

po³udnie 9 grudnia. PaŸ Try-

lik zajêty by³ œwi¹tecznymi

porz¹dkami, kiedy za spraw¹

czarów, zapad³ w sen. Wte-

dy do Królestwa Muzyki za-

czê³y przybywaæ postacie z

ró¿nych bajek. Dzieci rozpo-

zna³y Czerwonego Kapturka

i Wilka. Kot w butach zagra³

na klarnecie, a Kopciuszek na

skrzypcach. Pojawi³a siê te¿

Klara i jej dwie ma³e kole¿anki

z tanecznej bajki „Dziadek

do orzechów”. Królewna

Œnie¿ka szuka³a swoich sied-

miu krasnoludków. Dzieci tak

jej pomaga³y w poszukiwa-

niach, ¿e znalaz³a ich nawet

oœmiu…

A na koniec do Królestwa

Muzyki przyby³ prawdziwy

Œwiêty Miko³aj. Zbli¿aj¹ siê

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,

wiêc wszyscy zaœpiewali ra-

zem kolêdy, po czym Miko³aj

zasiad³ na królewskim tronie

i rozdawa³ dzieciom prezen-

ty. Odczarowany PaŸ Trylik

obudzi³ siê i nie wiedzia³, czy

bajkowe postacie naprawdê

odwiedzi³y Królestwo Muzy-

ki, czy mu siê to tylko œni³o?

Paziem Trylikiem, a zara-

zem autork¹ scenariusza i

re¿yserem tego czarowne-

go muzycznego spektaklu,

jak równie¿ i innych koncer-

Œwi¹teczny sen
Magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nie ominê³a Królestwa

Muzyki. 9 grudnia scenê Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury

zape³ni³y barwne postacie z najpiêkniejszych bajek.

tów z cyklu „W Królestwie

Muzyki” jest aktorka scen

warszawskich Ewa Sza-

w³owska. W postaæ Królo-

wej Muzyki oraz Wilka wcie-

li³a siê dyrektor Bia³o³êckie-

go Oœrodka Kultury Anna

Barañska-Wróblewska. Jej

dzie³em jest równie¿ sceno-

grafia i kostiumy. Na forte-

pianie jak zawsze gra³a

Dama Dworu Pauza, czyli

Monika Polaczek-Prze-

strzelska. Z workiem pre-

zentów, jako Œwiêty Miko³aj,

przyszed³ do dzieci Ryszard

Wróblewski, tenor Teatru

Wielkiego Opery Narodowej

w Warszawie. Wyst¹pi³y te¿

dzieci ze szko³y muzycznej

i baletowej.

Nastêpny koncert z cy-

klu „W Królestwie Muzy-

ki” pt. „Karnawa³ w Rio”

odbêdzie siê 27 stycznia

o godzinie 13.00 w Bia³o-

³êckim Oœrodku Kultury

przy ul. Van Gogha 1.

Bilety w cenie 15 z³ do-

stêpne s¹ w sekretariacie

BOK, tel.: (22) 614 66 56,

(22) 884 46 25(26).

Joanna Kiwilszo

Fot. Zygmunt Dru¿bicki


