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Nagana
za sukces?
Od miesiêcy towarzyszymy Szpitalowi Praskiemu w zmaganiach zwi¹zanych z budowa pawilonu A2, który jest ogromn¹
szans¹ na rozwój dla tego ponad 200-letniego szpitala. Wreszcie zawis³a wiecha (pisze o tym nasz sta³y felietonista, Ireneusz Tondera na str. 11). Teoretycznie – wszyscy powinni siê
cieszyæ. Tymczasem nad dyrektorem, który bezkompromisowo walczy³ o tê inwestycjê, zawis³y czarne chmury.
5 grudnia otrzyma³ od Pani (i wraca) kadra, i wiele innych.
Prezydent informacjê, ¿e zosta- Na zakoñczenie: „oœwiadczamy,
³a mu wymierzona kara naga- ¿e protestujemy przeciwko nieny za „dwukrotn¹ odmowê pod- lojalnoœci wobec naszego dydania siê czynnoœciom kontrol- rektora i wszelkim próbom dysnym”, co w efekcie mo¿e sta- kredytowania jego pozycji i osi¹dokoñczenie na str. 5
nowiæ podstawê do odwo³ania.
Jednoczeœnie szefowie zwi¹zków zawodowych otrzymali pytanie, czy dyrektor jest pod ich
ochron¹. I zagotowa³o siê.
W trybie niemal natychmiastowym, 8 grudnia, zebra³a siê
Rada Ordynatorów, która jasno
i treœciwie przypomnia³a, ile dla
szpitala w ci¹gu nieca³ego roku
(powo³ano go 1 grudnia ub.r.)
zrobi³ Pawe³ Obermeyer. Wymieniê tylko niektóre: uruchomiono oddzia³ chirurgii jednego
dnia, wzros³y przychody, wzros³y pensje, przesta³a odchodziæ

Zbadaj
s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabinet nr 139, tel. 022 326 56 20).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!
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Wszystkim
obecnym

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w ALLIANZ i w VISION
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Zakonnych spekulacji
Chrystus siê
ci¹g dalszy
nam narodzi³
PORADNIA OKULISTYCZNA
tel. 022 833-43-43

W sierpniu opisywaliœmy bulwersuj¹ce przekazanie ponad 47 ha ziemi w Bia³o³êce na rzecz Zgromadzenia Sióstr
œw. El¿biety z Poznania jako rekompensatê za odebrane w
czasach komunizmu nieruchomoœci. Ziemia trafi³a w rêce
sióstr El¿bietanek po ra¿¹co zani¿onej cenie. To Wspólna
Komisja Maj¹tkowa Rz¹du i Episkopatu Polski decyduje o
zwrotach nieruchomoœci koœcio³owi. Warto w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e komisja owa jest tak umocowana w polskim prawie, ¿e od jej decyzji nie mo¿na siê odwo³aæ.
Latem transakcja zaskoczy- 30,7 mln z³ – 65 z³ za metr kw.
³a wszystkich – w³adze dziel- Tymczasem ziemia w tym
nicy, w³adze Warszawy i i za- miejscu w istocie kosztuje od
rz¹dzaj¹c¹ gruntem Agencjê 400 do 600 z³ za metr. Wyj¹tNieruchomoœci Rolnych. Wy- kowo atrakcyjny teren w wicena bia³o³êckiego gruntu przy d³ach trasy Mostu Pó³nocneWyszkowskiej zosta³a wyko- go, w bezpoœredniej bliskoœci
nana przez krakowskich rze- mediów mia³ wiele przeznaczoznawców maj¹tkowych, czeñ. W³adze dzielnicy propoktórzy albo nie mieli pojêcia, ile nowa³y wybudowanie przy Wywarte s¹ sto³eczne grunty, albo szkowskiej m.in. stadionu nadzia³ali w z³ej wierze. Wed³ug rodowego. Kiedy okaza³o siê,
ich kalkulacji grunt by³ wart ¿e ten powstanie w miejscu
Stadionu X-lecia zdecydowano o przeznaczeniu gruntów
pod przedsiêwziêcia rekreacyjne dla mieszkañców Bia³o³êki.
Mia³a tu powstaæ m.in. Akademia Pi³ki No¿nej.
Jak nale¿a³o siê spodziewaæ, sprawa bardzo szybko
doczeka³a siê dalszego ci¹gu.
Siostry El¿bietanki w dwa miesi¹ce od momentu, kiedy sta³y siê szczêœliwymi posiadaczkami nieruchomoœci, sprzeda³y j¹. Trzeba oddaæ sprawiedliwoœæ zakonnicom – nie s¹

dokoñczenie na str. 2

Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Zwi¹zane z nimi
tradycje i zwyczaje s¹ dla nas oczywiste. Ka¿dy wie, ¿e Pan
Jezus urodzi³ siê w szopie, bo nie by³o dla niego miejsca w
gospodzie. Wspominaj¹c to wydarzenie i przygotowuj¹c siê
do Œwi¹t kupujemy choinkê i prezenty, szykujemy wigilijne
potrawy, nawet chcemy byæ lepsi w ten wyj¹tkowy wieczór.
Jesteœmy wiêc w zgodzie z tradycj¹. Tylko ¿e czêsto to ju¿
nie jest tradycja, ale konwencja. Co zrobiæ, aby poza konwenansami dostrzec istotê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia?
O adwencie i przygotowaniach na przyjœcie Chrystusa, o
Ewangeliach Dzieciñstwa, o op³atku i choince rozmawiamy
z ksiêdzem Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej
Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej.
- Za tydzieñ Wigilia Bo¿e- ³o przybycie jakiegoœ dostojnigo Narodzenia. Jesteœmy w ka, np. króla czy cesarza do
okresie adwentu. Co to jest jednej z prowincji rzymskich, a
adwent? Kiedy i po co w Ko- wiêc rodzaj wizytacji.
œciele zosta³ ustanowiony
W sferze sakralnej mog³o
taki czas?
oznaczaæ przybycie bóstwa,
- Adwent to czas przygoto- które wychodzi z ukrycia i z
wania do uroczystoœci Bo¿ego moc¹ ukazuje swoj¹ obecnoœæ.
Narodzenia. Ale nie od razu
Z czasem s³owo „adwent”
odnosi³ siê do tych œwi¹t. Usta- przejêli chrzeœcijanie, wyra¿aj¹c
nowiony w IV w. naszej ery, po- nim swoje szczególne relacje z
cz¹tkowo dotyczy³ œwiêta Ob- Chrystusem. Dla chrzeœcijan to
jawienia Pañskiego, obcho- Pan Jezus jest królem, który przydzonego 6 stycznia.
by³ do prowincji, jak¹ jest Ziemia.
Samo s³owo „adwent”, które S³owem „adwent” okreœlali wiêc
jest pochodzenia ³aciñskiego, obecnoœæ Boga, mówili, ¿e nie zomo¿emy przet³umaczyæ jako stawi³ œwiata i ludzi samych.
„nadejœcie”, „nawiedzenie” czy
Obecnie „adwent” ma pote¿ „obecnoœæ”. W œwiecie sta- dwójne znaczenie: po pierwsze
ro¿ytnym s³owo to, którego ety- mówi o ostatecznym przyjœciu
mologia jest œwiecka, oznaczadokoñczenie na str. 6 i 7

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem
ks. Dziekan Tadeusz Olaczek
Wydzia³ Kultury

zapraszaj¹ 21 grudnia na

Op³atek z Burmistrzem
Msza Œwiêta godz. 18.00
oraz
na koncert w wykonaniu

Golec uOrkiestra
godz. 19.00
do Koœcio³a NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100

XXXV i XXXVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

2 nowa gazeta praska
ul. Jagielloñska 7
tel. (22) 619 81 38, (22) 619 76 98
www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19
tel. (22) 619 11 20
(22) 670 20 61

• p³ywalnia:
- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)
• masa¿e
• bilard i krêgielnia
• hala sportowa
wynajem, imprezy
BEZP£ATNY PARKING
od ul. Wrzesiñskiej

• hala sportowa
wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)
ul. Kawêczyñska 44
• aerobik
• kompleks boisk w budowie
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

Zakonnych spekulacji
ci¹g dalszy
dokoñczenie ze str. 1

zach³anne. Ziemiê sprzeda³y
wedle dokonanej wczeœniej
wyceny, za 30,7 mln z³, choæ
mog³y siê pokusiæ o wykonanie nowej, tym razem przez lepiej siê orientuj¹cych rzeczoznawców warszawskich.
Nabywca zrobi³ interes
¿ycia, kupuj¹c za bezcen sto³eczn¹ ziemiê. Jeœli z tak¹
skwapliwoœci¹ sprzedaje siê
za grosze cenny grunt, mo¿e
warto by³oby pomyœleæ komu
siê go sprzedaje? W tej kwestii El¿bietanki nie by³y zbyt
skrupulatne. Nabywcê mo¿emy wymieniæ z imienia pos³uguj¹c siê jedynie pierwsz¹ liter¹ nazwiska. Dlaczego? Stanis³aw M. jest podejrzewany
przez policjê o powi¹zania ze
œwiatem przestêpczym. Wiadomo, ¿e utrzymywa³ bliskie
kontakty ze znanymi przywódcami gangów. By³ podejrzewany o przemyt alkoholu i papierosów. Za porêczeniem
ówczesnego wiceprzewodnicz¹cego sejmowej komisji
spraw wewnêtrznych w 1995

zosta³ zwolniony z aresztu.
Dziœ jest znanym i bardzo bogatym biznesmenem z Pomorza, w³aœcicielem kilku hoteli.
Do nabycia gruntu w stolicy
dobrze siê przygotowa³, kupuj¹c wiosn¹ tego roku trzyhektarow¹ dzia³kê roln¹ w Skierdach, melduj¹c siê na niej, co
spowodowa³o, ¿e z punktu widzenia przepisów prawa sta³
siê rolnikiem. Bez przeszkód
móg³ wiêc nastêpnie zakupiæ
od sióstr El¿bietanek grunt
przy Wyszkowskiej, sklasyfikowany jako rolny.
- Nie mo¿emy wypowiadaæ
siê w kwestii trafnoœci, b¹dŸ
nie owej transakcji. Jeœli chodzi o zwroty koœcio³owi gruntów pañstwowych bêd¹cych w
naszych zasobach, jedynie
w³adna jest Wspólna Komisja
Maj¹tkowa Rz¹du i Episkopatu Polski. Jeœli chodzi o sprzeda¿ gruntu biznesmenowi z
Pomorza, to zakonnice o tym
decydowa³y jako prawowite
w³aœcicielki gruntu. W chwili
zakupu Stanis³aw M. by³ rolnikiem, wiêc teoretycznie

wszystko jest w porz¹dku.
Agencja Nieruchomoœci Rolnych w okresie od 1992 do
koñca pierwszego pó³rocza
2008 przekaza³a nieodp³atnie
koœcio³om i zwi¹zkom wyznaniowym nieruchomoœci o
³¹cznej powierzchni 81 887
ha, z czego 91% tj. 74 590 ha
na rzecz Koœcio³a Katolickiego. Z szacunkowych danych
Komisji Maj¹tkowej wynika, ¿e
pozosta³o do rozpatrzenia ok.
270 wniosków koœcielnych
osób prawnych Koœcio³a Katolickiego, z czego w ponad
120 postêpowaniach uczestniczy Agencja – us³yszeliœmy
w biurze rzecznika prasowego Agencji Nieruchomoœci
Rolnych.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e o
sprawie us³yszymy jeszcze
wiele razy. Nowy nabywca zapewne rych³o postara siê o odrolnienie gruntu przy Wyszkowskiej, a potem sprzeda go deweloperom po cenie wielokrotnie przewy¿szaj¹cej kwotê, za
któr¹ ów grunt zakupi³.
(egu)

Kupcy przy Marywilskiej,
taksówkami taniej
35. sesja odby³a siê przy licznej obecnoœci mieszkañców,
bowiem dotyczy³a poœrednio
problemów komunikacyjnych.
W³adze Warszawy zaproponowa³y kupcom z nieistniej¹cego
ju¿ Jarmarku Europa wydzier¿awienie na 25 lat gruntu przy
Marywilskiej 44. Powstan¹ tam
hale kupieckie.
Codziennie zje¿d¿aæ bêd¹ tysi¹ce samochodów dostawczych, samochody kupców i
kupuj¹cych. Niezmodernizowane i zakorkowane Marywilska i
P³ochociñska, rych³y remont
Modliñskiej, budowa Mostu Pó³nocnego – wszystkie te czynniki na³o¿¹ siê na siebie i powstanie nieopisany chaos komunikacyjny. Mieszkañcy Bia³o³êki od lat w godzinach szczytu
tkwi¹ w gigantycznych korkach.
W nowej sytuacji, dodaj¹c do
tego zatory wokó³ przysz³ego
targowiska przy Marywilskiej,
nie bêd¹ w stanie wyjechaæ z
Bia³o³êki i do niej dojechaæ.
Zniknie mo¿liwoœæ czêœciowego
ominiêcia Modliñskiej Marywilsk¹ i P³ochociñsk¹, którym to
rozwi¹zaniem posi³kuj¹ siê niektórzy mieszkañcy Bia³o³êki. Na
nic siê nie zdadz¹ argumenty
optymistów, ¿e targowisko rozpoczyna pracê bardzo wczesnym rankiem i problemów nie
bêdzie - bêd¹ z pewnoœci¹.
Przeciwko temu protestowali
mieszkañcy, prosz¹c w³adze
dzielnicy i radnych o interwencjê.
Wypracowanie wspólnego stanowiska zaowocowa³o uchwa³¹, w
której radni odnieœli siê do opisanej sytuacji, wnosz¹c do zarz¹du miasta o niezw³oczn¹ realizacjê inwestycji infrastrukturalno – drogowych – przebudowê P³ochociñskiej, poszerzenie
Marywilskiej, modernizacjê Modliñskiej i budowê Mostu Pó³nocnego. W uchwale znalaz³
siê równie¿ zapis dotycz¹cy
przywrócenia modernizacji i
przebudowy ulicy P³ochociñskiej do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego m. st. Warszawy.
Pod obrady 36. sesji, która
notabene odby³a siê tego samego dnia, wesz³y trzy uchwa³y, z
czego dwie dotyczy³y problemów komunikacyjnych. Bia³o³êccy samorz¹dowcy wyst¹pili
do Rady Warszawy z wnioskiem

Zdrowych, spokojnych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów
w Nowym Roku 2009
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Robert Soszyñski
Wicemarsza³kowie Województwa Mazowieckiego

Stefan Kotlewski
Ludwik Rakowski
Radni Województwa Mazowieckiego

Artur Buczyñski
Tomasz Kucharski
Olga £yjak

o zobligowanie Zarz¹du Transportu Miejskiego do przywrócenia kursowania ekspresowych linii autobusowych z Nowodworów przez plac Wilsona. Skomunikowanie Bia³o³êki ze stacj¹
metra Marymont, bez uci¹¿liwej
przesiadki, stworzy³oby mieszkañcom szansê dostêpu do wielu placówek, których brakuje w
dzielnicy – choæby przedszkoli i
¿³obków dla ich dzieci. W podobnym duchu przyjêto uchwa³ê wnioskuj¹c¹ o zmianê granic
stref taryfowych dla taksówek.
Bia³o³êka bardzo szybko siê rozwija, przybywa osiedli domów
wielo- i jednorodzinnych. Obowi¹zuj¹ce dziœ strefy nijak nie
przystaj¹ do nowej rzeczywistoœci, a zwa¿ywszy na problemy
z komunikacj¹ miejsk¹ w dzielnicy sprawa powinna doczekaæ
siê nowych rozstrzygniêæ.
Mieszkañcy musz¹ s³ono p³aciæ
za dojazd taksówk¹ m.in. na Picassa, Marywilsk¹, K¹ty Grodziskie czy Berensona. Tereny objête nowymi inwestycjami z zabudow¹ wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹, z placówkami oœwiatowymi i przychodniami powinny bezwzglêdnie mieœciæ siê w
pierwszej strefie taryfowej. Radni proponuj¹, by znalaz³y siê w
tej strefie nastêpuj¹ce obszary:
od Trasy Toruñskiej na pó³noc obszar ograniczony ulicami G³êbock¹, Lewandów, Oknick¹, Berensona, K¹tami Grodziskimi,
Zdziarsk¹, Ostródzk¹, Brzezina-

mi i Bia³o³êck¹, obszar od Modliñskiej ograniczony ulicami
Kowalczyka, Krzy¿ówki i P³ochociñsk¹. Zachodni¹ granicê
pierwszej strefy taryfowej nale¿a³oby poszerzyæ o obszar obejmuj¹cy ulice – Picassa, Van Gogha, Maciejewskiego, Grzymalitów, Misyjn¹ /Sprawn¹ do koœcio³a i Marcina z Wrocimowic.
Pierwsza strefa powinna równie¿ obj¹æ osiedle Buków, ograniczone ulicami – Modliñsk¹,
Sortow¹, Szawelsk¹, Ruciañsk¹, £anow¹ i Stasinek do
Modliñskiej. Radni zaproponowali, by w pierwszej strefie znalaz³ siê obszar pomiêdzy Czeremchow¹, Klasyków, Fletniow¹
i Mehoffera, P³ochociñska na
odcinku Modliñska, most nad
Kana³em ¯erañskim w ci¹gu
Cieœlewskich do Bia³o³êckiej, a
tak¿e Marywilska od Odlewniczej do P³ochociñskiej.
Wœród uchwalonych wniosków do zmian w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy dotycz¹cych
Bia³o³êki znalaz³y siê uwagi
radnych, dotycz¹ce przede
wszystkim wysokoœci zabudowy, zmian kategorii zabudowy
np. z mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinn¹. Inne
zmiany to m.in. wprowadzenie
ustaleñ wskaŸnika powierzchni biologicznie czynnej na okreœlonych obszarach, wprowadzenie projektu linii tramwajowej wzd³u¿ trasy Olszynki Grochowskiej od Trasy Toruñskiej
na pó³noc, wprowadzenie kilku
obszarów z przeznaczeniem
na parki, miejsca parkingowe,
przeprowadzenie analizy przepustowoœci pompowni przy
skrzy¿owaniu Projektowanej i
Skarbka z Gór.
(egu)

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Co z mostem?
W zwi¹zku z licznymi pytaniami czytelników, zaniepokojonych brakiem prac przy trasie Mostu Pó³nocnego, sprawdzaliœmy, jak sprawy siê maj¹. W Zarz¹dzie Dróg Miejskich
dowiedzieliœmy siê, ¿e od 1 lipca mostem zajmuje siê Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych.
W biurze rzecznika prasowego ZMID uzyskaliœmy informacjê, ¿e
budowa Mostu Pó³nocnego wkroczy³a w etap drugiej czêœci przetargu na wykonanie. – Jak wiadomo, projekt mostu jest ju¿ gotowy.
Czekamy na rozstrzygniêcie przetargu na wykonanie trasy mostu
wraz z wêz³ami Pu³kowa i Modliñska, co nast¹pi najprawdopodobniej 23 grudnia. Najprawdopodobniej, bowiem zdarza siê i tak, ¿e
staj¹cy do przetargu maj¹ du¿o, czêsto bardzo drobiazgowych pytañ i wówczas procedura siê wyd³u¿a. Przebieg trasy mostu jest
zgodny z za³o¿eniami, nie mamy do czynienia z protestami mieszkañców. Z przetargu, o którym mówimy, wy³¹czona jest wycinka
drzew, jest ich sporo, bo a¿ trzy tysi¹ce. Na te prace bêdzie rozpisany jest osobny przetarg i trzeba siê spieszyæ, bowiem wycinka
musi nast¹piæ przed okresem gniazdowania ptaków, czyli przed
marcem przysz³ego roku. Bez przetargu mo¿na wyci¹æ jedynie krzewy i drobne samosiejki. Równoczeœnie z pracami mostowymi bêdzie trwa³a modernizacja ulicy Modliñskiej. Lada chwila zostanie
rozstrzygniêty przetarg na wykonanie remontu ulicy na odcinku od
Mostu Grota do Kana³u ¯erañskiego, z mostem nad kana³em i wiaduktami nad torami bocznicy kolejowej Elektrociep³owni ¯erañ. W
trakcie projektowania jest œrodkowy odcinek Modliñskiej od Kana³u
¯erañskiego do ulicy Aluzyjnej. Na tym odcinku Modliñska bêdzie
mia³a po cztery pasy ruchu w obu kierunkach. Rozstrzygniêcia przetargu spodziewamy siê do po³owy przysz³ego roku, po czym zostanie rozpisany przetarg na wykonanie modernizacji. Przewidujemy,
¿e ten przetarg zostanie rozstrzygniêty do koñca przysz³ego roku.
Prace na tym odcinku bêd¹ trwa³y oko³o trzech lat, trudno dziœ wyrokowaæ o konkretnym terminie, bowiem ta czêœæ Modliñskiej ma
szeœæ skrzy¿owañ, na których powstan¹ estakady. Stopieñ skom(egu)
plikowania prac jest wiêc wysoki.

Nie wystarczy dobrze p³ywaæ
120 zawodników z 22 dru¿yn wziê³o udzia³ w rozegranych
6 grudnia na p³ywalni DOSiR przy ul. Jagielloñskiej 7 zawodach o Grand Prix Polski 2008 w Ratownictwie Wodnym.
Zwyciêzcy otrzymali puchary i nagrody. Najlepszymi zawodnikami edycji 2008 okazali siê: Joanna Go³êbiowska - Mazowieckie WOPR (kategoria senior), Joanna Charzewska WOPR Skierniewice (junior), Mateusz Stawiany - WOPR
Wroc³aw (senior), Daniel Bugdol - AZS PWSZ Racibórz (junior). W klasyfikacji dru¿ynowej: I miejsce WOPR Wroc³aw,
II - WOPR Skierniewice, III -Mazowieckie WOPR.
O rozmowê na temat imprezy nych trudne s¹ konkurencje z
i - szerzej - ratownictwa wodne- przeszkodami, bo trzeba tu troszgo, poprosiliœmy przewodnicz¹- kê wytrzyma³oœci; dla drugich –
cego Komitetu Organizacyjnego, „sto metrów”, bo „uciekaj¹” p³uPaw³a B³asiaka – prezesa za- ca; dla innych – holowanie marz¹du Œrodowiskowego War- nekina (konkurencja bardziej
szawskiego Wodnego Ochotni- techniczna; dla jeszcze innych
czego Pogotowia Ratunkowego. naj³atwiejsze jest p³ywanie w p³e- Kim s¹ uczestnicy Grand Prix? twach. Wyniki s¹ fenomenalne:
- To ludzie, którzy po prostu 200 m z przeszkodami poni¿ej 2
lubi¹ p³ywaæ. Po pewnym czasie minut to wynik na poziomie eujednak samo p³ywanie staje siê ropejskim, a nawet œwiatowym.
- Jak ocenia Pan przygodla nich ma³o ciekawe. Ratownictwo wodne daje im troszkê towanie obiektu DOSiR do
wiêcej adrenaliny, wiêcej prze¿yæ tych zawodów?
i ciekawsze spêdzenie czasu.
- DOSiR Praga Pó³noc by³
Dla niektórych mo¿e tak¿e nieœæ bardzo dobrze przygotowany.
jak¹œ misjê. Czêœæ ludzi, którzy Na wysok¹ ocenê zas³u¿y³a takbardzo dobrze czuj¹ siê w wo- ¿e obs³uga: m³odzi ludzie, któdzie – startuje w zawodach, li- rzy pomagali zawodnikom w
gach wojewódzkich, w mistrzo- ustalaniu torów. Podobnie – zastwach Polski, no i w Grand Prix plecze logistyczne, zaplecze
– pierwszej edycji, wymyœlonej cateringowe. Wszyscy byli zaprzez komisjê sportu ZG WOPR. skoczeni wielkoœci¹ nagród dla
- Które konkurencje by³y zwyciêzców. Takie zawody traknajtrudniejsze?
tuje siê jako rodzaj pikniku; nie
- To bardzo osobiste pytanie ma z tego du¿ych apana¿y. Tu
do ka¿dego zawodnika. Dla jed- dwie osoby, które wygra³y, do-

sta³y w nagrodê 2-osobowy pobyt w ekskluzywnych oœrodkach.
Puchary i nagrody ufundowali
sponsorzy: Euro Partners s.a.,
Cuszima, Heidelberg Polska,
Skoda Auto Wimar, Eurobank,
Marina Diana, Chocomoco, Kevisport, WZW „Jantar”. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przekaza³o zestawy
sprzêtu ratowniczego (samochód z przyczep¹ i ³odzi¹ oraz
innymi akcesoriami) dla 5 Wojewódzkich Grup Operacyjnych.
- Jakie jest wœród m³odych ludzi zainteresowanie
ratownictwem wodnym?
- Gdy dzieci id¹ na basen,
widz¹ ratownika; tak, jak ka¿dy
ch³opiec chce byæ stra¿akiem,
ka¿dy chce byæ ratownikiem. To
w³aœnie chcemy wykorzystaæ.
Do WOPR wci¹gamy m³odych
ludzi i zachêcamy ich do pracy
spo³ecznej. Ratownictwo wodne
opiera siê w du¿ej mierze na
dzia³aniach spo³ecznych. Zrobiæ
uprawnienia ratownika WOPR
nie jest tak trudno; wystarczy dobrze p³ywaæ, chodziæ na kurs,
byæ sprawnym. Aby utrzymaæ te
umiejêtnoœci, potrzebne jest
zrzeszanie siê w dru¿yny, w oddzia³y ratowników. Organizacja
WOPR trzyma siê dziêki dzia³aczom spo³ecznym, którzy
chc¹ coœ zrobiæ: organizowaæ
wyjazdy, zawody. Pracujemy
jako organizacja pozarz¹dowa,
przy du¿ym wsparciu samorz¹dów gminnych, powiatowych,
wojewódzkich. W ca³ej Polsce
mamy70 tysiêcy cz³onków. Ja
zacz¹³em bawiæ siê w ratownictwo wodne ponad 20 lat temu,
gdy zdoby³em pierwsze uprawnienia. Potem pracowa³em na
basenach w Warszawie i na pla¿ach nadmorskich. Tê pasjê
przenios³em na grunt pracy zawodowej. Zacz¹³em tworzyæ

A mo¿e z³ot¹ rybkê zamiast karpia?
Dziœ odwiedzi³am sklep zoologiczno-wêdkarski przy ulicy Skoczylasa 10/12 na Pradze Pó³noc.
Wrêcz oczarowa³o mnie zaopatrzenie sklepu. Uwagê moj¹ zwróci³a równie¿ przepiêkna œwi¹teczna dekoracja. Pó³ki dos³ownie
uginaj¹ siê od towaru, od którego nie mo¿na oderwaæ oczu.
Dla piesków s¹ przeurocze
kolorowe ubranka na zimê
oraz buciki-kozaczki zapinane
na rzepy. Jest te¿ mnóstwo kolorowych zabawek imituj¹cych
koœci. W sklepie mo¿na te¿ dobraæ czworono¿nemu pupilowi odpowiedni¹ fryzurkê i obci¹æ zbyt d³ugie pazurki.
Dla kotów s¹ czarne myszki
na uwiêzi, które po dotkniêciu
g³oœno piszcz¹ oraz bombonierki z ró¿nymi przysmakami zapakowane w piêkne pude³eczka,

a tak¿e kolorowe pos³ania. Jest
ogromny wybór karm tak znanych firm œwiatowych, jak: ROYAL Canin, Hill`s, Eukanuba oryginalna, BOSCH PROFILUM,
PURINA, Animonda, NUTRO
CHOICE, NUTRA, Master PRO
oraz certyfikowane produkty
ekologiczne BIOSCH.
Na œwi¹teczne prezenty
mo¿na zakupiæ wêdki, na które obdarowani z³owi¹ rybê
swego ¿ycia - PANA KARPIA,
który w zastêpstwie z³otej rybki mo¿e spe³niæ trzy ¿yczenia.
Jest tak¿e oferta dla naszych skrzydlatych przyjació³
zza okna. S¹ drewniane karmniki oraz zestawy ziaren i orzechów umieszczonych w siateczkach, gotowe do powieszenia za oknem. Jest te¿ karma dla ptaków na wagê.

Policji ³atwiej
13 grudnia przedstawiciele Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu m.st. Warszawy na dziedziñcu Komendy Rejonowej Policji na Pradze Pó³noc wrêczyli wyró¿nienia oraz nagrody pieniê¿ne 14 policjantom
sekcji prewencji. Przekazali tak¿e 16 nowych radiowozów
oraz sprzêt teleinformatyczny i biurowy.
Samorz¹d m.st. Warszawy podejmuje wiele przedsiêwziêæ,
których celem jest systematyczne podnoszenie poziomu szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Cel dzia³añ ukierunkowany jest na bezpoœrednie zwalczanie przestêpczoœci i ograniczanie liczby zdarzeñ kryminogennych oraz na dzia³ania profilaktyczne, podnosz¹ce œwiadomoœæ mieszkañców Warszawy w zakresie unikania zagro¿eñ. Dlatego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz tylko w 2007 roku w stolicy na
bezpieczeñstwo przekaza³a ponad 184 mln z³, z czego kwot¹
60 mln z³otych dofinansowano policjê. Na pewno przyniesie
to efekty, odczuwalne przez mieszkañców. M.B.

W kaskadowo ustawionych
akwariach mieni¹ siê ró¿nymi
odcieniami zieleni roœliny wodne, wœród których p³ywaj¹ kolorowe rybki. S¹ tajemnicze
z³ote welony, które równie¿
spe³ni¹ trzy ¿yczenia. Obok
welonów s¹ bajecznie kolorowe endemiczne pielêgnice z
Jeziora Malawi – popularne
pyszczaki, majestatyczne skalary ¿aglowce oraz pomarañczowo- czarne bocje wspania³e z Borneo i Sumatry. To tylko
niektóre z licznych okazów ryb.
Na wielbicieli akwarystyki
czekaj¹ okazy ryb w 40 zbiornikach wodnych. Jest ogromny wybór akcesoriów i ozdób
akwarystycznych do za³o¿enia
w³asnego kawa³ka podwodnego œwiata.
Mi³e Panie sprzedaj¹ce
udzielaj¹ fachowych porad, o
które prosz¹ stali klienci, jak i
nowi nabywcy. Szczególnie
mi³o i ciep³o traktuj¹ najm³odszych nabywców i cierpliwie odpowiadaj¹ na wszystkie zadawane pytania. A je¿eli brakuje
jakiegoœ artyku³u, realizuj¹ zamówienia w krótkich terminach.
W ¿adnym sklepie nie spotka³am tak mi³ej i serdecznej atmosfery. Polecam ten sklep z
ca³¹ odpowiedzialnoœci¹.
Mam nieodpart¹ chêæ przyjœæ
w tê magiczn¹, jedyn¹, niepowtarzaln¹ noc - Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia - o pó³nocy i pods³uchaæ, o czym to rozmawiaj¹
poszczególne zwierzêta.
Bogumi³a Szyd³owska.

kó³ka zainteresowañ, zaj¹³em
siê dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. Teraz wykorzystujê swoje umiejêtnoœci zawodowe i kontakty, by
pomóc warszawskiej organizacji w realizowaniu celów statutowych, wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi, Urzêdem
Miasta, administracj¹ rz¹dow¹.
- Czy ma Pan nadziejê, ¿e
ratownictwo wodne znajdzie
siê w programie szkolnym?
- Mam. Prowadzimy rozmowy
z samorz¹dami, by w ramach
zajêæ prowadzonych w szko³ach
znalaz³y siê elementy ratownictwa, bezpieczeñstwa nad wod¹,
profilaktyki zdrowotnej w tym kierunku. Ratownictwo nad wod¹ to
pierwsza pomoc. Jest bardzo
du¿o instruktorów, którzy potrafi¹
udzielaæ podstawowej pomocy,
której – naszym zdaniem – nale¿y nauczyæ ca³¹ m³odzie¿. Co do
zajêæ w szko³ach: ma byæ zmniejszona liczba godzin obowi¹zkowych wf w szko³ach, a gminy
maj¹ wy³o¿yæ œrodki finansowe
na sport, który uczeñ wybierze na
zajêciach pozalekcyjnych. Liczymy na to, ¿e oprócz pi³ki no¿nej i
koszykówki m³odzie¿ wybierze
wodne pogotowie ratunkowe jako
pewien rodzaj sportu, kultury fizycznej, system wychowawczy,
rozwijaj¹cy nie tylko p³ywanie; to
tak¿e æwiczenia na l¹dzie, na
³odziach, obozy sportowe. W zimie, kiedy inne obiekty sportowe
s¹ pozamykane, mo¿na dobrze
spêdziæ czas na basenie. Mam
nadziejê, ¿e wkrótce siê tam spotkamy, a latem – na pla¿ach i k¹pieliskach. Zapraszam wszystkich do wspó³pracy. Na
www.wopr.pl mo¿na znaleŸæ informacje m.in. o tym, jak uzyskaæ
stopieñ m³odszego ratownika,
nawi¹zaæ kontakt z kierownikami
dru¿yn i biurem WOPR. W imieniu Œrodowiskowego Warszawskiego WOPR ¿yczê wszystkim
Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego
Nowego Roku.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Zofia Kochan
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zaprasza 19 grudnia
(pi¹tek) o godz. 17.30 do sali konferencyjnej (parter) Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 na
ostatni w tym roku wyk³ad w ramach II edycji cyklu: „Spotkania na Starej Pradze” pt. „Architektura lat 20. i 30. na
Pradze - aspekty konserwatorskie”
Prelekcjê wyg³osi Micha³ Krasucki (Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Warszawie). Wstêp wolny. Zapraszamy!
Projekt zrealizowano przy wspó³pracy finansowej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
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XXIX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

W obronie parku
i m³yna Michla
Mia³ wyczucie radny Tondera wnosz¹c na pocz¹tku obrad
XXIX sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc o zmianê porz¹dku
obrad i przeniesienie punktu
prezentacja projektu budowy
Trasy Œwiêtokrzyskiej oraz
przyjêcie stanowiska Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy w tej sprawie z
pierwszego miejsca na ostatnie. Mieli zrozumienie dla wyczucia radnego Tondery pozostali radni, którzy jednog³oœnie
na tê propozycje wyrazili zgodê. Pocz¹tek obrad potoczy³
siê wiêc wartko.
Rada dzielnicy w dwóch
szybkich g³osowaniach stwierdzi³a wa¿noœæ wyborów do
Rady Kolonii Œliwice i Kolonii
Z¹bkowska - jednostek samorz¹dowych ni¿szego rzêdu Pragi Pó³noc. Bez zbêdnego oci¹gania siê tak¿e powo³ano M³odzie¿ow¹ Radê Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, która ma aspiracje w³¹czenia siê
w proces legislacji w zakresie
spraw dotycz¹cych szeroko
pojêtej sfery spo³ecznej dzieci
i m³odzie¿y. Nowo powo³anym
publicznie w trakcie sesji wrêczono stosowne nominacje. Po
30 minutach, które traktowaæ
mo¿na jako rozgrzewkê, rada
przesz³a do g³ównego punktu
porz¹dku obrad.
W trzygodzinnej debacie
nad projektem przebiegu Trasy

Œwiêtokrzyskiej wziêli udzia³
zarówno przedstawiciele firmy
projektowej Baks, inwestora,
którego reprezentowali urzêdnicy z wydzia³ów miasta i ZMiD,
mieszkañcy Micha³owa oraz
radni dzielnicy. Najwiêksze kontrowersje trasa budzi na odcinku od Dworca Wschodniego do
ulicy Zabranieckiej, a konkretnie jej przebieg w rejonie boiska
sportowego oraz parku przy
Objazdowej. Swoj¹ wizjê przebiegu arterii zaprezentowa³ projektant, swoj¹ mieszkañcyprzedstawiciele stowarzyszenia
Micha³ów, swoje artyku³owali
radni. W rezultacie ci ostatni po
burzliwej dyskusji jednog³oœnie
przyjêli stanowisko, w którym z
jednej strony uznaj¹ wa¿noœæ
budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej
dla Pragi Pó³noc i m.st. Warszawy, a z drugiej - zdecydowanie
wyst¹pili w obronie istniej¹cego drzewostanu i zabytkowych
obiektów m³yna Michla, które
przy realizacji tej inwestycji s¹
zagro¿one. Stanowisko radnych zapewne nie satysfakcjonuje wszystkich stron, a szczególnie urzêdników. O igrzyskach politycznych w trakcie
punktów zapytania i wolne
wnioski wspominamy, lecz ze
wzglêdu na ich poziom nie komentujemy. Byæ mo¿e z tego
powodu nominaci M³odzie¿owej Rady do koñca sesji nie
dotrwali.
DCH

Ostatnie mieszkania
ul. Tarchomiñska 15
Ceny do negocjacji

600 384 511
swisshome.com.pl
Jeœli masz problemy ze zdrowiem
zg³oœ siê do nas, pomagamy!
Przy bólach miêœni, stawów, nerwobólach,
w dolegliwoœciach uk³adu trawienia,
w chorobach uk³adu kr¹¿enia,
w depresjach, nerwicach i innych.
Zapraszamy na kierowane i kontrolowane
oczyszczanie organizmu z toksyn metod¹ Jozefa Jonaša.

ul. Wysockiego 24 kl. II domofon 1
tel. 0606-442-856

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Lepiej widzieæ, to wiêcej wiedzieæ
Du¿o wiedzieæ chc¹ wszyscy, nie ka¿dy jednak ma wystarczaj¹co dobre oczy ani du¿o czasu na wyczekiwanie w
poczekalniach okulistów czy optyków. Gdy ktoœ ma s³aby
wzrok, gdy brakuje mu czasu, wystarczy, by odwiedzi³ Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza 23
w Warszawie. Tam okulary lub soczewki kontaktowe za³atwi
na poczekaniu!
Przychodz¹c do „Optokanu” nie trzeba ¿adnych recept
ani skierowañ. Bo firma dysponuje jedn¹ z najnowoczeœniejszych stacji diagnostycznych w Polsce.
Klient siada wygodnie na skórzanym fotelu i oddaje siê w
rêce jednego z szeœciu doœwiadczonych lekarzy okulistów.
Nie ruszaj¹c siê z fotela klient ma kontakt ze wszystkimi
niezbêdnymi urz¹dzeniami komputerowymi s³u¿¹cymi do
postawienia diagnozy, gdy¿ w tej firmie ka¿de komputerowe badanie ostroœci widzenia potwierdzone jest dodatkowo
badaniem optycznym. Natychmiast po otrzymaniu wyników
badañ klient oddaje je optykowi, by zrobi³ odpowiednie okulary lub przygotowa³ soczewki kontaktowe. Nim optyk przyst¹pi do pracy, czy szlifowania soczewki, trzeba wybraæ
oprawkê do okularów. Okazuje siê, ¿e to bardzo wa¿na czynnoœæ. Dewiz¹ zak³adu jest:
Ka¿dy kto wychodzi w naszych okularach jest ³adniejszy ni¿ by³ w momencie wejœcia do nas.
W „Optokanie” twierdz¹, ¿e okulary to nie z³o konieczne,
a raczej rodzaj bi¿uterii, ozdoby. Firma ma zdecydowanie
najwiêkszy w stolicy wybór wzorów oprawek okularowych.
Na pó³kach rega³ów le¿y ich ponad dwa i pó³ tysi¹ca. S¹
tam okulary dla niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów,
jak równie¿ ma³e dzie³a sztuki z tytanu, nieraz pokryte

Klucze natychmiast, mo¿na podpisywaæ akty notarialne.
Dobra lokalizacja 5 minut od Centrum Wileñska,
obok Konesera - centrum kulturalnego starej Pragi

platyn¹ lub z³otem. S¹ tu okulary dla ka¿dego. Dla starych i
m³odych, kobiet i mê¿czyzn, dzieci i ludzi o wysublimowanym smaku.
W „Optokanie” mo¿na kupiæ te¿ soczewki kontaktowe znanej firmy Barneshind. W firmowym magazynie jest ich bardzo du¿o dla prawie ka¿dych oczu. S¹ to soczewki najnowszej generacji z filtrem UV, zawieraj¹ce a¿ 74 proc. wody.
Nic dziwnego, ¿e soczewki takie bardzo ³atwo przystosowuj¹ siê do oka.
- Twierdzê, ¿e „Optokan” to obecnie numer 1 w Warszawie - mówi Witold Ko³odziejski, szef firmy. - Mamy wielkie
moce przerobowe, mo¿emy obs³u¿yæ ka¿dego, kto nas odwiedzi. Dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem oraz
urz¹dzeniami diagnostycznymi i wykonuj¹cymi okulary. W
naszych magazynach s¹ szk³a sferyczne od minus do plus
10 dioptrii, szk³a z cylindrem do 3,5 dioptrii, ze sfer¹ do 7
dioptrii.
Oczywiœcie, gdy ktoœ bêdzie potrzebowa³ szkie³ o wiêkszej liczbie dioptrii, udzielimy mu pomocy. Tylko wtedy nie
zrobimy tego w ci¹gu pó³ godziny.
„Optokan” odwiedzaj¹ klienci nie tylko ze stolicy. Nikt nie
musi zamawiaæ telefonicznie wizyty. Wystarczy wejœæ do
centrum i po wybraniu oprawek, po pó³ godzinie wyjœæ w
nowych, piêknych okularach.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Od „Hetmana”
do „Retmana”
28 lipca w hotelu „Hetman” beneficjentki Projektu
„Start w samodzielnoœæ szans¹ dla bezrobotnych samotnych matek” spotka³y siê z przedstawicielami w³adz
dzielnicy, Biura Polityki Spo³ecznej m.st. Warszawy i
Biura Funduszy Europejskich. O tym, jak przebiega³a
realizacja pierwszego projektu systemowego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej Praga Pó³noc, mówiono 10 grudnia na konferencji w hotelu „Pod Retmanem”.
Realizacja projektu nie rozUczestniczki projektu bra³y
udzia³ w ró¿norodnych zajê- wi¹¿e wszystkich problemów.
ciach: szkoleniach zawodo- Beneficjentki zachêcano, by
wych, komputerowych, warsz- wykaza³y siê aktywnoœci¹;
tatach motywuj¹cych. W tym skierowa³y energiê na poszuczasie ich dzieci mia³y zapew- kiwanie satysfakcjonuj¹cej
nion¹ opiekê w ¿³obkach, pracy, która pozwoli odci¹æ siê
od „pêpowiny” OPS; zg³aszaprzedszkolach, szko³ach.
„Jestem dumny” – powie- ³y siê z pomys³ami na dzia³aldzia³ dyrektor OPS Wojciech noœæ gospodarcz¹ (s¹ mo¿liGajewski. Do projektu przyst¹- woœci dofinansowania). Gotopi³o 51 kobiet, dotrwa³o 50 woœæ do rozmowy na te tema(jednej przeszkodzi³y wzglêdy ty deklarowali: dyrektor Urzêdu Pracy Wanda Adach i wilosowe).
Jako sukces oceni³ to tak¿e ceburmistrz Artur Buczyñski.
Wojciech Gajewski podziêwiceburmistrz Pragi Pó³noc
kowa³ dyrektorkom placówek
Artur Buczyñski.
Udzia³ w projekcie pomo¿e opiekuj¹cych siê dzieæmi besamotnym matkom znaleŸæ neficjentek, pracownikom OPS
pracê, utrzymaæ siê w niej i daæ i instytucjom wspieraj¹cym rekobietom satysfakcjê, ¿e po- alizacjê projektu.
Dwuosobowa reprezentacja
trafi¹ to zrobiæ. OPS i w³adze
dzielnicy bêd¹ siê stara³y po- beneficjentek podziêkowa³a
magaæ w zapewnieniu opieki pracownicom OPS, które „pomog³y nam uwierzyæ siebie,
ich dzieciom.
Podczas konferencji swo- pomaga³y w codziennych proimi doœwiadczeniami podzie- blemach”.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
li³y siê kobiety, które przesz³y
kursy: obs³ugi sekretariatu, pomaga³y utrzymaæ siê na fabukieciarstwa (100 godzin), lach ¿ycia, nawi¹zuj¹c do znafryzjerski, kucharski, manicu- czenia nazwy hotelu, w którym
re/pedicure. Doceni³y zdo- odbywa³a siê konferencja.
byt¹ wiedzê fachow¹, uzy- „Retman” to starszy flisak, odskan¹ pomoc psycholo- powiedzialny za stan i transgiczn¹, znaczenie wyjazdu in- port tratew na rzece.
K.
tegracyjnego. Obok stwierdzeñ: „Ca³y projekt by³ bardzo
potrzebny i udany”, „Mamy
poczucie wygranej” – mówiono te¿ o niedoci¹gniêciach,
przede wszystkim braku
praktyki, bez której wielu pra♦do 50 000 z³ na dowód
codawców odmawia zatrud♦bez zaœwiadczeñ ZUS i US
nienia absolwentki kursu.
G³osy te wziê³a pod uwagê ♦bez zgody ma³¿onka
koordynatorka projektu, Tere- ♦bez ograniczeñ wieku
sa Tracz-Zieliñska: Projekt poNOWE BANKI
winien trwaæ d³u¿ej i zawieraæ
wiêcej mo¿liwoœci szkoleñ i ul. Kondratowicza 25 (Ip.)
praktyki. Zostanie to uwzglêd(22) 675 13 01
nione przy tworzeniu kolejnych
512
255
742, 501 627 056
projektów.

KREDYTY

www.sebastianwierzbicki.pl
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Zdrowych, radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cym roku
w imieniu radnych Lewicy oraz wszystkich cz³onków
SLD Praga Pó³noc
¿yczy
wiceprzewodnicz¹cy SLD w Warszawie, radny m.st. Warszawy
Sebastian Wierzbicki

Jak promowaæ Pragê?
10 grudnia w Novym Kinie Praha, z okazji zakoñczenia
Roku Pragi, odby³ siê III Praski Wieczór Filmowy, na który
z³o¿y³a siê prezentacja filmu fabularnego „Róg Brzeskiej i
Capri” w re¿yserii Krzysztofa Wojciechowskiego oraz filmów promocyjnych, przygotowanych przez Biuro Promocji m. st. Warszawy.
Film „Róg Brzeskiej i Capri” Wojciechowski chcia³ pokazaæ
nakrêcony w 1979 roku poka- jednak zderzenie dwóch œwiazuje galeriê praskich typów i tów, krañcowo ró¿nych, których
miejsc, jakich ju¿ (chyba) nie zetkniêcie, wydawa³oby siê,
ma. Nie ma te¿ takiego adresu jest zupe³nie niemo¿liwe, pow Warszawie – róg Brzeskiej i dobnie jak zetkniêcie tych
Capri. Ulica Capri jest na Ste- dwóch odleg³ych ulic.
gnach, które w 1979 roku w³aFilm pokazuje Pragê i jej
œnie siê budowa³y. Krzysztof mieszkañców w obliczu wielkich przemian. Oto wyburza
siê stare domy na Brzeskiej.
Ich dotychczasowi lokatorzy
wkrótce przenios¹ siê do nowych bloków na lewym brzegu Wis³y. I chocia¿ powinni byæ
zadowoleni z poprawy warun♦Stylizacja paznokci ♦Tipsy
ków ¿ycia, nie wszyscy potra♦Manicur ♦Zdobienia sylwestrowe
fi¹ przystosowaæ siê w nowym
♦Studniówkowe ♦Karnawa³owe
œwiecie. Paraduje przed nami
ca³y szereg niesamowitych
Konkurencyjne ceny!
postaci, drobnych cwaniaczSalon Fryzjerski Renata
ków i oszustów, dobrze znaul. Raciborska 16/18
nych dzielnicowemu. Co ciekaEwelina Zelek, tel. 501-897-111 we, mimo swego czêsto odra¿aj¹cego wygl¹du, wzbudzaj¹
www.ewelina-nails.fotosik.pl
nasz¹ sympatiê.

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Powo³ano M³odzie¿ow¹ Radê Dzielnicy Praga Pó³noc
Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy, 9 grudnia, radni dzielnicy
jednog³oœnie (21/21 za) podjêli Uchwalê (Nr XXIX/145/08) o
powo³aniu M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Praga Pó³noc na okres
od 9 grudnia br. do 30 czerwca 2009 czyli do zakoñczenia roku
szkolnego. MRD ma glos doradczy w wybranych przez siebie
dziedzinach. Obszar zainteresowania praskiej MRD to oœwiata,
kultura i sport.
Praska M³odzie¿owa Rada Dzielnicy liczy 11 osób, w wieku
od 13 do 19 lat. Jej powstanie i czterodniowe szkolenie jest
pomys³em Fundacji Civis Polonus oraz wiceburmistrza Artura
Buczyñskiego, który zaprosi³ Fundacjê na Pragê.
Sk³ad Rady: Pawe³ Bieñ, Joanna D¹browska, OIga Fabjañczuk, Aleksandra Jab³oñska, Mateusz Konopka, Jakub Lewczuk,
Magdalena Miernicka, Piotr Milewski, Rados³aw Pawlak, Artur
Pi¹tkowski i Karol Szyszko.
Prezydium: Przewodnicz¹cy - Karol Szyszko; Zastêpcy Mateusz Konopka, Jakub Lewczuk.

Wojciechowski zaanga¿owa³ do „Rogu Brzeskiej i Capri” aktorów niezawodowych.
Graj¹ samych siebie, s¹ autentyczni i naturalni. W jednym z
wywiadów re¿yser powiedzia³,
¿e zrobi³ film o rozstaniu z dzieciñstwem, o po¿egnaniu z
¿yciem, które odchodzi bezpowrotnie. Film otrzyma³ Nagrodê G³ówn¹ Jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdañsku.
Wobec filmu Krzysztofa
Wojciechowskiego, przygotowane przez Biuro Promocji
Miasta filmy promuj¹ce Warszawê wypad³y bardzo s³abo.
Pierwszy z nich, pt. „Odnieœ
sukces z Warszaw¹”, najwyraŸniej skierowany do zagranicznych biznesmenów, mia³
stanowiæ zachêtê do inwestowania w naszej stolicy. Razi
jednak sztucznoœci¹ i reklamowymi sloganami. Pokazuje to,
co zawsze: Chopina, Pa³ac
Kultury, uœmiechniêtych, zadowolonych ludzi i sprawnie dzia³aj¹c¹ komunikacjê. Kto siê na
to nabierze?
Obejrzeliœmy równie¿ kilka
spotów, zrealizowanych dla
stacji telewizyjnych BBC i CNN
w podobnym tonie, tylko w
wersji angielskiej. W ¿adnym
z tych filmów nie by³o s³owa o
takiej dzielnicy, jak Praga. Odpowiedzialna za realizacjê tych
filmów, Katarzyna GarbarskaNowicka z Wydzia³u Wizerunku Biura Promocji Miasta, powiedzia³a, ¿e trzeba pokazywaæ to, co choæ w minimalnym
stopniu kojarzy siê obcokrajowcom ze stolic¹ naszego
kraju, a wiêc Pa³ac Kultury,
£azienki i Stare Miasto. Celem
tych filmów jest przecie¿
„wzmocnienie wizerunku Warszawy za granic¹ i zbudowanie marki stolicy Polski jako
atrakcyjnej, nowoczesnej i dynamicznie rozwijaj¹cej siê
metropolii”. Gdzie tu jest wiêc
miejsce dla Pragi?!
Prezentacja filmów by³a tylko pretekstem do dyskusji na
temat promocji Pragi. I tak¹
dyskusjê wywo³a³a mieszkanka Pragi, pani Gabriela, która
apelowa³a, aby traktowaæ Pragê powa¿nie, z mi³oœci¹, bez
kpiny. Zgodzi³ siê z ni¹ prawnik, Hubert Kossowski, który
ubolewa³, ¿e film „Róg Brzeskiej i Capri” skupi³ siê na folklorze, charakterystycznym dla
Pragi lat powojennych. Natomiast przed wojn¹ Brzeska
by³a zupe³nie inn¹, bogat¹
ulic¹, gdzie mieszkali ludzie o
wielkich aspiracjach i wysokiej
kulturze. Rozmówca zwróci³

uwagê na kompletne ignorowanie tematyki praskiej przez
prasê centraln¹. Nawet ciesz¹ce siê ogromn¹ renom¹ w warszawskiej tradycji czasopismo
„Stolica”, maj¹ce zreszt¹ swoj¹
redakcjê przy ul. Floriañskiej,
z uporem nie dostrzega praskich wydarzeñ.
Beata Bieliñska-Jacewicz,
inspektor ds. kontaktów z mediami z Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, z pytaniem, co warto promowaæ na Pradze, zwróci³a siê do praskich artystów.
RzeŸbiarz Jan Kubicki odpowiedzia³, ¿e promocjê Pragi
widzi poprzez kulturê. Jest tu
sporo teatrów i galerii artystycznych. Artyœci, którzy siê tu
sprowadzili potrzebuj¹ tylko
wiêkszego wsparcia, choæby
zauwa¿enia przez media. Media centralne traktuj¹ wszystko, co siê tutaj dzieje z lekkim
przymru¿eniem oka. Je¿eli to
siê nie zmieni, niewiele bêdzie
mo¿na pomóc Pradze.
W dalszym ci¹gu spotkania
pada³y propozycje, aby zorganizowaæ w Kinie Praha festiwal
piosenki ludowej, bo to i weso³e i na czasie i rozrywka dla
ludzi, oraz maraton poetycki.
Katarzyna Garbarska-Nowicka stwierdzi³a, ¿e dyskutujemy o czymœ, czego i tak nie
mo¿na zrobiæ. Urz¹d miasta
czy dzielnica nie wy³o¿¹ pieniêdzy na promocjê Pragi, bo
tych pieniêdzy nie ma. ¯eby
przyci¹gn¹æ zagranicznych
turystów trzeba przecie¿
przede wszystkim promowaæ
Stare Miasto, £azienki i Trakt
Królewski.
Tymczasem prawda jest
taka, ¿e np. Francuzi takich
ulic, jak Krakowskie Przedmieœcie i zabytków, jak £azienki
maj¹ tysi¹ce, a atrakcj¹ jest dla
nich w³aœnie Praga. Dlaczego
na rozpoczêcie Sezonu Polskiego we Francji w 2004 r.
ambasador Republiki Francuskiej wybra³ Fabrykê Trzciny?
Naprawdê warto promowaæ
Pragê wœród cudzoziemców,
ze wzglêdu na jej autentyzm i
oryginalnoœæ oraz niepowtarzalny klimat. Praga mo¿e byæ
atutem w promocji Warszawy.
Mieszkanka Pragi, Stanis³awa Perkowska stwierdzi³a, ¿e
zawsze trzeba mówiæ dobrze
o swojej dzielnicy. To bêdzie
najlepsza promocja. Wydaje
siê, ¿e jest to ze wszech miar
s³uszne stwierdzenie.
Choæ problem pomys³u na
promocjê Pragi nie zosta³ rozwi¹zany, wszyscy zgodzili siê,
¿e takie imprezy, jak po³¹czony z dyskusj¹ Praski Wieczór
Filmowy s¹ potrzebne. Jest to
wspania³a okazja do konsolidacji praskiego œrodowiska.
Joanna Kiwilszo

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

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Nagana
za sukces?
dokoñczenie ze str. 1

gniêæ.(…) bêdziemy stanowczo
broniæ go wszelkimi metodami i
nie dopuœcimy do ¿adnej zmiany na tym stanowisku”.
Oburzenie wyrazili szefowie
zwi¹zków zawodowych, oczywiœcie sk³adaj¹c je na piœmie
w mieœcie. Pracuj¹cy tu ca³e
¿ycie zawodowe chirurg, dr
Jacek Sa³kowski,szef Solidarnoœci, mówi: od czasów
dyrektora Koronkiewicza,
któremu podciêli skrzyd³a,

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297

Obermeyer to pierwszy, który ma wizje i konsekwentnie
ja realizuje. Gdy przyszed³,
najpierw spotka³ siê z nami.
Zapyta³em go wtedy ¿artem,
czy przyszed³, ¿eby likwidowaæ, czy ¿eby ratowaæ.
Stwierdzi³, ¿e jest za m³ody,
¿eby byæ tym, co ostatni gasi
œwiat³o… Dr Salkowski zastanawia siê nad podobieñstwem rozwi¹zania umowy z
poprzednikiem obecnego
dyrektora. A mo¿e chodzi o
to, ¿e Praga ma na zawsze
zostaæ gorsz¹ siostr¹ lewobrze¿nej Warszawy?
Do informacji o naganie ustosunkowa³ siê, oczywiœcie, tak¿e sam dyrektor. Okazuje siê,
¿e nie zosta³o wszczête postêpowanie kontrolne, lecz jedynie
wyjaœniaj¹ce zwi¹zane ze zwolnieniem ze stanowiska zastêpcy dyrektora ds. ekonomicznych, o czym dyrektor powiadomi³ wszystkie zainteresowane
instytucje. I to sta³o siê bezpoœredni¹ przyczyn¹ nagany….
Œmiaæ siê, czy p³akaæ? (T)

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
Zapraszamy na:
- domowe pierogi i inne wyroby garma¿eryjne
- wiejskie, tradycyjne wêdliny
Czynne:
pn.-pt. 10-19,
- produkty ekologiczne
sob. 10-14
- inne

Realizujemy zamówienia œwi¹teczne i indywidualne

Sklep: ul. £odygowa 20, Warszawa
tel. 022 498-48-04
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Chrystus siê nam
dokoñczenie ze str. 1

Chrystusa, które dokona siê na
koñcu czasów. Ponadto mówi
te¿ o przyjœciu historycznym,
które dokona³o siê poprzez
jego narodzenie w Betlejem. I
tak jest adwent skonstruowany.
Liczy 4 niedziele. Jest to czas
ruchomy, zale¿ny od tego, kiedy wypada Wigilia. Jego pocz¹tek mo¿e nast¹piæ miêdzy 29
listopada a 3 grudnia. Dwie
pierwsze niedziele, czyli pierwsza po³owa adwentu, przygotowuje nas do ostatecznego
przyjœcia Chrystusa, natomiast
druga po³owa przypomina nam
historyczne przyjœcie Jezusa i
przygotowuje nas do spotkania
z nim w tajemnicy jego narodzenia. Szczególne znaczenie
ma koñcówka adwentu, czyli
czas od 17 do 24 grudnia, kiedy to teksty mszalne wprowadzaj¹ nas w wydarzenia historyczne poprzedzaj¹ce narodziny w Betlejem.

Pocz¹tkowo adwent mia³
charakter typowo pokutny, podobnie jak Wielki Post. Z czasem to siê zmieni³o. Zrozumiano, ¿e adwent to nie jest czas
smutku i boleœci, tylko czas
radosnego oczekiwania.
- Ponad 2 tysi¹ce lat temu
ludzie te¿ czekali na Mesjasza. W Ewangeliach pojawia
siê trochê tajemnicza postaæ, nosz¹ca odzienie z
sierœci wielb³¹dziej i ¿ywi¹ca siê szarañcz¹. Chodzi o
Jana Chrzciciela. Co wiemy
o tym cz³owieku, jakie by³o
jego zadanie? Czy mo¿na
dzia³alnoœæ Jana Chrzciciela umiejscowiæ w czasie?
- Jan Chrzciciel to jedna z
postaci, które przygotowuj¹ ludzi na przyjœcie Pana Jezusa.
Jest to postaæ historyczna.
Jego poselstwo mo¿na dok³adnie umiejscowiæ w czasie. Œw.
£ukasz, który by³ historykiem,

podaje dok³adn¹ datacjê, bêd¹c¹ punktem wyjœcia do ustalenia innych dat i wydarzeñ.
Mówi on, ¿e poselstwo Jana
Chrzciciela zaczê³o siê w 15.
roku panowania cezara Tyberiusza. Mo¿emy wiêc dok³adnie
okreœliæ, ¿e pocz¹tek jego dzia³alnoœci przypada na okres od
1 paŸdziernika 27 roku naszej
ery do 1 paŸdziernika 28 roku.
¯eby nie by³o w¹tpliwoœci co do
historycznoœci tego wydarzenia, œw. £ukasz podaje dodatkowe dane: namiestnikiem Judei z ramienia Rzymian by³
wtedy Poncjusz Pi³at, Herod tetrarch¹ Galilei, a urzêdy najwy¿szych kap³anów sprawowali Annasz i Kajfasz.
Jan Chrzciciel mia³ za zadanie przygotowaæ ludzi na spotkanie z oczekiwanym Mesjaszem, którego wskaza³ w osobie Jezusa Chrystusa. Sam
siebie okreœla³ jako „g³os wo³aj¹cego na pustyni”. Wzywa³
do nawrócenia i do „przygotowania dróg Panu”, do „prostowania œcie¿ek dla niego”.
By³ dla ówczesnych ludzi
znakiem, ¿e coœ nowego siê
zaczyna i w zwi¹zku z tym,
pewne ich zachowania musz¹
ulec zmianie. Naucza³ i chrzci³
ich w rzece Jordan. Ochrzci³
te¿ Jezusa. Na tym nie koñcz¹
siê zwi¹zki Jana Chrzciciela z
Panem Jezusem. Na pewne
podobieñstwa i zale¿noœci
miêdzy tymi dwoma osobami
zwraca uwagê Œw. £ukasz.
Narodzenie Jana Chrzciciela
te¿ zosta³o zwiastowane jego
rodzicom, Annie i Zachariaszowi, którzy byli ju¿ w podesz³ym
wieku, z tym, ¿e Zachariasz nie
przyj¹³ tego tak bezkrytycznie,
jak Maryja. Za swoje w¹tpliwoœci zosta³ ukarany utrat¹ zdolnoœci mówienia. Jan Chrzciciel, podobnie jak Chrystus,
zakoñczy³ swe ¿ycie œmierci¹
mêczeñsk¹ – zosta³ œciêty.
Wœród biblistów istnieje nawet taka koncepcja, ¿e jednym
z powodów napisania Ewangelii Dzieciñstwa by³ spór pomiêdzy uczniami Jana Chrzciciela a uczniami Jezusa, która
z tych osób jest wa¿niejsza.
Wyznawcy Jana Chrzciciela
istnieli a¿ do III w. n. e. i w pewnym sensie stanowili konku-

rencjê dla wczesnego chrzeœcijañstwa. Ewangeliœci musieli wykazaæ, z jednej strony
zale¿noœci, a z drugiej strony
wy¿szoœæ Pana Jezusa.
Zreszt¹ sam Jan Chrzciciel
mia³ œwiadomoœæ, ¿e jest jedynie narzêdziem w rêkach Boga,
ma tylko zapowiedzieæ przyjœcie
kogoœ wa¿niejszego. Skromnie
zaznacza³: „Za mn¹ idzie mocniejszy, któremu nie jestem godzien rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów” (Marek, 1, 7).
Jako ostatni prorok Starego
Testamentu jest Jan Chrzciciel
postaci¹ szczególn¹, poniewa¿ stoi na pograniczu dwóch
Testamentów, Starego, który
siê koñczy i Nowego, który siê
rozpoczyna wraz z nadejœciem
Pana Jezusa.
- Dlaczego Jan wybra³ na
miejsce swojej dzia³alnoœci
pustyniê? Czy ma ona jakieœ
szczególne znaczenie?
- Topograficznie by³a to pustynia Judzka, jednak wa¿niejsze od ustalenia miejsca jest
jej znaczenie symboliczne. To
rzeczywiœcie ciekawe, ¿e Jan,
który ma do zakomunikowania
tak¹ wa¿n¹ sprawê, jak nadejœcie Mesjasza, na miejsce
swojego wyst¹pienia nie wybiera na przyk³ad rynku miasta czy te¿ synagogi, gdzie jest
zawsze pe³no ludzi, tylko ucieka na pustyniê.
Wydaje siê, ¿e Jan chcia³ w
ten sposób pokazaæ, ¿e przygotowanie na przyjœcie Mesjasza wymaga pewnego odciêcia siê od otaczaj¹cej rzeczywistoœci, cofniêcia siê do pocz¹tków i nabrania zupe³nie
innej perspektywy.
Z drugiej strony, pustynia to
dla ¯ydów miejsce szczególnej bliskoœci Boga. Przecie¿
naród wybrany, który na pocz¹tku by³ tylko zlepkiem rodów, w³aœciwie dopiero na pustyni sta³ siê zwart¹ spo³ecznoœci¹, ludem Bo¿ym. A wiêc
pustynia to symbol, który mo¿na odczytaæ jako powrót do
pocz¹tku i miejsce szczególnej
relacji z Bogiem.
- Mówi¹c o Janie Chrzcicielu wspomnia³ ksi¹dz o Ewangeliach Dzieciñstwa. Które
ewangelie tak nazywamy i co
wiemy o ich autorach?

- Ewangeliami Dzieciñstwa
nazywamy dwie ewangelie:
wed³ug Œw. Mateusza i wed³ug
Œw. £ukasza. S¹ to ewangelie,
które mówi¹ nie tylko o historycznym wydarzeniu narodzenia Pana Jezusa, ale te¿ o faktach, które to narodzenie poprzedzi³y, jak np. zwiastowanie,
oraz podaj¹ wiadomoœci dotycz¹ce wydarzeñ ju¿ po narodzeniu, np. przybycie pasterzy,
pok³on Mêdrców, ucieczka do
Egiptu, poszukiwanie 12-letniego Jezusa w œwi¹tyni.
Trzeba tu powiedzieæ, ¿e
pierwsi chrzeœcijanie nie interesowali siê dzieciñstwem
Pana Jezusa. Najwa¿niejszym
wydarzeniem by³a dla nich
mêka i œmieræ. Dopiero póŸniej
dosz³a refleksja, ¿e warto poznaæ to, co by³o wczeœniej. U
Marka nie ma s³owa o dzieciñstwie Jezusa. Natomiast sprawy te poruszaj¹ w³aœnie Mateusz i £ukasz.

Mateusz by³ nawróconym
celnikiem z Kafarnaum. W
pewnym momencie poszed³
za Jezusem, zosta³ jednym z
aposto³ów, a wiêc by³ naocznym œwiadkiem wydarzeñ.
Swoj¹ ewangeliê skierowa³ do
¯ydów. Dla ¯ydów zaœ czymœ
ogromnie wa¿nym by³o pochodzenie cz³owieka i jego genealogia. Mateusz wiêc przedstawia ca³¹ genealogiê Jezusa,
aby udowodniæ, ¿e jest on
¯ydem z krwi i koœci, ¿e nale¿y do narodu wybranego, pochodzi z rodu Dawida, jest
spadkobierc¹ Abrahama i w
nim spe³niaj¹ siê pisma.
£ukasz natomiast pochodzi³
z Antiochii, by³ lekarzem i
uczniem Œw. Paw³a, mia³ wiêc
wiadomoœci „z drugiej rêki”.
Jednak jako historyk z zami³owania dba³ bardzo o dok³adn¹
datacjê i wielk¹ wagê przywi¹zywa³ do wiernoœci szczegó³om. Jako jedyny z autorów

narodzi³
Nowego Testamentu nie by³
¯ydem, a swoje dzie³o przeznaczy³ dla nawróconych z
pogañstwa chrzeœcijan.
Te same treœci, nieco inaczej podane pojawi¹ siê w
Ewangelii Œw. Jana. Œw. Jan
nie mówi jednak ani o ¿³óbku,
ani o pasterzach. Przedstawia
tajemnicê Bo¿ego Narodzenia
nie tyle od strony faktów historycznych, ile od strony samego Boga. Jego ewangelia nie
jest zatem ewangeli¹ dzieciñstwa w œcis³ym tego s³owa
znaczeniu.
- W czasie adwentu mo¿emy w koœciele nabyæ op³atek. Co to jest op³atek wigilijny i jakie tradycje s¹ z nim
zwi¹zane?
- Op³atek jest chlebem wypiekanym z najczystszej m¹ki
pszennej, zmielonej w specjalny sposób i zmieszanej z
wod¹. W œredniowieczu w Europie wyrobem op³atków
mszalnych zajmowa³y siê
klasztory. S³yn¹³ z nich szczególnie zakon benedyktynów z
Cluny. Pieczono tam op³atki z
zachowaniem uroczystego rytua³u. W tym celu wybierano
najlepsze ziarno, mielono je w
specjalnych, tylko do tego celu
u¿ywanych m³ynkach. Formy
¿elazne do op³atków – ferramenta oblatoria poœwiêcano i
modlono siê nad nimi.
Równie¿ i w Polsce pieczeniem op³atków pocz¹tkowo
zajmowali siê zakonnicy, wikariusze i inne „osoby koœcielne”,
ale ju¿ w XV w. piekli je tak¿e
ludzie niekoniecznie stanu duchownego, jak kantorzy, organiœci i koœcielni. Obecnie op³atki wypiekaj¹ zakonnice.
W Polsce op³atek najsilniej
zwi¹zany jest z obchodami
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Zwyczaj dzielenia siê op³atkiem przed wieczerz¹ wigilijn¹
wi¹¿e siê ze starochrzeœcijañsk¹ tradycj¹ ³amania chleba i „uczty mi³oœci” i oznacza
wzajemne pojednanie.
Piêkny ten obrzêd, znany od
koñca XVIII w. najpierw przyj¹³
siê wœród szlachty. Bardzo szybko rozprzestrzeni³ siê i w innych
stanach, w miastach i na wsi, na
obszarze prawie ca³ej Polski, z
wyj¹tkiem czêœci Pomorza oraz
Warmii i Mazur. Niegdyœ op³atkom wigilijnym przypisywano
wiele ró¿nych, niezwyk³ych, dobroczynnych w³aœciwoœci.
Sama ich obecnoœæ w domu
mia³a zapewniæ dostatek, spokój i b³ogos³awieñstwo Bo¿e,
chroniæ dom przed piorunem,
po¿arem i innymi nieszczêœciami. Na wsi powszechny by³ zwyczaj obdzielania op³atkiem i
resztkami potraw wigilijnych
zwierz¹t gospodarskich.
Z op³atka robiono te¿ ozdoby dekoruj¹ce wnêtrze domu.
Dzisiaj s¹ ju¿ rzadkoœci¹, natomiast zwyczaj ³amania siê
op³atkiem w wigilijny wieczór
jest wci¹¿ w Polsce ¿ywy i symbolizuje przebaczenie, mi³oœæ i
radoœæ wspólnego prze¿ywania
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
- Przed Wigili¹ ubierzemy
choinkê. Od jak dawna znany
jest zwyczaj ubierania choinki,
sk¹d siê wzi¹³? Jaka jest symbolika ozdób choinkowych?
- Najstarszym œwiadectwem
potwierdzaj¹cym zwyczaj ubierania choinki jest sztych £ukasza
Cranacha z 1509 r. przedstawiaj¹cy choinkê przystrojon¹ œwiecami. Bo¿onarodzeniowe drzewko oznacza³o rajskie drzewo
¿ycia. Jab³ka, a póŸniej bombki

na nim wieszane, by³y przypomnieniem grzechu pierworodnego, a tak¿e symbolem p³odnoœci.
Œwieczki symbolizowa³y Œwiat³oœæ œwiata, czyli Chrystusa.
Zwyczaj ubierania choinki
przyszed³ do nas z pogranicza
Francji i Niemiec, z Alzacji.
Szybko rozpowszechni³ siê w
ca³ej Europie. Do Polski przywêdrowa³ na prze³omie XVIII i
XIX wieku, pocz¹tkowo na ziemie zaboru pruskiego. W niektórych regionach po³udniowej
Polski choinki pojawi³y siê dopiero po II wojnie œwiatowej. W
XIX wieku popularny by³ tam
inny rodzaj wystroju œwi¹tecznego, tzw. pod³aŸniczki.
Pod³aŸniczka by³ to wierzcho³ek iglastego drzewka zawieszany u powa³y zwykle
szczytem na dó³, a przyozdobiony orzechami, jab³kami, ciasteczkami oraz œwieczkami.
Drzewko wisia³o na sznurze tak
przymocowane, aby mo¿na je
by³o podnosiæ i opuszczaæ.
PóŸniej, gdy upowszechni³y siê
ju¿ choinki stoj¹ce, przyj¹³ siê
zwyczaj ozdabiania ich wierzcho³ka papierowym anio³em i
gwiazd¹, która mia³a symbolizowaæ Gwiazdê Betlejemsk¹.

Choinkê mo¿emy interpretowaæ jako odnalezione na nowo
drzewo ¿ycia z owocami dobra i
z³a. Tym na nowo odnalezionym
drzewem ¿ycia jest te¿ Maryja, z
b³ogos³awionym owocem swojego ³ona - Jezusem. Maryja przynosi nam najwspanialszy prezent
- swojego syna. Dlatego ubieraj¹c choinkê wkraczamy jakby w
lepszy, piêkniejszy œwiat.
Nasze rozwa¿ania o Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia chcia³bym zakoñczyæ ¿yczeniami.
Œw. Jan Ewangelista w prologu swojego dzie³a mówi:
„S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o miêdzy nami”. U¿yty przez niego termin „logos” –
„s³owo” mo¿na przet³umaczyæ
równie¿ jako „sens”.
Tego w³aœnie pragnê ¿yczyæ
czytelnikom Nowej Gazety
Praskiej, ¿eby w osobie Pana
Jezusa odnaleŸli sens swoich
wszystkich poczynañ i oczekiwañ oraz ¿eby w prze¿ywaniu
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia nie
zabrak³o tej najg³êbszej warstwy, czyli znaczenia faktu, ¿e
Bóg siê narodzi³.
Dziêkujemy za rozmowê i
¿yczenia.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
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... nadszed³ czas i Dzieciê siê zrodzi³o
a razem z Nim - Maleñka przysz³a Mi³oœæ.
Maleñka Mi³oœæ zbawi œwiat Maleñk¹ Mi³oœæ chroñmy z lekiem.
Dziœ ca³a ziemia i niebo lœni
Dla tej Mi³oœci Maleñkiej lœni.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
przesy³am wszystkim Czytelnikom Nowej Gazety Praskiej
serdeczne ¿yczenia pokoju i radoœci.
Prze¿ywamy Rok Œwiêtego Paw³a Aposto³a, a zarazem
rok poœwiêcony szczególnej trosce o ¿ycie ludzkie w ka¿dym
jego przejawie - w kulturze, nauce, pracy, ¿yciu rodzinnym....
„Otoczmy trosk¹ ¿ycie”. Niech w tej perspektywie prawda
o nieprzemijaj¹cej ¿yczliwoœci Boga wobec ludzi bêdzie dla
ka¿dego Ÿród³em nadziei, ufnoœci i si³y. Niech Mi³oœæ Bo¿a
rozlana w naszych sercach przynosi ka¿dego dnia plon
stokrotny prawdy, dobra i wzajemnej ¿yczliwoœci.
W tych œwi¹tecznych dniach i ca³ym Nowym Roku 2009
³aska Bo¿a i wstawiennictwo Najœwiêtszej Maryi Panny - Matki
Piêknej Mi³oœci niech towarzysz¹ ka¿demu naszemu staraniu.
Abp Henryk Hoser
Biskup Warszawsko-Praski
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Powrót Madonny
Przed kilku miesi¹cami wielu pra¿an zaniepokoi³o znikniecie okaza³ej figury Matki Boskiej otoczonej kutym ogrodzeniem, stoj¹cej u zbiegu ulic Z¹bkowskiej i Korsaka. Dopiero po jakimœ czasie pojawi³ siê tu uspakajaj¹cy baner, z
treœci którego mogliœmy dowiedzieæ siê, ¿e rzeŸba wraz ze
stylowym ogrodzeniem przechodzi pierwsz¹ w swych dziejach fachow¹ konserwacjê.

Figura ufundowana zosta³a
równo sto lat temu m.in. przez
pracowników praskiej fabryki
„Labor”. Pobliski teren nale¿a³
do tego zak³adu, który przed
wiekiem mieœci³ siê przy Z¹bkowskiej 50 i produkowa³ m.in.
naczynia emaliowane i przeró¿ne wyroby metalowe. Figura
autorstwa rzeŸbiarza Feliksa
Giecewicza (jego dzie³em s¹
choæby rzeŸby na fasadzie koœcio³a przy œródmiejskim pl.
Zbawiciela, m.in. postacie œw.
Piotra i œw. Paw³a) stanê³a pod
koniec 1908 r. RzeŸba naturalnej wielkoœci usytuowana jest
na postumencie, który od frontu
posiada inskrypcjê: „O MATKO
WYJEDNAJ NAM PRZEBACZENIE WIN POKÓJ I MI£OŒÆ

PANA JEZUSA 1908”. Figurê
otacza kute metalowe ogrodzenie z furtk¹, oparte na naro¿nych postumentach, na których
ustawiono stylowe latarnie.
RzeŸba stanê³a przed wiekiem
na miejscu starszej rzeŸby oraz
drewnianego krzy¿a, które wed³ug tradycji upamietniaæ mia³y
mogi³ê poleg³ych w czasie rzezi Pragi dokonanej przez wojska
rosyjskie w 1794 r.
I oto w poniedzia³ek 8 grudnia mia³a miejsca uroczystoœæ
ods³oniêcia odnowionej figury,
która w asyœcie t³umnie zebranych mieszkañców Pragi powróci³a na swoje pierwotne
miejsce przy naro¿niku przedwojennej kamienicy przy Z¹bkowskiej 54. W³aœnie jej miesz-
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kañcy, El¿bieta i Adam Józikowscy, wspomagani przez s¹siadów, rozpoczêli zakoñczone
sukcesem starania o przeprowadzenie konserwacji rzeŸby i
jej wpis do rejestru zabytków.
Figura wraz z ogrodzeniem
zosta³a wpisana do rejestru w
lipcu br., po czym rozpoczê³y
siê gruntowne prace konserwatorskie finansowane przez miasto. Renowacja kosztowa³a ok.
66 tys. z³. Prace pod nadzorem
Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków przeprowadzi³y
dwie konserwatorki. Wanda
Sienicka odnowi³a kute z ¿elaza ozdobne ogrodzenie i dwie
latarnie, uzupe³niaj¹c ubytki
m.in. brakuj¹ce czasze obu latarni. Krystyna Antoniak starannie odrestaurowa³a kamienn¹
rzeŸbê i jej cokó³. Usunê³a z
nich a¿ 12 warstw farby, które
kolejne pokolenia nanosi³y w
czasie kolejnych, spontanicznie
podejmowanych odœwie¿eñ wizerunku Madonny. Dziœ widaæ,
¿e pos¹g wykonany jest z jasnego wapienia janikowskiego,
a cokó³ z ciemniejszego piaskowca szyd³owieckiego.
Jednym jasna, pozbawiona
koloru figura siê podoba, innym,
przyzwyczajonym do jej tradycyjnego wygl¹du, nie za bardzo
przypad³a do gustu. Wielu osobom, tak¿e pisz¹cemu te s³owa,
¿al te¿ usuniêtych dwóch krzewów bzu, które ros³y po obu
stronach figury i w naturalny
sposób piêknie j¹ zdobi³y.
Oprócz tego razi te¿ umieszczenie na œcianie za figur¹ zupe³nie wspó³czesnego w³¹cznika oœwietlenia wraz z grubym
kablem, których biel i wspó³czesna forma ca³kowicie nie pasuj¹
do piaskowo-pomarañczowego
t³a figury, jak i do niej samej.
Niemniej, cieszy renowacja
figury, wyraz troski o czêsto
zapomniane pami¹tki dziejów
Pragi.
Micha³ Pilich

Gwiazdka w DOSiR
Od piêciu lat „Rodzinna Gwiazdka na Pradze” sta³a siê
lokaln¹ tradycj¹. Do niedawna ma³a, praska impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym, tym razem zaskoczy³a
wszystkich wielkoœci¹.

Miko³ajem uczestniczy³y –
wbrew pozorom - nie tylko
dziewczynki i panie. Kilku ojców
odwa¿y³o siê te¿ wzi¹æ udzia³.
Atrakcji by³o mnóstwo. Naprawdê trudno je wszystkie wyliczyæ.
Wysi³ek siê op³aci³, bo karty
wszystkich czynnie uczestnicz¹cych w konkurencjach wziê³y
udzia³ w losowaniu fantastycznych
prezentów. Nikt nie opuœci³ DOSiR-u z pustymi rêkami. Organizatorzy i bior¹cy udzia³ w obdarowywaniu goœcie: Sebastian Wierzbicki (radny Warszawy), w imieniu
pose³ Alicji D¹browskiej - jej asystentka, przedstawiciele sponsorów oraz dyrektor DOSiR Zbigniew
Korcz zadbali o to i wrêczali razem
prezenty-niespodzianki.
W trakcie gwiazdkowego
obdarowywania, przyby³ niezwyk³y goœæ: od niedawna,
nowy gospodarz diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk

Do doœæ bogatego programu wspólnych rodzinnych rywalizacji i zabaw DOSiR Praga Pó³noc przy wsparciu Warszawskiego ZOO do³¹czy³
„otwart¹ œwi¹teczn¹ zagrodê”.
„Arka Noego” – bo tak j¹ nazwano, od rana tj. od momentu zwo¿enia zwierz¹t na boisko
przed oœrodkiem „Prawy
Brzeg” wzbudza³a zainteresowanie mieszkañców Jagielloñskiej, przypadkowych przechodniów, a nawet pasa¿erów
przeje¿d¿aj¹cych aut oraz kierowców tr¹bi¹cych przyjaŸnie.

Przed prac¹ w hospicjum
W zwi¹zku z Zarz¹dzeniem nr 96/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów z
dziedziny „opieka paliatywna i hospicyjna”, w imieniu Kliniki fax wspó³pracuj¹cej z Oœrodkiem Hospicjum Domowym w Warszawie serdecznie zapraszamy panie pielêgniarki do udzia³u w kursie kwalifikacyjnym „opieka paliatywna”.
Maj¹c na uwadze warunki postawione przez NFZ oraz treœci zawarte w propozycjach Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia, dotycz¹ce opieki hospicyjnej, kurs rozpocznie siê w trybie pilnym
w styczniu. Wszystkie panie chêtne do skorzystania z ww. szkolenia proszone s¹ o wys³anie
wype³nionej karty zg³oszenia faksem na numer 022 841 31 48; 022 713 89 48 lub listownie
kompletnego wniosku (w przypadku, gdy Klinika fax ma siê ubiegaæ w imieniu Pañstwa o
dofinansowanie ze œrodków Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych).
Wnioski i kartê zg³oszenia mo¿na pobraæ ze strony internetowej Kliniki fax www.klinikaffx.pl lub na Pañstwa ¿yczenie otrzymaæ faksem/listownie z biura Kliniki. Czas trwania
ca³ego kursu wynosi 3,5 miesi¹ca (ok. 10 weekendów. Koszt bez dofinansowania 2000 z³.
1. Zajêcia teoretyczne odbywaj¹ siê w soboty i niedziele.
2. Zajêcia sta¿owe zaplanowane s¹ na powszednie dni tygodnia (do wyboru z istniej¹cego
grafiku, w iloœci 17 dni).
3. Miejsce: Oœrodek Hospicjum Domowe, w Warszawie, ul. Tykociñska 27/35

MIKO£AJE W FALENICY
Tradycyjnie w grudniu dzieci z Targówka zbiera³y prezenty dla bezdomnych zwierz¹t ze schroniska z Falenicy. Po raz kolejny zbiórka „I ty
mo¿esz zostaæ œwiêtym Miko³ajem” odby³a siê w Szkole Podstawowej
nr 114 na ul. Goœcieradowskiej i w Przedszkolu nr 95 na ul. Korzona.
Tym razem ofiarodawcy razem z upominkami (karm¹ dla psów i
kotów), sami pojechali do azylu, ¿eby na w³asne oczy przekonaæ siê,
jak¹ radoœæ sprawiaj¹. Po schronisku dzieci zosta³y oprowadzone przez
pani¹ Sylwiê Postek, wolontariuszkê Fundacji pod Psim Anio³em.
Dzieci mog³y zobaczyæ, jak wygl¹da ¿ycie bezdomnych zwierz¹t i jak wiele mo¿na jeszcze dla nich zrobiæ.
Ludmi³a Milc

Czegoœ takiego dotychczas tu
nie widziano. DOSiR do ostatniej
chwili trzyma³ tê niespodziankê
w tajemnicy. Wprawdzie znalaz³a
siê ona w programie, ale pod
doœæ enigmatycznym tytu³em.
Na ogrodzony teren boiska do
koszykówki wpuszczono kozy,
rodzinê os³ów, kuce, owce. W
schludnie ogrodzonych boksach
sta³y owce wrzosówki oraz lama,
dostojnie przygl¹daj¹ca siê spaceruj¹cym rodzinom z dzieæmi.
Atmosfera sielska, piknikowa – od strony oœrodka dobiegaj¹ca doœæ g³oœna, bo¿onarodzeniowa muzyka. Dzieci
przytulaj¹ce i dokarmiaj¹ce
weso³o „¿ebrz¹ce” kozy i osio³ki. Zaskoczenie, uœmiechy zachwytu dzieci, spacer i radosna zabawa…
A wewn¹trz - porównuj¹c z
ch³odnym dworem - po prostu
ciep³o. Tu inny klimat, choæ tak¿e wspólnej i dobrej zabawy.
Dzieci bawi¹ce siê miêdzy choinkami, liczne konkursy i konkurencje sprawnoœciowe, zarówno dla rodziców jak i pociech. „Kula Sferyczna” na basenie – to prawie kosmiczne doznanie. Marsz w szeœciometrowej kuli po powierzchni wody to dla ka¿dego niezapomniane
wra¿enie.
W hali: rodzinne ubieranie
choinki - to w tym okresie niew¹tpliwie bardzo praktyczny
trening. W aerobiku ze Œwiêtym

Hoser. Z przyjemnoœci¹ w³¹czy³ siê do zabawy i wrêczania
prezentów licznie zgromadzonym w hali mieszkañcom nie
tylko prawobrze¿nej Warszawy.
W kilku ciep³ych s³owach dyrektor Korcz podziêkowa³ wszystkim uczestnikom i goœciom. Abp
Hoser przypomnia³ o wyj¹tkowo
rodzinnym charakterze zbli¿aj¹cych siê Œwiat Bo¿ego Narodzenia, o polskiej tradycji prze¿ywania ich w sposób niepowtarzalny.
W ciep³ej atmosferze, przy
wtórze kolêd, miêdzy obecnych powêdrowa³ op³atek…
To by³ niezwyk³y dzieñ mo¿e dla niektórych zabrzmia³o to patetycznie.
Ale naprawdê maj¹ czego
¿a³owaæ ci, którzy w ostatni¹
niedzielê tu nie dotarli.
Foto i tekst: Andrzej Bia³ow¹s
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soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

www.fonem.waw.pl

5%

wa¿ny do koñca 2008 r.

Zapisy do Funduszu Emeryalnego
PTE CU OFE
Nie daj siê wylosowaæ
Zadzwoñ lub wyœlij SMS „OFE” tel.: 501-124-537
tel. 022 374-84-96

XXX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Cztery opinie
Rozpoczêt¹ w po³udnie 8
grudnia sesjê mo¿na okreœliæ
jako zwyczajn¹. Zaczê³a siê w
obecnoœci 13 radnych, od przyjêcia protoko³u z poprzedniej
sesji, potem by³y informacje o
pracach zarz¹du oraz interpelacje i wnioski. W tym punkcie obrad Jan Mamaj zapyta³ o efekty
uchwa³y w sprawie wspó³pracy
Targówka z miastem Achalcziche w Gruzji oraz inwestycjê na
ul. Staniewickiej, gdzie powsta³y magazyny i przyje¿d¿aj¹ tiry.
W pierwszej sprawie radni otrzymaj¹ odpowiedŸ od przewodnicz¹cego rady, w drugiej – jak wyjaœni³ wiceburmistrz Janusz Janik - infrastruktura nie by³a
uzgadniana z dzielnic¹; decyzje
nale¿¹ do inwestora.
Maciej Danko zg³osi³ pytanie w sprawie skierowañ na
lokal socjalny. OdpowiedŸ burmistrza Grzegorza Zawistowskiego: ka¿de skierowanie ma
konkretny adres.
Po tej czêœci Zbigniew Poczesny powierzy³ prowadzenie
obrad wiceprzewodnicz¹cemu
Jêdrzejowi Kunowskiemu.
Jako pierwszy rozpatrywano
projekt uchwa³y w sprawie opinii na temat zmiany za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu miasta na rok 2008. Pani skarbnik
poinformowa³a o otrzymaniu z
Biura Oœwiaty kwoty 520 tysiê-

cy z³ na dofinansowanie placówek oœwiatowych oraz przeniesieniu œrodków w dziale administracji publicznej i przeniesieniu œrodków ze œwiadczeñ spo³ecznych na wydatki inwestycyjne dla DK „Œwit” i DK „Zacisze”, a tak¿e na zakupy inwestycyjne dla placówek oœwiaty
i wychowania.
Pozytywne opinie o tych
zmianach wyrazi³y komisje:
rozwoju inwestycji i ochrony
œrodowiska; oœwiaty, wychowania i kultury; bud¿etu i finansów; gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej; ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej. W¹tpliwoœci zg³osili Jan Mamaj i
Krzysztof Zalewski.
Za uchwa³¹ g³osowa³o 19
radnych, 1 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Jednomyœlnie, 19 g³osami
przyjêto uchwa³ê, pozytywnie
opiniuj¹c¹ nieodp³atne przejêcie od Agencji Nieruchomoœci
Rolnych na rzecz m.st. Warszawy dzia³ki o pow. 1826 m2 ,
niezbêdnej do realizacji zadania „Zagospodarowanie zieleni

miejskiej na terenie Targówka”
(otoczenie Kana³u Bródnowskiego – odcinek, Kana³u Bystra – odcinek, Kana³u Drewnowskiego – odcinek) oraz
dzia³ki o pow. 5174 m2, niezbêdnej do realizacji zadañ: „budowa dojazdu do Lasu Bródnowskiego od ul. G³êbockiej” i „Warszawski Park Archeologiczny
Grodzisko na Bródnie.”
Tematem kolejnej uchwa³y
by³o zaopiniowanie stanowiska
zarz¹du dzielnicy Targówek w
sprawie zmiany obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Zacisze Elsnerów
oraz korekty zapisów w Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
Na mapie dzielnicy, proponowane zmiany przedstawi³ wiceburmistrz Janusz Janik, szczegó³owych wyjaœnieñ, podobnie
jak na komisji, udzieli³ naczelnik
Wydzia³u Architektury i Budownictwa Marek Sad³owski. W¹tpliwoœci co do kosztów zg³osi³ Jan
Mamaj. Uchwa³ê popar³o 21 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
W projekcie kolejnej uchwa³y zaproponowany by³ plan
kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Targówek,

XXXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bez mostów ani rusz
Pomys³ na tê sesjê pojawi³ siê
w listopadzie, gdy ruch na Targówku sparali¿owa³y korki, spowodowane remontem wiaduktu
kolejowego na ul. Radzymiñskiej. Wiceprzewodnicz¹cy rady
Maciej Jankiewicz zaproponowa³ na posiedzeniu klubu radnych PiS, by sprawom komunikacyjnym poœwiêciæ specjaln¹
sesjê. Pod wnioskiem podpisali
siê radni wszystkich klubów.
W programie XXXII sesji, 9
grudnia, znalaz³y siê informacje
o sprawach wa¿nych dla komunikacji na terenie dzielnicy, komunikacji z innymi czêœciami
miasta i roli Targówka jako dzielnicy tranzytowej. S¹ to: remonty i budowa dróg na Targówku i
w dzielnicach s¹siaduj¹cych –

do r. 2013; planowana II linia
metra; planowane rozwi¹zania
transportu zbiorowego na Targówku; propozycje rozwi¹zania
bie¿¹cych problemów komunikacyjnych (zakorkowanych
ulic), w szczególnoœci – skrzy¿owanie Al. Solidarnoœci i ul.
Targowej; postêp prac przy budowie mostów: Krasiñskiego,
Pó³nocnego oraz remont mostu
Grota Roweckiego.
Przez pó³torej godziny informacji udzielali i odpowiadali na
pytania radnych: Miros³aw Kazubek - z-ca ds. technicznych
dyrektora Zarz¹du Dróg Miejskich, Barbara Laszczkowska
z Zarz¹du Miejskich Inwestycji Drogowych, Mieczys³aw
Reksnis – dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji, Rados³aw ¯o³nierzak z zarz¹du
Metra Warszawskiego Sp. z
o.o. i Dobies³aw Kadlof z Zarz¹du Transportu Miejskiego.
Wœród zapowiadanych inwestycji i modernizacji znalaz³y siê
m.in.: Most Pó³nocny, obwodnica Œródmieœcia (nie ma jeszcze
projektu), ul. £odygowa (do 2010
r., za ok. 20 mln z³), ul. Œw. Wincentego (do 2012 r., za ok. 80
mln z³). Inwestycje mo¿e opóŸniæ koniecznoœæ wykupu gruntów. W³adze miasta k³ad¹ nacisk
na komunikacjê publiczn¹, w
tym II liniê metra (na trasie 32

Profesjonalne Zarz¹dzanie
Wspólnotami Mieszkaniowymi na Pradze

Ma³gorzata KOC
Licencja zawodowa nr 11388

D³ugoletnie doœwiadczenie

Warszawa, ul. Askenazego 4 lok. 32
e-mail: malgosiakoc@wp.pl kom.: O 606 250 528
Zapewniamy minimalizacjê kosztów utrzymania
oraz pozyskiwanie dodatkowych przychodów Wspólnoty

km bêdzie 25 stacji: 8 na odcinku zachodnim, 7 na centralnym,
po 6 na odcinkach wschodniopó³nocnym i wschodnio-po³udniowym). Po raz pierwszy zastosowana zostanie tarcza zmechanizowana, dziêki której tunel
bêdzie powstawa³ ok. 10 razy
szybciej ni¿ na I linii.
Harmonogram prac na newralgicznym miejscu, jakim jest
skrzy¿owanie ul. Targowej z Al.
Solidarnoœci, przewiduje, ¿e po
og³oszeniu 18 paŸdziernika br.
przetargu na budowê – oferty
zostan¹ otwarte 16 lutego
2009, potem 2 miesi¹ce zajm¹
prace komisji, w kwietniu nast¹pi podpisanie umowy; prace
projektowe zajm¹ 10 miesiêcy.
Niektóre z poruszonych tematów, np. budowa II linii metra, przedstawimy szerzej w
nastêpnych numerach NGP.
Macieja Jankiewicza zapytaliœmy, czy sesja spe³ni³a
oczekiwania pomys³odawcy?
„By³em zadowolony z liczby
goœci. Obecni byli przedstawiciele wszystkich biur merytorycznych czy podmiotów. Mieliœmy mo¿liwoœæ zadawania
pytañ. Mam jednak pewien
niedosyt. Powiedziano, ¿e do
2013 roku szereg ulic ma byæ
wyremontowanych, natomiast
nie us³yszeliœmy konkretnie, w
którym roku. Na koñcu dyrektor zastrzeg³, ¿e wszystko i tak
zale¿y od pieniêdzy; wiêc tak
naprawdê nie wiadomo, czego mo¿emy siê spodziewaæ.
Jeœli chodzi o mosty, Trasê
Œwiêtokrzysk¹, ³¹cznik rondo
Wiatraczna – Radzymiñska –
rondo ¯aba – pewne pieni¹dze
s¹ przygotowane, ale na razie
na projektowanie, co nie oznacza samego budowania. Mam
nadziejê, ¿e przed Euro miasto siê sprê¿y, byœmy nie musieli siê wstydziæ przed goœæmi i kibicami.

obejmuj¹cy: wykup gruntów
pod inwestycje ul. Codzienna
i Nowotrocka; stan prac nad
inwestycj¹ przy ul. Ko³owej;
remonty pustostanów w ZGN
nr 1 i ZGN nr 2, na podstawie
wybranych lokali. Podczas sesji Jan Mamaj zaproponowa³
dodatkowo kontrolê wydatkowania kwoty 1 634 842 z³ ze
œrodków przewidzianych na
dodatki mieszkaniowe.
Poprawka zosta³a przyjêta w
glosowaniu (10 – za, 7 – przeciw, 3 – wstrzymuj¹ce siê). Za
uchwa³¹ g³osowa³o 20 radnych,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. K.
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Imiennie o parkingach
8 grudnia radni zebrali siê
ponownie, tym razem, by zdecydowaæ o stawkach czynszu
dzier¿awnego za parkingi spo³eczne. Na sali by³o trzy razy
wiêcej zainteresowanych tematem goœci ni¿ radnych. Obrady
prowadzi³ wiceprzewodnicz¹cy
rady Maciej Jankiewicz.
W projekcie uchwa³y rada
zwraca siê do prezydenta m.st.
Warszawy o podjêcie dzia³añ,

To samo dotyczy metra. Mam
obawy, czy zostanie to wykonane zgodnie z planami, które zosta³y zaprezentowane. Nie dostaliœmy odpowiedzi na pytanie,
jak ruch zostanie rozwi¹zany,
jak bêdziemy doje¿d¿aæ na
drug¹ stronê Wis³y. Pozostaje
siê cieszyæ, ¿e zasygnalizowaliœmy problem i dziêki temu
mieszkañcy naszej dzielnicy
bêd¹ uzyskiwaæ wiêcej informacji. Dotychczas sytuacja by³a
trochê „uœpiona”. Mam nadziejê, ¿e sesja przyczyni siê do
tego, ¿e w³odarze miasta i poszczególne biura zaczn¹ z
wiêksz¹ uwag¹ myœleæ o nas,
codziennych u¿ytkownikach
tych dróg, a nie tylko o projektach drogowych; ¿e tym razem
miasto dotrzyma s³owa i wybuduje, obiecywan¹ od kilku lat,
drug¹ nitkê ul. Œw. Wincentego.
Szczerze mówi¹c, obawiam
siê, ¿e grozi nam wielki parali¿ komunikacyjny na Targówku. Sesja mia³a pokazaæ, ¿e
Targówek jest dzielnic¹ tranzytow¹ i rozwi¹zanie problemów
le¿y nie tylko w samej dzielnicy; jest to problem miejski.
Zwracaliœmy siê do przedstawicieli miasta, by uwzglêdnili to
w swoich planach, dotycz¹cych nie tylko infrastruktury, ale
tak¿e finansów. Zwróciliœmy
uwagê, ¿e przez nasz¹ dzielnicê przeje¿d¿a bardzo du¿a
czêœæ ruchu z ca³ej Polski.
Sama dzielnica sobie z tym nie
poradzi – konieczne jest
wsparcie miasta.”
K.

maj¹cych na celu obni¿enie stawki czynszu dzier¿awnego za
dzier¿awê terenów m.st. Warszawy, przeznaczonych na parkingi
spo³eczne na obszarze Dzielnicy
Targówek. Podobne stanowisko
podjête by³o w 2006 roku, lecz
zosta³o wycofane w 2007 roku.
Obecnie, na 18 dzielnic, w
10 wyró¿nia siê parkingi „spo³eczne” z ni¿szymi stawkami
czynszu, np. 0,35 z³ za m2 na
Bia³o³êce (na Targówku 1,9 z³).
Pozytywn¹ opiniê o projekcie uchwa³y wyda³a komisja
rozwoju inwestycji i ochrony
œrodowisk.
Na sesji zg³oszone zosta³y 2
poprawki: Witold Harasim zaproponowa³ u¿ycie formy „parkingi tzw. spo³eczne”, a Krzysztof Miszewski – w imieniu klubu radnych PO, z poparciem
Ko³a Mieszkañców Targówka,
Bródna i Zacisza – wykreœlenie
s³owa „spo³eczne”, a wiêc obni¿enie stawek dla wszystkich
mieszkañców. Przeciw temu
wnioskowi wypowiedzieli siê w
dyskusji przedstawiciele u¿ytkowników parkingów, budowanych i wyposa¿onych przez
mieszkañców, przy ul. Rzepichy 1, Piotra Skargi 3, Ogiñskiego 1/3/5. Za rozgraniczeniem parkingów „spo³ecznych”
i „komercyjnych” by³ Krzysztof
Zalewski. Sebastian Koz³owski
okreœli³ poprawkê jako szko-

dliw¹ i zaproponowa³ imienne
g³osowanie w tej sprawie.
Skierowanie do prezydenta
Warszawy propozycji obni¿ki
stawek popar³ zarz¹d dzielnicy, zwracaj¹c jednak uwagê na
brak w aktach prawnych definicji „parkingów spo³ecznych”
i wnioskuj¹c o sukcesywne
przekazywanie ZGN-om w administrowanie gruntów, zajêtych pod parkingi. Wypowiedzi
burmistrza Grzegorza Zawistowskiego i wiceburmistrza
S³awomira Antonika wywo³a³y
nieprzychylne reakcje goœci.
Podpisany przez 11 radnych
wniosek o wykreœlenie s³owa
„spo³eczny” nie przeszed³ w
glosowaniu (9 – za, 12 – przeciw, 2 – wstrz.). Przepad³ równie¿ wniosek W. Harasima.
Za uchwa³¹ opowiedzieli siê:
Tomasz Cichocki, Maciej Danko, Jacek Duczman, Maciej
Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Kamila Kardas, Sebastian Koz³owski, Jêdrzej Kunowski, Aneta Lisiecka, Jan
Mamaj, Anna Moczulska, Joanna Mroczek, Janina Paszkowska, Zbigniew Poczesny, Wies³aw Raboszuk, Jerzy Raczyñski, Alicja Sadowska, Urszula
Suzdalcew, Bartosz Szajkowski, Iwona Wujastyk, Krzysztof
Zalewski. Wstrzymali siê od
g³osu: Krzysztof Miszewski i
K.
Danuta Winnicka.

V WARSZAWSKIE SPOTKANIE WIGILIJNE
Tradycyjne potrawy wigilijne i upominki dla warszawiaków,
s³odycze i op³atek, wystêpy Chóru Centrum Myœli Jana Paw³a
II i Chóru Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, a na
zakoñczenie koncert Mieczys³awa Szczeœniaka. Na te i wiele
innych atrakcji zapraszamy w najbli¿sz¹ niedzielê, 21 grudnia,
na Plac Teatralny, na którym od godz. 11 do godz. 16 odbêdzie
siê V Warszawskie Spotkanie Wigilijne dla mieszkañców.
Organizatorami imprezy s¹ Miasto Sto³eczne Warszawa oraz
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Imprezê poprowadz¹
Laura £¹cz i Szymon Kusarek.

Pomoc dla kobiet z obni¿eniem narz¹dów rodnych
W Warszawie zosta³y ostatnie wolne miejsca na bezp³atne konsultacje lekarskie oraz zajêcia gimnastyczne! W ramach programu „Wsparcie w kobiecych sprawach” prowadzone s¹: bezp³atne konsultacje lekarskie; zajêcia gimnastyczne koordynowane przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów.
Zapisy na konsultacje lekarskie i zajêcia gimnastyczne: infolinia 0801 800 038 (koszt po³¹czenia niezale¿nie od d³ugoœci trwania rozmowy 0,29 z³ + VAT); e-mail: wsparcie@ntm.pl
Celem programu edukacyjnego Wsparcie w kobiecych sprawach
jest zwiêkszenie wiedzy kobiet na temat zapobiegania i nowoczesnego leczenia zaburzeñ statyki narz¹dów p³ciowych (POP – pelvic organ prolapse), w szczególnoœci poprzez rehabilitacjê miêœni
dna miednicy oraz u³atwienie kobietom z POP kontaktu ze specjalist¹, a w konsekwencji - wyboru optymalnej metody postêpowania.
Szacuje siê, ¿e problem zaburzeñ statyki narz¹dów p³ciowych
dotyka co czwart¹ kobietê po 40. roku ¿ycia.
W pocz¹tkowym okresie znacz¹c¹ poprawê mo¿e przynieœæ leczenie zachowawcze. Fizykoterapia stosowana przy zaburzeniach
statyki narz¹dów p³ciowych polega na æwiczeniu przy pomocy specjalnej kulki, która wywiera ucisk na tyln¹ œcianê cewki moczowej,
stymuluj¹c miêœnie dna miednicy do odruchowego skurczu. W³aœciwie wykonywane i regularne æwiczenia mog¹ przynieœæ znaczn¹
poprawê i zahamowaæ dalszy rozwój dolegliwoœci. Taki rodzaj fizykoterapii jest równie¿ skuteczny w leczeniu wysi³kowego nietrzymania moczu, dolegliwoœci czêsto towarzysz¹cej POP.
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI - dzieci, szko³a podstawowa I-III, tel. 0606-727-565
ANGIELSKI - matury, gimnazjum, nauka 0609-631-186
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
POLSKI matura 022 394-51-87,
0601-647-521
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA, nauczycielka
z doœwiadczeniem 0504-364-938
NIEMIECKI 20 lat praktyki,
autor ksi¹¿ek, 0603-881-419
www.naukaniemieckiego.pl
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
Czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel. 022
619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
BEZPOŒREDNIO sprzedam
mieszkanie - 2 pok. 49 m2
na I piêtrze, osiedle zamkniête, strze¿one z 2000 r.
na ul. Wyspowej, cena
410 000 z³, tel. 0602-316-151
SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 1174 m2,
Józefów, gmina Nieporêt,
0502-998-387

SYLWESTER
PRZY ORKIESTRZE!
TANIO!

022 679-36-30
0603-956-654

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Tosa inu, rottweiler i aktorka
Proszê Szanownych Pañstwa, chcia³bym przybli¿yæ
Wam sylwetki dwóch nietuzinkowych ras psów. Zwierzêta
potê¿ne, mocne wymagaj¹ce
m¹drego nietuzinkowego w³aœciciela. Po³¹czenie podobnych
charakterów zwierzêcia i cz³owieka skutkuje zawsze niebywa³ym efektem. Efekt harmonii
i opanowania jest tym wiêkszy,
je¿eli w³aœcicielem obydwu ras
w jednym domu jest kobieta.
Tosa inu to przedstawiciel
ras mol osowatych, wielkoœci¹

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne:
na wniosek ALPIO Danuta ¯mudziñska, ul. Kolejowa 8B, 05-805 Kanie, z³o¿ony w dniu 03.10.2008 r. w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego, w ul.
Piasta Ko³odzieja, ul. Maæka z Bogdañca, drodze dojazdowej do ul. Piasta Ko³odzieja, na dzia³kach ew. nr: 10/5,
10/1, 14/2, 34, 35/22 w obrêbie 4-16-37, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne:
- na wniosek osób fizycznych, z³o¿ony 12.06.2008 r.
oraz uzupe³niony w dniu 16.07.2008 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie zespo³u budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ oraz wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹,
na dzia³kach ewid. nr 35/2 i 36/9 w obrêbie 4-16-22, przy
ul. Chudoby, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
- na wniosek osoby fizycznej, z³o¿ony 12.06.2008 r.
oraz uzupe³niony w dniu 16.07.2008 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie zespo³u budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ oraz wewnêtrzn¹ drog¹
dojazdow¹, na dzia³ce ewid. nr 36/7 w obrêbie 4-1622, przy ul. Chudoby, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie.

pouczenie

pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, 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 i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³eka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, 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 i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197- parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § l ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeksu 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 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m. st. Warszawy

i wag¹ odpowiadaj¹ca dogowi
niemieckiemu. Rasa nie znaj¹ca okaleczeñ. Nie przycina
siê im uszu ani ogona, choæ
nale¿y do ras bojowych. Co
ciekawe, w trakcie walki psy tej
rasy d¹¿¹ do obezw³adniania
przeciwnika bez wyrz¹dzania
krzywdy. Na wyspie Shikoku w
Japonii, gdzie najd³u¿ej praktykowano pojedynki tos, walkê przerywano wraz z pierwszym pojawieniem siê krwi.
Nie ma w tych zawodach bezmyœlnej krwio¿erczoœci i zagryzania cechuj¹cego europejskie
porty i ukryte przed okiem
przedstawicieli prawa psie ringi. Wychowanie szczeniêcia
tosa inu to nieustanne kontakty, przekazywanie czu³oœci i tonowanie nieobliczalnych zachowañ. S³owem - polityka mi³oœci. Czule i jednoczeœnie stanowczo. Owocem takiego postêpowania jest osobnik nieszczekliwy, opanowany, wrêcz
dumny, sk³onny do poœwiêceñ
i opiekuñczy.
Rottweiler to niemiecki odpowiednik tosy. W charakterze
tej rasy na pierwszym miejscu
jest pewnoœæ siebie i wyobraŸnia stra¿nika. Rottweilery nie
ujadaj¹ nocami, nie szalej¹
przy furtkach i bramach wejœciowych na widok przechodniów i rowerzystów. Odró¿niaj¹
ruch stanowi¹cy realne zagro¿enie. Nie bez kozery, w daw-

nych czasach pilnowa³y obozowych stad i amunicji rzymskich legionów, podbijaj¹cych
Germaniê. Zna³em przypadek
rottweilerki, która wyskoczy³a
z balkonu znajduj¹cego siê na
pierwszym piêtrze, aby chroniæ
dziecko znajduj¹ce siê w wózku, kiedy mama dziecka i jednoczeœnie w³aœcicielka zwierzaka wesz³a na moment do
sklepiku i zniknê³a z oczu rottweilerki, obserwuj¹cej swoje
„stadko” z góry. Kiedy kobieta
wysz³a ze sprawunkami, zobaczy³a suczkê dumnie waruj¹c¹
przy wózku.
1 grudnia odesz³a od nas
Krystyna Liskowacka Denisiewicz. Aktorka i kobieta, której
¿ycie, charakter i osobowoœæ
tak bardzo harmonizowa³y z
rottweilerem i tosa inu. Szogunem i Tor¹.
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

OG£OSZENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 08.12.2008 r. zosta³y
podane do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc przy
ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni 4
wykazy, które obejmuj¹ lokale u¿ytkowe stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone do
sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem
w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu
- w drodze bezprzetargowej.

ZAWIADOMIENIE
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka informuje, ¿e Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. z
siedzib¹ w Warszawie na Pl. Starynkiewicza 5 przyst¹pi³o do prac projektowych dotycz¹cych budowy
kana³u ogólnosp³awnego w ul. P³u¿nickiej i zbiera
informacje na temat zainteresowania mieszkañców
pod³¹czaniem siê do kanalizacji miejskiej. Informujemy, ¿e firm¹ wspó³pracuj¹c¹ z MPWiK S.A. opracowuj¹c¹ dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹
na budowê kana³u ogólnosp³awnego w ul. P³u¿nickiej jest firma BISTY-TECH Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie ul. Sulejkowska 60A lok. U5 i U6
(tel. 022 615 18 35, 022 612 31 72).

Lewa strona medalu

Szopki
Jednym z przyjemniejszych akcentów Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia s¹ szopki. W Polsce, wydaje siê, szczególnie je
sobie upodobano. Niestety, nie te z
drewnianymi figurkami czy nawet z
¿ywymi zwierzêtami, jak ostatnio zaprezentowa³ Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc z dyrektorem Korczem na czele. Najwiêcej jest
tych, które „odstawiaj¹” wszelkiej maœci politycy lub ci, którzy za takich siê
maj¹. Nie mówiê tu o polityce krajowej, bo tam koledzy bij¹ ju¿ wszelkiego rodzaju rekordy. Chodzi mi o nasze
warszawskie poletko, bo tu z paroma
szopkami mieliœmy w ci¹gu roku do czynienia. W Radzie Miasta prym wiedzie
w tym wszystkim opozycja, czyli Prawo
i Sprawiedliwoœæ, ale trzeba przyznaæ,
¿e nie omija to równie¿ Platformy Obywatelskiej, a nawet - jak donosi³y media - mojej Lewicy. Ale to wszystko nic
w porównaniu z szopkami niektórych
urzêdników naszego Ratusza, którzy
elementarnych zasad pracy i obowi¹zkowoœci powinni siê uczyæ choæby od pewnej
pani z Centrum Dialogu Spo³ecznego.

Najwiêksze szopki radnych PiS to próby dekomunizacji warszawskich ulic, i
wpl¹tywanie Warszawy w miêdzynarodowe skandale dyplomatyczne, jak ostatnio mia³o to miejsce z Chinami, przy okazji wykorzystania akcji wspierania Wolnego Tybetu. Radni Platformy Obywatelskiej odstawiaj¹ szopki g³osuj¹c czêsto wbrew sobie. Bo tak Ÿle czu³o siê chyba kilku radnych tej partii, g³osuj¹c przeciw przyznaniu w przysz³ym roku pieniêdzy na Muzeum Warszawskiej Pragi.
Ode mnie maj¹ minus zw³aszcza za to,
¿e w ten sposób warszawiakom zafundowano w tym roku ju¿ kilka ró¿nych
podwy¿ek. Z innego rodzaju szopk¹
mamy do czynienia w przypadku Lewicy. Tê próbowa³y kreowaæ media, ukazuj¹ce radnych SLD jako oszo³omów, broni¹cych do sromotnego koñca 250 tys.
warszawiaków dotkniêtych podwy¿k¹
czynszu - i to nawet trzykrotn¹. Tak wiêc
jak Pañstwo widz¹, szopki s¹ ró¿nego
rodzaju: i te prawdziwe, i te nie tak do
koñca. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ Pañstwo
ogl¹daæ ich mniej, zw³aszcza w naszym
polityków wykonaniu.

Prosto z mostu

Œwiêta w mieœcie
Na obrazach Jana Vermeera Delft jest
pochmurno-s³oneczne, w oknach kamienic migaj¹ dziewczêta czytaj¹ce listy i stateczne matrony w bia³ych chustkach, a
bufiastorêkawi kupcy odmierzaj¹ z³oto.
Dla mnie Delft na zawsze pozostanie
miejscem, w którym dwadzieœcia lat
temu po raz pierwszy zobaczy³em, jak
mo¿e wygl¹daæ œwiêtowanie Bo¿ego Narodzenia na ulicach miasta. Przybysz z
obcego, szarego œwiata, patrzy³em z zachwytem na œwietliœcie kolorowe choinki stoj¹ce na mrozie i na migaj¹ce wystawy sklepowe, pe³ne przewi¹zanych
z³otymi wst¹¿kami pude³. Szóstego grudnia, w dzieñ Sintaklaas, na dachach szesnastowiecznych kamienic pojawili siê
t³umnie Œwiêci Miko³ajowie i z wielkich
worków zaczêli rozrzucaæ w dó³ przechodniom cukierki.
Gdy to wspominam, uœwiadamiam sobie, jak d³ug¹ drogê przeszliœmy w Polsce przez te dwadzieœcia lat. Grudniowa
Warszawa z roku na roku coraz bardziej
piêknieje - w œwiat³ach po zmroku jest
to zreszt¹ znacznie ³atwiejsze ni¿ za dnia
(to jedyna z³oœliwoœæ w tym tekœcie). W
tym roku podœwietlono rekordow¹ liczbê budynków. Oœwietlony œwi¹tecznie
Trakt Królewski wygl¹da jak tunel w torcie bezowym. Na Placu Zamkowym stoi
wspania³a czerwono-na-przemian-b³êkitna choinka.
Wróciliœmy na dobre do œwiata, który w radosnym zamieszaniu zakupów
wyczekuje œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
gdy w miastach na ulicach pojawiaj¹ siê
czerwone chodniki i stragany ze œwi¹tecznymi ozdobami, a sklepy mimo
przyt³aczaj¹cej komercji staj¹ siê jakieœ
uroczyste.
Dzieñ Bo¿ego Narodzenia w grudniu,
w którym ogl¹da³em Miko³aje w Delft,
spêdzi³em ju¿ w kraju. Zawsze wraca³em do polskiej choinki i polskiego, kiedyœ bardzo skromnego, wigilijnego sto³u. Raz tylko by³o inaczej. Kilkanaœcie
lat temu w Wigiliê znalaz³em siê u przyjació³ w Genewie. By³o prawie jak w Polsce, a przed pó³noc¹ poszed³em na pasterkê do koœcio³a. Jedynego koœcio³a w
Genewie, w którym j¹ odprawiano, gdy¿
obyczaj to w Szwajcarii nieznany. W wielkiej, nieogrzewanej nawie zgromadzi³a
siê grupka Polaków. W pó³mroku ktoœ
gra³ kolêdy na przyniesionym syntezatorze. Mija³y minuty i kwadranse. O godzinie pierwszej dowiedzieliœmy siê, ¿e
polski ksi¹dz nie mo¿e do nas dojechaæ
z Fryburga, gdy¿ na górskiej drodze zatrzyma³y go zaspy. Odœnie¿onymi miejskimi ulicami wróciliœmy do ciep³ych, za-
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Rada wielu

Dziedzictwo stanu wojennego

Tymczasem z najnowszych doniesieñ
w telegraficznym skrócie: Rada Warszawy przyjê³a bud¿et stolicy na 2009 rok.
Dziêki Lewicy jest to bud¿et socjalny, skupiaj¹cy siê na rozwi¹zywaniu najbardziej
pal¹cych problemów warszawiaków. Zadbaliœmy o 50% wzrost œrodków finansowych na do¿ywianie dzieci. A¿ o 160
mln z³ zwiêkszyliœmy wydatki na oœwiatê
i wychowanie, dziêki czemu w samym
tylko 2009 roku stworzonych zostanie
750 nowych miejsc w przedszkolach, a
rok póŸniej 1075. Zadbaliœmy o nauczycieli, którzy oprócz wywalczonych od rz¹du podwy¿ek dostan¹ dodatkowe z bud¿etu miasta. Zabezpieczyliœmy te¿ œrodki na dalsz¹ realizacjê programu mini¿³obków, w których w 2009 r. powstanie
kolejnych 200 miejsc. Ca³y czas nie zapominamy równie¿ o drogach, bo jako
Lewica chcemy, ¿eby Warszawa by³a w
ruchu. Nie zapomnieliœmy o s³u¿bie zdrowia, sporcie i innych. Naprawdê pamiêtaliœmy o ka¿dym z Pañstwa…
Na koniec ¿yczê wszystkim Czytelnikom i ich rodzinom Œwi¹t spêdzonych
przede wszystkim w swoim wymarzonym gronie. No i oczywiœcie spe³nienia
wszelkich marzeñ – chocia¿by nawet i
trzech…
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

sobnych domów, w których czegoœ nam
by³o brak.
¯yczê wszystkim czytelnikom takiej
jednej wigilii, która jest naprawdê oczekiwaniem, która budzi wzruszenie i refleksjê. I têsknotê za Polsk¹. ¯yczê œwi¹t,
w których niczego nie bêdzie nam brakowa³o - wœród rodzin i przyjació³.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Patrzy na równy t³umów marsz
milczy ws³uchany w kroków huk
A mury rosn¹, rosn¹, rosn¹,
³añcuch ko³ysze siê u nóg
J. Kaczmarski „Mury”
Alkohol w wielu polskich rodzinach,
bezrobocie i brak wolnego rynku,
uw³aszczenie nomenklatury, biznesowa
i polityczna potêga tajnych s³u¿b – to
wszystko skutki stanu wojennego, które
trwaj¹ nadal.
Okazuje siê, ¿e lista 100 najbogatszych „Wprost” mo¿e równie dobrze s³u¿yæ za katalog IPN. W okresie stanu wojennego powsta³y przepisy umo¿liwiaj¹ce „prywatyzacjê” maj¹tku spo³ecznego
do prywatnych kieszeni cz³onków PZPR
(czyli volksdeutschy, tyle ¿e sowieckich).
Ponad milion najbardziej przedsiêbiorczych ludzi opuœci³o Polskê. Wróci³o niewielu, niewielu te¿ u³o¿y³o sobie szczêœliwe ¿ycie na Zachodzie.
Wiêkszoœæ narodów organizuje siê w
pañstwa. S¹ narody, które zorganizowa³y

siê w religie. Polacy zorganizowali siê w
zwi¹zek zawodowy. „Solidarnoœæ” przeprowadzi³a pierwsze wolne wybory od
lat 30. i wy³oni³a prawdziw¹ reprezentacjê narodu. Volksdeutsche sprawuj¹cy
nad nami w³adzê z nadania Kremla i
dziêki sowieckim dywizjom, tego bali siê
najbardziej. Dlatego Jaruzelski b³aga³
swoich moskiewskich szefów, by pomogli mu spacyfikowaæ w³asny naród. Dokumenty œwiadcz¹, ¿e Sowieci kazali mu
mordowaæ Polaków w³asnymi si³ami. I
genera³ tak zrobi³.
Narodowi przetr¹cono krêgos³up. Tego
sformu³owania u¿y³ zreszt¹ sam Jaruzelski. Potem móg³ ju¿ dogadaæ siê ze stalinowcami w rodzaju Kuronia, którzy chwilowo znaleŸli siê w nie³asce. Dziêki pomocy SB, tzw. doradcy przejêli „Solidarnoœæ”
i odsunêli wy³onion¹ reprezentacjê narodu jako „ekstremê”. Michnikoidy zagwarantowa³y przy Okr¹g³ym Stole nomenklaturze, ¿e bêdzie mog³a po wszeczasy
zachowaæ wszystko, co ukrad³a narodowi. Co wiêcej, bêdzie kontrolowa³a ¿ycie

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783
Ch³odnym okiem

Wiecha
Ludu Pragi i okolic nadejsz³a wiekopomna chwila. Stanê³a! wiecha na Szpitalu Praskim. 9 grudnia Roku Pañskiego 2008 z³otymi zg³oskami w dziejach
tej wielce zas³u¿onej placówki zapisaæ
siê mo¿e. Stawili siê, wiêc licznie i hucznie, robotnicy dzielnie mury owego
gmachu wznosz¹cy, praskie mieszczañstwo, radni grodu warszawskiego i jurydyki praskiej, a tak¿e medycy owej
placówki na czele ze swym pryncypa³em. ¯urnaliœci z ust mówi¹cych m¹droœci spijali, kamery pracowa³y i rejestro-

wa³y. Miasta w³odarze licznie nie zaszczycili, a ci, którzy przybyli, entuzjazmu wielkiego nie wzbudzili. Napisa³by zapewne lekko rymuj¹cy kronikarz
przed laty relacjonuj¹cy w skrócie tak
znakomite wydarzenie.
By³y tak¿e przemowy. Najpierw g³os
zabra³ dyrektor Pawe³ Obermeyer, który przypomnia³ zas³ugi swoich poprzedników: dyrektor Hanny Petsch i Jerzego
Soko³owskiego, którzy doprowadzili do
rozpoczêcia budowy pawilonu A 2 i przebrnêli przez wszystkie biurokratyczne

POzytywnie

Têczowa koalicja populizmu
Ostatnia du¿a inwestycja drogowa na
Bia³o³êce przed rokiem 2006 mia³a miejsce w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
- poszerzono wtedy ulicê Modliñsk¹. Most
Toruñski oddano do u¿ytku w 1981 r.
Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy us³ysza³em od Pana Jerzego Smoczyñskiego, w latach 1994-2002 r. Burmistrza
Gminy Bia³o³êka, ¿e nie mia³ ¿adnych
mo¿liwoœci, aby wp³yn¹æ na budowê jakiejkolwiek du¿ej inwestycji drogowej w
naszej Gminie. Mia³ za to mo¿liwoœæ
uchwaliæ wadliwe plany zagospodarowania przestrzennego, umo¿liwiaj¹ce obecnie budowê, za p³otem domków jednorodzinnych, du¿ych osiedli mieszkaniowych. Mia³ tak¿e mo¿liwoœæ, z czego
skrupulatnie korzysta³, wydawaæ pozwolenia na budowê potê¿nych osiedli mieszkaniowych typu Derby i D¹brówka Wiœlana - z brakiem miejsc parkingowych,
do których prowadzi³a w¹ska droga
Okres 2002-2006 za czasów Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i koalicji na
Bia³o³êce PIS-u i Gospodarnoœci to prosperita inwestycyjna polegaj¹ca m.in. na
wydaniu w 2003 r., bezpoœrednio przez
m.st. Warszawa, a¿ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych na inwestycje na Bia³o³êce.

Dlaczego o tym piszê? Dlatego, ¿e w
Bia³o³êce powstaje w³aœnie nowa, têczowa koalicja nieudaczników inwestycyjnych z lat ubieg³ych tj. PIS-u, Gospodarnoœci i SLD.
Na sesji Rady Dzielnicy dotycz¹cej
wyra¿enia stanowiska w sprawie budowy hal kupieckich przy ul. Marywilskiej
mogliœmy od radnych tej nowej koalicji
us³yszeæ, ¿e Bia³o³êce rozbudowa i poszerzenie Modliñskiej, P³ochociñskiej i
Marywilskiej, a tak¿e budowa Mostu Pó³nocnego siê nale¿¹. Z pewnoœci¹ nale¿¹
siê, tylko dlaczego dopiero po roku 2006
i to w sytuacji, gdy Bia³o³êka jest jednostk¹ pomocnicz¹ z okrojonymi uprawnieniami, uda³o siê skutecznie zrealizowaæ poszerzenie ul. Modliñskiej od Aluzyjnej do granic miasta, zagwarantowaæ
budowê od 2009 r. Trasy Mostu Pó³nocnego i modernizacjê ul. Modliñskiej. W
2010 r. ruszy poszerzenie do dwóch pasów ul. Marywilskiej i Czo³owej na odcinku od Trasy Toruñskiej a¿ do ul. Mehoffera. S¹ no to zagwarantowane odpowiednie œrodki.
Liczymy tak¿e i intensywnie zabiegamy, ¿e m.st. Warszawa niezw³ocznie
przywróci poszerzenie ul. P³ochociñskiej.

gospodarcze kraju. W zamian towarzysze
podzieli siê w³adz¹ z Geremkami, Kuroniami i ca³¹ póŸniejsz¹ udecj¹.
Dlatego w Polsce nie ma prawdziwego wolnego rynku. Dlatego nie udaj¹ siê
reformy, nie mo¿na wybudowaæ autostrad, naprawiæ s³u¿by zdrowia, wyp³acaæ godziwych emerytur. Dziedzictwo stanu wojennego trwa nadal. Ka¿dy dzieñ
rz¹dów Tuska et consortes go umacnia.
A przecie¿ nie trzeba karaæ wszystkich
szeregowych s³ugusów re¿imu. Wystarczy³oby przeci¹æ ich powi¹zania i odebraæ
przywileje. Dla dziejowej sprawiedliwoœci,
dla ukarania zbrodni przeciw narodowi
polskiemu, wystarczy³yby dwie szubienice na Krakowskim Przedmieœciu: dla Jaruzelskiego i dla Kiszczaka. Mam œwiadomoœæ, ¿e tego widoku nie doczekam. I dlatego bêdê zawsze zastanawia³ siê, czy ¿yjê
ju¿ w wolnym kraju... czy nie.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Radnym Platformy Obywatelskiej zarzuca siê uleganie naciskom politycznym
„z góry”, co mia³o siê przejawiaæ m.in. w
wycofaniu siê ze zwo³anej przez Klub PO
sesji nadzwyczajnej w sprawie hal kupieckich na Marywilskiej. Napiszê bardzo
brutalnie. My radni „bezradni” bêdziemy nadal ulegaæ tym naciskom, ciesz¹c
siê, ¿e „ci naciskaj¹cy” s¹ skutecznym
gwarantem realizacji wielu zapóŸnionych
inwestycji na Bia³o³êce, na które czekaj¹
mieszkañcy. Nam zale¿y na skutecznej
realizacji tego co w Bia³o³êce potrzebne,
a nie na politycznych protestach dla protestów w wykonaniu nowej koalicji Panów Jerzego Smoczyñskiego, Andrzeja
Pó³rolniczaka i Dariusza Ostrowskiego. Ci
Panowie i ich ugrupowania mia³y siê ju¿
okazje wykazaæ. Koniec, kropka.
Platforma Obywatelska dziêki poparciu radnej Anny WoŸniakowskiej z PIS i
rozs¹dku niektórych radnych z opozycji i
SLD, odrzuci³a protest dla protestu w sprawie budowy hal kupieckich przy ul. Marywilskiej 44, przygotowany przez radnych SLD, a przyjêty jako autopoprawka
przez wnioskodawców sesji tj. radnych PIS
i Gospodarnoœci. To chyba jedyna sytuacja
w polskim samorz¹dzie, gdy PIS wycofu-

je swoj¹ propozycjê stanowiska i za lepsz¹
uznaje propozycje SLD lub mo¿e propozycje radnego Andrzeja Pó³rolniczaka z
SLD, który by³ jej autorem.
Ostatecznie Rada Dzielnicy Bia³o³êka
przyjê³a uchwa³ê, zaproponowan¹ przez
Klub Radnych PO, w której stwierdziliœmy, ¿e budowa hal kupieckich jest mo¿liwa tylko i wy³¹cznie w sytuacji jednoczesnego realizowania inwestycji, o których mowa powy¿ej, uwzglêdniaj¹c w
tym poszerzenie ul. P³ochociñskiej.
Jestem pewien, ¿e okres œwi¹teczny
przyniesie wyciszenie sporów politycznych. ¯yczê wszystkim czytelnikom, spokojnych, weso³ych, a przede wszystkich
rodzinnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
pjaworski@pobialoleka.waw.pl
www.jaworski.waw.pl

procedury. Ostro¿nie przemawia³ przedstawiciel wykonawcy firmy 3J Grup wiceprezes Bogdan Wasilewski. Krytycznie
wobec w³odarzy Warszawy, aczkolwiek
merytorycznie, radny miasta Zbigniew
Cierpisz. Na wyst¹pienie pozwoli³ sobie
tak¿e ni¿ej podpisany jako przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej Szpitala.
Mn¹ osobiœcie lekko wstrz¹snê³a wypowiedŸ przedstawiciela w³adz miasta
wicedyrektora Biura Polityki Spo³ecznej
Stanis³awa Kusaka, który bez zmru¿enia oka ¿yczy³ i gratulowa³ - ochy i achy,
a jeszcze niedawno z tego¿ samego Biura p³ynê³a korespondencja, nakazuj¹ca
zerwanie kontraktu i wstrzymanie inwestycji. Dlatego w swej wypowiedzi, czego byæ mo¿e w takim dniu nie powinienem czyniæ, postanowi³em siê do jego
wypowiedzi publicznie odnieœæ. Strasznie bowiem nie lubiê fa³szywych postaw,
grania i utrudniania pracy. Zastrze¿enia
móg³bym mno¿yæ. Faktem jest, ¿e gdyby nie zdecydowana postawa dyrektora
Obermeyera, wspieranego przez zwi¹zki zawodowe i ca³¹ za³ogê, przychylnoœæ
radnych Warszawy (i choæ mo¿e zabrzmi
to nieskromnie), tak¿e wsparcia ca³ej
rady spo³ecznej, byæ mo¿e tej uroczystoœci by nie by³o, a w miejscu doœæ ³adnie
postêpuj¹cej inwestycji by³by rozgrzebany „plac budowy”. W swym ¿yciu widzia³em ju¿ szpitale budowane po 25 lat. Nas
na to na Pradze nie staæ. Byæ mo¿e „wiecha” to nic wa¿nego, byæ mo¿e tylko jeden z kolejnych dni w trakcie tej inwestycji, ale dzieñ w swoim wymiarze symboliczny, bo pokazuj¹cy, ¿e warto chcieæ.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

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

12 nowa gazeta praska

Aktywny Targówek
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

nowa gazeta praska

Miasto sto³eczne Warszawa/Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy koñczy realizacjê
projektu systemowego „Aktywny Targówek”, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki;
Priorytet VII; Dzia³anie 7.1. Projekt trwa³ od lipca do grudnia
2008 roku.
W projekcie wziê³o udzia³
Dziêki otrzymanemu wspar45 osób. Warunkiem przyst¹- ciu uczestnicy nauczyli siê
pienia do projektu by³o pozo- przygotowywania dokumentów
stawanie bez pracy i korzy- aplikacyjnych, radzenia sobie w
stanie ze œwiadczeñ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. W
ramach podpisanych kontraktów socjalnych uczestnicy
wziêli udzia³ m.in. w Warsztatach Aktywizacji Spo³ecznej, Warsztatach Aktywizacji
Zawodowej, szkoleniu z zakresu zak³adania dzia³alnoœci
gospodarczej, szkoleniach
podnosz¹cych kwalifikacje
zawodowe.
Wœród szkoleñ zawodowych popularnoœæ zyska³y
kursy: stylizacja paznokci,
nowoczesny sprzedawca z
obs³ug¹ komputera, masa¿
leczniczy, kucharz, sprawne
biuro i administracja, stylizacja wizerunku.
Œcie¿ka aktywizacji zawodowej ustalana by³a indywidualnie, w oparciu o konsultacje z doradc¹ zawodowym
i psychologiem.

sytuacjach stresowych, efektywnego rozwi¹zywania konfliktów. Wszyscy podnieœli kwalifikacje zawodowe, u wiêkszoœci wzros³a motywacja do poszukiwania pracy.
Pomimo krótkiego okresu
realizacji projektu, ka¿dy z
uczestników odniós³ sukces.
Dostrze¿enie w³asnych mo¿-

liwoœci jest krokiem do pe³nej
aktywizacji zawodowo-spo³ecznej, motorem do poszukiwania pracy. Jak uj¹³ to jeden z uczestników: „bardzo
wzros³y moje osobiste i zawodowe d¹¿enia. Traktujê to
jako dobry pocz¹tek, wytyczenie kierunku dalszego
rozwoju”.
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Czytelnikom i Sympatykom
- œwi¹tecznej pogody
na Bo¿e Narodzenie
i ca³y Nowy Rok
¿yczy zespó³
Nowej Gazety Praskiej

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Puszcza Mariañska,
cena 28 PLN/m2.

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.
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