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 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Neurotoksyczne
Przeciw
po¿arom
szczepionki?
na Pradze Pó³noc

Thimerosal - toksyczny, organiczny zwi¹zek rtêci, dodawany do szczepionek, zawiera 49% czystej rtêci. To w³aœnie on sprawia, ¿e szczepionki s¹ m.in. neurotoksyczne,
kancerogenne i kardiotoksyczne.
Wracamy dziœ do tematu maganych badañ, które
niebezpieczeñstw czaj¹cych mog³yby potwierdziæ jego bezsiê w szczepionkach. Wróg pieczeñstwo dla zdrowia i
numer jeden, to w³aœnie thime- ¿ycia ludzi. Takie praktyki s¹
rosal, wyprodukowany w la- niezgodne z dzisiejszymi stantach 30. ubieg³ego stulecia dardami wdra¿ania leków. Poprzez amerykañski koncern mimo tych zastrze¿eñ, ów
farmaceutyczny Eli Lilly i do- sk³adnik jest do dziœ aplikowadawany jako œrodek bakterio- ny do medykamentów, w tym
bójczy, a tak¿e konserwuj¹cy do niektórych szczepionek.
m.in. do szczepionek. Bez wydokoñczenie na str. 12

Pod has³ami: „Wszystkich nas nie spalicie, obronimy
tê dzielnicê!” i „Lokatorzy to nie towar” 10 grudnia odby³
siê marsz szlakiem po¿arów, które w praskich kamienicach
wybucha³y w tym roku ju¿ ponad 20 razy.
Lokatorzy mieszkañ komu- zjawiska. Powsta³a obawa, ¿e
nalnych w starych praskich ka- po¿ary s¹ wywo³ywane specjalmienicach, zarówno bêd¹cych nie, by zmusiæ ich do wyprow³asnoœci¹ miasta, jak i odda- wadzki. Tylko jednej nocy, w
nych prywatnym w³aœcicielom, odleg³oœci kilkuset metrów od
czuj¹ siê zagro¿eni. Zauwa¿aj¹ siebie podpalono trzy kamieniprawid³owoœci w przebiegu po- ce. Na ul. Jagielloñskiej z kolei
¿arów, przera¿a ich te¿ skala cztery razy podpalono ten sam
dom po przejêciu go przez nowego w³aœciciela. Po¿ary wybucha³y przy Targowej, K³opotowskiego i Skaryszewskiej. W
sprawie podpaleñ trwa policyjne œledztwo. Istnieje podejrzenie, ¿e trzy piwnice w kamienicach przy Targowej, Jagielloñskiej i K³opotowskiego mog³a
podpaliæ jedna osoba.
dokoñczenie na str. 3

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

Od betlejemskiego ¿³óbka
do tarchomiñskiej szopki
Wœród Bo¿onarodzeniowych tradycji szczególne miejsce
zajmuje szopka, bêd¹ca wyobra¿eniem betlejemskiej stajenki. Zwyczaj ustawiania szopki ma odleg³¹ historiê, siêgaj¹c¹ wczesnego œredniowiecza. •ród³a tej praktyki zaœ
upatrywaæ nale¿y w relacjach ewangelistów œw. Mateusza i
œw. £ukasza, opisuj¹cych narodzenie Pana Jezusa w Betlejem i przybycie Mêdrców ze Wschodu.
W sensie rodzajowym oba
Wyraz „szopka” oznacza
prowizoryczny budynek go- te terminy maj¹ kilka znaczeñ,
spodarczy, stajenkê, trady- odnosz¹ siê bowiem do dekocyjnie uznawan¹ w Polsce za racji z figur przedstawiaj¹cych
miejsce narodzin Chrystusa okolicznoœci narodzin Jezusa,
w Betlejem. Jako nazwa ga- wystawianej w koœcio³ach,
tunkowa termin „szopka” wy- oraz stosowanej w zmniejszostêpuje obocznie do nazwy nej wersji przenoœnej, tzw.
„jase³ka”, oznaczaj¹cej szopki kolêdniczej, do jej od¿³óbek (³aciñskie praesa- miany zmechanizowanej, jak
epe). Problemy nazewnictwa równie¿ do tzw. ¿ywej szopki,
wyjaœnia Jêdrzej Kitowicz w gdzie zamiast figur owiec i by„Opisie obyczajów za pano- d³a znajduj¹ siê ¿ywe zwierzêta, do teatrzyku lalkarskiego i
wania Augusta III”:
Jas³a zaœ zowi¹ siê zagro- wreszcie do przedstawieñ hidy pod ¿³obem, gdzie s³omê na storii Bo¿ego Narodzenia z
podœciel pod konie s³u¿¹c¹ aktorami, okreœlanych jako „jak³ad¹.[…] Ten, co pierwszy se³ka teatralne”. Opis typowej
wymyœli³ jase³ka, […] rozumia³, szopki wystawianej w koœcie¿e jas³a i ¿³ób s¹ imiona jednê le w XVIII w. podaje nam znorzecz znacz¹ce, tê sam¹, co wu ksi¹dz Kitowicz:
s³owo ³aciñskie praesepe,
Pomienione jase³ka by³y to
przeto lalkom swoim i frasz- ruchomoœci ma³e, ustawione
kom dziecinnym, którymi wy- w jakim k¹cie koœcio³a a czara¿a³ Narodzenie Chrystuso- sem zajmuj¹ce ca³y o³tarz.
we, nada³ imiê jase³ka.[…]”
By³a to poœrodku szopka ma³a

na czterech s³upkach, daszek
s³omiany maj¹ca; pod t¹
szopk¹ zrobiony by³ ¿³obek, a
czasem kolebka wielkoœci
æwieræ³okciowej, w tej lub w
tym osóbka Pana Jezusa z
wosku albo z papieru klejonego albo z irchy lub p³ótna konopiami wypchanego uformowana, w pieluszki uwiniona;
przy ¿³óbku z jednej strony wó³
i osie³ z takiej¿e materyi…
utworzone, klêcz¹ce i puchaniem swoim Dziecinê Jezusa
ogrzewaj¹ce ,z drugiej strony
dokoñczenie na str. 6

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net
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Op³atek z burmistrzem
17 grudnia 2011 roku w Koœciele NMP Matki Piêknej
Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100, po Mszy œw. o godz.
18, odby³ siê „Op³atek z burmistrzem”, który uœwietni³
swoim wystêpem Zbigniew Wodecki.
Nikomu nie trzeba przedsta- tam, gdzie by³em” z tekstem
wiaæ tego artysty. Sam o sobie Wojciecha M³ynarskiego, twiermówi, ¿e jest œpiewaj¹cym dz¹c przy tym, ¿e lubi Bia³o³êmuzykiem, poniewa¿ ukoñczy³ kê. W nastrój Œwi¹t Bo¿ego
szko³ê muzyczn¹ w klasie Narodzenia wprowadzi³ nas
skrzypiec. Wystêpowa³ z ze- zapraszaj¹c do wspólnego
spo³em Ewy Demarczyk i w œpiewania kolêd „Dzisiaj w Begrupie Anawa Marka Grechu- tlejem” i „Oj, maluœki, maluœki”.
ty, w Orkiestrze Symfonicznej
Polskiego Radia i Telewizji
oraz w Krakowskiej Orkiestrze
Kameralnej. Jako wokalista
zadebiutowa³ w latach 70. My
znamy go z takich przebojów,
jak „Izolda”, „Zacznij od Bacha”, czy „Cha³upy”. Dziêki
„Pszczó³ce Mai” znaj¹ go tak¿e wszystkie dzieci.
„Pszczó³ki Mai” nie mog³o
zabrakn¹æ równie¿ podczas
sobotniego koncertu. Oprócz
tego utworu Zbigniew Wodecki wykona³ kilka znanych piosenek, m.in. „Lubiê wracaæ

Po koncercie Zbigniewa
Wodeckiego mieszkañcy Bia³o³êki mieli okazjê podzieliæ siê
op³atkiem z burmistrzem Jackiem Kaznowskim, Ma³gorzat¹
Kozie³ z Wydzia³u Kultury oraz
z proboszczem parafii NMP
Matki Piêknej Mi³oœci, ks. Grzegorzem Kociêckim, którzy byli
organizatorami tegorocznego
przedœwi¹tecznego spotkania.
Joanna Kiwilszo

30 lat minê³o…
13 grudnia Bia³o³êka obchodzi³a 30. rocznicê wprowadzenia
stanu wojennego. Koksowniki i wojskowe wozy, które stanê³y
przed Ratuszem przypomnia³y wydarzenia sprzed 30 lat.

Obchody 30. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego na Bia³o³êce koncentrowa³y siê w dwóch miejscach:
przed Ratuszem i w Areszcie
Œledczym. Przed Urzêdem
Dzielnicy od godziny 8.00 do
16.00 odbywa³ siê happening.
Na placu stanê³y charakterystyczne dla tamtego okresu
wozy: SKOT i Star 226. Funkcjonariusze legitymowali
przechodniów podchodz¹cych do posterunków.
W holu g³ównym urzêdu
mieszkañcy mogli ogl¹daæ
wystawê znaczków i stempli,
które wykonywali z linoleum
osadzeni w bia³o³êckim areszcie dzia³acze Solidarnoœci oraz
poczytaæ bibu³ê w oczekiwaniu
na za³atwienie sprawy.
Tego dnia by³a równie¿ mo¿liwoœæ trafienia, oczywiœcie
dobrowolnie, do Aresztu Œledczego na Bia³o³êce. To tutaj
przebywali m.in. obecny Pre-

zydent RP Bronis³aw Komorowski, Janusz Onyszkiewicz,
Henryk Wujec, Karol Modzelewski, Adam Michnik czy Jacek Kuroñ. W godzinach
13.00-18.00 mo¿na by³o zobaczyæ cele, w których osadzo-

no internowanych oraz zwiedziæ Izbê Pamiêci.
W³aœnie w Areszcie Œledczym
odbywa³y siê g³ówne bia³o³êckie
uroczystoœci obchodów 30.
rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego. Wa¿nym punktem
programu by³a specjalna sesja
rady dzielnicy. Nastêpnie na murze aresztu ods³oniêta zosta³a
tablica pami¹tkowa upamiêtniaj¹ca istniej¹cy w latach 19811982 Oœrodek Odosobnienia.
Ods³oniêcia tablicy dokonali Andrzej Kunert – sekretarz Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Wojciech Borowik – prezes Stowarzyszenia
Wolnego S³owa. Poœwiêcenia
dokona³ ks. infu³at Jan Sikorski.

W uroczystoœci udzia³ wziêli internowani i wiêŸniowie polityczni. Henryk Wujec odczyta³ list prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. W liœcie
prezydent RP serdecznie pozdrowi³ organizatorów i uczestników uroczystoœci i przypomnia³ o tych dzia³aczach, „którym nie dane by³o doczekaæ
tryumfu wolnoœci”.
J.

Na pocz¹tku by³a bajka
To by³ magiczny wernisa¿. Zwyk³e przedmioty zyska³y
niezwyk³y wymiar. A zaczê³o siê wszystko od bajki, jak
przysta³o na grudniowy czas, w którym wszyscy po trosze stajemy siê dzieæmi.

Marta Gutowska-Matulka,
absolwentka warszawskiej
Akademii Sztuk Piêknych, za-

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 22 678-67-32, 22 818-20-25
www.domweselny.waw.pl
SYLWESTER - 380 z³/parê

prezentowa³a swoje najnowsze prace w galerii Praga del
Arte przy Z¹bkowskiej 1, która
jest siedzib¹ Stowarzyszenia
„Klub 11 Listopada”. Tego wieczoru gospodarzem galerii by³
malarz Jacek Schmidt.
A teraz powróæmy do bajki,
któr¹ opowiedzia³a goœciom artystka. Zwyk³y przedmiot, który przypadkowo przewróci³ siê
w galerii - wiadro z czarn¹ farb¹
- wywo³a³ lawinê zdarzeñ.
Czarny olbrzym, który tu

wtargn¹³ zadepta³ pod³ogê b³otem, tak bardzo chcia³ siê dostaæ do zbyt ma³ego domu krasnali. Na pomoc ruszy³a dobra
wró¿ka, która bardzo polubi³a
olbrzyma i postanowi³a mu pomóc, zamieniaj¹c go w maleñkiego ptaka, by móg³ siê zmieœciæ w domku. Ptak odfrun¹³, a
wró¿ka zaczê³a têskniæ, wiêc
przedzierzgnê³a siê w ptaka.
Teraz oboje fruwaj¹ po grudniowym niebie, zaœ olbrzym pozostawi³ po sobie czarne œlady i
olbrzymie kamasze. W³aœnie w
galerii Praga del Arte.
Taki magiczny wymiar maj¹
zwyk³e przedmioty zaprezentowane na tej wystawie. Realistyczne, ekspresjonistyczne,
surrealistyczne? Mieszcz¹ siê
gdzieœ pomiêdzy tymi wszystkimi „izmami”, odwa¿ne w kolorystyce, chcia³oby siê powiedzieæ - ozdobne. Wydaje siê,
¿e ten nowy wymiar twórczoœci artystki zosta³ doceniony
przez licznie zgromadzon¹ bohemê - tê prask¹, reprezentowan¹ równie¿ przez artystów
europejskich, przez bohemê
warszawsk¹ i krakowsk¹. I nie
zaszkodzi³o tym obrazom st³oczenie na niewielkiej przestrzeni, mo¿na powiedzieæ, ¿e
ograniczonoœæ w tym przypadku by³a atutem. Olbrzym z bajki nie bez kozery próbowa³ tu
wtargn¹æ.
(joel)
Zainteresowanych zakupem kamaszy olbrzyma lub
innego magicznego obrazu
Marty Gutowskiej-Matulki,
prosimy o kontakt pod nr
tel. 506-591-926.
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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 szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Ostatnia sesja w tym roku?
9 grudnia sala gimnazjum przy Sierakowskiego by³a i tym razem miejscem
obrad pó³nocnopraskiego samorz¹du. Na
sali licznie zgromadzeni mieszkañcy z
transparentami, kupcy z rejonu budowy
metra, przedstawiciele stra¿y po¿arnej,
policji i stra¿y miejskiej, urzêdnicy i radni. Pierwszy i najwa¿niejszy temat obrad - Praga siê pali. Kilka, kilkanaœcie jak twierdz¹ mieszkañcy - po¿arów w
stosunkowo nied³ugim czasie i na stosunkowo ograniczonym obszarze wywo³a³y zaniepokojenie mieszkañców dzielnicy i obawy o swoje bezpieczeñstwo.
Sytuacjê wyjaœniali stra¿acy, informuj¹c,
¿e liczba po¿arów na Pradze w roku
2011 nie odbiega od iloœci tych zjawisk
w latach poprzednich. Urzêdnicy przedstawiali stan prawny kamienic, dementuj¹c informacje, jakoby pali³y siê tylko
nieruchomoœci zwrócone by³ym w³aœcicielom. Policja nadmieni³a, i¿ maj¹ wytypowany wizerunek potencjalnego
sprawcy, ale szczegó³ów zdradzaæ nie
chcia³a. Radni zostali tak¿e poinformowani, jakiej pomocy mieszkaniowej
dzielnica udzieli³a pogorzelcom. Na koniec wspólnie podjêto stanowisko, wzy-

waj¹ce odpowiednie s³u¿by do podjêcia
natychmiastowych dzia³añ, polegaj¹cych
na zapewnieniu bezpieczeñstwa mieszkañcom dzielnicy i wykryciu sprawców
podpaleñ i powo³ano komisjê bezpieczeñstwa, na czele której stan¹³ radny
SLD Mariusz Borowski. Podobnie nerwowa dyskusja wywi¹za³a siê przy rozpatrywaniu informacji w sprawie utrudnieñ
dla najemców lokali u¿ytkowych w
zwi¹zku z budow¹ metra na Pradze.
Kupcy skar¿yli siê na spadek obrotów,
domagaj¹c siê obni¿ek p³aconych czynszów. Zarz¹d dzielnicy przedstawi³ swoje propozycje wychodz¹ce naprzeciw
oczekiwaniom: tym wszystkim, którzy
wyka¿¹ spadek obrotów mo¿liwe jest obni¿enie stawek do 30%. Wskazano jednoczeœnie na trudn¹ sytuacj¹ finansow¹
dzielnicy, gdzie dochody i wydatki planowane s¹ praktycznie na styk.
Rada podjê³a tak¿e stanowisko w
zwi¹zku z licznymi postulatami mieszkañców w sprawie organizacji transportu publicznego i utrudnieñ we komunikacji, wnosz¹c m.in. o przywrócenie kursowania linii 174 na starej trasie i wprowadzenie krótkich linii autobusowych po-

miêdzy Prag¹ a Œródmieœciem (np. Plac
Hallera - Plac Bankowy). Przypomniano tak¿e stare postulaty o dopuszczeniu
ruchu samochodów prywatnych poza godzinami szczytu mostem Œl¹sko-D¹browskim. Podobnie jak to stanowisko, jednog³oœnie przesz³y tak¿e uchwa³y bud¿etowe. Pierwsza z nich korygowa³a tegoroczne wydatki, zasilaj¹c potrzeby praskich bibliotek, druga zapewni³a pe³ne
finansowanie (w sumie ponad 45 milionów z³otych) dla realizowanej inwestycji
na Golêdzinowie pod nazw¹ budowa budynków komunalnych. Przypomnijmy:
do roku 2015 ma tam powstaæ osiedle z
prawie 400 komunalnymi mieszkaniami. Rada rozpatrywa³a tak¿e skargi na
dzia³alnoœæ Zarz¹du Gospodarowania
Nieruchomoœciami i Zarz¹du Dzielnicy.
Wszystkie tym razem odrzucono, wywo³uj¹c objawy niezadowolenia u czêœci
zgromadzonych. Niezadowolona mog³a
byæ tak¿e wiceburmistrz dzielnicy Katarzyna £êgiewicz po przedstawieniu oceny skargi na ni¹ sformu³owanej przez
komisjê mieszkaniow¹, która skargê
uzna³a za zasadn¹. Na wniosek burmistrza, który wniós³ o zdjêcie sprawy z
porz¹dku obrad, jako niew³aœciwie skierowanej, odst¹piono od debaty. Wkrótce po tym z racji póŸnej godziny og³oszono kolejn¹ przerwê w obradach.
DCH

Przeciw po¿arom na Pradze Pó³noc
dokoñczenie ze str. 1

Kilkudziesiêcioosobowa grupa mieszkañców, w licznej asyœcie mediów, przesz³a ulicami Pragi œladem tegorocznych
po¿arów. Lokatorzy okazywali swe rozczarowanie lekcewa¿¹c¹ ich problemy
postaw¹ radnych, zarz¹du dzielnicy oraz
urzêdników, tak¿e podczas sesji Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc, która odby³a siê
dzieñ wczeœniej. Mia³y tam paœæ uspokajaj¹ce zapewnienia komendanta praskiej Stra¿y Po¿arnej, ¿e statystycznie
iloœæ po¿arów wcale siê nie zwiêkszy³a.
„Kiedy wychodzê z moim psem, mo¿na
stwierdziæ, ¿e statystycznie ka¿dy z nas
ma po trzy nogi, ale przecie¿ ka¿dy wie,
¿e nijak ma siê to do rzeczywistoœci”–
dowodzi³ jeden z mieszkañców. „Dla nich
jesteœmy tylko menelami. Ale i my mamy
swoj¹ godnoœæ!” – napisali w ulotce
organizatorzy.
Lokatorzy kamienic dotkniêtych po¿arami skar¿¹ siê na bezczynnoœæ i brak nale¿ytej pomocy ze strony administracji.
Dosz³o do tego, ¿e w kilku przypadkach
Komitet Obrony Lokatorów skierowa³ zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa przez Zarz¹d Gospodarowania Nieruchomoœciami na Pradze Pó³noc.
Protestuj¹cy nie podzielaj¹ te¿ pogl¹dów w³adz dzielnicy na politykê mieszka-

niow¹, podkreœlaj¹c prawo do dachu nad
g³ow¹ i godnego ¿ycia dla ka¿dego obywatela. St¹d te¿ symboliczne miejsce rozpoczêcia marszu na placyku przed kamienic¹ przy ul. Floriañskiej 8. W latach 199596, po po¿arze, ten historyczny budynek
doczeka³ siê generalnego remontu, ale zamiast mieszkañ komunalnych powsta³y tu
luksusowe apartamenty.
Postêpuj¹ca zmiana oblicza dzielnicy, która staje siê atrakcyjna dla inwestorów, odbija siê – wzorem niektórych
miast Zachodu – na jej dotychczasowych
mieszkañcach. Warszawa zdaje siê powielaæ ich b³êdy, godz¹c siê na powstawanie zamkniêtych enklaw dla zamo¿nych, przy marginalizacji tych gorzej sytuowanych. Bior¹c pod uwagê brak skutecznej ochrony przed zniszczeniem praskich zabytków, wci¹¿ nie do koñca jasn¹
politykê mieszkaniow¹ dzielnicy oraz
brak ustawy o reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich objêtych Dekretem
Bieruta, obawy Komitetu Obrony Lokatorów nie powinny dziwiæ. W zwi¹zku z
plag¹ po¿arów Komitet Obrony Lokatorów i Zwi¹zek Syndykalistów Polskich
wezwali do powo³ywania patroli obywatelskich, które w nocy maj¹ pilnowaæ posesji, patroluj¹c okolicê w kilkuosobowych grupach, tzw. okrzejówek – „na

Rada Nadzorcza,
Zarz¹d
oraz wszyscy pracownicy
Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”
¿ycz¹ Pañstwu spokojnych, rodzinnych
i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym Roku 2012.

czeœæ niez³omnych mieszkañców naszej
dzielnicy, którzy bronili spo³eczeñstwa
przed opresj¹”.
Brak spo³ecznego zaufania przybiera obecne rozmiary tak¿e ze wzglêdu
na pamiêæ marcowej manifestacji pod
urzêdem dzielnicy, zorganizowanej dla
upamiêtnienia Jolanty Brzeskiej, aktywnej dzia³aczki lokatorskiej, zmar³ej tragicznie w niewyjaœnionych dot¹d okolicznoœciach. „Najpierw ludzie, potem zysk”
– apeluje Komitet Obrony Lokatorów i
og³asza „Alarm dla Pragi”.
Kr.
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XXI I XXII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Dwie sesje – przesz³oœæ i dziœ Bia³o³êki
Bia³o³êka ma ju¿ za sob¹ dwie grudniowe sesje. Rozpocznijmy od tej nadzwyczajnej, zwo³anej na 13 grudnia. To by³a
uroczysta sesja wspomnieniowa, dok³adnie w 30. rocznicê
og³oszenia w Polsce stanu wojennego.
Miejsce, w którym przebiega³y obra- dowuj¹cych siê czêœci Warszawy. Ju¿ dziœ
dy, by³o nietypowe. Rozpoczêcie w gma- mieszka tu ok. 40 000 osób. W zwi¹zku
chu ratusza i przejazd do bia³o³êckiego z tym, i¿ uzasadnienie do uchwa³y ma
Aresztu Œledczego, gdzie trzydzieœci lat olbrzymi¹ wagê, przytaczamy je niemal
temu komunistyczny aparat opresji in- w ca³oœci, zachowuj¹c oryginaln¹ pisowternowa³ wielu opozycjonistów. W niety- niê - Dla tego terenu uchwalono kilka
powej, wiêziennej scenerii radni przyjêli miejscowych planów zagospodarowania
uchwa³ê – stanowisko upamiêtniaj¹ce przestrzennego, które bez ¿adnych
ofiary stanu wojennego i przypomina- ograniczeñ, pozwalaj¹ na jego zabudoj¹ce historiê jego wprowadzenia. Sk³a- wanie wielkimi osiedlami z blokami wiedamy ho³d wszystkim ofiarom stanu wo- lorodzinnymi. Wed³ug ró¿nych ocen, w
jennego. Tym, którzy zostali wyrwani ze przysz³oœci zamieszka tu od 100 000 do
swoich rodzin do obozów internowania i 200 000 osób. Jednym z najwa¿niejodosobnienia m.in. do Aresztu Œledcze- szych zadañ jest wiêc efektywne po³¹go Bia³o³êka, represjonowanym i prze- czenie Zielonej Bia³o³êki komunikacj¹
œladowanym, tym, którzy zostali pozba- publiczn¹ z pozosta³ymi czêœciami miawieni pracy i œrodków do ¿ycia. W 30. sta. Ekologiczny i niezawodny transport
rocznicê wprowadzenia stanu wojenne- szynowy jest jedynym rozwi¹zaniem,
go, pamiêci tych, którzy zap³acili ¿yciem, które zapewni sprawne przewiezienie
zdrowiem, cierpieniem, przeœladowania- tak du¿ych iloœci mieszkañców. W zwi¹zmi, poni¿aniem, emigracj¹ – oddajemy ku z tym, 10 kwietnia 2007 r. Rada
czeœæ i chwa³ê, a m³odemu pokoleniu Dzielnicy Bia³o³êka, w uchwale nr N/VII/
przeka¿emy prawdê o trudnej, bolesnej 40/07 wyst¹pi³a z inicjatyw¹ wybudohistorii tamtego okresu. Niech takie kar- wania nowej linii tramwajowej, która ma
ty naszych dziejów naucz¹ nas jednoczyæ stanowiæ po³¹czenie 2 planowanych w
siê dla dobra Rzeczypospolitej – napi- Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zasali w stanowisku bia³o³êccy radni. Do- gospodarowania Przestrzennego (dalej
pe³nieniem wspomnieñ sprzed 30 lat SUiKZP) linii: wzd³u¿ ulic Œw. Wincenteby³o zwiedzanie Izby Pamiêci Interno- go i G³êbockiej na Targówku oraz wzd³u¿
wanych, która zosta³a uroczyœcie otwar- przysz³ej Trasy Mostu Pó³nocnego. W ten
ta tego samego dnia, kilka godzin wcze- sposób mieszkañcy Zielonej Bia³o³êki
œniej. W tym mini-muzeum mo¿na by³o uzyskaj¹ bardzo dobre po³¹czenie z miejobejrzeæ m.in. plakat przekazany przez skim systemem komunikacji publicznej,
Gabriela Janowskiego, dzie³a osadzo- w tym z planowan¹ stacj¹ II linii metra
nych w areszcie w stanie wojennym – „Kondratowicza”.
obrazy, rysunki, figurki z chleba i z
S³usznoœæ tego rozwi¹zania zosta³a
papieru, a tak¿e eksponaty z kategorii potwierdzona w „Studium obs³ugi komutwórczoœci nielegalnej.
nikacyjnej wschodniej czêœci obszaru
Tydzieñ wczeœniej odby³a siê zwyk³a dzielnicy Bia³o³êka”, wykonanym w
sesja robocza, podczas której g³osowa- 2010 r. na zlecenie m.st. Warszawy przez
no nad bie¿¹cymi sprawami. A jeœli spra- Transprojekt Gdañski, gdzie budowê tej
wy bie¿¹ce, to z pewnoœci¹ bud¿et. Tym linii tramwajowej wybrano, jako optyrazem bardzo drobna zmiana, ale war- malny kierunek rozwoju komunikacji
ta odnotowania. Bia³o³êka otrzyma³a na- publicznej dla tej czêœci miasta.
grod¹ pieniê¿n¹ Ministra Pracy i PolityW „Uproszczonym studium Trasy Olki Spo³ecznej za wybitne, nowatorskie szynki Grochowskiej na odcinku od ulirozwi¹zania w zakresie pomocy spo³ecz- cy Przewodowej do pó³nocnej granicy
nej i tê nagrodê – 12 tys. z³ - postano- Warszawy”, wykonanym grudniu 2008
wiono przeznaczyæ na zakup abonamen- r. na zlecenie m.st. Warszawy przez Biuro
tu LEX-Omega (program do obs³ugi sys- Planowania Rozwoju Warszawy potwiertemu informacji prawnej) i op³acenie dzono, ¿e w tzw. rezerwie terenu pod
abonamentu transmisji danych miêdzy Trasê Olszynki Grochowskiej jest mo¿libudynkami Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. we wybudowanie linii tramwajowej. ZaRadni zaopiniowali projekt miejsco- prezentowano te¿ lokalizacjê „przejœcia”
wego planu zagospodarowania prze- trasy tramwaju przez wêze³ drogowy ul.
strzennego rejonu ulic G³êbockiej i Mal- G³êbockiej i Trasy Toruñskiej (S8).
borskiej, linii tramwajowej w ulicach Œw.
W czasie przeprowadzanych w czerwWincentego i G³êbockiej, zgodnie z za- cu 2009 r. konsultacji spo³ecznych w
pisami Studium Uwarunkowañ i Kierun- sprawie przebudowy ci¹gu ulic Œw. Winków Zagospodarowania Przestrzennego centego i G³êbockiej, na odcinku od Ronm.st. Warszawy.
da ¯aba do Trasy Toruñskiej potwierdzoUznali zaproponowan¹ liniê tramwa- no w dokumentacji, ¿e w pasie terenu
jow¹ za zgodn¹ z wnioskami przedsta- pod przysz³¹ ulicê jest miejsce dla linii
wionymi w „Studium obs³ugi komunika- tramwajowej. Proponowana nowa linia
cyjnej wschodniej czêœci obszaru dzielni- tramwajowa bêdzie w ca³oœci przechocy Bia³o³êka”, które zosta³o wykonane dziæ przez obszary o bardzo intensyww 2010. Radni nie wyrazili zgody na ob- nej wysokiej zabudowie na Zaciszu i
ni¿enie klasy ci¹gu ulic Œw. Wincentego Bródnie w dzielnicy Targówek.
i G³êbockiej (miedzy Rondem ¯aba a
W listopadzie 2011 r., Rada DzielniTras¹ Toruñsk¹), z GP (droga g³ówna o cy i Zarz¹d Dzielnicy Targówek podjê³y
ruchu przyspieszonym) na G (droga zaskakuj¹ce uchwa³y, w których wniog³ówna). Nie ma równie¿ zgody na re- skuj¹ o rezygnacjê z linii tramwajowej
zygnacjê z linii tramwajowej wzd³u¿ Œw. wzd³u¿ ul. Œw. Wincentego i G³êbockiej.
Wincentego i G³êbockiej. Uzasadnienie Nie by³o to konsultowane z dzielnic¹ Biajest proste - wschodnie tereny dzielnicy ³o³êka. Urzeczywistnienie tych wniosków
Bia³o³êka (zwane Zielon¹ Bia³o³êk¹), to i wykreœlenie z projektu miejscowego
jedna z najbardziej intensywnie rozbu- planu zagospodarowania przestrzenne-

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Targówek
przy ul. Kondratowicza 20 oraz na stronie internetowej
Urzêdu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl
w dniu 7.12.2011 r. zosta³y wywieszone na 21 dni
i podane do publicznej wiadomoœci wykazy nr 7/2011
i 8/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y bezprzetargowej na rzecz ich najemców
wraz z udzia³em w gruncie lub oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

go rejonu ul. G³êbockiej i Malborskiej
tzw. rezerwy terenu pod przysz³¹ liniê
tramwajow¹ bêdzie mia³o bardzo powa¿ne konsekwencje dla mieszkañców obu
dzielnic. Pozbawia czêœæ Targówka dostêpu do efektywnego œrodka transportu, jakim jest tramwaj. Co gorsza, równoczeœnie praktycznie ODCINA DOSTÊP
DO SZYNOWEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ DLA MIESZKAÑCÓW ZIELONEJ BIA£O£ÊKI, skazuj¹c ich na wieczne korki,
które spowoduj¹ w przysz³oœci PARALI¯
KOMUNIKACYJNY tej czêœci miasta.
Rada Dzielnicy Bia³o³êka stanowczo
sprzeciwia siê takim krótkowzrocznym i
egoistycznym decyzjom w³adz Targówka.
Wydaje siê, ¿e zapomniano, i¿ Targówek
nie jest osamotnion¹ wysp¹, ale czêœci¹
wielkiego organizmu, jakim jest miasto
Warszawa, w którym wszystkie dzielnice
powinny wzajemnie wspó³pracowaæ.
W³adze dzielnicy Targówek proponuj¹
rozwa¿enie przed³u¿enia istniej¹cej linii
tramwajowej w ul. Annopol i okrê¿nego
poprowadzenia jej na Bia³o³êce w okolice ul. G³êbockiej. Nie jest to w³aœciwe rozwi¹zanie. ¯aden z poprzednich, aktualnych i bêd¹cych w projektowaniu planów miejscowych nie przewidywa³ tam
linii tramwajowej. Nie ma na ni¹ miejsca i konieczne by³yby wiêc przymusowe wysiedlenia i wyburzanie domów, co
spowoduje wielkie protesty, a w ich efekcie gigantyczne odszkodowania. Teren
pod tak¹ ewentualn¹ trasê jest w rêkach
prywatnych i jego wykupienie bêdzie
bardzo kosztowne. Poza tym, tramwaj
jecha³by kilka kilometrów przez tereny
o zabudowie jednorodzinnej. Trasa przez
Bródno zapewni znacznie wiêcej pasa¿erów, a teren pod ul. Œw. Wincentego i
G³êbock¹ nale¿y ju¿ do miasta.
Poza lokalnym znaczeniem proponowanej linii tramwajowej (dla Targówka i
Bia³o³êki) nale¿y tak¿e wspomnieæ o jej
strategicznym znaczeniu dla ca³ego miasta. Przebudowywana obecnie do standardu drogi ekspresowej (S8) Trasa Toruñska, bêdzie g³ówn¹ bram¹ wjazdow¹
dla mieszkañców pó³nocno-wschodnich
okolic Warszawy. Przystanek tramwajowy znajdzie siê przy wielkim skrzy¿owaniu tej trasy z ul. G³êbock¹ oraz
przysz³¹ zachodni¹ obwodnic¹ Warszawy, czyli Tras¹ Olszynki Grochowskiej.
To miejsce stanie siê wa¿nym wêz³em
przesiadkowym, w którym bêdzie mo¿na zostawiæ samochód na parkingu Parkuj i JedŸ i wsi¹œæ do tramwaju, a dalej
do metra (...).
Niejako w nawi¹zaniu do poprzedniej
uchwa³y podjêto kolejn¹, dotycz¹c¹
zmiany zapisów Studium Uwarunkowañ
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Zmiana ma
polegaæ na wpisaniu linii tramwajowej
na odcinku pomiêdzy Tras¹ Toruñsk¹ a
Tras¹ Mostu Pó³nocnego w rezerwie terenu pod przysz³¹ Trasê Olszynki Grochowskiej.
Proponowana nowa linia tramwajowa bêdzie stanowiæ po³¹czenie dwóch linii tramwajowych, zapisanych ju¿ jako
planowane w studium, czyli pierwszej wzd³u¿ ci¹gu ulic Œw. Wincentego i G³êbockiej i drugiej - wzd³u¿ Trasy Mostu
Pó³nocnego. Owe trzy linie pozwol¹ na
stworzenie kompatybilnego i bezkolizyjnego systemu komunikacji szynowej dla
Bia³o³êki, ale te¿ i dla ca³ej stolicy.
Bia³o³êczanie nie s¹, niestety, okazami zdrowia. Wynika to jasno z raportu o stanie zdrowia mieszkañców Warszawy. Bia³o³êczanie ¿yj¹ krócej ni¿ np.
¿oliborzanie, czêœciej ni¿ inni mieszkañcy Warszawy zapadaj¹ na choroby uk³adu kr¹¿enia, notuje siê zbyt wysoki
poziom umieralnoœci p³odów w okresie
oko³oporodowym. St¹d uchwa³a z apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia,
marsza³ka Województwa Mazowieckiego, Rady Warszawy, do prezydenta
Warszawy, o poprawê jakoœci opieki
zdrowotnej w dzielnicy. A konkretnie
chodzi o zwiêkszenie iloœci lekarzy i dostêpnoœci do nich. Brakuje lekarzy ro-

dzinnych i pediatrów, a tak¿e specjalistów, w tym specjalistów dzieciêcych,
m.in. ortopedów, logopedów, kardiologów, alergologów, stomatologów. Nale¿y zwiêkszyæ dostêpnoœæ do pielêgniarki szkolnej, poprawiæ jakoœæ opieki perinatalnej (oko³oporodowej). W³adze stolicy powinny pilnie wskazaæ dzia³ki pod budowê publicznej przychodni
we wschodniej (tzw. zielonej) czêœci Bia³o³êki. Do tego planu minimum trzeba
jeszcze dorzuciæ - zapewnienie lepszego dostêpu do us³ug rehabilitacyjnych,
utworzenie centrum zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzale¿nieñ, a
tak¿e podjêcie dzia³añ w celu stworzenia w dzielnicy nocnej i œwi¹tecznej opieki lekarskiej i pielêgniarskiej. Bez tego
nie ma co marzyæ o poprawie stanu
zdrowia mieszkañców Bia³o³êki.
(egu)
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XXI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zgoda na ¿³obek
Nadzwyczajna sesja zwo³ana zosta³a 14 grudnia na wniosek zarz¹du Targówka dla zaopiniowania zmiany projektu za³¹cznika Dzielnicy
Targówek do projektu uchwa³y bud¿etowej Rady m.st. Warszawy na
rok 2012; konkretnie – realizacji przedsiêwziêcia p.n. Modernizacja
budynku przy ul. Chodeckiej 2, z przeznaczeniem na ¿³obek.
W zwi¹zku z og³oszonym przez Mi- nansowania na adaptacjê budynku, w
nisterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej pro- wysokoœci ok. 70% wartoœci zadania; pogramem opieki nad dzieæmi do lat 3 „Ma- zosta³e 30% stanowi³by wk³ad w³asny.
luch” – mo¿liwe jest pozyskanie dofi- Obecnie mieœci siê tam Oœrodek Pomocy

Spo³ecznej, który z pocz¹tkiem 2012
roku zostanie przeniesiony do budynku
przy ul. Œw. Wincentego 87. W zmodernizowanym budynku przy Chodeckiej 2
mog³oby siê znaleŸæ ok. 100 miejsc dla
dzieci w ¿³obku.
Pozytywna opinie wyrazi³y 2 komisje
rady: infrastruktury, inwestycji i ochrony
œrodowiska oraz bud¿etu i finansów.
Uchwa³ê popar³o w g³osowaniu 20
radnych. Do projektu bud¿etu na 2012
rok wprowadzono kwotê 1 381 900 z³,
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
2013 rok – 3 388 100 z³.
K.

XXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Ci¹g dalszy nast¹pi
Informacja zarz¹du Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na temat
kosztów zakupu nut oraz organizacji koncertu „Targówek Elsnerowi”,
poœwiêconego twórczoœci Józefa Elsnera w 2010 roku oraz wszystkich
zleceñ i umów, podpisanych z Impresariatem Muzycznym VOX Nina
Nowak i Impresariatem Artystycznym Andrzej Nowak – to by³ temat
XXII sesji, zwo³anej 14 grudnia na wniosek radnych klubu PiS: Agnieszki
Kaczmarskiej, Mi³osza Stanis³awskiego, Marcina Sk³odowskiego, Tomasza Cichockiego, Macieja Jankiewicza, Anny Moczulskiej i Urszuli
Suzdalcew.
Informacji udziela³ wiceburmistrz S³a- zyskaæ je z Opery Kameralnej za darwomir Antonik, który przypomnia³ za- mo?; dlaczego umowê z r. 2010 pomierzenia dzielnicy dla uczczenia miesz- dzielono na 2 czêœci: z impresariatem
kaj¹cego niegdyœ na Targówku nauczy- Niny Nowak na organizacjê koncertu
ciela Fryderyka Chopina – Józefa Elsne- za 53 tysi¹ce z³otych i z impresariara, m.in. wystawienie jego opery z libret- tem Andrzeja Nowaka, na poszukiwatem, powstanie pawilonu historycznego nie starodruków utworów i opery „Echo
z czêœci¹ poœwiêcon¹ Elsnerowi, konkurs w lesie” oraz rozpisanie ich na wielk¹
wiedzy o Elsnerze. Wymieni³ czêœci sk³a- orkiestrê symfoniczn¹ – za 47 tysiêcy
dowe umowy w wysokoœci 53 tysi¹ce z³ z³otych? Niektóre pytania zawiera³y
brutto, na koncert i organizacjê: 22 400 z³ równie¿ sugestie, np.: czy nie uwa¿a
wynagrodzenia dla 56 muzyków Opery Pan, ze jest to marnotrawstwo œrodków
Œl¹skiej (400 z³ na osobê); 5 000 z³ – publicznych i skrajna niegospodarhonorarium pianistki; 2600 z³ – wyna- noœæ?; czy zdaje Pan sobie sprawê, ¿e
grodzenie dyrygenta; 8 000 z³ – ekipa móg³ Pan uczestniczyæ w paserstwie i
nag³oœnieniowa, œwiat³o, przewóz; narazi³ Pan Urz¹d Dzielnicy oraz Pani¹
15 000 z³ - honorarium wraz z kosztami Prezydent na nieprzyjemnoœci?
organizacyjnymi.
Wiceburmistrz Antonik odczyta³ piD³ug¹ listê pytañ i w¹tpliwoœci smo W³odzimierza Pig³y, st. kustosza z
przedstawi³a Agnieszka Kaczmarska, Zak³adu Zbiorów Muzycznych Biblioteki
m.in.: dlaczego zlecono poszukiwanie Narodowej, zawieraj¹ce m.in. informanut za granic¹, je¿eli 3 starodruki „Echa cjê, ¿e kopia orygina³u opery „Echo w
w lesie” znajduj¹ siê w Bibliotece Na- lesie” mog³a byæ u¿yteczna dla dyrygenrodowej w Warszawie, a wykonanie ko- ta; dla orkiestry (g³osy) i solistów niepii kosztuje 92 z³ote?; po co zlecono zbêdne jest rozpisanie i skopiowanie porozpisanie nut Elsnera, je¿eli mo¿na po- szczególnych partii, a to jest czynnoœæ
d³ugotrwa³a i (zapewne) kosztowna.
W dyskusji Maciej Jankiewicz nawi¹za³ do braku w bud¿ecie œrodków na
oœwiatê i kulturê i w tym kontekœcie zapyta³: czy nie mamy wydatków bardziej
potrzebnych ni¿ rozpisywanie nut?
O powagê, uczciwoœæ i rozs¹dek apelowa³ burmistrz Grzegorz Zawistowski,
wyra¿aj¹c zdziwienie, ¿e sprawa wyp³ynê³a dopiero teraz. Wyjaœni³, ¿e faktury
s¹ tylko do wgl¹du, nie mog¹ byæ rozpowszechniane.
Zdaniem wiceburmistrza Antonika,
zebrane materia³y nie potwierdzaj¹ zg³oszonych przez radn¹ w¹tpliwoœci; po-

twierdzaj¹, ¿e koszt nie by³ wygórowany, lecz na przyzwoitym poziomie.
Po og³oszonej na wniosek radnych z
klubu PiS przerwie, mocno przed³u¿onej, na rêce przewodnicz¹cego rady Zbigniewa Poczesnego zg³oszony zosta³
wniosek, podpisany przez 7 radnych
tego klubu, o odwo³anie S³awomira Antonika ze stanowiska wiceburmistrza
Targówka, z uzasadnieniem: „w zwi¹zku z ra¿¹c¹ niegospodarnoœci¹ œrodków
publicznych, tzn. podpisaniem w 2010
roku umów z impresariatem Pani Niny
Nowak oraz impresariatem jej brata na
³¹czn¹ kwotê 100 000 z³.” Wniosek zostanie wprowadzony do porz¹dku
dziennego na najbli¿szej sesji Rady
Dzielnicy Targówek.
Po kolejnej przerwie radni z klubu
PO oraz Klubu Mieszkañców Bródna,
Targówka i Zacisza zg³osili projekt
uchwa³y o zleceniu komisji rewizyjnej
zbadania – do 31 stycznia 2012 roku –
prawid³owoœci i zasadnoœci finansowania
zorganizowanego w 2010 roku koncertu „Targówek Elsnerowi”. Wniosek wprowadzono do porz¹dku obrad. Po dyskusji, do zadañ komisji w³¹czono „zbadanie celowoœci zakupu nut”. Za uchwa³¹
g³osowa³o 16 radnych, 1 by³ przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu.
Jêdrzej Kunowski zapowiedzia³, ¿e komisja rewizyjna zbierze siê za tydzieñ i powo³a zespó³ do realizacji uchwa³y.
K.
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Z rodzin¹, dla rodziny
Zakoñczy³a siê czwarta realizacja projektu systemowego
„Z rodzin¹ mogê wiêcej”. Na Pradze Pó³noc od pocz¹tku (potem tak¿e na Bia³o³êce) tworzy³a i koordynowa³a projekty
Teresa Tracz-Zieliñska. Po ubieg³orocznej edycji powiedzia³a
nam, ¿e ka¿dy projekt jest inny i inne s¹ problemy z zarz¹dzaniem. W tym roku celem projektu by³o zapobieganie wykluczeniu spo³ecznemu 61 klientów Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Praga, w tym 44 kobiet z wieloproblemowych
rodzin, w okresie od 1 lutego do grudnia. Dzia³ania realizowano przy zastosowaniu dwóch narzêdzi: kontraktu socjalnego (23 osoby) i Programu Aktywizacji Lokalnej (38 osób).

Podczas wstêpnej rekrutacji
pracownicy socjalni wytypowali
65 osób, kwalifikuj¹cych siê od
strony formalnej. Zainteresowanych przyst¹pieniem do kontraktu socjalnego by³o 30 klientów. Spoœród nich, po rozmowach z psychologiem i doradca
zawodowym, komisja rekrutacyjna zakwalifikowa³a 23 osoby;
pozosta³e trafi³y na listê rezerwow¹. Rekrutacja do dzia³añ w
ramach PAL wy³oni³a 38 uczestników; w ramach naboru uzupe³niaj¹cego do³¹czy³a do nich 1
uczestniczka. Po odejœciu 6 kobiet i 4 mê¿czyzn sk³ad uzupe³ni³y 2 kobiety i 6 mê¿czyzn.
W ramach kontraktu socjalnego uczestnicy odbywali m.in.
indywidualne spotkania z doradc¹ zawodowym i z psychologiem oraz z trenerem; uczestniczyli w kursach zawodowych
i specjalistycznych – komputerowych. Zorganizowano wyjazd
integracyjny do miejscowoœci
Kozio³ na Mazurach.
Wœród 14 dzia³añ w ramach
PAL znalaz³y siê m.in.: wyk³ady
i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej (z pielêgniark¹,
dietetykiem, chirurgiem ortoped¹), indywidualne i grupowe
korepetycje dla dzieci i m³odzie¿y, kursy zawodowe i dokszta³caj¹ce dla m³odzie¿y, otwarta
grupa samopomocy rodzinnej
oraz warsztaty ABC Przedsiêbiorczoœci, Zarz¹dzania, umiejêtnoœci budowana œcie¿ki kariery. Ciekawym doœwiadczeniem
by³ udzia³ rodziców i dzieci w
warsztatach bajkoterapii: rodzice uczyli siê komunikowania z
dzieæmi i wyra¿ania najtrudniejszych emocji w prosty, przystêpny sposób. Wspólny wyjazd do
Lucienia mia³ charakter integracyjno-edukacyjny: oprócz zajêæ
sportowo-terenowych zrealizowano czêœæ warsztatów ABC
Przedsiêbiorczoœci oraz zajêcia
z ratownictwa. W Klubie Samopomocy Rodzinnej przy ul.
Brechta 15 animator klubu organizowa³ zajêcia wspieraj¹ce i
rozwojowe, Klub Podró¿nika,
Klub Melomana, Klub Filmowca,
Klub Mam. By³o wspólne ogl¹danie filmów, wspólne wycieczki do kina, teatru, filharmonii.
W trakcie realizacji programu
okaza³o siê, ¿e choæ uczestnicy doceniaj¹ wartoœæ ró¿nych
rodzajów dzia³añ – udzia³ w
warsztatach napotyka³ opór.
Pozytywnie odbierane by³o
wsparcie asystenta rodziny.
Doœwiadczenia z ubieg³orocznej edycji, w której wziê³o
udzia³ 10 osób karanych, spowodowa³y, ¿e w 2011 roku trzeba by³o zastosowaæ restrykcyjne podejœcie do kandydatów.
Do Programu Aktywnoœci wpro-

wadzono element motywacyjny: gdy jeden z uczestników nie
wywi¹zywa³ siê z zadañ, mo¿na by³o przesun¹æ œrodki na
bardziej aktywne osoby.
W tym roku znacznym utrudnieniem by³o opóŸnienie finansowania programu. Wiêkszoœæ
dzia³añ rozpoczê³a siê we wrzeœniu. To spowodowa³o utrudnienia dla uczestników, którzy zostali obarczeni du¿¹ iloœci¹ zadañ w krótkim czasie. Aby osi¹gn¹æ za³o¿one rezultaty, potrzebne by³y dzia³ania motywuj¹ce.

Zespó³ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej ma nadziejê, ¿e nastêpne umowy na realizacjê programu „Z rodzin¹ mogê wiêcej” podpisywane bêd¹ nie na rok, lecz
na 2,5 roku. Na rok 2012 zaplanowano 2 rekrutacje: do czerwca – I grupa z udzia³em 20 osób;
II – od czerwca do grudnia.
£atwiej bêdzie wspó³pracowaæ,
uczestnicy ukoñcz¹ kursy, bêd¹
mogli wejœæ na rynek pracy. Przy
umowie na 2,5 roku mo¿na bêdzie finansowaæ naukê w szkole
dla uczestników programu.
Bo¿ena Kubicka, specjalista
ds. monitoringu w programie, jest
przekonana, ¿e wysi³ek w³o¿ony
w prace podczas warsztatów, nie
poszed³ na marne; osoby, które
je ukoñczy³y – poczu³y siê lepiej,
maj¹ mniej trudnoœci w relacjach
z innymi ludŸmi. Efekty ukoñczenia kursów zwykle s¹ widoczne
póŸniej. Inaczej by³o w przypadku m³odej uczestniczki tegorocznego projektu: dziêki rozmowie
z trenerem zdecydowa³a siê na
kurs rozszerzaj¹cy zdobyte
wczeœniej umiejêtnoœci zawodowe, w ramach zasi³ku kupi³a narzêdzia do uprawiania zawodu i
zamierza rozpocz¹æ w³asn¹
dzia³alnoœæ. Uczestnik projektu
w 2010 roku, ubieg³oroczny maturzysta, utrzymuje ¿ywe kontakty z OPS – jest otwarty, aktywny,
udziela korepetycji z matematyki, dzia³a w Klubie Samopomocy Rodzinnej.
K.

Czytaj i pytaj
Od 19 lat informuje warszawiaków o przebiegu budowy metra, sprawuje spo³eczn¹ kontrolê przebiegu tej inwestycji, koordynuje spo³eczne inicjatywy, zwi¹zane z najbardziej funkcjonalnym œrodkiem transportu miejskiego. Do wymienionych dzia³añ
Spo³eczny Komitet Budowy Metra doda³ ostatnio now¹ formê –
kontakt przez Internet. Na stronie www.skbm.pl mo¿na znaleŸæ
linki do stron, na których znajduj¹ siê najistotniejsze informacje, zwi¹zane z budow¹ metra: Zarz¹du Transportu Miejskiego,
Metra Warszawskiego, Konsorcjum AGP – wykonawcy inwestycji, Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.
Drog¹ internetow¹ mo¿na tak¿e zadawaæ pytania w sprawie tej inwestycji; odpowiedzi udziel¹ przedstawiciele wymienionych podmiotów.
Ponadto, SKBM prezentowaæ bêdzie swoje stanowiska. Poprzez
stronê www.skbm.pl Stowarzyszenie zapraszaæ bêdzie na otwarte spotkania. Osoby zainteresowane bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ komentowania. „Bêdziemy wdziêczni za wszelkie sugestie, pomys³y ulepszania strony” – zachêca Andrzej Rogiñski, prezes SKBM.
Na www.skbm.pl mo¿na przeczytaæ m.in., ¿e w rankingu polskich
przedsiêbiorstw Metro otrzyma³o certyfikat „Per³a Polskiej Gospodarki 2011” w kategorii „Per³y Du¿e”, nadawany przez redakcjê miesiêcznika „Polish Market” i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Wœród aktualnoœci znalaz³a siê informacja, która ucieszy matki, podró¿uj¹ce z
maleñkimi dzieæmi: od 2 grudnia na stacjach: Kabaty, Œwiêtokrzyska
i M³ociny otwarto specjalne miejsca do przewijania niemowlaków –
ka¿de wyposa¿one jest w naœcienny przewijak, mydelniczkê, kosz na
zu¿yte pieluchy oraz dostêp do bie¿¹cej wody.
A co siê dzieje na budowie II linii metra, konkretnie – na praskich stacjach?
Stacja C14 Stadion:
- Wykonano 410 mb œcian szczelinowych, co stanowi ok. 38% ca³oœci.
- Wykonano 60 szt. pali.
- Wykonano 297 mb œciany typu Larsen zabezpieczaj¹cej
nasyp kolejowy.
- Wykonano œcianê oporow¹ w basenie Portu Praskiego - I etap.
- Trwaj¹ prace przygotowawcze do realizacji pierwszego fragmentu stropu g³ównego w rejonie Portu Praskiego i prze³o¿enia
kolektora ³¹cz¹cego Jeziorko Kamionkowskie z Portem Praskim.
- Zakoñczono I etap prac kolizyjnych dla wykonania prac ziemnych
i robót fundamentowych.
- Zdemontowano czêœæ oœwietlenia ulicznego.
Stacja C15 Dworzec Wileñski:
- Prowadzone s¹ roboty polegaj¹ce na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej bêd¹cej w kolizji z budow¹ stacji.
- Przeprowadzono rozbiórkê przejœcia podziemnego w ul. Targowej.
- Wykonano ok. 430 mb murków prowadz¹cych.
- Wykonano 5 sekcji œcian szczelinowych.
- Rozpoczêto roboty kolizyjne sieci nn i SN (przek³adki kabli),
trwa przebudowa kanalizacji teletechnicznych oraz sieci wodoci¹gowych, realizowana jest sieæ gazowa.
- Zdemontowano infrastrukturê tramwajow¹.
- Trwa demonta¿ oœwietlenia ulicznego.
- Wykonano tymczasow¹ sygnalizacjê uliczn¹.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku
mam przyjemnoœæ z³o¿yæ w imieniu
Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc i w³asnym
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Alicja D¹browska
pose³ na Sejm RP
przewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc

Pizzeria „Szkutnia” na Bia³o³êce
W ubieg³y czwartek odwiedzi³am pizzeriê - restauracjê
„Szkutnia” przy ul. Kobia³ka 48a na Bia³o³êce.

„SZKUTNIA” to bardzo wygodny i ³adnie zaprojektowany
lokal nawi¹zuj¹cy wystrojem do
nadmorskiej tawerny. Jest przystosowany do obs³ugi goœci z
ma³ymi dzieæmi. Dla najm³odszych jest k¹cik zabaw z basenem z kulkami oraz stó³ do klocków lego. Nawet dla maluszków
w ³azience przygotowane jest
miejsce do przewijania.
Pizzeria zaprasza dzieci z okolicznych placówek oœwiatowych
na warsztaty przygotowywania i
wypieku pizzy w tradycyjnym piecu opalanym drewnem. Zajêcia te
odbywaj¹ siê w godzinach przedpo³udniowych po uprzednim zamówieniu terminu. Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych
oraz uczniów klas 1-3 podzielone na 4-osobowe zespo³y przygotowuj¹ pizzê o swoim ulubionym smaku. Po upieczeniu dzieci zjadaj¹ na miejscu wytwory
w³asnych r¹k. Po zajêciach ka¿-

de dziecko otrzymuje pami¹tkowy, piêknie zaprojektowany DYPLOM M£ODEGO PIZZERA.
Zajêcia te pog³êbiaj¹ umiejêtnoœæ
pracy w zespole oraz s¹ œwietn¹
okazj¹ do rozpoczêcia nauki
u³amków. A kto wie, czy nie przyczyni¹ siê do wyboru zawodu w
przysz³oœci?

Menu lokalu zosta³o przygotowane dla mi³oœników kuchni
w³oskiej. Znajdziemy tu potrawy
takie jak: pizza z pieca opalanego drewnem, pyszne makarony,
bouillabaisse, mule w bia³ym
winie i rybê zapiekan¹ w soli
morskiej oraz œwie¿o przygotowywane sa³atki. Nie zapomniano równie¿ o smakowitych potrawach kuchni rodzimej. Klasyczne pierogi, czy ¿urek na zakwasie zadowol¹ polskie podniebienia. Menu dope³niaj¹ czêsto zmieniaj¹ce siê dania obiadowe. Wybór potraw jest imponuj¹cy do konsumpcji na miejscu, na wynos oraz na zamówienia. Dla smakoszy piwa jest serwowane piwo niepasteryzowane
z rodzimego browaru Konstancin. Jest tu przemi³a atmosfera i
bardzo sympatyczna obs³uga.
Lokal jest czynny od
godz. 12.00 do 22.00. Tel.
500 187 522, 22 741 71 37
www.szkutnia.waw.pl.
Bogumi³a Szyd³owska

6 nowa gazeta praska

Od betlejemskiego ¿³óbka do tarchomiñskiej szopki
dokoñczenie ze str. 1

Maryja i Józef stoj¹cy przy
kolebce, w postaci nachylonej,
efekt natê¿onego kochania i
podziwienia wyra¿aj¹cy.
Tradycja wystawiania szopki siêga œredniowiecza. Od XI
wieku spotykamy w przekazach ludowe obchody narodzenia Chrystusa, w XII w. zaœ
mit ¿³obka pielêgnowali benedyktyni i cystersi.
Bardzo silnym impulsem w
rozwoju zwyczaju budowania
szopki by³a pamiêtna noc w
1223 r. W po³o¿onej o 100 km
od Rzymu miejscowoœci Greccio, w okolicach Rieti, œw. Franciszek z Asy¿u poleci³ swoim
braciom zbudowaæ ¿³ób i przyprowadziæ wo³a i os³a. Greccio
przemieni³o siê w drugie Betlejem. Podczas Mszy œw. Franciszek ubrany w strój lewity
odœpiewa³ Ewangeliê. To œwiête misterium przywêdrowa³o do
krakowskich klarysek, czego
dowodem s¹ XIV – wieczne figurki jase³kowe zachowane w
klasztorze przy romañskim koœciele œw. Andrzeja.
W Warszawie najdawniejsze
jase³ka wystawiane by³y u Bernardynów, w koœciele œw. Anny
przy Krakowskim Przedmieœciu, gdzie ponadto przy furcie
klasztornej pokazywano ko³yskê Pana Jezusa. Najpiêkniejsze jednak jase³ka ruchome na
pocz¹tku XVIII wieku przedstawiono w koœciele reformackim
œw. Antoniego przy ulicy Senatorskiej. By³a tam urz¹dzona
szopka, w której „lalki na sprê¿ynach” rozgrywa³y ró¿ne sceny zwi¹zane z Bo¿ym Narodzeniem. Widowisko szopkowe
mo¿na te¿ by³o obejrzeæ u Kapucynów i Franciszkanów.
£ukasz Go³êbiowski w dziele
„Lud polski, jego zwyczaje, zabobony” z 1830 r. opisuje:
…okazywano je od obiadu
do nieszporów. Wyobra¿a³y
Narodzenie Pañskie, trzech
króli, inne przy tym sceny dziwaczne: to wojskowych, ich
pochód, zabawy, mi³ostki i tañce; to szynkarkê, doj¹ce krowy

dziewczêta; to dziadów, ¯yda
nareszcie oszusta, którego porywa³ i unosi³ diabe³. ¯e sceny
i deklamacje pokazuj¹cych
nadto silne wzbudza³y œmiechy,
uniesienia radoœci, ha³asy, a
czasem bywa³y gorsz¹ce,
przechodzi³o do tego, ¿e zgromadzenie i pokazuj¹cych sztuki rozganiali s³udzy koœcielni.
Z powy¿szego fragmentu
wynika, ¿e do tekstu, pierwotnie misteryjnego do³¹czy³y
szybko elementy œwieckie. T³umy ogl¹daj¹ce to widowisko,
traktowa³y je coraz czêœciej
jako okazjê do zabawy, nieraz
bardzo g³oœnej, ostatecznie
wiêc biskup Teodor Czartoryski
w roku 1738 zakaza³ wystawiania jase³ek po koœcio³ach. Przenios³y siê one do mieszkañ prywatnych i gospód. W latach
czterdziestych XVIII wieku
wielk¹ s³aw¹ cieszy³y siê jase³ka na Pradze, w domu obywatela Zawadzkiego, w których
wystêpowa³o oko³o tysi¹ca figurek. Na przedstawienia te
uczêszcza³a ca³a Warszawa.
Zakaz wystawiania jase³ek
z biegiem czasu szed³ w niepamiêæ. Kazimierz W³adys³aw
Wójcicki w ksi¹¿ce „Spo³ecznoœæ Warszawy w pocz¹tkach
naszego stulecia (1800 –
1830)”, wydanej w 1877 roku,
daje nam ciekawe œwiadectwo
ograniczonego dzia³ania zakazu biskupa Czartoryskiego:
Po koœcio³ach warszawianie
zgromadzali siê dla przypatrywania siê jase³kom czyli „Betlejem”. By³o to widowisko osobliwe. Przy jednym z o³tarzy
bocznych urz¹dzono zastawê
szerok¹, z desek pokrytych
mchem zielonym i na niej ma³e
figurki przedstawiaj¹ce stajenkê w Betlejem […] Liczny orszak trzech króli jad¹cych konno i na wielb³¹dach, wiedzionych przez anio³y, stanowi³
wspania³y obraz. Najs³ynniejsze jase³ka przedstawiano u
Bernardynów na Krakowskim
Przedmieœciu i koœció³ by³ ci¹gle przez kilka tygodni przepe³niony, szczególnie dziatw¹.

Coraz te¿ czêœciej spotykamy siê z szopk¹ obnoœn¹. M³odzie¿ szkolna, rzemieœlnicza i
wreszcie ch³opcy uliczni przejêli to widowisko, ³¹cz¹c z nim
coraz to wiêcej figurek œwieckich. Jak informuje wspomniany ju¿ Wójcicki:
Przez ca³e zapusty po Warszawie uwija³y siê szopki, ale
wiêcej mia³y w sobie charakteru narodowo – ludowego.
¯adna wtedy piosenka teatralna, ¿adna ksi¹¿kowa nie psu³a
ich oryginalnoœci. Wchodzi³y do
niej jedne zawsze postacie,
wiernie, jak przekaza³a dawna
tradycja. Widowisko szopkowe
zaczyna³o siê pieœni¹ kolêdow¹. Po niej wystêpowali krakowiacy albo mazowieckie parobczaki, dalej Ma³gorzatka
tañcz¹ca z huzarami…
ZnaleŸli siê pisarze, jak Teofil Lenartowicz, którzy chcieli
stworzyæ literackie libretto dla
szopkarzy, ale ta inicjatywa nie
przyjê³a siê – teksty z³o¿one z
kilkunastu dialogów, tworzyli
nadal ludowi, bezimienni poeci; szopka pozosta³a ludow¹
szopk¹. Obok króla Heroda,
diab³a czy Józefa pojawili siê
pasterze nosz¹cy swojskie,
ludowe imiona: Bartek, Maciek, Kuba. Oto Kuba przyszed³szy do stajenki:
Doby³ tak wielkiego
G³osu baraniego
A¿ siê Józef stary
Przestraszy³ od niego…
Wiêc rzecze mu Józef:
Nie œpiewaj tak piêknie,
Bo siê Dzieci¹teczko
Twego œpiewu zlêknie…
Teksty bo¿onarodzeniowe
zmiesza³y siê z grotesk¹ postaci Heroda, który wygra¿a³ ca³emu œwiatu, aby w koñcu oddaæ g³owê kostusi tañcz¹cej z
diab³em. Od centralnej postaci
króla Heroda, nadaj¹cej farsowy ton widowisku pochodzi
jeszcze jedna nazwa tych misteriów: „herody” Wystêpowa³y w nich zazwyczaj typy z ró¿nych okolic kraju, jak Krakowiak, Kozak wywijaj¹cy ho³ubce, Góral z niedŸwiedziem,
Mazur, Niemiec oraz figury reprezentuj¹ce ró¿ne stany i zajêcia, jak ekonom, górnik, stra¿ak, kominiarz, chytry, lecz jowialnie pokazany ¯yd, szlachcic z zardzewia³¹ karabel¹ przy
boku, dziad, ¿ebrak no i wspomniana ju¿ Ma³gorzatka. Marionetki warszawskie wzbogacono ponadto przybieraniem
do ich grona popularnych typów operetkowych lub wodewilowych. Dialogi i œpiewane kolêdy nabiera³y cech lokalnych.
Ka¿dy region mia³ swe ulubione. Na Pradze i w okolicach
Jab³onny znana by³a pe³na humoru kolêda „Przy onej dolinie”:
Jam siedzia³ na budzie,
na samym dachu,
a¿em spad³ na ziemiê
z wielkiego strachu.
Którzy byli tam anieli,
zaraz siê ze mnie naœmieli:
wstañ no, Michale!
„Kurier Warszawski” w jednym ze styczniowych numerów
z roku 1848 pisa³: Wyjrzyj tylko ze zmierzchem na ulicê, a
spotkasz siê niew¹tpliwie w
krótkim bardzo czasie z niejednym towarzystwem ¿aków, z
których najsilniejszy dŸwiga
ogromn¹ szopkê z jase³kami,
reszta zaœ jego towarzyszy,

cudacznie ubrana, otacza tê
g³ówn¹ figurê, nios¹c ró¿ne
rekwizyta, do szopki przynale¿ne. Wezwani do domów, ¿aki
owe okazywaniu szopki i figurek w ruch wprowadzonych zyskuj¹ niekiedy owacje, a g³ównie nuc¹ pieœni rozmaitej treœci.
Ta „rozmaita treœæ” mog³a
mieæ równie¿ podtekst polityczny. Powieœciopisarka Paulina Wilkoñska wspomina³a, ¿e
w tym¿e roku 1848 trafi³a u
znajomych na szopkarzy, którzy na swej miniaturowej scenie pokazywali tradycyjne Ma³gorzatki, kominiarza, ¯yda,
ale z nowymi tekstami:
By³o tam coœ o nadziei, o ludzie, o bratniej mi³oœci, zgodzie
i kilka dowcipnych wystrza³ków.
Przypuszczaliœmy, ¿e ch³opcy
byli pouczeni, tote¿ ucieszona
gospodyni domu tym sowiciej
uraczyæ ich kaza³a.
Niekiedy szopki dla dzieci
urz¹dzali sami domownicy.
Jednego roku – wspomina³
ksiêgarz i wydawca, ur. w 1867 r.
Ferdynand Hoesick - dosta³em
jako prezent na gwiazdkê,
œliczn¹ szopkê krakowsk¹.
Pamiêtam, jak ojciec ukryty za
dwoma krzes³ami, na których
wspiera³a siê ta tekturowa
szopka, œpiewa³ ró¿ne kolêdy,
jak przemawia³ za œmieræ i króla Heroda, za krakowiaka i krakowiankê, za ¯yda i dziada.
O warszawskich zwyczajach jase³kowych sprzed I wojny œwiatowej pisze w swych
wspomnieniach Stefania Podhorska-Oko³ów:
W okresie œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia kr¹¿y³y od domu
do domu szopki. Szopkarze
nie dawali przedstawieñ na
podwórzach, wchodzili po
schodach frontowych i pukali
do mieszkañ. […] Szopce warszawskiej daleko by³o do malowniczoœci i bogactwa szopki
krakowskiej, ale repertuar by³
podobny. Zaczyna³ siê od biblijnych dziejów Heroda, zakoñczonych œciêciem okrutnego króla przez œmieræ i porwaniem jego zw³ok przez diab³a
ze s³owami: „A za wszystkie
twoje zbytki – idŸ do piek³a,
boœ ty brzydki!”
D³ugiej tradycji jase³ek nie
zdo³a³a przerwaæ okupacja.
Korzystaj¹c z doœwiadczenia i
pomocy starych „diab³ów” i
„herodów” m³odzie¿ potajemnie organizowa³a szopki w prywatnych lokalach i piwnicach.

Tylko postacie nieco siê zmieni³y. Na tle betlejemskiej stajenki wystêpowa³y diab³y – SSmani, anio³y – warszawskie
³obuziaki, Hitler, Mussolini,
Goebbels oraz Œmieræ, która
im œpiewa³a:
Czem prêdzej siê wybierajcie
Do piekie³ka poœpieszajcie
Lucyper czeka, Lucyper
czeka!
To ju¿ by³a szopka polityczna, a wiêc zupe³nie inna od tych
pierwszych ludowych jase³ek
pokazywanych w Warszawie,
ale wywodz¹ca siê z tej samej
tradycji. I choæ Ignacy Matuszewski na ³amach „Tygodnika
Ilustrowanego” bardzo jase³ka
krytykowa³, mówi¹c, ¿e w porównaniu z europejskim teatrem marionetkowym polskie
szopki s¹ prymitywne, ¿e nie
wykszta³ci³y ¿adnych wybitnych postaci, to jednak pozosta³y ciekawostk¹ obyczajow¹
i, poza odmian¹ kolêdnicz¹,
wci¹¿ s¹ bardzo popularne.
Œwiadcz¹ o tym kolejki do szopek, jakie tworz¹ siê w okresie
Bo¿ego Narodzenia przy warszawskich koœcio³ach.
Do najciekawszych i najbardziej znanych nale¿y ruchoma
szopka w koœciele Kapucynów
przy ul. Miodowej. Powsta³a w
1948 r. Skonstruowali j¹ bracia Pius Jankowski i Konrad
Wyczañski, napêdzaj¹c rêcznie drewniane figurki. Centralne miejsce szopki zajmuje zawsze ¿³óbek. Przed Panem
Jezusem, Maryj¹ i œw. Józefem przechodz¹ postacie z Pisma Œwiêtego, historii Koœcio³a i historii Polski. Co roku twórcy dodaj¹ do niej nowe elementy, np. rok temu znalaz³o
siê tam nawi¹zanie do katastrofy smoleñskiej.
¯yw¹ szopkê mo¿na obejrzeæ przy koœciele pokamedulskim obok Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
na Bielanach. Ma ona ciekaw¹
historiê. Postacie do niej wyrzeŸbi³, u¿ywaj¹c jedynie pi³y,
znakomity rzeŸbiarz, malarz,
scenograf i ilustrator ksi¹¿ek,
Józef Wilkoñ. Gotow¹ szopkê
podarowa³ fundacji „Akogo?”,
za³o¿onej przez aktorkê Ewê
B³aszczyk, a fundacja zdecydowa³a o umieszczeniu niezwyk³ego daru w Lasku Bielañskim. Szeœciometrowej wysokoœci szopka liczy kilkadziesi¹t
figur, ale dla dzieci najwiêksz¹
atrakcj¹ s¹ ¿ywe zwierzêta,

m.in. osio³ek Franciszek i
owieczki.
Podobne t³umy dzieci gromadz¹ siê przy szopce przed
katedr¹ polow¹ Wojska Polskiego. W zbudowanej z jasnego drewna i wype³nionej sianem zagrodzie oprócz figur
przedstawiaj¹cych Œwiêt¹ Rodzinê mo¿na zobaczyæ ¿ywe
owieczki. Szopkê w koœciele
œw. Anny przy Krakowskim
Przedmieœciu tradycyjnie przygotowuj¹ studenci ASP.
Nie trzeba jechaæ na Stare
Miasto czy na Bielany, aby zobaczyæ ciekaw¹ szopkê. Ruchoma szopka znajduje siê te¿
na Bia³o³êce, w koœciele pod
wezwaniem Najœwiêtszej Maryi
Panny Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100. Wykonana w Toruniu, zosta³a zakupiona przez ówczesnego proboszcza, ks. Tadeusza Olaczka i zamontowana w tarchomiñskim koœciele w 2000 roku.
Jak poinformowa³ nas ks.
Proboszcz Grzegorz Kociêcki,
sk³ada siê ona z podstawy, w
której umieszczony jest ca³y
mechanizm, szopy i symbolicznego t³a. Figurki tradycyjnie
przedstawiaj¹ Œwiêt¹ Rodzinê,
królów przyby³ych ze Wschodu, pasterzy, drwala, muzykanta i dzwonnika przy dzwonnicy, jako niezale¿ny obiekt. Jest
te¿ anio³ek, który zbiera datki.
Figurki zbudowane s¹ na stela¿u drewnianym i ubrane w
specjalnie dla nich szyte
ubranka. Poruszaj¹ siê przy
pomocy systemu pasowego,
przymocowane do ruchomego
pasa, znajduj¹cego siê w podstawie szopki, napêdzanego
silniczkiem elektrycznym.
Szopka wystawiana jest na
Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego i stoi do Uroczystoœci
Trzech Króli. Szopka funkcjonuje w ka¿d¹ niedzielê po Bo¿ym Narodzeniu, z wyj¹tkiem
czasu odprawiania Mszy œw.
Mimo zaniku zwyczaju kolêdowania, szopka trzyma siê
mocno i jest obok choinki jednym z najwa¿niejszych symboli Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Jako wyobra¿enie betlejemskiej stajenki jest wyrazem
wielowiekowej tradycji, warto
wiêc znaleŸæ czas, aby odwiedziæ szopkê, choæby we w³asnym koœciele parafialnym i
zastanowiæ siê nad istot¹ naszego œwiêtowania.
Joanna Kiwilszo
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Musicalowe Miko³ajki
Na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, z okazji Miko³ajek, zobaczyliœmy galê musicalow¹. Porywaj¹ca muzyka,
piêkne g³osy, taniec, barwne kostiumy, czyli wszystko to,
co w musicalu najlepsze, zaprezentowali artyœci Teatru
Muzycznego „Roma”.

W niedzielê 11 grudnia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ul.
Vincenta van Gogha 1 odby³ siê
koncert pt. „Bia³o³êckie Miko³ajki – musicalowa podró¿ po œwiecie”. Na efektowne widowisko w
wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „Roma” z³o¿y³y siê najwiêksze przeboje z najbardziej
znanych musicali i filmów muzycznych oraz wiele znanych hitów muzyki rozrywkowej.
Spektakl rozpocz¹³ Jakub
Szyd³owski tytu³ow¹ piosenk¹ z
filmu Boba Fosse’a „Kabaret”.
Nastêpnie us³yszeliœmy utwory
z musicali „Chicago”, „Grease” i
„Koty”. S³ynny duet z musicalu
Andrew Lloyda Webbera „Upiór
w Operze” zaœpiewali Malwina
Kusior i Damian Aleksander. Ci
sami artyœci brawurowo wykonali te¿ utwór „Na orbicie serc”,
z opartego na filmie Romana
Polañskiego „Nieustraszeni pogromcy wampirów” spektaklu
„Taniec wampirów”, z muzyk¹
Jima Steinmana.
Na szczególne uznanie zas³uguje wystêp Jana Bzdawki,
który wcieli³ siê w postaæ poety
Gringoire’a i wykona³ przepiêkny utwór „Le Temps des cathédrales” (Czas katedr) z
opartego na powieœci Victora
Hugo „Katedra Marii Panny w
Pary¿u” musicalu „Dzwonnik z
Notre Dame”, z muzyk¹ Richarda Cocciante. Wznosz¹ca siê
do góry, jak gotyckie katedry
muzyka wspaniale oddaje sens
s³ów, które opowiadaj¹, jak to
cz³owiek wkraczaj¹c w nowe
tysi¹clecie zapragn¹³ dosiêgn¹æ gwiazd i zapisaæ swoj¹ historiê w kamieniu i szkle.
Podczas miko³ajkowego koncertu us³yszeliœmy te¿ szereg

œwiatowych przebojów muzyki
rozrywkowej, takich jak „Volare”, „Felicita”, „Marina”, „Americano”, „Millord” czy „Mambo Italiano”. Nie zabrak³o te¿ piose-

nek Elvisa Presleya oraz nieœmiertelnego przeboju Marino
Mariniego „Nie p³acz, kiedy odjadê”. Musicalow¹ podró¿ po
œwiecie zakoñczy³o wykonanie
dawnego przeboju Janusza
Gniatkowskiego, „Kuba wyspa
jak wulkan gor¹ca”.
Poza wymienionymi wczeœniej
artystami w spektaklu udzia³
wziêli: El¿bieta Portka, Justyna
Chowaniak, Rafa³ Drozd oraz
zespó³ baletowy. W œwi¹teczny
nastrój wprowadzi³o nas wykonanie przez ca³y zespó³ na fina³ piosenki z repertuaru Mariah Carey
„All I want for Christmas”.
Organizatorami koncertu by³
burmistrz dzielnicy Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem, Bia³o³êcki Oœrodek Kultury oraz Wydzia³ Kultury
Dzielnicy Bia³o³êka.
Joanna Kiwilszo
Fot. Zygmunt Dru¿bicki

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
Skalna grota, ch³odna, ciemna, na przedmieœciach
Jeruzalem..... Takie by³o pierwsze prezbiterium pierwszej
chrzeœcijañskiej œwi¹tyni.
Kamienny ¿³ób, wype³niony sianem jako zapowiedŸ ofiarnego o³tarza.
W nim spoczê³o maleñkie cia³o niemowlêcia, dziecka Józefa i Maryi Wcielonego S³owa Bo¿ego, Syna Ojca Przedwiecznego. Zosta³o tam z³o¿one,
by pozostaæ z nami na zawsze, po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.
W Betlejem Judzkim stan¹³ pierwszy Koœció³, pierwszy dom Jezusa na
ziemi, dom Boga z ludŸmi... Po dwóch tysi¹cach lat dooko³a wiele œwi¹tyñ,
mo¿e zewnêtrznie wspanialszych, architektonicznie piêkniejszych a wci¹¿ to¿samych co do istoty z Grot¹ Betlejemsk¹: ka¿da to dom
Bogu poœwiêcony, o drzwiach szeroko otwartych dla ka¿dego, kto zechce
przyjœæ. W ka¿dej ukryty w tabernakulum Jezus zajêty mi³oœci¹,
oczekiwaniem. W ka¿dej Matka, Anio³owie i œwiêci...
W roku duszpasterskim 2011/2012 bêdziemy pochylaæ siê nad tajemnic¹:
Koœció³ - naszym domem. Niech ta rzeczywistoœæ nas przenika
i przemienia.
Koœció³ - naszym domem - nie omijajmy go, pamiêtaj¹c tylko w dniach
wyj¹tkowych.
Koœció³ - naszym domem - czujmy siê w nim domownikami, dzieæmi,
nie obcymi przybyszami.
Koœció³ - naszym domem - zechciejmy czerpaæ zeñ poczucie bezpieczeñstwa,
radoœæ wspólnoty, oparcie i nadziejê.
Niech ta w³aœnie radoœæ prze¿ywanej we wspólnocie Koœcio³a Powszechnego
pami¹tki Bo¿ego Narodzenia uczyni z nas ¿ywe kamienie, cz¹stki
mistycznego Cia³a Chrystusa, przyniesie sercom g³êboki pokój, umocni
w nas mi³oœæ i pragnienie dzielenia siê tym, co w ka¿dym z nas najlepsze.
Na czas Bo¿ego Narodzenia Anno Domini 2011 Wszystkim Czytelnikom
„Nowej Gazety Praskiej” z serca b³ogos³awiê

Przy wigilijnym stole
Te spotkania s¹ dobr¹ tradycj¹ - powiedzia³ nam Mieczys³aw
Wojdyga. - Przy wigilijnym stole kombatanci dziel¹ siê wspomnieniami, przypominaj¹ sobie lepsze lata - gdy byli m³odzi i sprawni.
Jest mi przyjemnie, ¿e o mnie pamiêtaj¹. Wszyscy czujemy siê zauwa¿ani. Takie spotkania integruj¹ ró¿ne œrodowiska kombatanckie – uwa¿a p³k Bohdan Zawolski.
Pani Miros³awa mia³a 20 lat, gdy w szeregach VI Obwodu AK,
wraz z innymi pielêgniarkami i lekarzami udziela³a pomocy
na ul. Szwedzkiej, w szkole i przy koœciele O. Marianów. Mówi,
¿e z przyjemnoœci¹ przychodzi na spotkania weteranów.
Na op³atkowe spotkanie tanckich Pragi Pó³noc i Targówkombatantów, zorganizowane ka p³k Czes³aw Lewandowski,
przez w³adze dzielnicy Praga piêkn¹ muzyk¹ – kwartet
Pó³noc 16 grudnia, przyby³o smyczkowy Primo Incontro.
oko³o 100 weteranów i goœci,
W czêœci oficjalnej w³adze
wœród nich przewodnicz¹ca dzielnicy uhonorowa³y seniorady dzielnicy El¿bieta Kowal- rów: Amandê Jasiñsk¹, która
ska-Kobus i wiceburmistrz Ka- ukoñczy³a 90 lat, dyplomem i
tarzyna £êgiewicz. Ciep³ym pami¹tkow¹ plakietk¹, a mes³owem powita³ wszystkich dalem „Zas³u¿ony dla Pragi” –
przewodnicz¹cy Rad Komba- Jana Goldmana; potem dyrek-

torki przedszkoli: nr 165, nr
167, nr 184 , nr 185 oraz Szko³y
Podstawowej nr 130.
Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹,
osobiste zaanga¿owanie,
krzewienie wartoœci patriotycznych – pisemne podziêkowa-

nie od zarz¹du Pragi Pó³noc i
rady dzielnicy otrzyma³ p³k
Czes³aw Lewandowski.
Pogawêdki przy sto³ach ucich³y, gdy na salê wkroczyli niespodziewani goœcie – trzy
anio³ki… z Przedszkola nr 184.
Dziewczynki recytowa³y wierszyki, potem rozdawa³y wykonane przez dzieci dekoracje
œwi¹teczne: anio³ki i choinki.

Zgodnie z tradycj¹, uczestnicy spotkania podzielili siê
op³atkiem i z³o¿yli sobie ¿yczenia. Przyszed³ czas na smakowanie wigilijnych potraw, potem na paczki œwi¹teczne.
Dwa dni wczeœniej, wigilijne
spotkanie kombatantów z ró¿nych œrodowisk odby³o siê na
Targówku, w SDK „Lira ”. Tu p³k
Czes³aw Lewandowski powita³
108 weteranów oraz goœci: przewodnicz¹cego rady dzielnicy Zbigniewa Poczesnego, burmistrza
Grzegorza Zawistowskiego, wiceburmistrza Krzysztofa Miko³ajewskiego i prezesa SM „Bródno”
Krzysztofa Szczurowskiego. By³y
¿yczenia, wigilijne potrawy i
wspólne œpiewanie kolêd, zainicjowane wystêpem 5-osobowego
zespo³u pod kierunkiem Reginy
G³uchowskiej, prezesa Oddzia³u
Bródno Towarzystwa Przyjació³
Warszawy. Nie zabrak³o paczek
œwi¹tecznych.
K.

Spokojnych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci
i sukcesów w Nowym Roku
¿ycz¹
El¿bieta Kowalska-Kobus
Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
Piotr Zalewski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
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45 lat Ogrodów „Pelcowizna”
Pomni s³ów piosenki Jonasza Kofty „Pamiêtajcie o ogrodach”,
dzia³kowcy z ROD „Pelcowizna” obchodzili w sobotê, 10
grudnia, swoje 45-lecie.
W Polsce jest obecnie ponad
Ogród 3 jest trochê póŸniej5000 rodzinnych ogrodów dzia³ko- szy od dwóch pierwszych – powych. Zajmuj¹ one powierzch- wsta³ w 1968 roku na gruzach i
niê blisko 44 tys. ha, co stano- wysypisku œmieci. Podczas urowi ok. 966 tys. zagospodarowa- czystoœci jubileuszowej dzia³konych dzia³ek po³o¿onych na te- wicze wspominali pionierskie
renie miast. Ogrody dzia³kowe czasy, gdy trzeba by³o przesiepe³ni¹ istotne funkcje spo³ecz- waæ ziemiê, aby usun¹æ z niej
ne, gospodarcze, rekreacyjne i kamienie i odpadki.
ekologiczne. To „zielone p³uca
Okazji do wspomnieñ by³o
miast”, których znaczenia trud- du¿o wiêcej podczas sobotniej
no przeceniæ. Tym bardziej, ¿e uroczystoœci. Najbardziej zaogrody zak³adane by³y g³ównie s³u¿onym dzia³kowcom wrêna nieu¿ytkach, terenach zde- czono nagrody, odznaczenia i
gradowanych, które jedynie dyplomy. Prezes ROD „Pelcodziêki mozolnej pracy dzia³kow- wizna” Jan Gralewicz podkreców sta³y siê oazami zieleni, zo- œli³ wa¿n¹ rolê, jak¹ ogrody
sta³y przywrócone spo³eczeñ- spe³niaj¹ w tej przemys³owej
stwu i przyrodzie.
czêœci miasta dla ochrony œroTak by³o równie¿ z Rodzinny- dowiska. Zwróci³ uwagê, ¿e
mi Ogrodami Dzia³kowymi „Pel- praca na dzia³ce to zdrowie i
cowizna”, które w sobotê, 10 sens ¿ycia dla wielu, najczêgrudnia 2011 roku, w Centrum œciej starszych osób.
Gastronomicznym „Locaris”
Niestety, nie wszyscy poprzy ul. Jagielloñskiej 73 obcho- dzielaj¹ to zdanie. Niektórym
dzi³y swoje 45-lecie. Ogrody po- siê wydaje, ¿e dzia³ki to tylko
wsta³y 16 wrzeœnia 1965 roku z zmarnowanie terenu, który
inicjatywy Antoniego £ucki i Fe- mo¿na by przeznaczyæ na inliksa Ziêcika. Obecnie zajmuj¹ westycje. Dzia³kowcy obawiaj¹
powierzchniê 8,40 ha, co stano- siê zmiany Ustawy o Rodzinwi 228 dzia³ek po³o¿onych na nych Ogrodach Dzia³kowych z
styku trzech dzielnic: Bia³o³êki 8 lipca 2005 r.
(do której formalnie nale¿¹),
- Obowi¹zuj¹ca Ustawa zaPragi-Pó³noc i Targówka. Dziel¹ pewnia dzia³kowcom szereg
siê na trzy czêœci:
fundamentalnych praw, dziêki
Ogród 1 – rozci¹gaj¹cy siê którym mog¹ bezpiecznie kood ulicy Annopol do ulicy rzystaæ ze swoich dzia³ekWeneckiej,
mówi prezes Okrêgowego ZaOgród 2 – po³o¿ony miêdzy rz¹du Mazowieckiego PZD,
Gra¿yna Franke.
ulicami Bia³o³êck¹ i Annopol
Te przywileje to m.in. zwolOgród 3 – ograniczony ulicami Weneck¹, Marywilsk¹ i nienia podatkowe, brak op³aty
czynszu, oraz odszkodowania,
Tras¹ Toruñsk¹.

b¹dŸ teren zamienny, jakie w
przypadku likwidacji dzia³ki
obowi¹zane jest daæ dzia³kowcom miasto.
Jest te¿ druga strona medalu. Zgodnie z przepisami ustawy wszystkie ogrody dzia³kowe w Polsce oraz ich u¿ytkownicy musz¹ nale¿eæ do Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców.
W myœl przepisów prawo do
gruntów jest przypisane nie
samym dzia³kowcom, tylko
zwi¹zkowi. Gdy m.in. w³adze
gminne lub wojewódzkie chc¹
zlikwidowaæ ogródek, bo na
przyk³ad zamierzaj¹ tam zbudowaæ drogê, musz¹ uzyskaæ
zgodê Zwi¹zku.
To w³aœnie by³ jeden z g³ównych powodów, dla których
profesor Lech Gardocki, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego, zaskar¿y³ w ubieg³ym roku
ca³¹ ustawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego. W uzasadnieniu argumentowa³, ¿e ustawa nie chroni prawa w³asnoœci samych dzia³kowców, ogranicza je samorz¹dom i Skarbowi Pañstwa oraz „przymusza obywateli do zaspokajania
ich potrzeb w ramach odgórnie tworzonej korporacji o
uprzywilejowanym statusie
prawnym”.
PZD odebra³ zaskar¿enie
ustawy jako zamach na dzia³ki
i sam Zwi¹zek. Chodzi o to, ¿e
dzia³kowcy maj¹ w posiadaniu
bardzo atrakcyjne grunty w
miastach. Stawk¹ w tej walce
s¹ 44 tys. hektarów bardzo
cennej ziemi. PZD bêdzie broni³ Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Dzia³kowych. W obronie

Metamorfozy Bia³o³êki
Wrêczeniem nagród i wyró¿nieñ zakoñczy³a siê 6 grudnia,
w sali konferencyjnej bia³o³êckiego ratusza, 4. edycja konkursu fotograficznego „Metamorfozy Bia³o³êki”.

Bia³o³êka jest dzielnic¹, która dynamicznie siê rozwija. Powstaj¹ nowe osiedla, ulice, sprowadzaj¹ siê nowi mieszkañcy,
ci¹gle siê coœ buduje i zmienia.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu fotograficznego,
organizowanego od 4 lat pod
patronatem burmistrza Jacka
Kaznowskiego, by³y metamorfozy. Zadaniem uczestników konkursu by³o uchwycenie w obiektywie zmian zachodz¹cych w
dzielnicy, pokazanie przeistaczania siê Bia³o³êki z sielskiego przedmieœcia w prê¿n¹, nowoczesn¹ czêœæ miasta.
Na konkurs wp³ynê³o 77 fotografii. Przewa¿a³y zdjêcia,
dokumentuj¹ce realizacje wielkich inwestycji: budowê Mostu
Pó³nocnego, wiaduktu nad Kana³em ¯erañskim, czy wiaduktu kolejowego w P³udach. By³y
te¿ jednak prace pokazuj¹ce
przyrodê – brzeg Wis³y, tereny

zielone i zwierzêta. Niektórym
osobom uda³o siê przedstawiæ
na jednej fotografii zaskakuj¹ce kontrasty. Najbardziej s¹
one widoczne w pracach Wies³awy Wojcieszyñskiej, która
zd¹¿y³a utrwaliæ drewniane
domy stoj¹ce jeszcze niedawno u zbiegu ulicy Modliñskiej i
Obrazkowej. W tle widaæ ju¿
buduj¹ce siê nowoczesne osiedle „Uroczy zak¹tek” i wytyczanie trasy Mostu Pó³nocnego.
Komisja, oceniaj¹ca prace
konkursowe, nie mia³a ³atwego
zadania. Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka we wspó³pracy z serwisem
naszemiasto.pl przygotowa³ te¿
plebiscyt internetowy. Jury postanowi³o przyznaæ 3 nagrody
g³ówne, 7 wyró¿nieñ i 3 wyró¿nienia specjalne dla m³odzie¿y
gimnazjalnej. Laureatami g³ównych nagród zostali:
I miejsce – Jerzy Zborucki za
wszystkie prace,

II miejsce – Tomasz Poczêsny
III miejsce – Wies³awa Wojcieszyñska
Wyró¿nienia otrzymali:
Alicja Tuhy-Romanik za prace: „Idylla”, „Nocna randka na
Tarchominie” oraz „Z³oty most”
Norbert Konarzewski za
„Strefê T-2033”
Jacek Karaszewski za
„Okno przemian”
Marcin Gostkowski za zdjêcie „Tramwaj na Tarchomin”
Piotr Œwiszczorowski za
prace „Moja Bia³o³êka” i „Bia³o³êka czêœæ Warszawy”
Malgorzata Brus za „Wiadukt w P³udach”
Marek Jaroszewicz za
„Przeœwit przysz³oœci”.
Wyró¿nienia specjalne przyznano podopiecznym Agnieszki Do³owy z Gimnazjum nr 123:
Joannie Kunert za pracê
„Stacja Warszawa-P³udy”,
Piotrowi Cyranowi za „Ulicê
Strumykow¹”
oraz £ukaszowi Skrzyñskiemu za „Kwiaty na Bia³o³êce”.
Natomiast publicznoœæ zdecydowa³a, ¿e najlepszym zdjêciem tej edycji konkursu jest
„Pó³nocny zachód” Marka Jaroszewicza. Internauci oddali
na nie 403 g³osy na stronie serwisu naszemiasto.pl.
Najlepsze prace, zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w ratuszu, obecnie
mo¿na ogl¹daæ na lodowisku
w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21.
Joanna Kiwilszo

ustawy zbierane s¹ podpisy w
ca³ej Polsce. Stanowisko PZD
popiera te¿ Miêdzynarodowe
Biuro Ogrodów Dzia³kowych z
siedzib¹ w Luksemburgu, które skupia 15 narodowych
zwi¹zków zrzeszaj¹cych ponad 3 mln dzia³kowców.
Dzia³kowcy licz¹ te¿ na poparcie samorz¹dów. Obecna
na uroczystoœci 45-lecia ROD
„Pelcowizna” radna Rady Warszawy Mariola Rabczon zapewni³a, ¿e docenia pracê
dzia³kowców i rolê ogrodów w
aglomeracji miejskiej. Wydaje
siê, ¿e ta w ka¿dym razie jest
niepodwa¿alna. Wszystkie
czynnoœci wykonywane w
ogrodzie odbywaj¹ siê w bliskim kontakcie z natur¹, niezwykle wa¿nym dla cz³owieka.
W walce o ustawê, czyli walce
o ziemiê i pieni¹dze, nie mo¿na zapomnieæ o ludziach, którzy w ogrodach pracuj¹, i dla
których najwa¿niejszy jest kontakt z natur¹.
Na koniec uroczystoœci 45lecia ROD „Pelcowizna” dla
dzia³kowców wyst¹pi³ zespó³
„Pora na Seniora”, dzia³aj¹cy
przy Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, z inscenizacj¹ ballad Adama Mickiewicza „Romantycznoœæ” i „Pani Twardowska”.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia:
o przyst¹pieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w
zwi¹zku z decyzj¹ Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
z dnia 22.11.2011 r. KOC/6197Ar/10 uchylaj¹c¹ w ca³oœci
zaskar¿on¹ Decyzjê nr 109/CP/2010 z dnia 05.11.2010 r.
ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj¹cego na
kompleksowej budowie ulicy Wspó³czesnej (na odcinku
od ul. Ostródzkiej do mostka na kanale melioracyjnym
wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹) na
dzia³kach nr ew. 48/2, 211, 63/5, 64/25, 64/28, 64/26, 63/8,
64/11, 64/22 w obrêbie 4-16-37 oraz nr ew. 1/148 i 1/72
w obrêbie 4-16-38 w Dzielnicy Bia³o³êka na wniosek
Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez
Piotra Smoczyñskiego z-cê burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoieka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Grafiki Stefana Damskiego
na Z¹bkowskiej
W Caffée Galeria Sztuki przy Z¹bkowskiej 13 mo¿na ogl¹daæ wystawê linorytów
i drzeworytów wieloletniego profesora warszawskiej ASP Stefana Damskiego.

Caffée Galeria Sztuki ju¿ po
raz trzeci udostêpnia swoje
wnêtrze na prezentacjê dzie³
sztuki. Tym razem s¹ to prace
wybitnego grafika, wieloletniego profesora warszawskiej
ASP, Stefana Damskiego.
Stefan Damski (1926-1986)
urodzi³ siê na Pradze. W 1946
roku rozpocz¹³ studia na Wydzia³ Grafiki warszawskiej ASP.
Studiowa³ malarstwo i rysunek
oraz grafikê. Dyplom ze specjalnoœci¹ grafiki ksi¹¿ki uzyska³ w
1951 r. Na Wydziale Grafiki pracowa³ przez 23 lata, a nastêpnie jako docent prowadzi³ pracowniê rysunku na Wydziale
Konserwacji Dzie³ Sztuki.
Bra³ udzia³ w bardzo wielu
wystawach krajowych i zagranicznych oraz konkursach na
wszystkich kontynentach.
Uprawia³ ró¿ne techniki, ale
najczêœciej pos³ugiwa³ siê
technikami metalowymi, poniewa¿ po wojnie warszawska

akademia stworzy³a w³asn¹
szko³ê, w której królowa³a
akwaforta z akwatint¹, docinana such¹ ig³¹. Do najwa¿niejszych cyklów graficznych artysty nale¿¹ Warszawa (19521970), Dworce warszawskie
(1957-1958), cykl animalistyczny (warszawskie ZOO,
1960-1963), Przemys³ (19641965), Ludzie i maszyny
(1965-1969), Wspó³czesne
maszyny (1968-1970), Œwiat
techniki (1972), Mazowsze
(1974) i Strachy (1976-1977).
W swojej sztuce opiewa³
czêsto warszawsk¹ Pragê.
Jego pejza¿e miejskie pokazuj¹ narodziny nowej Pragi,
nowe osiedla mieszkaniowe,
nowe rozwi¹zania komunikacyjne, jakich nie by³o przed
1945 rokiem. Jak mówi¹ znawcy twórczoœci Damskiego, jest
w nich obraz odbudowuj¹cej
siê dzielnicy, duma z osi¹gniêæ
techniki, ale tak¿e lêk przed

niepos³uszeñstwem maszyny,
przed inwazj¹ rusztowañ, sieci¹ instalacji. A tak¿e œwiadomoœæ, ¿e Praga jest ci¹gle dla
warszawiaków l¹dem nieodkrytym, trochê niebezpiecznym, tajemniczym miejscem
po drugiej stronie Wis³y…
Wystawa w Caffée Galeria
Sztuki prezentuje linoryty z
cyklu „Strachy polne” oraz 77
rêcznie kolorowanych przez
artystê linorytów i drzeworytów
z lat 50. i 60. o tematyce bo¿onarodzeniowej. Czêœæ z tych
ostatnich przedstawia widoki
Warszawy (Koœció³ œw. Anny,
Stare Miasto, Wilanów), a
czêœæ - ludowe zwyczaje zwi¹zane ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Wystawa, która potrwa do koñca roku, jest o tyle
oryginalna, ¿e ka¿da z prac
jest niepowtarzalna, to znaczy
wykonana jest tylko w jednym
egzemplarzu.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowany przez
p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿ony dnia 16 listopada
2011 r. i uzupe³niony dnia 2 grudnia 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na modernizacji sieci SN i budowie
stacji transformatorowej zastêpuj¹cej st. 4270, na dz. nr ew.
55, 54, 53, 51, 113, 52, 1, 2, 3, 4, 5/4, 6, 8/1, 8/3, 10/1,
20, 9/4 z obrêbu 4-16-14; 49, 51 z obrêbu 4-16-07; 48/12,
48/4, 46/16, 45/17, 45/21, 44/15, 45/18, 45/2, 44/7, 44/8,
40/25, 40/26, 40/24, 40/28 z obrêbu 4-16-06, przy ul.
Wojdyñskiej, Mañkowskiej, Misia Uszatka na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Okrutne œwiêta
Nie lubiê œwi¹t. Nie potrafiê siê nimi cieszyæ, maj¹c œwiadomoœæ, w jakich mêczarniach strac¹ ¿ycie miliony zwierz¹t, które z ich okazji trafi¹ na talerze. Czujê fa³sz z powodu rozdŸwiêku pomiêdzy œwi¹teczn¹ ide¹ a praktyk¹. I
ogromny smutek, ¿e straciliœmy zdolnoœæ wspó³odczuwania z innymi boskimi stworzeniami.
Na sklepowej ladzie plastiko- ¿eby siê nie dusi³y. Te na spowe skrzynki, a¿urowe. Szamoc¹ dzie ju¿ siê nie ruszaj¹. W niesiê w nich jeszcze ¿ywe karpie. których skrzynkach ryby s¹
Rzucaj¹ siê w szoku po wyci¹- poranione, le¿¹ w ka³u¿y swogniêciu z wody, szeroko, roz- jej krwi. Krew jest czerwona.
paczliwie rozwieraj¹ pyszczki. Jak u innych zwierz¹t. Jak naAle nikt nie s³yszy ich krzyku. sza, ludzka.
Klienci wychodz¹ ze sklepu
Nikt nie widzi ich bólu i udrêki.
Dusz¹ siê na oczach obo- z rybami rzucaj¹cymi siê w plajêtnych klientów. Dusz¹ siê, stikowych workach. Zalewa
bo mog¹ oddychaæ jedynie w mnie ¿al i gniew. Dopadam
swojego s¹siada i pytam, dlawodzie.
Klienci pokazuj¹ ryby palca- czego mêczy to biedne stwomi, przebieraj¹ w nich. Te wy- rzenie w siatce. Patrzy na mnie
brane s¹ wa¿one i pakowane zaskoczony i nie rozumie. A ja
do plastikowych toreb, bez nie rozumiem, jak mo¿na œwiêwody. Jak kartofle, nie jak ¿ywe towaæ cud narodzin Pana Jeistoty. Droga klienta do domu zusa, który jest mi³oœci¹ i doto dla nich dalsza czêœæ drogi broci¹, zadaj¹c ból i cierpienie.
S¹siad ma psa i pewnie,
przez mêkê, powolne umieragdyby go spytaæ, powie, ¿e lubi
nie w cierpieniu.
Te, których klienci nie kupili, zwierzêta. Czy karpie nie s¹
zwierzêtami? Nale¿¹ do krêpozosta³y w skrzynkach na lagowców, które chroni Ustawa
dzie i cicho konaj¹. Nikt nie poo ochronie zwierz¹t. Wed³ug jej
myœli, ¿eby prze³o¿yæ je z poprzepisów mamy obowi¹zek
wrotem do wanny z wod¹,
traktowaæ je humanitarnie, czyli
zapewniæ w³aœciwe warunki bytowania, zgodnie z potrzebami
gatunku. Wygl¹da na to, ¿e
podczas œwi¹tecznych przygotowañ zbiorowo, na wielk¹ skalê pope³niane jest przestêpstwo
niu ognia, przedstawia coœ, cze- znêcania siê nad zwierzêtami.
go ju¿ nie ma, w rzeczywistoœci –
Powiecie, ¿e karp na wigilijhale fabryczne zosta³y ju¿ roze- nym stole to „œwiêta” tradycja?
brane, i w naszej pamiêci. Obrazy poprzez niszcz¹ce dzia³anie
p³omieni sta³y siê ledwo widocznymi œladami po dawnych zdarzeniach. Tak jak obrazy w naszej
pamiêci - zmieniaj¹ swoj¹ strukturê, zniekszta³caj¹ siê, rozpadaj¹, a z czasem znikaj¹. Powstaje jakaœ gmatwanina linii, plam,
wœród których czasem widaæ jakiœ
b³ysk – okruch przypomnienia.
Drugi cykl jest bardzo malarski. Obrazuje sytuacjê jak ze snu
czy dziwnego, surrealistycznego
filmu, a mo¿e to marzenie? Fotografie przedstawiaj¹ m³odego
ch³opaka œpi¹cego w lesie lub w
ogrodzie, np. na nas³onecznionej polanie. Œwiat³o sprawia, ¿e
barwy, zw³aszcza zieleñ, s¹
ostre, wrêcz nierealne.
- W tym cyklu chcia³am odnieœæ siê do poczucia czegoœ widzianego, np. w kinie czy na ulicy – wyjaœnia artystka. – Spotykamy jak¹œ osobê, wydaje nam
siê, ¿e gdzieœ j¹ widzieliœmy, ale
to nie jest do koñca jasne. Ten
cykl to taka fa³szywa opowieœæ,
zmyœlona historia, która mo¿e
siê wydarzy³a, a mo¿e wydarzy³a siê komuœ innemu.
Okaza³o siê, ¿e z tych z³udnych
skojarzeñ, fa³szywych wspomnieñ
mo¿na wyczarowaæ piêkne obrazy, przypominaj¹ce trochê malarskie dokonania abstrakcjonistów
amerykañskich. Na wystawie mo¿emy obejrzeæ równie¿ dwie instalacje malarskie, w których autorka wykorzysta³a rodzinne fotografie. Poprzez zastosowanie kilku
form równoczeœnie, sprawiaj¹
wra¿enie nat³oku myœli, czy wrêcz
„wybuchu” wspomnieñ.
Fotografie Ewy Doroszenko,
zaprezentowane w Galerii 81o
to interesuj¹ca próba wizualizacji jednego z aspektów ludzkiej pamiêci – procesu zapominania. Wystawa czynna bêdzie do 6 stycznia 2012 roku.
Joanna Kiwilszo

Fa³szywe wspomnienia
Pamiêæ, która zawodzi, zniekszta³cone wspomnienia
s¹ tematem eksperymentalnych fotografii Ewy Doroszenko,
zaprezentowanych w niedawno otwartej praskiej Galerii 81o.

10 grudnia w Galerii 81o przy
ul. K³opotowskiego 38 odby³ siê
wernisa¿ wystawy fotografii
Ewy Doroszenko pt. Fa³szywe
wspomnienia. Inspiracj¹ dla
artystki by³y stany ludzkiej pamiêci, a szczególnie pewne
pamiêciowe z³udzenia.
Zmyœlone historie mog¹ wydawaæ siê na tyle realne, ¿e jesteœmy w stanie bezwarunkowo w
nie uwierzyæ. Rozpoznaj¹c w fotografiach pewne zdarzenia, czêsto mamy poczucie czegoœ znanego. Nie mo¿emy sobie jednak
przypomnieæ, sk¹d znamy przedstawion¹ opowieœæ, gdzie i kiedy
mia³a ona miejsce. Silne i sugestywne doznanie fa³szywej znajomoœci, uczucie „deja vu”, potrafi
nami zaw³adn¹æ w najmniej oczekiwanym momencie. Na podstawie ledwie wyczuwalnych wskazówek konstruujemy zdarzenia „z
przesz³oœci” wraz z ich t³em w czasie i przestrzeni. Jednak sytuacje
te, choæ wydaj¹ siê znane, w rzeczywistoœci mog¹ okazaæ siê jedynie podobne do tych realnych.
Eksperymentalne fotografie
oraz instalacje Ewy Doroszenko, prezentowane podczas wystawy, staraj¹ siê pokazaæ w³aœnie takie stany naszego umys³u. Ukazuj¹ momenty, w których samoistnie dokonuj¹ siê

nieodwracalne przeobra¿enia
zapamiêtanych zdarzeñ. Materia obrazu - wizja - zostaje na
zawsze zdeformowana.
Ewa Doroszenko zajmuje siê
fotografi¹, malarstwem, instalacj¹
oraz ilustracj¹. Jest absolwentk¹
malarstwa oraz doktorantk¹ na
Wydziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Na swoim koncie ma kilkanaœcie wystaw indywidualnych
Ponadto prezentowa³a swoje prace na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granic¹ oraz
bra³a udzia³ w projektach intermedialnych. Jest autork¹ ilustracji do
ksi¹¿ki pt. „Dziewczyñskie bajki
na dobranoc”.
Na wystawie w Galerii 81o
zaprezentowa³a dwa cykle fotografii wykonanych w autorskiej
technice, bazuj¹cej na dzia³aniach destrukcyjnych oraz dwie
instalacje malarskie z wykorzystaniem zdjêæ.
- Negatywy lub same fotografie wystawiam na dzia³anie ró¿nych czynników destrukcyjnych,
takich jak kurz, wilgoæ, pleœñ czy
p³omienie – mówi Ewa Doroszenko. – W konsekwencji daje
to bardzo twórcze efekty.
Pierwszy cykl fotografii wykonanych w przestrzeniach postindustrialnych, poddanych dzia³a-

Mo¿e, ale to nie znaczy, ¿e
przed zjedzeniem mamy prawo go mêczyæ.
W grudniu ubieg³ego roku
odwiedzi³am trzy sklepy sprzedaj¹ce ¿ywe karpie: Sam Bielañski, Leclerc na Ursynowie i
Carrefour w Arkadii. W ka¿dym
z nich warunki ich przetrzymywania i sprzeda¿y by³y z³e, podobnie jak we wszystkich innych sklepach, które nie s¹ do
tego przystosowane. W wannach panowa³o ogromne zagêszczenie, co skutkowa³o
zbyt ma³¹ iloœci¹ tlenu potrzebnego rybom do oddychania. W
wodzie unosi³o siê wiele martwych karpi. ¯ywe po wyjêciu
z wanien trzymane by³y w
skrzynkach bez wody, co powodowa³o ich duszenie siê.
Wielokrotnie by³y upuszczane
na posadzkê i podnoszone za
skrzela (to tak, jak by podnieœæ
cz³owieka za nos). W koñcu
wrzucano je, czêsto po kilka,
do foliowych siatek. Horror!
Od dwóch lat postêpowanie
z ¿ywymi rybami bêd¹cymi
przedmiotem sprzeda¿y detalicznej reguluj¹ wytyczne
G³ównego Lekarza Weterynarii. Zgodnie z nimi sposób ich
trzymania i pakowania powinien uwzglêdniaæ dobrostan
zwierz¹t oraz wykluczaæ nara¿anie ich na zbêdne cierpienie.
Sprzedawca nie ma prawa pakowaæ ¿ywych ryb do plastikowych siatek bez wody, a klienci nie maj¹ prawa w ten sposób transportowaæ ich do
domu.
Jeœli podczas œwi¹t jesteœcie konsumentami karpi, postarajcie siê, by niepotrzebnie
przez was nie cierpia³y. Gdy
koniecznie chcecie dostarczyæ

do domu ¿yw¹ rybê, powinna
byæ ona „spakowana” do pojemnika z wod¹, na tyle du¿ego, by mog³a zachowaæ w nim
naturaln¹ pozycjê cia³a. Wody
powinno byæ tyle, by ryba mog³a swobodnie oddychaæ zawartym w niej tlenem. WyobraŸcie sobie jednak, ¿e
¿ywego karpia w waszym
domu ktoœ bêdzie musia³ zabiæ, a zapewne nikt z domowników nie jest do tego przeszkolony. Najlepiej wiêc poprosiæ przy zakupie o zabicie ryby
na miejscu.
Nie lubiê œwi¹t. Mam jednak
nadziejê, ¿e kiedyœ nadejdzie
taki naprawdê œwi¹teczny czas,
kiedy us³yszymy g³os zwierz¹t
i zrozumiemy ich mowê. Dostrze¿emy w nich istoty godne
szacunku i wspó³czucia. Kiedy
na naszych, nie tylko œwi¹tecznych, sto³ach nie bêdzie potraw
okupionych strachem i bólem.
Tego w³aœnie ¿yczê sobie i
wszystkim czytelnikom z okazji zbli¿aj¹cego siê Bo¿ego
Narodzenia.
Renata Markowska
Fundacja Noga w £apê
www.nogawlape.org
P.S. W listopadzie br. Prokurator Generalny RP wystosowa³ pismo do wszystkich
prokuratur w kraju, zalecaj¹c
powa¿ne traktowanie doniesieñ o niew³aœciwym traktowaniu karpi podczas ich sprzeda¿y. W ww. dokumencie
przetrzymywanie bez wody i
pakowanie ¿ywych ryb do foliowych siatek jest wyraŸnie
okreœlone jako znêcanie siê
nad karpiami, które podlega
œciganiu z mocy Ustawy o
ochronie zwierz¹t.
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI 609-631-186
ANGIELSKI, doœwiadczony
lektor, d³ugi sta¿ nauczania,
Tarchomin, 22 676-73-65
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LEKCJE keyboard, fortepian
502-935-459, 22 670-31-89
SZKO£A MUZYCZNA CASIO
- Tarchomin, Gitara, Akordeon,
Keyboard, Flet, tel. 511 486 484
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AAA PRZEPROWADZKI sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
BIURO Rachunkowe „mc2”
oferuje pe³en zakres us³ug
ksiêgowo-kadrowych: KPiR,
ksiêgi handlowe, rycza³t, kadry
i p³ace, VAT, PIT-y roczne,
ulga budowlana, ksiêgowoœæ
internetowa, 604-256-881
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, monta¿,
konserwacja, 691-878-437

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
KONFEKCJA damska,
sprzeda¿ detaliczna,
poprawki krawieckie, ul.
Szanajcy 14/6 róg Skoczylasa,
www.skoczylasa.pl
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa, tel. 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA pralek, zmywarek
22 679-00-57, 501-587-257
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEGRYWANIE VHS na
DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy ponownie
zawiadamia strony postêpowania o zmianie zakresu
inwestycji:
wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z³o¿onego przez RWE STOEN OPERATOR SP. Z 0.0.
z siedzib¹ przy ul. Piêknej 46 w Warszawie z dnia
14 paŸdziernika 2011 r. w sprawie inwestycji polegaj¹cej
na budowle:
• wolnostoj¹cej dwutransformatorowej stacji 15/0,4 kv na
dz. ew. nr 28/16 z obrêbu 4-03-08
• z³¹cza kablowego SN na dzia³ce ew. nr 1 z obrêbu
4-03-23 oraz
• sieci elektroenergetycznej SN o d³ugoœci ok. 1100 m
pomiêdzy istniej¹c¹ a projektowan¹ stacj¹ dwutransformatorow¹ na dzia³kach 20/2, 18/1, 18/2, 18/3, 28/18,
28/17, 28/8, 32, 45/2, 46, 47, 48, 49 z obrêbu 4-03-08,
na dzia³kach ew. nr 44/1, 44/2, 35/2, 35/3, 35/4, 44/5, 44/6,
46, 49, 51, 54, 57, 58, 59, 7, 1, 69 z obrêbu 4-03-23 oraz
na dzia³kach ew. nr 12/1, 1, 2/1, 3, 4/1, 6/1, 7/1, 10/1, 46/1,
10/2 z obrêbu 4-06-31
w rejonie ulicy Porajów, ul. Œwiderskiej oraz Trasy Mostu
Pó³nocnego na terenie Dzielnicy Bia³o³êka na skutek
zmiany powy¿szego wniosku w dniu 6 grudnia 2011 roku
polegaj¹cej na zawê¿eniu inwestycji i wykreœleniu z wniosku
dzia³ki ewidencyjnej nr 46/1 z obrêbu 4-06-31.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu w Biurze
Obs³ugi Mieszkañców.
W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy (ul. Modliñska 197,
pok. 307) mo¿na zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹
w godzinach przyjêæ interesantów.
Przyjêcia interesantów w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, bezpoœrednio
(pokój 307) i telefonicznie (22-51-03-198): poniedzia³ki
w godz. 10:00-16:00 i czwartki 13:00-16:00.

ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki
22 677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
SZCZENIÊTA rodowodowe
TOSA INU 668-200-073

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

Magia Œwi¹t
Proszê Szanownych Pañstwa. Za chwilê Wigilia.
Szczególne œwiêto, które ma
zbli¿aæ rodzinê. Jestem za.
Jeden kosztowny wieczór, który przyci¹ga nas wokó³ ubranego iglaka i sto³u pe³nego
jad³a.
Nie rozumiem teraŸniejszego sensu wycinki drzewostanu i nie rozumiem tzw. magii
tych œwi¹t. Nie rozumiem, dla-

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
osoby fizycznej z³o¿ony dnia 24 listopada 2011 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
kana³u ogólnosp³awnego na dz. nr ew. 2/3 z obrêbu
4-01-07, w ul. Odkrytej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

czego akurat 24 grudnia mamy
byæ dla siebie mili i serdeczni i
mamy obowi¹zek dawaæ sobie
prezenty, a np. 27 ju¿ nie.
Chcia³bym Szanownym
Pañstwu podpowiedzieæ, ¿e
œwiêta s¹ ca³y rok. ¯e rodzina
i zwierzaki egzystuj¹ 365 dni.
¯e nie ma nic cenniejszego,
jak móc pomóc s³abszemu w
ka¿dej chwili.
Z ¿yæ, które odesz³y, wspomnê ¿ycie Marka Skolarskiego, autora tekstów grupy Vox.
Naszej pop wizytówki, któr¹
swego czasu nuci³ ka¿dy, kto
us³ysza³, ¿e w oczach ma dwa
nieba i szczêœliwej drogi ju¿
czas
Z ¿yæ, które dziœ daj¹ dobry
przyk³ad, wspomnê Filipa
£obodziñskiego i wszystkich
wokó³ klubu Gaja.

W 1987 roku zaczê³o siê od
prostego has³a – chroñmy nasz¹
przyrodê. Dziœ, w 2011 roku,
miejmy œwiadomoœæ, aby nie porzucaæ zwierz¹t, ale dawaæ im
schronienie i wspomóc schroniska. Skoro mamy zjeœæ miêso
karpia, pozwólmy, aby zwierzak
dokona³ ¿ywota szybko, przed
w³o¿eniem do siatki i nie dusi³
siê godzinami i nie przera¿a³ w
wannie. Niech wigilijny op³atek
chlubi siê w tym roku biel¹, a nie
czerwieni¹ cudzego kosztu.
¯yczê Wam Œwi¹t uczciwych moralnie.

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

plac Hallera 9

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

Kto przygarnie Pepê?
Pepa jest oko³o 6-miesiêczn¹ pann¹, która dziêki pomocy
wielu osób zosta³a zabrana w z³ym stanie z Rumunii i przyjecha³a do nas do Warszawy, by zawalczyæ o lepsze ¿ycie. Jest
teraz w domu tymczasowym i czuje siê wybornie. Jest œredniego wzrostu, drobna i œliczna: czekoladowa w be¿owe plamki,
ma br¹zowy nosek i bursztynowe oczka. Szukamy jej odpowiedzialnego opiekuna, który zrozumie, ¿e adoptuje nie tylko
wyj¹tkowo ³adnego psa i z wyj¹tkow¹ histori¹, ale te¿ wyj¹tkowego urwisa. I ¿ar³oka, wiêc cierpliwoœci¹ trzeba leczyæ jej
nieokrzesanie i zach³annoœæ w jedzeniu. Jak by³a malutka to
musia³a g³odowaæ, bo rzuca siê na jedzenie, podkrada i poch³ania dos³ownie wszystko: od mandarynki, przez liœcie kapusty po stary, surowy seler.
Jest bardzo kontaktowa, aktywna, radosna, ale te¿ pos³uszna. Bardzo lubi inne zwierzêta. Zachowuje ju¿ czystoœæ
w domu. Ca³a historia Pepy na
stronie Fundacji Noga w £apê
www.nogawlape.org
Kontakt w sprawie adopcji:
Magda 512 922 167
Renata 888 066 402

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Grzegorza
Miakotê, z³o¿ony dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej
œredniego ciœnienia dn 40 o d³ugoœci 95,0m na czêœci
dzia³ek nr ew. 8/1, 101 4/9 z obrêbu 4-02-16 po³o¿onych
w ulicy „Bez nazwy” w³¹czonej do ul. £¹kowej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez p. Grzegorza
Miakotê, z³o¿ony dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej œredniego
ciœnienia na dzia³kach nr ew. 1 z obrêbu 4-17-06, dz. nr
ew. 41/2, 41/1, 40/4, 32/2 z obrêbu 4-17-01 po³o¿onych
w rejonie ul. Zagrodeckiej i ul. Brzeziñskiej na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Bud¿et miasta na rok 2012:
dla Pragi tylko metro

Bud¿et 2012 - urzêdnicy
popuszczaj¹ pasa

Od dziesi¹tej rano do pierwszej w
nocy trwa³a ostatnia sesja Rady Warszawy. I pewnie ci¹gnê³aby siê jeszcze d³u¿ej, gdyby nie opór radnych
PiS i SLD, którym nie spodoba³o siê,
¿e pod os³on¹ nocy Platforma Obywatelska próbuje pewne rzeczy przeforsowaæ na szybko, z pominiêciem
merytorycznej dyskusji. Tym bardziej,
¿e porz¹dek obrad sesji by³ a¿ do
przesady wype³niony punktami, które wymaga³y wiêkszej debaty.
Zaczê³o siê od nowelizacji tegorocznego bud¿etu, spowodowanej jednak nie
brakiem pieniêdzy, ale zbyt ma³ym wydatkowaniem posiadanych. Okaza³o siê,
¿e ratusz nie zdo³a³ wydaæ prawie 750
milionów z³otych z 3,3 miliarda przeznaczonych na inwestycje w 2011 roku! A¿
300 milionów z³otych nie zosta³o wyko-

rzystane z funduszy unijnych, w pozyskiwaniu których Warszawa do tej pory
raczej przodowa³a. W³adze miasta raczej
siê tym nie przejê³y i zaproponowa³y, aby
nie wydane œrodki… po¿yczyæ do bud¿etu pañstwa, bo poprosi³ o to minister
finansów Jacek Rostowski. Na szczêœcie
ponoæ tylko do stycznia.
Wiêksza debata odby³a siê przy omawianiu bud¿etu Warszawy na 2012 rok,
choæ w tej kadencji dyskusje te i tak w
wiêkszoœci s¹ bezprzedmiotowe. Platforma Obywatelska ma bowiem w Radzie
Miasta samodzieln¹ wiêkszoœæ i korzysta z tego bezwzglêdnie, ignoruj¹c wszelkie wnioski i g³osy opozycji. Nawet te
jak najbardziej s³uszne i merytoryczne.
Klub radnych Platformy Obywatelskiej
sta³ siê w tej kadencji sprawn¹ maszynk¹
do przeg³osowywania wszystkich projek-

tów przygotowywanych przez ratusz, nawet tych, które bezpoœrednio uderzaj¹
w mieszkañców stolicy. Tak by³o i tym
razem. Radni PO zlekcewa¿yli g³osy i
wnioski opozycji i przyjêli bud¿et Warszawy na 2012 roku w kszta³cie zaproponowanym przez Pani¹ Prezydent. Teoretycznie nie wygl¹da on Ÿle, bo zak³ada zwiêkszenie dochodów miasta i taki
sam jak dotychczas wysoki poziom wydatków na inwestycje. Ale z drugiej strony nie wiadomo, sk¹d te wiêksze dochody w rzeczywistoœci maj¹ byæ, bo za³o¿one wiêksze wp³ywy z podatków s¹ co
najmniej wysoce w¹tpliwe. Rozczarowaæ
te¿ mog¹ same inwestycje, bo lwi¹ czêœæ
przeznaczonych na nie pieniêdzy po¿era budowa II linii metra. Na prawobrze¿n¹ Warszawê przeznaczono œrodki tylko na dokoñczenie trwaj¹cych in-

Prosto z mostu

¯yczenia z krainy u³udy
Miasto sto³eczne Warszawa kupi³o
ostatnio bony Skarbu Pañstwa na kwotê
550 mln z³. Mo¿na napisaæ, nieco upraszczaj¹c, ¿e wiceprzewodnicz¹ca PO naszym kosztem pomog³a przewodnicz¹cemu PO. Czy mo¿na napisaæ, ¿e zabra³a ka¿demu mieszkañcowi Warszawy z
kieszeni te oko³o 320 z³? Nie, gdy¿ pieni¹dze zostan¹ miastu zwrócone na pocz¹tku 2012 r. Jaki jest zatem sens tej
wirtualnej operacji? W realnych finansach nie zmienia siê przecie¿ nic.
Korzyœæ dla Tuska jest taka, ¿e przed
koñcem roku rz¹d uzyska dodatkowe
pieni¹dze, nie zwiêkszaj¹c d³ugu publicznego. To kolejny trik s³u¿¹cy utrzymaniu
wskaŸnika zad³u¿enia publicznego na poziomie ni¿szym ni¿ realny. Poprzez ten
wskaŸnik rz¹d jest oceniany przez Uniê
Europejsk¹, przez agencje ratingowe, ale
przede wszystkim przez ustawê o finansach publicznych - powy¿ej zad³u¿enia
wynosz¹cego 55 procent PKB ustawa nakazuje wszcz¹æ, doœæ restrykcyjn¹ dla
rz¹du, procedurê sanacyjn¹. Dziêki jednak takim trikom i dziêki dokonanej
przez PO - na wszelki wypadek - zmianie prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, d³ug publiczny Polski obliczony
przez GUS za 2010 r. wyniós³ formalnie
tylko 54,9 procent PKB. Za 2011 r. wyjdzie zapewne 54,99 procent.

Korzyœæ dla wiceprzewodnicz¹cej PO
jest zaœ taka, ¿e transakcja znacz¹co poprawi wykonanie bud¿etu miasta w 2011
r. Hanna Gronkiewicz-Waltz ma bowiem
z wykonaniem bud¿etu k³opoty. Nie jest
prawd¹, ¿e nak³ady na inwestycje
zmniejszy³y siê w Warszawie z powodu
kryzysu. Pieni¹dze na inwestycje zaplanowane w bud¿ecie po prostu nie zosta³y w ca³oœci wydane. Zosta³o 750 mln z³.
Oczywiœcie, wstyd siê przyznaæ, ¿e nie
umie siê wydaæ pieniêdzy, w dodatku
uzyskanych z kontrowersyjnej sprzeda¿y SPEC, lepiej ukryæ nadmiar pieniêdzy
poprzez zakup bonów.
To nie kreatywna ksiêgowoœæ, to kraina u³udy. Warszawski most œrednicowy,
którego nie zd¹¿ono odremontowaæ
przed Euro 2012, obito p³acht¹ z wymalowan¹ na niej odnowion¹ konstrukcj¹
mostu. Most wy³adnia³ dziêki temu do
tego stopnia, ¿e jeden z browarów wywiesi³ na nim swoj¹ reklamê.
Warszawiacy wreszcie zrozumieli,
czego mog¹ oczekiwaæ od w³adzy.
Mieszkañcy jednej z kamienic przy
Marsza³kowskiej, nie mog¹c doczekaæ
siê na remont widocznej z ich okien
odrapanej œciany, na w³asny koszt zas³onili œcianê p³acht¹ z wymalowan¹ na
niej odnowion¹ fasad¹. I ju¿ maj¹
³adny widok.

westycji, czyli modernizacjê ci¹gu ulic
Marsa - ¯o³nierska, budowê trasy Mostu
Pó³nocnego, 22 mln z³ na budowê linii
tramwajowej na Tarchomin, 25 milionów
z³otych na budowê Muzeum Pragi i 10
mln z³ na budowê bramy przeciwpowodziowej w Porcie Praskim. O budowie ju¿
dawno zaplanowanych i obiecywanych
przez Hannê Gronkiewicz-Waltz tras
Mostu Œwiêtokrzyskiego i Tysi¹clecia pra¿anie mog¹ zapomnieæ. Na wszystkie pytania w tej sprawie Pani Prezydent odpowiada, ¿e przecie¿ mieszkañcy Pragi
bêd¹ mieæ… metro. Na szczêœcie, rzutem na taœmê znalaz³y siê dodatkowe
œrodki w wysokoœci kilkudziesiêciu milionów na remont praskich kamienic, bo
w przeciwnym razie niektórzy pra¿anie
musieliby siê chyba przeprowadziæ do
budowanych przez Hannê GronkiewiczWaltz stacji metra.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Widmo kr¹¿y nad Warszaw¹
- widmo liberalizmu
Z miasta, które tak nam w oczach
piêknieje, ¿yczê wszystkim powrotu
do rzeczywistoœci. Do prawdy Bo¿ego
Narodzenia, do radoœci p³yn¹cej z
prawdy - w ¿yciu publicznym, i w ¿yciu
prywatnym.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ostatni w tym roku felieton mia³em
zamiar poœwiêciæ zagadnieniom œwi¹tecznym, jednak¿e sprawa wykupu
mieszkañ z racji wagi i czêstych interwencji mieszkañców wywo³uje coraz wiêcej emocji, wiêc nie mo¿e byæ przeze
mnie niezauwa¿ona. Od pewnego czasu w œrodowisku samorz¹dowym zaczê³y kr¹¿yæ pog³oski o planowanych znacz¹cych zmianach w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. Dziœ sta³y siê faktem. Koñczy siê
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Œwi¹teczne ¿yczenia
Warszawie. Wielokrotnie ju¿ pisa³em o
dwóch mo¿liwych scenariuszach: m¹drego rozwoju i stagnacji. M¹dry rozwój to
ograniczanie kosztów i inwestowanie.
Kiedy inne miasta tn¹ inwestycje, Warszawa oczywiœcie zaciska pasa i co wa¿ne - rozwija infrastrukturê. W czasach
kryzysu buduje siê taniej, ceny s¹ ni¿sze. To dwa czynniki, które spowoduj¹,
¿e z kryzysu wyjdziemy jako miasto
wzmocnieni. Mieszkañcy bêd¹ mogli korzystaæ z nowoczesnej infrastruktury,
która zosta³a zbudowana taniej. Inwestorzy rozwijaj¹cy firmy czêœciej bêd¹ inwestowaæ w Warszawie, daj¹c miejsca
pracy i p³ac¹c podatki.
Mam okazjê do spotkania z Pañstwem
tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
Chcia³bym przy tej okazji wspomnieæ o
wspania³ej inicjatywie, która odby³a siê
na Bia³o³êce z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej. Zbigniew Madziar,
Anna Majchrzak, Marcin Korowaj, Monika Drojewska, Mariusz Wajszczak koor-

cenie na „archiwizacjê dokumentów” w
tym samym urzêdzie dzielnicy wyceniono na 15 000 z³. Nic, tylko kosiæ szmal,
ale chyba trzeba siê wczeœniej zapisaæ do
Partii. Oczywiœcie, jedynej s³usznej.
Radny jedynej s³usznej partii dzia³a³
w Komisji ds. Euro 2012. I wygra³ przetarg na wykoñczenie Stadionu Narodowego. O tym dziwnym przypadku napisa³a pewna gazeta. Raz. Na czwartej
stronie. Na pierwszej pisa³a o tym, ¿e ja
nie dajê wyrzuciæ siê z pracy za wyznawane pogl¹dy. Skandal.
Weso³ych Œwi¹t!
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem
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Bud¿et Warszawy zosta³ przyjêty na
ostatniej sesji przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Jak wa¿ny bêdzie 2012 rok,
nie trzeba nikogo przekonywaæ. Bêdziemy miastem-gospodarzem w Mistrzostwach Europy w Pi³ce No¿nej EURO
2012, do u¿ytku zostanie oddany Most
Pó³nocny, bêdziemy budowali II liniê metra i kolejne stacje. Nie jest to bud¿et
rekordowy, ale zrównowa¿ony. Ciê¿ko
bowiem o bicie kolejnych rekordów w obliczu kryzysu, który rozlewaj¹c siê z po³udnia Europy na pó³noc, puka ju¿ do
drzwi naszych zachodnich s¹siadów. Kiedy wokó³ burza, dobry gospodarz umacnia swoje gospodarstwo. M¹dre zarz¹dzanie mo¿e obróciæ zagro¿enie w szansê. Kiedy samochód wpada w poœlizg na
zakrêcie, dobry kierowca umiejêtnie
manewruje kierownic¹ i lekko dodaje
gazu, ¿eby z³apaæ przyczepnoœæ. Wciœniêcie hamulca to gwarancja wypadku i
twardego l¹dowania w rowie. Podobn¹
taktykê trzeba podj¹æ i podejmujemy w

Nawet telewizja publiczna pokaza³a
wybuch Hanny Gronkiewicz-Waltz, która krzycza³a na mnie z mównicy podczas
bud¿etowej sesji Rady m.st. Warszawy.
Co tak rozsierdzi³o Pani¹ Prezydent?
Przypomnienie, ¿e na pensje dla
urzêdników ZGN wydaje wiêcej ni¿ na
remonty praskich kamienic. W roku
2012 Ratusz planuje wydaæ 9 mln z³ na
remonty kamienic i lokali komunalnych
na Pradze Pó³noc. Tymczasem samo
utrzymanie praskiego Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami poch³onie... ponad 17 mln! Z tego ponad 10
mln z³ to same pensje urzêdnicze.
Tak pasie siê platformerska biurokracja. Wydatki na utrzymanie sto³ecznego
Ratusza pierwszy raz w historii przekrocz¹ miliard z³otych. Ale czemu siê
dziwiæ, skoro œredni przychód urzêdnika zatrudnionego np. w urzêdzie dzielnicy Wawer to ponad 7 500 z³ miesiêcznie. Ka¿dy chcia³by tyle zarabiaæ. St¹d
chêtnych krewnych i znajomych z „Pêdz¹cego królika” nie brakuje.
ZGN, który zatrudnia ponad 70 osób,
w rok jest w stanie wyremontowaæ 26
mieszkañ. Ka¿de za ponad 50 tys. z³. A
osoba zatrudniona w wawerskim urzêdzie dzielnicy do wype³niania druków ZUS
zarobi 10 000 z³. Mo¿e ktoœ z Pañstwa
reflektuje na tak¹ posadê? Bo umowê zle-

dynowali akcjê „Zaradny Miko³aj”. Do po³owy grudnia zbierane by³y artyku³y spo¿ywcze, s³odycze, œrodki czystoœci i s³odkoœci dla potrzebuj¹cych rodzin na Bia³o³êce, które wytypowa³ Bia³o³êcki Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Wynik akcji przekroczy³ najœmielsze oczekiwania. Mieszkañcy Bia³o³êki chêtnie dzielili siê z ubogimi. Taka pomoc w okresie przedœwi¹tecznym jest nieoceniona. Chcia³bym serdecznie pogratulowaæ organizatorom, to
wielki dar serca.
Czêsto ³atwiej nam pomagaæ innym ni¿
skupiæ siê na sprawach naszych najbli¿szych. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, to jednak najlepszy czas, aby zasypaæ podzia³y
i zniszczyæ bariery, które czêsto powstaj¹
bez niczyjej winy, to ¿ycie czêsto pisze z³y
scenariusz. Dzielenie siê op³atkiem ma
g³êboki sens nie tylko religijny, ale i ludzki. Spotkajmy siê w te œwiêta z ca³¹ rodzin¹, podzielmy siê op³atkiem i przemyœlmy ¿yczenia, nie recytujmy „Wszystkiego najlepszego…”. Zastanówmy siê

10 sekund – przecie¿ to bardzo ma³o czasu – nad naszymi relacjami z innymi, nad
ich sytuacj¹. W 10 sekund na pewno odnajdziemy bliskoœæ, a wtedy sk³adaj¹c sobie ¿yczenia i dziel¹c siê op³atkiem zburzymy dziel¹ce nas mury. Czy mamy gwarancjê, ¿e zawsze tak bêdzie? Nie, ale
chyba warto spróbowaæ, bo jak siê uda?
Sami sobie Pañstwo wyobraŸcie.
Z takimi ¿yczeniami dla Pañstwa
¿egnam siê i do zobaczenia po œwiêtach.
Niech bêd¹ wspania³e.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

sposób podejœcia do zbywania lokali komunalnych na rzecz ich dotychczasowych
najemców obowi¹zuj¹cych jeszcze od lat
90. ubieg³ego wieku. Rz¹dz¹ca Platforma Obywatelska postanowi³a zagadnienie ponownie uregulowaæ. Oto najwa¿niejsze zmiany.
Nie bêdzie sprzeda¿y lokali w budynkach oddanych do u¿ytkowania po 1995
roku, oddanych w najem w drodze przetargu, o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2, œwie¿o wyremontowanych, w których dokonano znacznych
nak³adów przekraczaj¹cych 10% wartoœci odtworzeniowej lokalu i przeznaczonych pod inwestycje lub do rozbiórki.
Nie wykupi¹ tak¿e lokalu zajmowanego osoby, które w okresie 5 lat przed
przeznaczeniem lokali do sprzeda¿y
otrzymywa³y dodatek mieszkaniowy,
mia³y obni¿ony czynsz z tytu³u dochodów gospodarstwa domowego, mia³y
umorzone nale¿noœci za zaleg³oœci czynszowe, otrzymywa³y zasi³ek sta³y lub
okresowy, zalegaj¹ z tytu³u nale¿noœci
czynszowych, posiadaj¹ inne lokale lub
nieruchomoœci albo je zby³y w okresie
ostatnich piêciu lat. Przy takich obostrzeniach i braku niektórych przepisów wykonawczych bojê siê, czy sprzeda¿ mieszkañ bêdzie w 2013 roku kontynuowana. Dlaczego w 2013? Nowa
uchwa³a ma bowiem obowi¹zywaæ po
rocznym vacatio legis. Dlatego wszyscy
ci z Pañstwa, którzy rozwa¿aj¹ wykup
mieszkania od miasta powinni rozwa¿yæ to w roku 2012 i nie czekaæ na ostatni¹ chwilê. Sprzyjaæ temu bêd¹ tak¿e
rozwi¹zania finansowe. W chwili obecnej najemca z 10-letnim sta¿em najmu
ma prawo wykupiæ swój lokal z 90% bonifikat¹. Od 2013 bonifikata wyniesie
tylko 50% po up³ywie 10-letniego okresu najmu. Wysokoœæ bonifikaty jest powiêkszana o 1% za ka¿dy rok najmu
przypadaj¹cy powy¿ej 20 lat najmu lokalu, ale nie mo¿e przekroczyæ 70%.
Tak¹ maksymaln¹ zni¿kê mo¿e otrzy-

maæ najemca z 40-letnim sta¿em najmu. Zakup mo¿na równie¿ roz³o¿yæ na
piêæ równych rocznych rat. Omawiana
uchwa³a zosta³a podjêta na sesji Rady
Warszawy 15 grudnia.
PS. Wszystkim Czytelnikom NGP, a
w szczególnoœci mi³oœnikom moich felietonów, zdrowych i spokojnych Œwi¹t
oraz wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym
2012 Roku.
Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl
www.odszkodowanie.pl

Najwy¿sze
odszkodowania
dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych
Bez zaliczek
prowizja p³atna po
uzyskaniu odszkodowania
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Neurotoksyczne szczepionki?
dokoñczenie ze str. 1

Szkodliwoœæ potwierdzona
badaniami
Rtêæ - w ka¿dej postaci - jest
neurotoksyczna, co oznacza,
¿e w znacz¹cy sposób wp³ywa na oœrodkowy uk³ad nerwowy, powoduj¹c jego patologie.
Zwi¹zki rtêci zaburzaj¹ funkcjonowanie uk³adu kr¹¿enia,
dzia³aj¹ toksycznie na w¹trobê i nerki. Powoduj¹ trwa³e
zmiany w uk³adzie immunologicznym, s¹ równie¿ rakotwórcze. Zaburzenia rozwojowe u
dzieci, choroby Parkinsona i
Alzheimera u doros³ych (choroby neurodegeneracyjne), a
nawet zmiany w systemach reprodukcyjnych, upoœledzaj¹ce
zdolnoœci rozrodcze populacji
– zarówno kobiet jak i mê¿czyzn – co mo¿e prowadziæ do
g³êbokich patologii u ich potomstwa. Oto zagro¿enia jakie
stwarza rtêæ dodawana do
szczepionek.
I nie s¹ to hipotezy wyssane z palca, tylko informacje
potwierdzone przez kilka tysiêcy publikacji ze strony Pub
Med, za³o¿onej przez National
Center for Biotechnology Information, stanowi¹cego czêœæ
amerykañskiego Narodowego
Instytutu Zdrowia. Owa witryna zawiera ponad 21 milionów
cytowañ z literatury biomedycznej, czasopism naukowych i z ksi¹¿ek z ró¿nych
dziedzin medycyny. Wszystkie
informacje s¹ udostêpniane
online. Jest to prawdziwa i nieoceniona kopalnia wiedzy medycznej i niezwyk³a gratka dla
naukowców i nie tylko. Bez rejestracji, bez hase³, bez tokenów – pe³en dostêp. Jedyny
warunek – bieg³a znajomoœæ
angielskiego.
I badania. Problemu nie
da³o siê zamieœæ pod dywan,

bowiem narasta³ niepokój rodziców. z jednej strony namawianych do szczepieñ, z drugiej zaœ - dowiaduj¹cych siê o
zagro¿eniach. Coraz wy¿sza w
koñcówce lat 90. ubieg³ego
wieku by³a œwiadomoœæ lekarzy pediatrów. W odpowiedzi
Amerykañska Agencja ds.
¯ywnoœci i Leków (FDA) i Centrum Kontroli Chorób (CDC),
zleci³y epidemiologowi dr Thomasowi Verstraetenowi wykonanie analizy na podstawie
bazy danych, zawieraj¹cej dokumentacjê szczepieñ ponad
100 tys. dzieci. Wyniki jego
analizy by³y zatrwa¿aj¹ce wskazywa³y na silny zwi¹zek
autyzmu i innych chorób neurologicznych dzieci z thimerosalem zawartym w szczepionkach. Na podstawie tych badañ FDA wystosowa³a pismo
do koncernów farmaceutycznych, zalecaj¹ce usuniêcie thimerosalu ze szczepionek dzieciêcych. Có¿ z tego, skoro pismo nie mia³o rygoru wykonalnoœci i na jego podstawie nie
sposób by³o wyegzekwowaæ
sankcji prawnych, wobec czego thimerosal jest nadal stosowany w wielu szczepionkach
dla dzieci i doros³ych.
To nie jest thriller medyczny
Wyniki analizy dr Thomasa
Verstraetena zosta³y zaprezentowane w czerwcu 2000,
w po³o¿onym na uboczu, leœnym oœrodku Simpsonwood
w USA. Konferencja by³a œciœle tajna. 52 uczestników, to
bardzo prominentne osoby wysocy urzêdnicy z FDA,
CDC i WHO (Œwiatowa Organizacja Zdrowia), przedstawiciele koncernów produkuj¹cych szczepionki oraz konsultanci pediatryczni. Wszystko
mia³o „zostaæ w rodzinie”, ale
na szczêœcie dla sprawy,

przebieg konferencji, zosta³
opisany na podstawie stenogramów przez prawnika Roberta F. Kennedy’ego Juniora, w artykule „Deadly Immunity” (Œmiertelna odpornoœæ).
Gdyby nie ten tekst, nigdy nie
dowiedzielibyœmy siê, ¿e prezentuj¹c wyniki swojej analizy Verstraeten powiedzia³ By³em przera¿ony tym, co odkry³em - i w sposób jasny
dawa³ do zrozumienia, ¿e
wczeœniejsze badania, wskazuj¹ce na zwi¹zek thimerosalu z opóŸnieniem mowy,
ADHD i autyzmem, s¹ ca³kowicie wiarygodne.
Tymczasem zgromadzeni
na konferencji oficjele robili
wszystko, by ca³¹ sprawê
ukryæ przed spo³eczeñstwem
i uchroniæ koncerny farmaceutyczne przed pozwami s¹dowymi rodziców dzieci, które
zachorowa³y w wyniku zastosowania szczepionek z rtêci¹.
Lobby szczepionkowe – trudno w to uwierzyæ – wyrazi³o
zadowolenie, ¿e wra¿liwe
dane dotycz¹ce dzia³añ
ubocznych szczepionek z thimerosalem, nie wyciek³y poza
konferencyjne grono i nie dosta³y siê w niepowo³ane rêce.
Tu¿ po konferencji analiza zosta³a wycofana, choæ wcze-

œniej by³a przeznaczona do
natychmiastowej publikacji.
Wbrew prawu, CDC przekaza³a bazê danych, owych 100
tys. zaszczepionych dzieci prywatnej firmie, praktycznie do
schowania pod korcem, bowiem z zastrze¿eniem braku
dostêpu do niej dla niezale¿nych naukowców. Rok po konferencji zamkniêto Thomasowi
Verstraetenowi usta. Rozpocz¹³ intratn¹ pracê w koncernie farmaceutycznym (który oczywiœcie produkuje szczepionki) GlaxoSmithKline. Analiza, któr¹ przeprowadzi³ dla
CDC, zosta³a opublikowana w
2003, w wersji light, po rozlicznych poprawkach, przeróbkach, usuwaniu danych dotycz¹cych dzieci z powa¿nymi
wadami i uszkodzeniami poszczepiennymi. Zniknê³y – autyzm, ADHD, pozosta³y tiki i
opóŸnienia mowy, jako praktycznie jedyne konsekwencje
zastosowania szczepieñ z thimerosalem.
A jednak, na szczêœcie,
dane ujrza³y œwiat³o dzienne
dziêki publikacji Kennedy’ego.
W kolejnym wydaniu NGP
przyjrzymy siê konsekwencjom burzy wokó³ thimerosalu
w szczepionkach.
El¿bieta Gutowska
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