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2 lutego koœció³ obchodzi uroczystoœæ Ofiarowania
Pañskiego, inaczej mówi¹c œwiêto Matki Boskiej Gromnicznej. W tym dniu, przed Msz¹ Œwiêt¹ odbywa siê
poœwiêcenie œwiec, zwanych gromnicami. Ich œwiat³o
przyniesione z koœcio³a do domu chroni od piorunów i
wszelkiego z³a.
W tym samym czasie „wieOfiarowanie w œwi¹tyni
dziony
natchnieniem” przyby³
Czterdziestego dnia po narodzeniu Pana Jezusa, Matka do œwi¹tyni bardzo ju¿ zmêNajœwiêtsza zanios³a Dzieci¹t- czony ¿yciem starzec Symeon, „cz³owiek sprawiedliwy i
ko Jezus do œwi¹tyni jerozoboj¹cy siê Boga”. Ujrzawszy
limskiej, by zgodnie z nakazaprzyniesione dziecko, Symemi prawa, ofiarowaæ je Bogu on pozna³ w nim Zbawiciela i
jako pierworodnego syna. Nie nazwa³ Pana Jezusa Œwiat³ooznacza³o to przeznaczenia œci¹ Œwiata. „Teraz, o Panie,
ch³opca na s³u¿bê kap³añsk¹, wed³ug s³owa Twego, uwaljedynie potomkowie Aarona niasz s³ugê Twego w pokomogli bowiem byæ kap³anami, ju...” - cieszy³ siê Symeon, ¿e
ale by³ to gest symboliczny mo¿e ju¿ spokojnie umrzeæ.
poœwiêcenia Bogu tego, co
Taka jest podstawa historyczdla rodziców stanowi³o naj- na uroczystoœci Ofiarowania
dokoñczenie na str. 7
wiêksz¹ wartoœæ.

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

W zwi¹zku z pocz¹tkiem roku, zesz³oroczn¹ nowelizacj¹
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie
oraz wejœciem w ¿ycie nowego programu wspó³pracy m.st.
Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarz¹dowymi
styczniowe posiedzenie Komisji Dialogu Spo³ecznego na
Pradze Pó³noc mia³o charakter sprawozdawczo-wyborczy,
podsumowuj¹cy dotychczasow¹ pracê.
Przedstawiono sprawozda- z ró¿nych wydzia³ów urzêdu.
nie ustêpuj¹cego zarz¹du z Da³o to cz³onkom komisji wiedzia³añ komisji w mijaj¹cej dzê na temat urzêdniczych
kadencji i dokonano wyboru barier oraz skali problemów
nowego zarz¹du. Przewodni- wynikaj¹cych m.in. z braku
cz¹cym ponownie zosta³ strategicznego planowania,
Krzysztof Tyszkiewicz ze Sto- tak¿e na poziomie miasta.
warzyszenia ul. Szerokiej.
Pomimo raczej pozytywnej
Oprócz niego zarz¹d tworz¹: opinii na temat wspó³pracy z
Tomasz Peszke (Praskie Sto- dotychczasowym zarz¹dem
warzyszenie Mieszkañców dzielnicy, zwrócono uwagê
„Micha³ów”), Antoni T. D¹- na mankamenty w kontakcie
browski (Zwi¹zek Stowarzy- z urzêdem – nie przekazywaszeñ Praskich), Maria Pokój no komisji do zaopiniowania
(Stowarzyszenie „Otwarte przygotowywanych przez
Drzwi”) oraz Olga Wieczorek- urz¹d wa¿nych dokumentów,
Trzeciak (Stowarzyszenie na pomijaj¹c j¹ w procesie konRzecz Rozwoju i Pomocy „Q sultacji oraz nie odnoszono
Zmianom”).
siê formalnie do wystosowyW minionym roku komisja, wanych przez komisjê wyst¹widz¹c piln¹ potrzebê stwo- pieñ. W zwi¹zku z powy¿rzenia kompleksowej strate- szym postanowiono ustaliæ,
gii dla Pragi, zaprasza³a na jakie projekty maj¹ byæ kondokoñczenie na str. 3
swe posiedzenia urzêdników

Bajoñskie sumy
za ciep³o - ci¹g dalszy
Na pocz¹tku grudnia ubieg³ego roku ukaza³ siê na
naszych ³amach tekst „Bajoñskie sumy za ciep³o”. Dotyczy³ lokatorów Spó³dzielni Mieszkaniowej Bródno,
którzy rozliczaj¹ siê za energiê ciepln¹ rycza³tem, z racji na fakt, i¿ ich grzejniki nie s¹ wyposa¿one w tzw.
lokalowe liczniki ciep³a. Ich op³aty za centralne ogrzewanie s¹ horrendalnie wysokie.
W tej samej sprawie zadzwo- ¿am, ¿e wszyscy lokatorzy, któni³a do nas kolejna mieszkan- rzy s¹ w podobnej do mojej syka SM Bródno. Jej rozliczenie tuacji, powinni siê skrzykn¹æ i
jest rekordowe i opiewa na 7 z³o¿yæ przeciwko SM Bródno
tys. z³ – Nie ukrywam, ¿e kiedy zbiorowy pozew do s¹du. Jezobaczy³am rachunek - zrobi- stem otwarta na propozycje i
³o mi siê s³abo. Zagrozi³am w³a- jeœli mo¿na, chcia³abym zaapedzom spó³dzielni pozwem do lowaæ do lokatorów o kontakt z
s¹du i ju¿ w nastêpnym piœmie redakcj¹ Nowej Gazety Prakwota rozliczenia znacz¹co skiej, która z kolei skieruje zazmala³a. Z pewnoœci¹ z rozli- interesowanych do mnie.
dokoñczenie na str. 2
czeniami coœ jest nie tak i uwa-

nowa gazeta praska
Zbadaj
s³uch

1

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci
siê vis a` vis Szpitala Bródnowskiego przy ulicy Kondratowicza 37, nr tel. 22 353 06 20.
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania
2008. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100
lat s³u¿y pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu na aparat s³uchowy!

Nowe mieszkania
komunalne
na Pradze Pó³noc
Na Golêdzinowie na terenie zabytkowego Fortu Œliwickiego w rejonie ul. Jagielloñskiej i ul. Wybrze¿e Helskie
rozpoczê³a siê budowa I etapu osiedla budynków komunalno-socjalnych, w których zaprojektowano 303 mieszkania jedno-, dwu- i trzyizbowe. To pierwsza tak du¿a inwestycja w budownictwo komunalne na Pradze Pó³noc
od zakoñczenia wojny. Ca³kowity koszt budowy osiedla
oszacowano na niebagateln¹ sumê 146 milionów z³otych.
W latach osiemdziesi¹tych gnacji. W sumie w piêciu buGolêdzinów zyska³ z³¹ s³awê dynkach I etapu ma powstaæ
za spraw¹ znajduj¹cych siê 75 mieszkañ. Oprócz tego
tu koszar Zmotoryzowanych zostanie doprowadzona nieOdwodów Milicji Obywatel- zbêdna infrastruktura towaskiej (ZOMO). Koszarowe rzysz¹ca (drogi dojazdowe,
baraki po rozwi¹zanej dawno sieæ wodoci¹gowa, energeformacji ostatecznie rozebra- tyczna itp.), powstanie te¿
no w zesz³ym roku, przygo- czteropoziomowy gara¿ na
towuj¹c teren pod budowê 187 miejsc. Termin zakoñczeosiedla.
nia budowy wyznaczono na
Firma Mostostal Warszawa 15 listopada 2011 r. Ju¿ w
S.A., która wygra³a przetarg, drugiej po³owie 2011 r. planow I etapie wybuduje trzy bu- wane jest rozpoczêcie budodynki czterokondygnacyjne, wy kolejnych dwóch czterojednoklatkowe, po cztery kondygnacyjnych budynków
dokoñczenie na str. 3
mieszkania na jednej kondy-

Nowe legitymacje, nowe k³opoty
2 nowa gazeta praska

Jestem oburzona tym, co siê dzieje w sprawie nowych legitymacji inwalidzkich.
Jestem osob¹ niewidom¹ od urodzenia. Stawa³am w latach 70. przed Obwodow¹ Komisj¹
ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia i do¿ywotnio uzyska³am I grupê inwalidzk¹ ze wzglêdu na
nieodwracaln¹ niepe³nosprawnoœæ. W orzeczeniu napisano, i¿ nie ma potrzeby, bym
stawa³a w przysz³oœci ponownie przed jak¹kolwiek komisj¹ orzekaj¹c¹ o stanie zdrowia.
Od koñca czerwca ubieg³ego roku nowa ustawa na³o¿y³a na osoby niepe³nosprawne
obowi¹zek ponownego stawienia siê przed komisj¹ ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci
– tym razem powiatow¹. W przeciwnym razie nie bêdziemy mogli uzyskaæ legitymacji
inwalidzkich i nowych kart parkingowych – pisze nasza czytelniczka.
Dodaje, ¿e ponowne stawa- wiatowego Zespo³u ds. Orze- nych ni¿ rentowe, zajmuj¹ siê
nie przed komisj¹ jest dla niej kania o Niepe³nosprawnoœci, Powiatowe Zespo³y ds. Orzejakimœ bezsensem i dodatko- by móc na tej podstawie uzy- kania o Niepe³nosprawnoœci.
wo jeszcze czymœ dla niej oso- skaæ w starostwach powiato- Nazewnictwo PZON-ów ró¿ni
biœcie upokarzaj¹cym i nara¿a- wych b¹dŸ urzêdach miast le- siê od tego, które stosowa³y
j¹cym j¹ na dodatkowe proble- gitymacjê inwalidzk¹ i kartê dawne Komisje ds. Inwalidzmy zwi¹zane ze zgromadze- parkingow¹, uprawniaj¹c¹ do twa i Zatrudnienia. Dawna I
niem dokumentacji lekarskiej, parkowania na miejscach grupa inwalidzka to dziœ nieudaniem siê do lekarza pierw- oznaczonych kopert¹, b¹dŸ pe³nosprawnoœæ w stopniu
szego kontaktu, wype³nieniem znakiem wózka inwalidzkiego. znacznym, II grupa inwalidzformularza, wykonaniem zdjê- Wygl¹da jednak na to, ¿e inne ka to niepe³nosprawnoœæ w
cia, a wszystko to wi¹¿e siê z uprawnienia mo¿na realizo- stopniu umiarkowanym, III
anga¿owaniem osób trzecich, waæ pos³uguj¹c siê uzyskanym grupa inwalidzka to niepe³nobowiem nie ma rodziny, która przed obowi¹zywaniem nowe- sprawnoœæ w stopniu ³agodmog³aby jej pomóc. Zastrzega- go prawa orzeczeniem Komi- nym. Zamieszanie z ponowj¹c, ¿e nie chce byæ z³oœliwa, sji ds. Inwalidztwa i Zatrudnie- nym stawaniem przed orgaczytelniczka pisze – Wydaje mi nia, z równym powodzeniem nem orzekaj¹cym o stopniu
siê, ¿e ktoœ znalaz³ sposób na jak now¹ legitymacj¹ inwa- niepe³nosprawnoœci, to dopiezarobek dla pracuj¹cych w no- lidzk¹. Jak zapewnia Zarz¹d ro pocz¹tek zmian. Kolejna rewych placówkach orzekaj¹- Transportu Miejskiego, ulgi na wolucja czeka osoby niepe³nocych o stopniu niepe³nospraw- przejazd œrodkami komunika- sprawne, kiedy w UE zacznie
noœci. Skoro uzyska³am orze- cji miejskiej s¹ honorowane na obowi¹zywaæ Europejska Karczenie o nieodwracalnej niepe- podstawie tzw. KIZ-ów. Osoby ta Inwalidy. Nie bêdzie ju¿ grup
³nosprawnoœci, nie widzê pod- niewidome mog¹ siê równie¿ inwalidzkich, ani stopnia niestaw do podwa¿ania tego fak- pos³ugiwaæ legitymacjami Pol- pe³nosprawnoœci – inwalidztu. To tak, jakby ktoœ zak³ada³, skiego Zwi¹zku Niewidomych. two bêdzie liczone w ... pro¿e odzyskam wzrok, pomimo Skorzystanie z ulgi na przejazd centach. Jakby powiedzia³a
i¿ mam uszkodzony nerw autobusem PKS i poci¹giem nasza czytelniczka – znów
wzrokowy, lub ¿e komuœ inne- PKP jest mo¿liwe w obu przy- ktoœ na tym nieŸle zarobi.
mu odroœnie amputowana padkach - kiedy osoba niepe- Strac¹ osoby niepe³nosprawnoga. Istotnie, dziwny to kraj, ³nosprawna pos³uguje siê legi- ne – zdrowie, którego i tak im
w którym jeden organ nie re- tymacj¹ inwalidzk¹ i kiedy po- brakuje i nerwy. A przecie¿
spektuje orzeczeñ innego. s³uguje siê KIZ-em. Uzasad- spokój jest bezcenny.
Osoby niepe³nosprawne uwa- nienie dla nowych kart parkin(egu)
¿aj¹, ¿e w ferworze dostoso- gowych jest mocniejsze, boOsoby zainteresowane orzewiem
owe
karty
powsta³y
wewywania polskiego prawa do
kaniem o niepe³nosprawnoœci,
unijnego powsta³o spore za- dle wzoru Unii Europejskiej i
rehabilitacj¹ zawodow¹ i spomo¿na
z
nich
korzystaæ
na
camieszanie. Przepisy wykonaw³eczn¹ osób niepe³nosprawcze s¹ niespójne. Ustawa z 27 ³ym jej terytorium, w przecinych odsy³amy do przepisów
wieñstwie
do
nowych
legitymasierpnia 1997 r. o rehabilitacji
reguluj¹cych te kwestie. A s¹
zawodowej i spo³ecznej oraz cji inwalidzkich.
to ustawy i rozporz¹dzenia:
W Polsce orzekaniem o niezatrudnianiu osób niepe³noUstawa z dnia 27 sierpnia
sprawnych i przepisy wykonaw- zdolnoœci do pracy zajmuje siê
1997
r. o rehabilitacji zawocze do niej, potwierdzaj¹ uzy- lekarz orzecznik Zak³adu
skane przez osoby niepe³no- Ubezpieczeñ Spo³ecznych. dowej i spo³ecznej oraz zasprawne uprawnienia, dodaj¹ Na podstawie jego opinii ZUS trudnianiu osób niepe³nonowe, ale i nak³adaj¹ obowi¹z- przyznaje œwiadczenie rento- sprawnych oraz o zmianie
ki. Jednym z nich jest koniecz- we. Orzekaniem o stopniu nie- niektórych innych ustaw
noœæ uzyskania orzeczenia Po- pe³nosprawnoœci, do celów in- (Dz.U.97.123.776 z póŸniejszymi zmianami), Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki,
Pracy I Polityki Spo³ecznej z
dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu
niepe³nosprawnoœci
Na podstawê art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
(Dz.U.03.139.1328),
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
Ustawa z dnia 17 grudnia
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
1998 r. o emeryturach i renz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
tach z Funduszu Ubezpieczeñ
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Spo³ecznych
(Dz.
U.
98.162.1118 z póŸniejszymi
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
zmianami), Ustawa z dnia 20
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
grudnia o ubezpieczeniu spoMazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
³ecznym rolników (Dz. U.
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
98.7.25), Rozporz¹dzenie Mi02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 stycznia 2011 r., w
nistra Rolnictwa i Gospodarki
sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
¯ywnoœciowej z dn. 21 paŸdla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dziernika 1991 r. w sprawie
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia na cz. dz. ew. nr
ustalania prawa do renty inwa41/39, cz. dz. ew. nr 39/14 z obrêbu 4-16-35 (rejon ul.
lidzkiej rolniczej oraz zg³aszaOstródzkiej) na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
nia i ustalania okolicznoœci i
Pouczenie
przyczyn wypadku przy pracy
rolniczej (Dz. U. 91.103.449).
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do
16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
- licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Bajoñskie sumy
za ciep³o - ci¹g dalszy
dokoñczenie ze str. 1

Przypomnijmy sposób naliczania op³aty zaliczkowej za
c.o. w formie zrycza³towanej.
Jest to kwota stanowi¹ca 120
% kosztów na 1 m kw. lokalu o
najwiêkszym zu¿yciu ciep³a,
liczona wedle poprzedniego
sezonu grzewczego. Podstawê prawn¹ stanowi uchwa³a nr
32/2009 Rady Nadzorczej SM
Bródno z dnia 26.10.2009 w
sprawie: przyjêcia tekstu jednolitego regulaminu indywidualnego rozliczania z u¿ytkownikami lokali kosztów energii
cieplnej zu¿ywanej do ogrzewania lokali i przygotowania
ciep³ej wody w zasobach SM
Bródno. Na potrzeby naszej
grudniowej publikacji spraw-

dzaliœmy, sk¹d taki kszta³t
uchwa³y. Dowiedzieliœmy siê,
¿e jak¹œ formê musia³a ona
przybraæ, weryfikowano ró¿ne
warianty. Generalnie jednak
zak³adano, ¿e wszyscy lokatorzy zdecyduj¹ siê na za³o¿enie liczników ciep³a. Us³uga
by³a bezp³atna, administracja
spó³dzielni kilkakrotnie powiadamia³a o terminach monta¿u,
zaœ terminy by³y przesuwane,
aby umo¿liwiæ wszystkim
mieszkañcom instalacjê liczników. Czêœæ lokatorów rezygnowa³a œwiadomie, dla czêœci by³ to wynik nieœwiadomoœci. – Ja zrezygnowa³am z
monta¿u lokalowych liczników
ciep³a œwiadomie. W przesz³oœci moje grzejniki by³y wypo-

Czeka na dom
8 - 9-miesiêczny koteczek,
weso³y, towarzyski,
z nadmiarem energii,
znaleziony na bazarze,
od czerwca 2010 na „tymczasie”,
wykastrowany, zaszczepiony,
z ksi¹¿eczk¹,
szuka docelowego domu
kontakt 608 180 837.

sa¿one w liczniki, ale urz¹dzenia Ÿle funkcjonowa³y, by³y
przek³amania i ró¿nego rodzaju niezgodnoœci, wiêc zrezygnowa³am przechodz¹c na rycza³t. To okaza³o siê dla mnie
jeszcze bardziej zgubne –
mówi nasza Czytelniczka.
Czytelniczka proponuje
wszystkim zainteresowanym
z³o¿enie zbiorowego pozwu do
s¹du przeciwko SM Bródno.
Oferujemy kontakt w tej sprawie
pod nr tel. kom.: 604 59 67 58.
(egu)

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

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

PROFSJONALNIE

• KREDYTY
- gotówkowy bez zaœw. o dochodach
- konsolidacyjny
- hipoteczny
- dla firm bez ZUS i US
• PO¯YCZKI bez BIK w 15 min.!

• UBEZPIECZENIA
ul. K³opotowskiego 23/25
- obok US Praga Pd.
tel. 22 494 30 95, 790 760 460

Nowe mieszkania komunalne na Pradze Pó³noc
dokoñczenie ze str. 1

mieszkalnych wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹. Budynki maj¹ stan¹æ
do lipca 2012 r.
W latach 2012-13 planowane jest rozpoczêcie II etapu,
który obejmie budowê czterech siedmiokondygnacyjnych
budynków o ³¹cznej liczbie
228 mieszkañ.
Stolica ma oko³o 96 tys. lokali komunalnych, w tym ok.
3 tys. lokali socjalnych, przyznawanych osobom o najni¿szych dochodach. Najwiêcej
mieszkañ komunalnych znajduje siê w centralnych dzielnicach miasta: w Œródmieœciu,
na Woli, Mokotowie, Pradze
Pó³noc i Pradze Po³udnie.
Wiêkszoœæ budynków, w których siê mieszcz¹, wybudowana zosta³a przed II wojn¹
œwiatow¹ - wymagaj¹ poprawy standardów sanitarnych

(niektóre nie posiadaj¹ kanalizacji i bie¿¹cej wody w
mieszkaniach) i natychmiastowego kapitalnego remontu.
Zgodnie z polityk¹ miasta,
na nowe mieszkania mog¹ liczyæ przede wszystkim mieszkañcy kamienic w skrajnie
z³ym stanie technicznym,
b¹dŸ odzyskanych przez by³ych w³aœcicieli. Nie jest wykluczone, ¿e jak w innych dzielnicach, tak¿e na Pradze Pó³noc zostanie przy tej okazji
przeprowadzona wstêpna
weryfikacja przysz³ych lokatorów pod wzglêdem wywi¹zywania siê z p³atnoœci oraz zachowania w dotychczasowym
miejscu zamieszkania. Wed³ug danych za 2007 r., w
Warszawie z op³atami czynszowymi d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce zalega³o blisko 24 tys. najemców mieszkañ komunalnych, czyli ok. 1/4 wszystkich.

Przeprowadzona w 2008 roku
podwy¿ka czynszów w lokalach komunalnych nie przynios³a poprawy tego stanu. W
2007 roku ³¹czne zad³u¿enie
wszystkich mieszkañ komunalnych w stolicy siêga³o 178
mln z³, zaœ na koniec grudnia
2009 r. prawie 200 mln z³. W
tym samym roku utrzymanie
zasobu mieszkaniowego
kosztowa³o miasto 516 mln z³.
Z powodu braku pieniêdzy,
na Pradze Pó³noc remontuje
siê rocznie 1-2 kamienice,
podczas gdy natychmiastowego ratunku potrzebuje tu blisko 400 budynków, czêsto o
du¿ej wartoœci historycznej.
W kontekœcie powy¿szych
danych oraz ostrych ciêæ w
miejskich wydatkach, dziwi¹
plany budowy wielopoziomowego gara¿u, niepotrzebnie
zwiêkszaj¹ce koszt inwestycji
oraz bie¿¹cego jej utrzymania.

Wydaje siê, ¿e id¹c za dobrym
przyk³adem z krajów zachodnich, poprawa standardu lokali

wspólnych praska
(przeciwdzia³anie
komunalnych, poza
popraw¹gazeta
nowa
estetyki, powinna zmierzaæ patologiom). Tam miasto ma
przede wszystkim do znacz- byæ przyjazne dla mieszkañnego ograniczeniem ich ener- ców. Szkoda, ¿e u nas mieszgoch³onnoœci (mniejsze kosz- kañcy s¹ wci¹¿ zbyt czêsto
ty utrzymania) oraz tworzenia tylko mniej istotnym dodatKr.
wysokiej jakoœci przestrzeni kiem do inwestycji.
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Prawnik radzi

Odœnie¿anie chodników

Dialog na Pradze Pó³noc
- nowa ods³ona
dokoñczenie ze str. 1

sultowane i jaki tryb w obiegu
urzêdowym powinny przybraæ
stanowiska komisji.
Komisje dialogu spo³ecznego maj¹ s³u¿yæ nie tylko samym organizacjom, ale
przede wszystkim lepszej komunikacji spo³eczeñstwa z lokaln¹ w³adz¹.
Bardzo zmienna frekwencja
podczas comiesiêcznych posiedzeñ komisji spowodowa³a, ¿e
www.odszkodowanie.pl

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

22 460 49 49, 801 00 30 70
Hexa Dochodzenie Odszkodowañ
Skwer Wyszyñskiego 5
01-015 Warszawa

w tym roku spotkania plenarne
bêd¹ odbywa³y siê rzadziej, na
rzecz pracy w zespo³ach tematycznych. Na razie powsta³y trzy
takie zespo³y: rewitalizacyjny,
spo³eczny i do spraw kultury, ale
w miarê zainteresowania inn¹
tematyk¹ ich iloœæ mo¿e zostaæ
zwiêkszona.
Dzia³ania zespo³ów, poza
prac¹ bie¿¹c¹, bêd¹ zmierza³y tak¿e do stworzenia zrêbów
- niezbêdnych dla mieszkañców Pragi - rozwi¹zañ strategicznych.
Podczas posiedzenia przyjêto przygotowane przez
Dzielnicowy Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej Priorytety rozwojowe dla dzielnicy Praga Pó³noc
wraz z dzia³aniami i wskaŸnikami dla dzia³añ, które zosta³y wypracowane podczas konsultacji spo³ecznych, bêd¹cych nadzwyczajnymi posiedzeniami komisji. Dziêki dokumentowi tworzonemu na potrzeby miejskiego Biura Fun-

duszy Europejskich, mo¿liwe
bêdzie wpisanie potrzeb dzielnicy w projekty przygotowywane przez miasto lub bezpoœrednie pozyskiwanie œrodków unijnych na konkretne
dzia³ania.
Rekomendacje strony spo³ecznej spowodowa³y zmiany
w pierwotnym dokumencie.
Priorytety poprawy sytuacji
osób niepe³nosprawnych,
zmniejszenia obszarów wykluczenia spo³ecznego i zwiêkszenia szans rozwojowych
dzieci i m³odzie¿y uzupe³niono o priorytet poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców przez
wykorzystanie walorów turystycznych i potencja³u przedsiêbiorczoœci oraz o priorytet
poprawy jakoœci œrodowiska,
estetyki i wizerunku dzielnicy.
W ka¿dy priorytet wpisane s¹
konkretne projekty wraz ze
wskaŸnikami umo¿liwiaj¹cymi
ich weryfikacjê.
Zapewne w zwi¹zku z politycznymi zawirowaniami, w
posiedzeniu komisji nie
uczestniczy³ ¿aden oficjalny
przedstawiciel zarz¹du dzielnicy. Przewodnicz¹cy Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego wystosuje w tej sprawie stosowne zaproszenie.
Kr.

Codziennie id¹c do pracy „przedzieram siê” przez
nieodœnie¿ony chodnik, le¿¹cy przy budowie. Kto ma
obowi¹zek odœnie¿ania chodników? Ci¹gle mówi siê,
o tym, ¿e powinien to robiæ w³aœciciel nieruchomoœci.
Czy zawsze jednak tak jest? Czy s¹ jakieœ wyj¹tki?
Piotr B.
Obowi¹zek odœnie¿ania nieruchomoœci nie musi odœniechodników unormowany zo- ¿aæ. Wskazaæ nale¿y, i¿ ilekroæ
sta³ w ustawie o utrzymaniu w ustawie jest mowa o w³aœciczystoœci i porz¹dku w gmi- cielu nieruchomoœci, rozumie
nach. Zgodnie z jej brzmie- siê przez to tak¿e wspó³w³aœciniem, w³aœciciele nieruchomo- cieli, u¿ytkowników wieczyœci zapewniaj¹ utrzymanie stych oraz jednostki organizaczystoœci i porz¹dku przez cyjne i osoby, posiadaj¹ce niem.in. uprz¹tniêcie b³ota, œnie- ruchomoœci w zarz¹dzie lub
gu, lodu i innych zanieczysz- u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podczeñ z chodników po³o¿onych mioty w³adaj¹ce nieruchomowzd³u¿ nieruchomoœci, przy œci¹. Uprz¹tniêcie i pozbycie
czym za taki chodnik uznaje siê b³ota, œniegu, lodu i innych
siê wydzielon¹ czêœæ drogi zanieczyszczeñ z przystanpublicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu ków oraz z torowisk pojazdów
pieszego, po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci. Wyj¹tek stanowi¹
chodniki, na których jest dopuszczony p³atny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych, których w³aœciciel

szynowych, nale¿y do obowi¹zków przedsiêbiorców
u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce
komunikacji publicznej, wiêc
w³aœciciel nieruchomoœci nie
musi ich odœnie¿aæ. Za nieodœnie¿enie chodnika, osoba do
tego zobowi¹zana mo¿e zap³aciæ wysok¹ karê.
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach
(Dz.U.2005.236.2008).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
ul. Radzymiñska 34 lok. 6,
tel. (22) 215-69-84, 698-22-19
500-020-048, 515-134-071

Mo¿esz pomóc
Zwracam siê z proœb¹ o przekazanie nam 1% z podatku dochodowego. Pañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufanie
przekazania nam 1% z podatku dochodowego w latach ubieg³ych
da³o szanse udzielania szerokiej pomocy w walce z t¹ chorob¹.
1% to cegie³ka do budowania lepszej rzeczywistoœci rodzin
dotkniêtych nieuleczaln¹, genetyczn¹ Chorob¹ Huntingtona.
Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom. Stowarzyszenie
organizuje turnusy rehabilitacyjne, organizuje grupy wsparcia,
przyczynia siê do budowania wiêzi osób z tym samym problemem. Daje nadziejê, zrozumienie i przynosi uœmiech. Gor¹co
Pañstwu dziêkujemy.
Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona
Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000126958;
NIP 5782766338; konto: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845
02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
tel. 22 846-41-51; 669-111-144 Prezes;
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl

4 nowa gazeta praska

Dla ka¿dego coœ ciekawego
Koniec stycznia i pocz¹tek lutego w kinie Praha up³ynie pod znakiem nowych polskich
komedii, jednoczeœnie bêdziemy mogli zapoznaæ siê z przyk³adami latynoamerykañskiej
kinematografii czy te¿ filmu skandynawskiego. Bêdzie œmiesznie, sensacyjnie i lirycznie. Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Oprócz wyœmienitych filmów mo¿na wzi¹æ udzia³ w
innych wydarzeniach kulturalnych. Podczas ferii zawsze o godzinie 10.00 bêdziemy wyœwietlaæ filmy dla dzieci, szczegó³y niebawem na naszej stronie.

prace na wielu wystawach w
kraju. Tworzy w stylu abstrakcji lirycznej, inspiracj¹ do prezentowanych prac by³a twórczoœæ Jana Siwmira - poety,
autora krymina³ów, dziennikarza. Wieczór okraszony bêdzie poezj¹ w wykonaniu autora z towarzyszeniem zespo³u muzycznego „Lirnik i t³um”
w holu kina. Wstêp wolny.
W lutym gratka dla mi³oœników krymina³ów - „Gliniarz kontra z³odziej”, czyli Jacek Skowroñski, autor rewelacyjnej „Muchy” i ksi¹¿ki „By³ sobie z³odziej”,
a przes³uchiwaæ go bêdzie Piotr
Pochuro, inny autor ksi¹¿ek o
sensacyjnej treœci. Jacek Skowroñki swoje powieœci pisze z
punktu widzenia osób ³ami¹cych
prawo, a w twórczoœci Piotra Pochury wraz z jego bohaterami
mo¿emy œcigaæ przestêpców,
ogl¹daj¹c œwiat z gliniarskiej perspektywy. To wszystko ju¿ niebawem w kinie „Praha”.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
1 lutego, godz. 18.00 - Praskie wieczory filmowe – „Piernikalia” czyli kabaretowe spotkanie po latach z Jarem¹ Stêpowskim i Wojciechem Dzieduszyckim, prowadzenie Janusz
Horodniczy
3 lutego, godz. 15.00 - Eliminacje do II Praskiego Festiwalu
Piosenki, sala koncertowa DK Praga
6 lutego, godz. 16.00 - Koncert dla ma³ych i du¿ych - „W
tanecznych rytmach – spotkanie z kwartetem smyczkowym”,
prowadzenie – Agnieszka Wachnik, sala koncertowa DK Praga
7 lutego, godz. 17.30 - „Przygody lisa i g¹ski Dorotki” - spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru Z³oty Dukat, sala
koncertowa DK Praga
7 lutego, godz. 17.30 - „Tajlandia” - pokaz slajdów po³¹czony z
prelekcj¹ Bo¿eny Ostrowskiej , PraGaleria - DK Praga - I piêtro
9 lutego, godz. 18.00 - Tam, gdzie lec¹ ¿urawie - popularnonaukowe podró¿e po kulturach œwiata - „Nowy Rok buddyjski” – prof. Stanis³aw Godziñski (Wydzia³ Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski)
15 lutego, godz. 18.00 - „Praskie Spotkania z Gwiazd¹”. Goœciem DK Praga bêdzie Witold Matulka - tenor, przy fortepianie Andrzej Seroczyñski; spotkanie prowadzi gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak, sala koncertowa DK Praga
Szczegó³y na www.dkpraga.pl

III sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Z nowoœci na pewno bêdzie
œwiêci³ triumfy „Och Karol 2”
w re¿. Patryka Vegi.
Kolejna rodzima produkcja,
która wywo³a uœmiech na naszych twarzach to film „Jak siê
pozbyæ cellulitu” w re¿. Andrzeja Saramonowicza, twórcy kultowego ju¿ „Testosteronu”.
„Aurora i archanio³” - ciekawy przyk³ad kina hiszpañskomeksykañskiego. Re¿yser w
sposób nowatorski podj¹³ próbê ukazania gangsterskiego
kina rodem z lat 90. ubieg³ego wieku. Fabu³a wielokrotnie
zaskakuje widza, a amatorzy
czarnego humoru na pewno
bêd¹ zadowoleni.

„Pewien D¿entelmen” to kino
norweskie, prawie zupe³nie u
nas nieznane. Ogl¹damy perypetie mê¿czyzny w œrednim wieku Urlika, który po dwunastu latach wychodzi z wiêzienia na
wolnoœæ. Syn jest ju¿ doros³ym
mê¿czyzn¹ i niezbyt jest chêtny do rozmów z ojcem kryminalist¹. Z mroków przesz³oœci wy³ania siê dawny szef i stare rachunki do wyrównania. Bardzo
ciekawa i wci¹gaj¹ca historia,
zmuszaj¹ca co chwila do œmiechu, ale i do refleksji. Dodatkowym smaczkiem dla nas s¹ polskie filmy ogl¹dane przez naszego bohatera i to, co siê podczas tego ogl¹dania dzieje.

„Ludzie Boga” to poruszaj¹cy obraz o mêczeñskiej œmierci
mnichów z algierskiej wioski
zamordowanych przez islamskich ekstremistów podczas
rozruchów w 1996 roku. Film
jest francuskim kandydatem
do „Oscara”, zdoby³ Grand Prix
i nagrodê ekumeniczn¹ podczas festiwalu w Cannes.
Nasze kino to nie tylko doskona³e filmy. To tak¿e spotkania z twórcami, wystawy, galerie i wernisa¿e. W sobotê 29
stycznia o godzinie 18.00 odbêdzie siê wernisa¿ prac Stanis³awa Do³¿yka pod tytu³em
„Erotyczne Fascynacje”. Ten
artysta prezentowa³ swoje

III sesja - kontynuacja
Na 14 stycznia, na godz. 19, przewodnicz¹ca rady El¿bieta Kowalska-Kobus zwo³a³a
kontynuacjê III Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, zwo³an¹ z inicjatywy radnych PO i SLD, natomiast godzinê póŸniej IV Nadzwyczajn¹ Sesjê
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy zwo³an¹ z inicjatywy radnych PiS i PWS. O
ile porz¹dek III sesji przewidywa³ sprawy merytoryczne, czyli powo³anie komisji rady
tak, aby samorz¹d praski móg³ dalej normalnie funkcjonowaæ, o tyle radni PiS i PWS
zaproponowali odwo³ywanie niedawno powo³anego przez Hannê Gronkiewicz-Waltz
zarz¹du i powo³anie swojego.
Od samego pocz¹tku zano- Oczywiœcie, pojawi³ siê tak¿e dzia³o siê na sali obrad rady
si³o siê wiêc na mocn¹ kon- wniosek PiS i PWS o odwo³a- im. b³ogos³awionego ks. K³ofrontacjê. Atmosferê sesji po- nie burmistrza dzielnicy, a tym potowskiego w dniu 21, mo¿têgowa³a sprowadzona do samym - ca³ego zarz¹du. na okreœliæ jednym s³owem gmachu urzêdu taczka oraz Wszystko to dopiero czeka kakofonia. Radny Muszyñski
obecnoœæ policji i stra¿y miej- radnych na kolejnych sesjach, pojawi³ siê na sesji. Przed sal¹
skiej. Sesja z lekkim opóŸnie- bowiem zgodnie ze statutem obrad czeka³a na niego pikieniem rozpoczê³a siê spokoj- wnioski w tych sprawach ta mieszkañców dzielnicy, któnie, choæ na samym pocz¹tku mog¹ byæ g³osowane dopiero rzy ju¿ na sesji wrêczyli mu
by³y utarczki o z³o¿enie pod- na kolejnej sesji po ich zasy- apel o zrzeczenie siê funkcji,
co na zainteresowanym - jak
pisów na liœcie obecnoœci (tym gnalizowaniu.
razem podpisali j¹ wszyscy
14 stycznia rada dokona³a siê wydawa³o - nie zrobi³o
radni). Nastêpnie, bez wiêk- jeszcze jednego wyboru. Po- wiêkszego wra¿enia. Siedzia³
szego oporu, na wniosek rad- wo³ano do ¿ycia komisjê bu- samotny w swoim sektorze
nego Ireneusza Tondery roz- d¿etu. Zapisali siê do niej w sto³u, bowiem wszyscy siê od
szerzono porz¹dek obrad o atmosferze weso³oœci wszy- niego odsunêli, a bezpoœredpowo³anie w pierwszej kolej- scy radni. Po wczeœniejszych ni s¹siad Jacek Wachowicz
noœci komisji mieszkaniowej perturbacjach z powo³ywa- przesiad³ siê do sto³u prezy(pomog³a zapewne obecnoœæ niem komisji mieszkaniowej i dialnego. Radny Muszyñski
mieszkañców na sesji), po takim ukonstytuowaniem siê znalaz³ jednak wœród radnych
czym zaczê³y siê schody.
komisji bud¿etu, klub SLD PiS i PWS swoich obroñców.
Komisja mieszkaniowa wyst¹pi³ do przewodnicz¹cej Postanowili zag³uszyæ zebrazgodnie ze statutem dzielnicy o og³oszenie przerwy w obra- nych pomimo ostrze¿eñ radmo¿e liczyæ siedmiu radnych, dach w dniu 14 stycznia, do nej Marii Tondery, ¿e prawdy
zg³osi³o siê natomiast ich czego przewodnicz¹ca siê nie da siê zakrzyczeæ. Do koñoœmiu: troje z PiS, dwoje z przychyli³a. PiS i PWS nie do- ca skompromitowali siê, nie
SLD i po jednym z PO, PWS czekali siê swojej sesji, bo- dopuszczaj¹c do przyjêcia
oraz radny niezale¿ny. Zary- wiem zgodnie z opini¹ prawn¹ stanowiska rady wzywaj¹cego
sowa³ siê pat, a na propozy- nie mo¿na rozpocz¹æ kolejnej radnego Muszyñskiego do
cje wobec PiS o wycofanie sesji nadzwyczajnej dopóki zrzeczenia siê mandatu radjednego radnego pad³a odpo- poprzednia sesja nadzwyczaj- nego. Radni PiS i PWS nie dowiedŸ szefa klubu PiS Paw³a na trwa, a III nadzwyczajna puœcili tak¿e do uzupe³nienia
porz¹dku obrad o projekt
Lisieckiego, i¿ nie mo¿e zaka- sesja trwa nadal.
zaæ swoim radnym pracy w
Jej kontynuacja zosta³a uchwa³y odwo³uj¹cy radnego
komisjach. Sytuacjê uratowa³ zwo³ana na 21 stycznia na go- Muszyñskiego z komisji
radny Ireneusz Tondera, któ- dzinê 16. W miêdzyczasie mieszkaniowej. Tak wiêc
ry wycofa³ swoj¹ kandydaturê radni PiS i PWS z³o¿yli kolej- oskar¿ony o szanta¿ i pedofii komisja mieszkaniowa zosta- ne wnioski o sesje nadzwy- liê nadal tam zasiada, jest tak³a jednog³oœnie powo³ana. czajne i ich wola zasta³a tak- ¿e formalnie wiceprzewodniPrzewodnicz¹c¹ zosta³a wy- ¿e wype³niona.Tak wiêc 21 cz¹cym rady dzielnicy. Cudem
brana nowicjuszka w pó³noc- stycznia mia³o siê odbyæ piêæ przesz³o stanowisko zaproponopraskim samorz¹dzie, Ad- sesji rady dzielnicy. PiS i PWS nowane przez radnego Irenedomaga siê odwo³ania zarz¹- usza Tonderê, wzywaj¹ce
riana Jara z PiS.
Przed kolejnymi g³osowa- du dzielnicy. PO i SLD chc¹ wszystkich radnych do z³o¿eniami by³o ju¿ wszak nieprzy- kontynuowaæ zwo³an¹ przez nia w trybie pilnym na rêce
przewodnicz¹cej rady zajemnie, radni PiS i PWS z³o- siebie sesjê.
20 stycznia na Pradze eks- œwiadczenia o w³asnej nieka¿yli bowiem wnioski o odwo³anie przewodnicz¹cej rady plodowa³a medialna bomba. ralnoœci z krajowego rejestru
El¿biety Kowalskiej-Kobus Prokuratura ujawni³a, ¿e wo- karnego. Wydawa³o siê byæ to
(PO ) i wiceprzewodnicz¹cej bec radnego £ukasza Mu- formalnoœci¹, ale stanowisko
rady Marii Tondery (SLD) bez szyñskiego, który optowa³ za popar³y tylko kluby radnych
podania przyczyn. W odpo- wyborem burmistrza Jacka PO, SLD, PWS i tylko jeden
wiedzi radni PO i SLD zasy- Sasina z PiS zakoñczy³o siê radny PiS. Po jego przyjêciu, na
gnalizowali chêæ odwo³ania postêpowanie, w wyniku któ- wniosek radnych PO og³oszowiceprzewodnicz¹cych Jacka rego podejrzany £ukasz M. no przerwê do czasu realizacji
Wachowicza (PWS) i £ukasza przyzna³ siê do zarzutów stanowiska przez radnych.
Muszyñskiego (niezale¿ny). szanta¿u i pedofilii. To, co
DCH

V sesja Rady Dzielnicy Targówek

Spory i wybory
Po tygodniowej przerwie radni Targówka zebrali siê 12
stycznia, by kontynuowaæ V sesjê. Tym razem przerwa w obradach trwa³a oko³o godziny. W oczekiwaniu na powrót burmistrza i jego zastêpców, wezwanych przez prezydent Warszawy na uroczystoœæ z³o¿enia œlubowania, przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek, Zbigniew Poczesny, prowadzi³ rozmowy z przewodnicz¹cymi klubów radnych, w gabinecie 123.
W wyniku dyskusji nad pro- sowa. Radna podtrzyma³a
jektem porz¹dku obrad, zrezy- swoj¹ opiniê, ¿e z punktu wignowano z powo³ania komisji dzenia prawa rady dzielnic nie
spraw spo³ecznych i zdrowia musz¹ opiniowaæ WPI.
(jednomyœlnie, 22 g³osami);
Mimo to, radni Targówka
wiêkszoœci nie uzyska³ wnio- dopytywali burmistrza o konsek, dotycz¹cy rezygnacji z kretne pozycje z projektu WPI
komisji samorz¹du i dialogu (hydrofornie, sale gimnastyczspo³ecznego (10 g³osów – za, ne i boiska przy szko³ach, bu12 – przeciw).
dowê ulicy Potulickiej, KanaJednomyœlnie przyjêta zo- ³ek Bródnowski), a nastêpnie
sta³a uchwa³a, stwierdzaj¹ca przyjêli uchwa³ê, opiniuj¹c¹
wygaœniêcie mandatu radnego pozytywnie projekt WPI na
S³awomira Antonika. Na jego lata 2011 – 2015, 17 g³osami,
miejsce wst¹pi³a Ma³gorzata przy 8 przeciwnych.
W toku dalszych obrad wyZieliñska KW Mieszkañcy
Bródna, Targówka i Zacisza. nik ten okaza³ siê pomy³k¹ liRotê œlubowania Ma³gorzata cz¹cego g³osy Tomasza CiZieliñska zakoñczy³a s³owami: chockiego. W reasumpcji g³osowania, za uchwa³¹ opowie„Tak mi dopomó¿ Bóg”.
Druga uchwa³a personalna dzia³o siê 16 radnych, 6 by³o
dotyczy³a wyboru czwartego przeciw.
Tak¿e 16 radnych popar³o,
zastêpcy burmistrza. Jako
kandydata na to stanowisko 6 by³o przeciw, w g³osowaniu
burmistrz Grzegorz Zawistow- projektu uchwa³y Rady Warski przedstawi³ Krzysztofa Mi- szawy w sprawie nadania i
ko³ajewskiego, doktora nauk zmiany nazw niektórych ulic i
humanistycznych, poprzednio innych obiektów miejskich w
zatrudnionego w Muzeum Po- Warszawie. Wnioski, dotycz¹wstania Warszawskiego, ce Targówka, obejmuj¹: skoobecnie w Centrum Nauki Ko- rygowanie zasiêgu terytorialpernik; ca³e ¿ycie zwi¹zanego nego skweru Stefana Wiez Targówkiem. Kandydat zade- checkiego „Wiecha” i nadania
klarowa³ realizacjê zadañ, któ- skwerowi statusu parku;
re powierzy mu zarz¹d; z racji uwzglêdnienia w nazwach ulic
swych zainteresowañ – wy- tytu³u ksi¹¿êcego patrona
„Ksiêcia Micha³a Kleofasa
mieni³ kulturê i naukê.
Ogiñskiego” (nazwa skrócona
W tajnym g³osowaniu „M. K. Ogiñskiego”) oraz
imiennym Krzysztof Miko³a- „Ksiêcia Mieszka I”; ujednolijewski zosta³ wybrany na wi- cenia nazw ulic na ca³ym ich
ceburmistrza Targówka 17 przebiegu: Œw. Wincentego,
g³osami, przy 7 przeciwnych. Œw. Cecylii, Œw. Hieronima,
Pierwsza z trzech uchwa³, Œw. Jacka Odrow¹¿a; nadanie
zaproponowanych przez zarz¹d, dotyczy³a opinii na temat
projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2011 - 2015 w zakresie zadañ, przewidzianych
do realizacji przez dzielnicê Targówek. Projekt wywo³a³ d³ug¹ i
gor¹c¹ dyskusjê. Radni wyra¿ali niezadowolenie z przewidywanej obni¿ki wydatków (rok
2010 - 21 mln z³, 2011 - 11 mln
z³, 2015 - 5 mln z³), oznaczaj¹cej zastój inwestycyjny oraz z
tego, ¿e ciêcia dotknê³y Targówek bardziej ni¿ inne dzielnice.
Tej opinii zaprzeczy³ burmistrz
Grzegorz Zawistowski, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê, ¿e
œrodki na modernizacjê p³ywalni „Polonez” zwiêkszy³y siê o 9
mln z³; ponadto, dzielnica wyst¹pi³a o dodatkowe œrodki na
wydatki maj¹tkowe, g³ównie na
program rozwoju drogownictwa. Na ¿yczenie Tomasza Cichockiego burmistrz zadeklarowa³ wysi³ki na rzecz przebiegu
II linii metra na Targówek, z zastrze¿eniem, ¿e decyzja nie
nale¿y do w³adz dzielnicy.
Stwierdzenie „Targówek wiosk¹
nie jest i nie bêdzie” wywo³a³o
replikê „Wiosk¹ nie bêdziemy,
bêdziemy klepiskiem”. WPI zosta³ przez Mi³osza Stanis³awskiego nazwany pora¿k¹; jego
realizacjê burmistrz oceni³ jako
sukces.
Konsternacjê wywo³a³a wypowiedŸ Alicji ¯ebrowskiej,
radnej Rady Warszawy, ¿e
dokument WPI nie istnieje
(ewentualnie, mo¿e jako pomocniczy); obowi¹zuj¹ca jest
Wieloletnia Prognoza Finan-

nazwy ulicy W³adys³awa Syrokomli; skorygowania przebiegu ulicy Piotra Skargi.
Mieszkañcy nie ponios¹ kosztów, wynikaj¹cych z tych
zmian; dopiero przy wymianie
dokumentów bêd¹ wpisywane
nowe nazwy, a zmiany na
mapach i tablicach informacyjnych dokonywane bêd¹ sukcesywnie, np. gdy ulegn¹ one
zniszczeniu.
Projekt kolejnej uchwa³y
przedstawi³, debiutuj¹cy w tej
roli na sesji rady, wiceburmistrz
Grzegorz Gadecki. Radni
otrzymali do zaopiniowania
wykaz 31 lokali mieszkalnych,
przeznaczonych do sprzeda¿y
bezprzetargowej na rzecz ich
najemców. Spe³nione s¹ warunki, by lokale zosta³y sprzedane z bonifikat¹. Uchwa³ê
popar³o 17 radnych, 1 by³
przeciw, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu.
Uchwa³y o powo³aniu sta³ych komisji Rady i ich sk³adach podjêto jednomyœlnie. W
7 komisjach wybrani zostali
przewodnicz¹cy, w 4 – tak¿e
wiceprzewodnicz¹cy.
Komisja Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku Publicznego: Jacek Duczman (przewodnicz¹cy), Ma³gorzata Kwiatkowska,
Krzysztof Sirko, Danuta Winnicka, Ma³gorzata Zieliñska.
Komisja Bud¿etu i Finansów: Micha³ Jamiñski (przewodnicz¹cy), Renata Micha³owska (wiceprzewodnicz¹ca),
Tomasz Cichocki, Andrzej Gapys, Grzegorz Golec, Maciej
Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Krzysztof Miszewski,
Anna Moczulska, Joanna Mroczek, Wies³aw Raboszuk, Jacek Rybak, Mi³osz Stanis³awski, Urszula Suzdalcew, Bartosz Szajkowski.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
Andrzej Gapys (przewodnicz¹cy), Jacek Duczman (wiceprzewodnicz¹cy), Ma³gorzata

Kwiatkowska, Jacek Rybak,
Bartosz Szajkowski, Ma³gorzata Zieliñska.
Komisja Edukacji i Kultury:
Danuta Winnicka (przewodnicz¹ca), Ma³gorzata Zieliñska
(wiceprzewodnicz¹ca), Tomasz Cichocki, Jacek Duczman, Grzegorz Golec, Micha³
Jamiñski, Maciej Jankiewicz,
Agnieszka Kaczmarska, Jêdrzej Kunowski, Ma³gorzata
Kwiatkowska, Krzysztof Miszewski, Anna Moczulska, Joanna Mroczek, Karolina Obrok, Zbigniew Poczesny, Wies³aw Raboszuk, Krzysztof Sirko, Mi³osz Stanis³awski, Urszula Suzdalcew, Barbara
Wayda-Bartyzel.
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska: Wies³aw Raboszuk
(przewodnicz¹cy), Micha³ Jamiñski (wiceprzewodnicz¹cy),
Tomasz Cichocki, Jacek Duczman, Andrzej Gapys, Grzegorz Golec, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska,
Jêdrzej Kunowski, Renata Micha³owska, Krzysztof Miszewski, Anna Moczulska, Joanna
Mroczek, Karolina Obrok, Zbigniew Poczesny, Jacek Rybak, Mi³osz Stanis³awski, Urszula Suzdalcew, Bartosz
Szajkowski, Barbara WaydaBartyzel, Danuta Winnicka.
Komisja Sportu i Rekreacji: Bartosz Szajkowski (przewodnicz¹cy), Ma³gorzata Zieliñska (wiceprzewodnicz¹ca),
Jêdrzej Kunowski, Ma³gorzata
Kwiatkowska, Renata Micha³owska, Karolina Obrok, Barbara Wayda-Bartyzel.
Komisja Samorz¹du i Dialogu Spo³ecznego: Jacek Rybak (przewodnicz¹cy), Renata
Micha³owska, Joanna Mroczek,
Karolina Obrok, Krzysztof Sirko, Barbara Wayda-Bartyzel.
Komisja Mieszkaniowa:
Jacek Duczman, Krzysztof Sirko, Danuta Winnicka, Ma³gorzata Zieliñska. Osoba, która

bêdzie przewodniczyæ tej ko- musz¹ wchodziæ przedstawinowa gazeta praska
misji, zostanie wybrana na naj- ciele wszystkich klubów, a
klub PiS nie zg³osi³ swego
bli¿szym posiedzeniu.
Podczas dyskusji o komisji kandydata.
mieszkaniowej przedstawiciele
W koñcz¹cych obrady interklubów obwiniali siê nawzajem: pelacjach radni upomnieli siê
radny PO zarzuci³ kolegom z o oœwietlenie w kilku miejPiS, ¿e odrzucili propozycjê scach dzielnicy oraz o kontroobsady funkcji przewodnicz¹- lê miejsc, gdzie odbywa siê
cych 2 komisji; radny PiS – ¿e nielegalny handel. Fotele nie¿adna propozycja tego klubu których radnych, byæ mo¿e
nie zosta³a przyjêta przez PO. zmêczonych 5-godzinn¹ sesj¹
Nie uda³o siê powo³aæ Ko- lub ma³o zainteresowanych,
K.
misji Rewizyjnej. W jej sk³ad œwieci³y ju¿ pustkami.
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU
DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 roku o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227),
zawiadamia siê,
i¿ Prezydent m.st. Warszawy decyzj¹ nr 790/2010
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia dla
CORUM II Sp. z o.o. na budowê ul. Inow³odzkiej (na
odcinku ul. Annopol – projektowana ul. Pietrusiñskiego),
odwodnienia, oœwietlenia, dwóch zjazdów oraz pozostawienie
rezerwy na torowisko tramwajowe wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹, na terenie dzia³ek ewid. nr 59 i 82 obr.
4-07-10 oraz na terenie dzia³ek ewid. nr 2 i 11 obr.
4-07-16, po³o¿onych w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
wed³ug projektu budowlanego stanowi¹cego integraln¹
czêœæ niniejszej decyzji.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z decyzj¹ oraz dokumentacj¹
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, (pokój nr 405, tel.: 22 510 32 41), od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy Urzêdu, tj.: w
godz. 800 do 1600.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu
prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo kto
¿¹da czynnoœci organu ze wzglêdu na swój interes prawny
lub obowi¹zek.
Przedstawiciele i pe³nomocnicy, zapoznaj¹cy siê z
dokumentami, winni przed³o¿yæ pisemne pe³nomocnictwo
upowa¿niaj¹ce do reprezentowania strony.

Œwiêty archimandryta Grzegorz Peradze
6 nowa gazeta praska

W dniach 18-25 stycznia 2011 r. trwa³ Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Nabo¿eñstwa i spotkania ekumeniczne, jakie w ramach tego Tygodnia odbywa³y siê w warszawskich œwi¹tyniach ró¿nych wyznañ, zgromadzi³y rzesze wiernych i duchownych,
którym bliska jest idea jednoœci i przezwyciê¿enia ró¿nic wœród chrzeœcijan.

Grzegorz Peradze w 1936 r.
Warto przy tej okazji przedstawiæ postaæ gruziñskiego
duchownego prawos³awnego,
Grzegorza Peradze, uczonego, który w latach 1933-1939,
zwi¹zany z Uniwersytetem
Warszawskim i katedr¹ metropolitaln¹ œw. Marii Magdaleny
mieszka³ na Pradze, a poprzez uczestnictwo w miêdzynarodowych organizacjach
ekumenicznych sta³ siê jednym z prekursorów œwiatowego ruchu na rzecz jednoœci
chrzeœcijan.
W œwiecie nauki znany by³
jako „archimandryta Peradze”.
Urodzi³ siê 13 wrzeœnia (31
sierpnia wed³ug kalendarza juliañskiego) 1899 r. w Bakurciche (prowincja Kachetia) w Gruzji w rodzinie kap³ana prawos³awnego.
Pos³uszny rodzinnej tradycji, wst¹pi³ do Seminarium
Duchownego w Tbilisi. Skoñczy³ je jako prymus w 1918 r.
W przedrewolucyjnej Rosji
dyplom z wyró¿nieniem dawa³
mu prawo wstêpu do wszystkich akademii teologicznych,
ale wybuch rewolucji i utworzenie niepodleg³ej Republiki
Gruzji zmieni³y jego ¿yciowe
plany. Zamiast zg³êbiaæ teologiê, rozpocz¹³ studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Tbilisi, póŸniej by³
nauczycielem w szkole we wsi
Manawi. Stamt¹d powróci³ na
Uniwersytet w Tbilisi, a nastêpnie, dziêki poparciu Rady
Katolikosatu Gruzji, wyjecha³
na dalsze studia do Berlina.
W Berlinie studiowa³ teologiê i „orientalia”, czyli jêzyki:
hebrajski, syryjski, arabski,
koptyjski, ormiañski i grecki. W
tym te¿ czasie opanowa³ ³acinê, niemiecki, angielski, francuski i duñski. Poza tym zna³,
oczywiœcie rosyjski, starocerkiewny i gruziñski, a po 1933 r.
bardzo szybko nauczy³ siê
polskiego.

W maju 1925 r. Peradze
przeniós³ siê na Uniwersytet w
Bonn, gdzie kontynuowa³ naukê jêzyków wschodnich i studiowa³ historiê religii. W 1926
r. otrzyma³ tytu³ doktora filozofii. Po wyjeŸdzie z Niemiec
podj¹³ pracê naukow¹ w bibliotece bolandystów w Brukseli. Równoczeœnie zajmowa³
siê badaniem rêkopisów gruziñskich, znajduj¹cych siê w
British Museum w Londynie i
w bibliotece Bodleana w
Oxfordzie.
Grzegorz Peradze kilkakrotnie chcia³ wróciæ do Gruzji i
przyj¹æ tam œwiêcenia kap³añskie. Jednak jego proœby o
mo¿liwoœæ powrotu sk³adane
w konsulatach ZSRR w 1921
i 1926 r. zosta³y rozpatrzone
odmownie. W 1927 r. podj¹³
wiêc pracê na uniwersytecie
w Bonn jako lektor jêzyków
ormiañskiego i gruziñskiego.
Opublikowane wtedy prace
naukowe sprawi³y, ¿e zyska³
opiniê jednego z najwiêkszych
znawców dziejów chrzeœcijañstwa bliskowschodniego.
Uczestniczy³ w licznych konferencjach naukowych, jak
równie¿, jako reprezentant
Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, w konferencji komisji „Wiara i Ustrój”(organizacji
skupiaj¹cej nurty ekumeniczne) w 1927 r. w Lozannie,
przez co sta³ siê prekursorem
ruchu ekumenicznego.
Równolegle ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ naukow¹ Peradze
utrzymywa³ kontakt ze œrodowiskiem emigrantów gruziñskich w Europie. W 1929 r.
wspó³tworzy³ gruziñsk¹ parafiê œw. Nino w Pary¿u, której,
po z³o¿eniu œlubów zakonnych w 1931 r. zosta³ proboszczem i z której uczyni³ centrum
kulturalne i intelektualne emigracji gruziñskiej. Za swoj¹
dzia³alnoœæ duszpastersk¹ na
rzecz gruziñskiej wspólnoty

otrzyma³ 5 stycznia 1934 r.
godnoœæ archimandryty, czyli
„prze³o¿onego”, która odpowiada godnoœci pra³ata w koœciele katolickim.
O. Grzegorz Peradze marzy³ o tym, ¿eby byæ wyk³adowc¹ w szkole teologicznej.
Pragnienie urzeczywistni³o siê
w 1933 r., gdy metropolita warszawski i ca³ej Polski Dionizy
(Waledyñski), który pozna³ archimandrytê Grzegorza na
konferencji w Lozannie, zaprosi³ go do Warszawy, proponuj¹c mu stanowisko zastêpcy
profesora patrologii w Studium
Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Warszawskiego.
7 grudnia 1933 r. o. Peradze
wyk³adem pt. „Pojêcie, zadania i metody patrologii w teologii prawos³awnej” zainaugurowa³ swoj¹ pracê na Uniwersytecie Warszawskim. Cykl
jego wyk³adów, jakie wyg³osi³
w roku akademickim 1934/
1935, zatytu³owany „Wstêp do
nauk teologicznych”, cieszy³
siê wielkim powodzeniem.
W czasie pracy w Polsce
archimandryta dokona³ wielu
przek³adów literatury starochrzeœcijañskiej. Odby³ te¿
wiele podró¿y naukowych do
Ziemi Œwiêtej, Syrii, Grecji,
Bu³garii, Rumunii, Austrii i
W³och. Owocem tych wyjazdów by³o odkrycie gruziñskich
palimpsestów (czyli rêkopisów
spisanych na u¿ywanym wczeœniej materiale) z VI-VII wieku
oraz greckiego tekstu ¿ywotu
œwiêtych mêczenników wileñskich. Pracê naukow¹ prowadzi³ równie¿ w bibliotekach
monasterów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP).
Grzegorz Peradze nie mia³
polskiego obywatelstwa, nie
móg³ wiêc otrzymaæ tytu³u profesora. Mimo tych trudnoœci o
charakterze administracyjnym
pracowa³ nadal z pe³nym oddaniem dla dobra nauki i polskiego Koœcio³a prawos³awnego. Zajmowa³ skromne
mieszkanie przy ul. Brukowej
21 (obecnie ul. Okrzei) na Pradze. Opiekowa³ siê studenckim Ko³em Teologów Studium
Teologii
Prawos³awnej.
Wspiera³ materialnie najubo¿szych studentów. Nale¿a³ do
kilku miêdzynarodowych organizacji ekumenicznych, m.in.
do oddzia³u „Polska” Œwiatowego Zwi¹zku Przyjaznej
Wspó³pracy Koœcio³ów oraz
do Polskiego Oddzia³u Chrzeœcijañstwa Praktycznego.
Po wybuchu II wojny œwiatowej nie skorzysta³ z mo¿liwoœci wyjazdu z Warszawy,
jak¹ mia³ jako obywatel niepolski. Odrzuci³ równie¿ propozycjê prowadzenia wyk³adów
na uniwersytecie w Berlinie.
Utrzymywa³ siê z pracy t³umacza, pozostawa³ w kontakcie
z internowanym w Otwocku
metropolit¹ Dionizym.
O. Grzegorz Peradze zosta³
aresztowany przez gestapo w
swoim mieszkaniu prawdopodobnie 5 maja 1942 r. Bezpoœrednim powodem aresztowania by³a prowokacja i donos
profaszystowskiego Komitetu
Kaukaskiego, jakoby Peradze
mia³ byæ przed wojn¹ wspó³pracownikiem polskiego wywiadu.

Archimandryta umieszczony
zosta³ na Pawiaku, a nastêpnie, mimo starañ PAKP o jego
uwolnienie, zosta³ zes³any do
obozu Auschwitz-Birkenau.
Na temat losów archimandryty w obozie nie ma ¿adnych informacji. Równie¿ okolicznoœci jego œmierci s¹ niejasne. Wed³ug pierwszej wersji zgin¹³, bo wzi¹³ na siebie
przyznanie siê do kradzie¿y
chleba. Wed³ug innej wersji
archimandryta mia³ dobrowolnie zg³osiæ siê na œmieræ w
komorze gazowej zamiast
wspó³wiêŸnia, o którym wiedzia³, ¿e jest ojcem rodziny.
W archiwum Metropolii Prawos³awnej w Warszawie znaleziono telegram komendanta
obozu Oœwiêcim zawiadamiaj¹cy o œmierci Grzegorza Peradze 6 grudnia 1942 r. Warszawska Metropolia Prawos³awna zwraca³a siê do komendanta obozu o wydanie
urny z jego prochami, jednak
bezskutecznie. Po gruziñskim
duchownym zosta³a tylko jego
spuœcizna naukowa.
Zebraniem materia³ów, dotycz¹cych dzia³alnoœci archimandryty Grzegorza Peradze
w Polsce zaj¹³ siê w pod koniec lat 70-tych ubieg³ego wieku ks. Henryk Paprocki. Pierwszym efektem podjêtych przez
niego poszukiwañ by³o opublikowanie pe³nej bibliografii
prac gruziñskiego mnicha.
19 wrzeœnia 1995 r. archimandryta Grzegorz Peradze
zosta³ kanonizowany przez
Gruziñski Koœció³ Prawos³awny. Jest równie¿ czczony jako
œwiêty mnich mêczennik w Polskim Autokefalicznym Koœciele
Prawos³awnym. W 1998 r. w
Warszawie zosta³o za³o¿one
Bractwo œw. Grzegorza Peradze pod kierownictwem ks.
Henryka Paprockiego, który jest
równie¿ autorem jego biografii.
Od 2002 roku Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje
raz w roku Sesjê Kaukazologiczn¹, której patronem jest
Grzegorz Peradze. W Tbilisi
dzia³a uniwersytet jego imienia. W 2006 r. w Warszawie
przy ul. Wilczej otwarto kaplicê prawos³awn¹ pod jego wezwaniem, filiê parafii œw. Marii
Magdaleny. W ubieg³ym roku
Studium Europy Wschodniej
UW rozpoczê³o edycjê dzie³
zebranych Grzegorza Peradze. W³aœnie ukaza³ siê ich
pierwszy tom, który zawiera
teksty autobiograficzne, jak
równie¿ opracowania poœwiêcone liturgice oraz historii
monastycyzmu gruziñskiego.
Nazwisko œw. Grzegorza
Peradze widnieje na tablicach
pami¹tkowych poœwiêconych
zamordowanym profesorom
Uniwersytetu Warszawskiego,
umieszczonych na œcianie
budynku Instytutu Historycznego UW. Corocznie, podczas
Sesji Kaukazologicznej sk³adane s¹ tam kwiaty w ho³dzie
temu niezwyk³emu cz³owiekowi - œwiêtemu mêczennikowi
prawos³awnemu, gruziñskiemu duchownemu, poliglocie,
profesorowi polskiego uniwersytetu, prekursorowi ruchu
ekumenicznego.
Joanna Kiwilszo
PS. Dziêkujê ks. Henrykowi
Paprockiemu za udostêpnienie
materia³ów dotycz¹cych œw.
Grzegorza Peradze.
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Terapia par w ujêciu
psychologii kryzysu
Wiele zwi¹zków boryka siê z problemami, nie tylko dnia codziennego, ale tak¿e z tymi, które pojawiaj¹ siê nieoczekiwanie i wprowadzaj¹ destabilizacjê w dotychczasowym ¿yciu. Do najbardziej
typowych problemów wywo³uj¹cych kryzys mogê zaliczyæ: ci¹¿ê,
pojawienie siê dziecka, utratê pracy przez jednego z partnerów,
zdradê, zmianê statusu spo³ecznego, przeprowadzkê, trudne relacje z teœciami oraz niedawne b¹dŸ wczeœniejsze doœwiadczenia
traumatyczne jednego b¹dŸ obojga partnerów. Z praktyki zawodowej naszego zespo³u wynika, ¿e wiêkszoœæ par zg³asza siê w wyniku ró¿nych doœwiadczeñ kryzysowych, a tak¿e traumatycznych.
Klasyczne rozumienie terapii par skoncentrowanej na poprawie stosunków miêdzy partnerami, usprawnieniu komunikacji, pomocy
partnerom w przekonstruowaniu systemu rodzinnego na bardziej
satysfakcjonuj¹cy, w przypadku kryzysu wydaje siê niepe³ne, a co
za tym idzie - praca z par¹ staje siê nieefektywna.
Wiele zwi¹zków przed pojawieniem siê sytuacji kryzysowej
funkcjonowa³o na tyle dobrze, ¿e wewnêtrzne problemy by³y
rozwi¹zywane na bie¿¹co, a pojawiaj¹ce siê trudnoœci raczej
stanowi³y wyzwania, ani¿eli przeszkody. Zwi¹zek to przede
wszystkim dwoje ludzi, którzy w równym stopniu ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za jego kszta³t. Dobry zwi¹zek to podobno taki,
który jest w stanie przetrwaæ najsilniejsz¹ burzê. Zdanie to jest
zapewne znane wielu osobom i wpisane g³êboko w mit rodzinny. Psychologia kryzysu uczy nas jednak, ¿e nie ka¿d¹ burzê
mo¿emy przetrwaæ bez pomocy z zewn¹trz. Pojawienie siê niektórych kryzysowych sytuacji mo¿e powa¿nie zachwiaæ posadami nawet najbardziej ugruntowanego zwi¹zku. Dzieje siê tak
dlatego, ¿e dysponujemy ró¿nymi zasobami, czyli mo¿liwoœciami i strategiami radzenia sobie w trudnych sytuacjach; do tego
dochodz¹ doœwiadczenia z poprzednich sytuacji kryzysowych,
oraz to, jak sobie z nimi poradziliœmy w przesz³oœci. Na obecn¹
sytuacjê rzutowaæ mog¹ wczeœniejsze doœwiadczenia urazowe,
nawet te z dawnych lat. Czasami bywa tak, ¿e kryzys, który
zaistnia³ wiele lat temu nie zosta³ za¿egnany, mimo i¿ osoba
prze¿ywaj¹ca go mo¿e byæ przekonana, ¿e nie ma ju¿ z tym
doœwiadczeniem problemu. Taki stan nie rozwi¹zanego kryzysu pierwotnego mo¿e utrzymywaæ siê miesi¹cami, a nawet latami. Dopiero w wyniku kolejnego doœwiadczenia kryzysowego
mo¿e uaktywniæ siê, powoduj¹c powrót stanów emocjonalnych
tamtego zdarzenia „wzbogaconych” o nowe prze¿ycia. Wówczas pojawia siê wra¿enie, jakby czas zatrzyma³ siê w miejscu.
Pierwszy miesi¹c po pojawieniu siê kryzysu to faza szoku. Partnerzy mog¹ pozornie funkcjonowaæ, jakby nic siê nie sta³o. Po tym
czasie mija dezorientacja i partnerzy zaczynaj¹ dostrzegaæ ciê¿ar
sytuacji, w której siê znaleŸli. Nastêpnie rozpoczyna siê mobilizacja si³ w celu opanowania trudnej sytuacji. Je¿eli sytuacja nie poprawia siê mimo podjêtych dzia³añ, a wrêcz pog³êbia, doskona³¹
form¹ pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z kryzysem w
zwi¹zku jest terapia dla par prowadzona w formule interwencji kryzysowej, skoncentrowanej na problemie, który wywo³a³ destabilizacjê zwi¹zku. Praca z par¹ zaczyna siê od nazwania problemu,
czyli od trafnej diagnozy. Bardzo czêsto trafne nazwanie problemu
przez psychologa jest silnym bodŸcem zachêcaj¹cym ludzi do pracy
nad problemem. Nastêpnie rozpoczyna siê psychoedukacja, czyli
objaœnianie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Psycholog, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej, pomaga rozpoznaæ strategie radzenia sobie u ka¿dego z partnerów. Uczy ich,
które z nich s¹ dobre i pomagaj¹ w radzeniu sobie z kryzysem, a
które powoduj¹ jego dalsz¹ eskalacjê. Psycholog opracowuje z
par¹ now¹ strategiê radzenia sobie w sytuacji trudnej, która jest
wdra¿ana niezw³ocznie. Edukuje i pomaga zrozumieæ, co wydarzy³o siê w ¿yciu zwi¹zku. Nastêpnie nowe strategie s¹ sprawdzane i omawiane na sesjach. Dziêki temu partnerzy zaczynaj¹ siebie
nawzajem lepiej rozumieæ, ucz¹ siê, ¿e ka¿de z nich mo¿e w inny
sposób prze¿ywaæ tê sam¹ sytuacjê i ¿e dla obojga jest ona trudna. Ponadto ucz¹ siê, ¿e s¹ kompetentni i potrafi¹ radziæ sobie z
trudnymi sytuacjami. Zaczynaj¹ lepiej siebie rozumieæ, wprowadzaj¹ kolejne niezbêdne zmiany w system funkcjonowania zwi¹zku. Kryzys ma to do siebie, ¿e nie trwa wiecznie i aby móc go
szybko opanowaæ, potrzebne jest wprowadzenie natychmiastowych
i niezbêdnych zmian. Partnerzy ucz¹ siê, ¿e inaczej nie znaczy
gorzej. Zyskuj¹ nowe kompetencje, które w przysz³oœci oka¿¹ siê
pomocne do radzenia sobie w innych trudnych sytuacjach.
Dominik Gebler
Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej - www.ctik.pl

Matki Boskiej Gromnicznej
dokoñczenie ze str. 1

Pañskiego, któr¹ obchodzimy na
pami¹tkê opisanych w Ewangelii przez Œw. £ukasza (£k 2, 2238) zdarzeñ w czterdzieœci dni
po Bo¿ym Narodzeniu.
Œwiêto Ofiarowania Pañskiego nale¿y do najdawniejszych
w chrzeœcijañstwie, gdy¿ by³o
obchodzone w Jerozolimie ju¿
w IV wieku, a wiêc zaraz po
ustaniu przeœladowañ. Prze¿ywano je wtedy jako „Spotkanie
Pañskie”. Oto Chrystus przez
swoje „wejœcie w œwiat” spotyka³ siê ze wszystkimi ludŸmi.
Przez poœrednictwo Jezusa,
Maryi i Œw. Józefa, tam, w œwi¹tyni jerozolimskiej, dokona³o siê
„wszechspotkanie” Boga z
ludŸmi, reprezentowanymi
przez Symeona. Syn Bo¿y ofiarowuje siê równie¿ œwiatu, jest
on darem Boga, którego udziela On zarówno narodom pogañskim („Œwiat³o na oœwiecenie pogan”), jak i swemu ludowi – Izraelowi („i chwa³ê ludu
Twego, Izraela”), aby doprowadziæ ich do zbawienia. Jezus
Chrystus jest œwiat³em, które
„oœwieca” ludzi i prowadzi ku
¿yciu wiecznemu, jest spe³nieniem nadziei na przyjaŸñ z Bogiem, jakie nosi w sobie pogr¹¿ona w grzechu ludzkoœæ.
Ró¿ne religie – ró¿ne nazwy
Uroczystoœæ Ofiarowania
Pañskiego obchodzona jest
nie tylko w Koœciele katolickim, gdzie ma ona rangê œwiêta liturgicznego. Ewangelicy
obchodz¹ j¹ równie¿ 2 lutego
pod nazw¹ Oczyszczenie Najœwiêtszej Maryi Panny. W Cerkwi prawos³awnej jest to jedno z 12 g³ównych œwi¹t, obchodzone jako Spotkanie
Pañskie 2/15 lutego, to znaczy 2 lutego wg prawos³awnej
liturgii, pos³uguj¹cej siê kalendarzem juliañskim, a 15 lutego wg obowi¹zuj¹cego kalendarza gregoriañskiego.
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej
Polskiej obchodzi ten dzieñ
tak¿e 2 lutego pod nazwami
Ofiarowanie Pañskie i Œwiêto
Matki Bo¿ej Gromnicznej podobnie jak Koœció³ PolskoKatolicki. W kalendarzu Koœcio³a Chrzeœcijañsko-Katolickiego w Szwajcarii œwiêto to
nosi nazwê Ofiarowanie Jezusa w Œwi¹tyni.

Pani Gromniczna
W Polsce œwiêto Ofiarowania Pana Jezusa nabra³o charakteru wybitnie maryjnego.
Pod nazw¹ Matki Boskiej
Gromnicznej czci siê w tym
dniu Matkê Bosk¹ jako tê, która da³a ludziom Œwiat³oœæ i t¹
Œwiat³oœci¹ chroni ludzi od
wszelkiego z³a.
Pocz¹wszy od IX wieku wierni przynosz¹ 2 lutego do koœcio³a œwiece zwane gromnicami. Œwiecom tym przypisywano zawsze wielkie znaczenie.
Nazwa ich wywodzi siê od s³owa „grom”. Wielkim niebezpieczeñstwem dla domów i dobytku by³y niegdyœ burze, a
zw³aszcza pioruny, od których
zapala³y siê kryte s³om¹, drewniane domostwa. W³aœnie od
tych gromów mia³a strzec
domy œwieca poœwiêcona w
œwiêto Ofiarowania Pañskiego.
W czasie burzy gromnice zapalano, stawiano w oknie i modlono siê o oddalenie piorunów.
Przed Msz¹ Œwiêt¹ 2 lutego odbywa siê poœwiêcenie
œwiec. Nastêpuj¹ca póŸniej
procesja z p³on¹cymi œwiecami jest symbolem kroczenia
przez ¿ycie w jednoœci z Chrystusem. Tradycja nakazuje
zanieœæ pal¹ce siê gromnice
do domu, by od tego ognia rozpaliæ domowy ogieñ, co zwiastuje zgodê i mi³oœæ w rodzinie.
Z zapalon¹ gromnic¹ gospodarz obchodzi³ kiedyœ ca³e
obejœcie i dom dooko³a, klêkaj¹c na ka¿dym progu, aby
z³e moce nie mia³y przystêpu
do domu. Ponadto, p³on¹c¹
gromnic¹ wypalano na belce
u sufitu, tzw. tragarzu, znak
krzy¿a. Gromnica wisia³a póŸniej wraz z palm¹ œwiêcon¹ na
poczesnym miejscu w izbie.
Ustrojona wianuszkami pali³a
siê przed obrazem Matki Boskiej w ka¿de maryjne œwiêto.
Gromnica towarzyszy³a te¿
konaj¹cym w ich ostatniej drodze. Umieraj¹cym dawa³o siê
poœwiêcon¹ œwiecê do rêki, bo
powszechna by³a wiara, ¿e z jej
œwiat³em l¿ej cz³owiekowi
umieraæ, gdy Pani Gromniczna
stoi u jego ³o¿a.
Panna Przeœliczna od wilków
Gromnica chroni³a tak¿e od
wilków. Œwiêto Matki Boskiej
Gromnicznej przypada w trudnym czasie dla ludzi i zwierz¹t.
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Patroni naszych ulic

Jan M³ot

W³aœciwie Dickstein lub Diksztajn Szymon 1858-1884.
Popularyzator marksizmu, t³umacz literatury socjalistycznej i dzia³acz internacjonalistycznego od³amu socjalizmu
w Polsce jest nadal patronem ulicy na osiedlu Nowa Praga w dzielnicy Praga P³n. Urodzi³ siê w warszawskiej rodzinie mieszczañskiej pochodzenia ¿ydowskiego.
Po ukoñczeniu w 1872 gim- gram socjalistów polskich”,
nazjum w Warszawie studiowa³ czyli tzw. „Program brukselna wydziale przyrodniczym ski”, od fikcyjnego miejsca wyUW, a ukoñczywszy go zapisa³ dania, 1879r.).
siê w 1877 na medycynê. Na
Publikowa³ artyku³y na
studiach zwi¹za³ siê z ruchem ³amach „Równoœci” i „Przedsocjalistycznym, poznaj¹c m. œwitu”, a tak¿e przek³ady z liin. Ludwika Waryñskiego.
teratury socjalistycznej. PrzeW socjalizmie polskim XIX/ t³umaczy³ na jêzyk polski F.
XX w. zarysowa³y siê – prawie Engelsa „Socjalizm utopijny i
od pocz¹tku jego powstania - naukowy” (Genewa 1882), a
2 nurty: internacjonalistyczny tak¿e szereg rozpraw z zakre(wtedy zwany te¿ miêdzynaro- su przyrodoznawstwa publikodowym) i niepodleg³oœciowy wanych na ³amach legalnie
(patriotyczny). Ró¿ni³ je przede wydawanego w Warszawie
wszystkim stosunek do sprawy „Przegl¹du Tygodniowego”
narodowej. Socjaliœci niepodle- (nieoficjalny organ pozytywig³oœciowi (póŸniejsi twórcy zmu w Kongresówce). NapiPPS - B. Limanowski, J. Pi³sud- sa³ te¿ - pod pseudonimem
Piotr Stachiewicz "Matki Boskiej Gromnicznej" ski, E. Abramowski) ³¹czyli „Jan M³ot”- broszurê „Kto z
sprawê walki klasy robotniczej czego ¿yje?” (1881) bêd¹c¹
Luty - znaczy mroŸny, srogi. Gdy póŸniej œwieci³a gromnic¹
o poprawê bytu ze spraw¹ od- popularyzacj¹ t I Kapita³u K.
Niegdyœ w mroŸne lutowe „poœród zamieci, to¿ i Gromzyskania przez Polaków w³a- Marksa. Doczeka³a siê ona
noce wyg³odnia³e wilki pod- niczny Wilk
snego pañstwa. Natomiast so- licznych wydañ i przek³adów
chodzi³y pod ludzkie domo- za sw¹ Pani¹ jarzy œlepiami”.
cjaliœci – internacjonaliœci (póŸ- na jêzyki obce.
,
stwa. Œwiat³o gromnicy i moZród³em wiersza jest legen- niejsi twórcy SDKPiL – R. LukOd momentu powstania
dlitwa do Matki Boskiej mia³y da o Matce Bo¿ej i wilku, któsemburg, L. Jogiches, A. War- „Socjalno Rewolucyjnej Partii
je przed nimi ochroniæ.
rego szukali ch³opi chc¹c go szawski) uwa¿ali, ¿e œwiatowa Proletariat” (tzw. I-szy „ProleZnany jest obraz Piotra Sta- zabiæ. Matka Œwiêta kaza³a im rewolucja socjalistyczna roz- tariat” 1882-1886) wspó³pracochiewicza „Na Gromniczn¹”: w poszukaæ wilka w swoich ser- wi¹¿e wszystkie problemy ludz- wa³ z ni¹ zamieszczaj¹c koregwiaŸdzist¹ noc, stapiaj¹ca cach i odes³a³a do domów. Nie koœci, st¹d zajmowanie siê spondencje na ³amach pisma
siê ze œniegiem Matka Boska wyda³a wilka, gdy¿ wzruszy³a walk¹ o niepodleg³oœæ czy swo- „Proletariat”- podziemnego orodpêdza p³omieniem gromni- j¹ jego niedola.
body narodowe jest zbêdne, a ganu tej partii. Z jej ramienia
cy od wiejskiej zagrody wataPoza zwyczajami i legenda- nawet szkodliwe, bo odci¹ga uczestniczy³ te¿ w rozmowach
hê wilków. Podobn¹ sytuacjê mi, z dniem Matki Bo¿ej Grom- robotników od jedynej istotnej z przedstawicielami rosyjskiej
opisuje w swoim wierszu Ka- nicznej zwi¹zane s¹ liczne rzeczy – sprawy rewolucji œwia- „Narodnej Woli” zakoñczonych
zimiera I³³akowiczówna:
przys³owia, przewiduj¹ce pogo- towej. Wœród grupy internacjo- umow¹ o wspó³pracy.
O Panno Przeœliczna, Gromniczna! dê i urodzaje na najbli¿sze lato: nalistycznej istotn¹ rolê odgryNieszczêœliwa mi³oœæ i dewali socjaliœci pochodzenia presja zwi¹zana z trudnoœciaPod ogieñ Twój œwiêcony,
Gromnica, zimy po³owica;
¿ydowskiego i z tym nurtem mi bytu ubogiego emigranta
wisz¹cy nad woskiem gromnic,
Gdy na Gromnicê z dachu ciecze,
zwi¹zany by³ te¿ Dickstein.
spowodowa³y, ¿e 6 VII 1884
przez las kol¹cy i wyj¹ce wilki,
zima jeszcze siê odwlecze;
w Bernie (Szwajcaria) pope³ni³
Mia³
talent
popularyzatorski
i
idê bez wszelkiej obrony:
Gdy na Gromniczn¹ rozstaje
polemiczny – ju¿ jako student samobójstwo.
Nie módl siê, ani siê przyczyniaj, – rzadkie bêd¹ urodzaje;
Tomasz Szczepañski
przekona³ kolegów, aby pieni¹Gdy s³oñce œwieci na Gromnicê, dze zebrane z okazji 400-lecia
ale tylko wspomnij!
Literatura
Jednak w innym wierszu, pt. to przyjd¹ wiêksze mrozy i œnie¿yce; urodzin Kopernika przeznaczyæ
Historia polskiego ruchu ro„Wilk Gromniczny” ta sama po- Gdy na Gromnice mróz, chowaj na druk dzie³ K. Marksa lub H. botniczego T. 1 do 1890r. pod
ch³opie
sanie,
szykuj
wóz.
etka opowiada nie o wilkach
Spencera. W 1878 opublikowa³ red. R. Ko³odziejczyka, Warodpêdzanych przez Maryjê, ale
Wraz z uroczystoœci¹ Matki t³umaczenie i zarazem przerób- szawa 1985
odwrotnie – o tym, jak Maryja Boskiej Gromnicznej definitywnie kê broszury popularyzuj¹cej idee
S³ownik Biograficzny Dzia³aobroni³a m³odego wilczka przed koñczy siê w Polsce okres Bo¿e- socjalistyczne w wersji narodnicczy Polskiego Ruchu Robotniczegoni¹c¹ go gromad¹ rozwœcie- go Narodzenia – œpiewania kolêd, kiej, znanej póŸniej jako „Ojciec
go T. 1 (wyd. 2) Warszawa 1985
czonych ch³opów.
trzymania szopek i choinek oraz Szymon”. Jego autorstwo zostaokres kolêdy, wizyty duszpaster- ³o ujawnione ¿andarmerii przez
skiej w domach wiernych.
donosiciela, co spowodowa³o, ¿e
Joanna Kiwilszo w 1878 opuœci³ Warszawê udaj¹c siê do Krakowa, a nastêpnie
CENTRUM KREDYTÓW BANKOWYCH
do Heidelbergu.
Ostatecznie znalaz³ siê w
- do 250 000 bez porêczycieli
Genewie, gdzie od 1879 pra- minimalny dochód 370 z³
cowa³ jako redaktor i zecer
- decyzja kredytowa w 5 minut
pisma „Równoœæ” – pierwszeKREDYT KONSOLIDACYJNY:
go polskiego pisma o charakNa sp³atê innych kredytów
terze socjalistycznym. MieszZ jedn¹, ni¿sz¹ rat¹
ka³ w podgenewskiej wsi,
gdzie grupa polskich socjaliPlus dodatkowa gotówka
stów wynajê³a dom prowaDla wszystkich do 20 000 z³
dz¹c wspólne gospodarstwo,
na oœwiadczenie
co obni¿a³o koszty ¿ycia.
Procedury uproszczone,
By³ wspó³autorem pierwbez zaœwiadzeñ
szego opublikowanego polW
ofercie
linie kredytowe:
skiego socjalistycznego pro- bez BIK
gramu politycznego („Pro- bez zgody wspó³ma³¿onki/a
- bez uregulowanej s³uzby wojskowej
ZTM informuje
W zwi¹zku ze zmian¹ organizacji ruchu oraz w celu skrócenia
Pracujemy dla Ciebie w godz. 10-18
dojœcia z przystanku autobusowego do stacji PKP P£UDY, od
Znajdziesz nas:
dnia 20 stycznia od ok. godz. 21.00 do odwo³ania, zawieszone
ul.
Targowa
66 paw. 31
zostaje funkcjonowanie przystanku PKP P£UDY 01.
22
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09,
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W zastêpstwie uruchomiony zostaje przystanek PKP
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na
ul.
Czo³owej,
ok.
240
metrów
Al.
Jana
Paw³a
II
43A,
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Obraz na szkle Edyty Marczyñskiej
za dotychczasow¹ lokalizacj¹.
22
423
81
81,
500
037
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www.obrazynaszkle.com.pl
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Praskie parafie

Parafia Matki Bo¿ej Loretañskiej
S¹ na Pradze starsze parafie. S¹ na Pradze wiêksze œwi¹tynie. Ale ¿adna nie jest zwi¹zana
z Prag¹ tak, jak koœció³ Najœwiêtszej Matki Bo¿ej Loretañskiej na ulicy Ratuszowej.
Jego historia zaczyna siê przez anio³ów. Wy¿ej jeszcze krucjat do Ziemi Œwiêtej, a w³awraz z histori¹ Pragi, w XVII znajduje siê Matka Bo¿a z œciwie – w czasie ucieczki
wieku. Co tu du¿o kryæ – wte- Dzieci¹tkiem. Pod kaplic¹ krzy¿owców przed muzu³mady te¿ zaczyna siê w³aœciwie umieszczony jest herb Ogoñ- nami. Jeden z chrzeœcijañhistoria Warszawy. Miasto ist- czyk, a tak¿e infu³a i pastora³. skich rycerzy, nie bêd¹c w stania³o oczywiœcie wczeœniej, ale Poni¿ej s¹ dwa skrzy¿owane nie obroniæ bazyliki Zwiastoprzez pierwsze æwieræ tysi¹c- klucze i miecz. Ca³oœæ otacza wania w Nazarecie przed niewiernymi, postanowi³ zabraæ j¹
lecia dzisiejsza stolica Polski wieniec laurowy.
by³a prowincjonalnym miastem
Historiê tê nale¿y czytaæ w ze sob¹ do Europy. By³o to
prowincjonalnego Ksiêstwa sposób nastêpuj¹cy: Pragê doœæ trudne zadanie – bazyliMazowieckiego. Do 1526 roku za³o¿y³ Micha³ Erazm Dzia³yñ- ka znajduje siê wewn¹trz kaziemie te nie by³y nawet czê- ski, pieczêtuj¹cy siê herbem miennej groty – tote¿ rozebraœci¹ Polski! Dopiero po inkor- Ogoñczyk. By³ on osob¹ du- ne zosta³y jedynie mury przedporacji Mazowsza do Korony chown¹, nosz¹c¹ infu³ê i pa- sionka. Kamienie przeniesiono
Królestwa Polskiego rozpoczê- stora³. Pe³ni³ funkcjê ordynariu- do w³oskiego miasta Loreto
³a siê powolna kariera Warsza- sza diecezji w Kamieñcu Po- nad Adriatykiem i wykorzystawy. Z pocz¹tku powolna, na- dolskim, której symbolem by³y no do budowy niewielkiego
bra³a tempa, gdy Zygmunt III dwa skrzy¿owane klucze i sanktuarium, poœwiêconego
Waza przeniós³ tu stolicê. Zna- miecz. A figury wieñcz¹ce herb Zwiastowaniu. Wed³ug legenczenie króla dla Warszawy – Matka Bo¿a i Kaplica Lore- dy jest to „szczêœliwy dom z
podkreœla chocia¿by pomnik tañska – odnosz¹ siê bezpo- Nazaretu, w którym anio³ popostawiony na Placu Zamko- œrednio do bohatera niniejsze- zdrowi³ przysz³¹ Matkê Boga i
wym. Zazdroœni krakowianie go artyku³u – koœcio³a na Ra- gdzie S³owo sta³o siê Cia³em”.
skomponowali nawet rymo- tuszowej.
Domki Loretañskie nie by³y
wankê, wyjaœniaj¹c¹ – niezbyt
By³ on bowiem elementem samodzielnymi budowlami.
prawdziwie – okolicznoœci zbu- pejza¿u Pragi ju¿ wczeœniej. W Budowano je we wnêtrzu kodowania kolumny Zygmunta:
pocz¹tkach 1617 roku przyby- œcio³ów lub tu¿ obok. Tak te¿
„Postawili go na s³upie,
li to Bernardyni i za³o¿yli klasz- by³o na Pradze. W kolejnych
za to, ¿e mia³ Kraków w… nosie.” tor oraz koœció³ pod wezwa- latach praskie Loreto przyci¹niem œw. Andrzeja. Przy jego ga³o coraz wiêcej pielgrzyPocz¹tki Pragi
W po³owie XVII wieku do- po³udniowej œcianie zbudowa- mów, a figura Matki Bo¿ej Looko³a dworu królewskiego za- no domek loretañski. Zaprojek- retañskiej by³a coraz piêkniej i
czê³y wyrastaæ miasta-satelity. towa³ go Constantino Tencal- coraz bardziej bogato dekoroTak¿e na prawym brzegu Wi- la, w³oski Szwajcar, twórca wana. Niestety, bogactwa
s³y. 10 lutego 1648 roku pra- wspomnianej wczeœniej ko- klasztoru benedyktynów przyci¹ga³y bandytów s³u¿¹cych w
wa miejskie uzyska³a Praga. lumny Zygmunta III.
obcych armiach. W 1656 roku
Upamiêtnione to zosta³o w jej Kamienie, mury, tradycja
Domki loretañskie by³ wów- œwi¹tyniê spl¹drowali i ograbiherbie – niezwyk³ym i bardzo
skomplikowanym: w czerwo- czas bardzo modnym elemennym polu widnieje Kaplica Lo- tem architektury sakralnej. Ich
retañska, podtrzymywana historia zaczyna siê w czasie

li ¿o³dacy szwedzcy, a w 1794
roku – so³daci moskiewscy.
Najwiêkszy cios zosta³ jednak zadany przez przyjació³.
Ksiêstwo Warszawskie by³o
przez wszystkie lata swojego
istnienia zagro¿one przez nag³e uderzenie ze wschodu.
Aby zabezpieczyæ siê przed
rosyjsk¹ agresj¹, nale¿a³o budowaæ fortyfikacje i umocnienia. Warszawê od pó³nocy
mia³a broniæ twierdza Modlin,
a od wschodu – twierdza Praga. Fortyfikacje w Modlinie
powsta³y szybko – i istniej¹ do
dziœ. Twierdza na Pradze wymaga³a wiêcej pracy, przede
wszystkim trzeba by³o wyburzyæ star¹ zabudowê. Nie ¿a³owano jej za bardzo – wiêkszoœæ budynków by³a spalona
od czasów rzezi Pragi w 1794
roku – jednak smutny los czeka³ te¿ praskie koœcio³y. Klasztor Bernardynów by³ zreszt¹
uszkodzony ogniem artylerii
austriackiej w 1809 roku. Na
proœbê ludnoœci zachowano
jedynie ma³y, skromny i niski
domek loretañski.
Jedyny koœció³ na Pradze
W 1815 roku – moc¹ ustaleñ Kongresu Wiedeñskiego –
Rosja z wroga Polski sta³a siê
jej sojusznikiem. Praga tymczasem by³a niemal pustym
placem budowy, przygotowanym do wystawienia nikomu
niepotrzebnej twierdzy. Ostatecznie zaniechano jej budowy, a opustosza³a Praga zaczê³a siê powoli zaludniaæ. O
ile jednak w XVIII wieku dzielnica ta by³a elegancka, niemal
willowa, to w XIX wieku sta³a

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:
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowle przewodu wodoci¹gowego w
ul. Leœnej Polanki oraz w ul. Topolowej na dzia³kach
nr ew. 3/18, 3/37 z obrêbu 4-01-21 na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie;
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., PI. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa, z³o¿ony dnia 5 stycznia 2011 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie kana³u sanitarnego DN 0,25 m
Lca 35 m w ulicy ¯yrardowskiej - od istniej¹cego kana³u
œciekowego w ul. Waluszewskiej na dzia³kach nr ew.
• 47/6, 18/16, 18/15 z obrêbu 4-05-06
• 65/12, 65/13, 21/4, 21/5 z obrêbu 4-05-05
• 85/32 z obrêbu 4-17-11 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
w m.st. 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.

Jeden z wielu?
Przez czterdzieœci kolejnych
lat praska parafia mia³a sw¹ siedzibê w koœciele œw. Floriana,
ale w 1941 roku zbyt du¿¹ parafiê prask¹ podzielono, a koœció³
Najœwiêtszej Matki Bo¿ej Loretañskiej znów sta³ siê siedzib¹
fary. Tym razem parafia by³a
mniejsza – jej obszar ograniczony jest wa³ami kolei obwodowej.
Dziœ w stylowym, póŸnobarokowym domku loretañskim jest
inna figura ni¿ cztery wieki temu.
To gotycka rzeŸba Marii z Dzieci¹tkiem zwana Matk¹ Bo¿¹
Kamionkowsk¹, przeniesiona tu
w pocz¹tkach XIX wieku. To
najcenniejsze dzie³o sztuki – nie
tylko w tym koœciele, ale i na
ca³ej Pradze. Na uwagê zas³uguje te¿ otoczenie œwi¹tyni. Niegdyœ by³ tam oczywiœcie cmentarz, pozosta³oœci po nim s¹ podwójnie symboliczne. Jest to bowiem jedynie pojedynczy kamieñ nagrobny, poœwiêcony…
Rochowi Kowalskiemu, bohaterowi Potopu, uœmierconemu
przez Henryka Sienkiewicza w
bitwie warszawskiej 1656 roku.
Charakteru œwi¹tyni dodaje tak¿e figura Matki Boskiej wystawiona jako wotum dziêkczynne
za opuszczenie Pragi i Warszawy przez wojska rosyjskie w
sierpniu 1915 roku. Po kilku latach na pomniku wyryto kolejn¹
inskrypcjê, dziêkuj¹c Bogu za
opuszczenie Warszawy tak¿e
przez Niemców.
Pos³ugê duszpastersk¹ w
parafii przy Ratuszowej sprawuje trzech ksiê¿y, a proboszczem
jest ks. kanonik Jan Strzy¿.
T. Paw³owski

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez p. Mariusza Kozoduj,
z³o¿ony dnia 29 grudnia 2010 r. i uzupe³niony dnia
18 stycznia 2011 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej
na budowle linii kablowych ŒN 15 kV dla zasilania
podstacji trakcyjnej przy ul. Strumykowa/Œwiatowida
na dzia³kach ew. nr
• 17, 18, 28, 51/18, 51/19 z obrêbu 4-03-05
• 17/20, 16/17, 17/18, 16/16, 17/17, 17/16, 17/15, 17/14,
17/13, 17/12, 17/11, 17/10, 16/9, 17/9, 17/8, 16/7, 17/7,
16/6, 17/6, 17/5, 17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 13 z obrêbu 4-03-04
• 53/2, 49/1, 47/2, 46/4, 45/7, 42/2, 41/13, 41/5, 37/4,
37/5, 33/3, 32/2, 31/12, 31/5, 29/12, 29/4, 28/9, 28/2,
26/15, 26/2, 25/2, 24/2, 19/2, 18/2, 12/2, 57/2, 10/2, 9/2,
59/2, 5/2, 4/11, 2/9, 2/8, 3/2, 1/2, 229, 230, 216, 217,
215, 239 z obrêbu 4-01-22
• 11/2.4/4.4/3,4/6,1/3 z obrêbu 4-01-19
• 25/3, 24/8, 23/5, 27/1, 22/4, 20/2, 20/1,19/2, 21/2,
21/1, 18/2, 15/2 z obrêbu 4-01-13 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 (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust. 3 - ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.),
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
i¿ w dniu 7 stycznia 2011 roku, po zakoñczeniu postêpowania
wszczêtego na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy,
zosta³a wydana decyzja nr 6/ZRID/2011 zatwierdzaj¹ca
projekt budowlany i udzielaj¹ca zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
drogi od ulicy Kamykowej w zakresie budowy jezdni,
chodnika, zjazdów, wraz z odwodnieniem (kategoria
obiektu budowlanego XXV), w dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na terenie dzia³ek oznaczonych w
ewidencji gruntów nr 4/18 (4/20), 5 (5/2), 11 (11/2), 14/2,
20/2 (20/9), 20/3, 20/4, 21/2 z obrêbu 4-16-35.
*w nawiasach podano numery dzia³ek po podziale
Na podstawie powy¿szej decyzji dzia³ki o nr ew.:
5/2, 11/2, 20/3, 20/4, 20/9 z obrêbu 4-16-35 sta³y siê
w³asnoœci¹ Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom przys³uguje prawo zapoznania
siê z treœci¹ powy¿szej decyzji w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pokój 405, w godzinach pracy Urzêdu
(poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 10.00-16.00).
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody
Mazowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa.
W przypadku, w którym dotychczasowy w³aœciciel
nieruchomoœci objêtej niniejsz¹ decyzj¹, wyda sw¹
nieruchomoœæ niezw³ocznie, lecz nie póŸniej ni¿ w
terminie 30 dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o
wydaniu tej decyzji, wysokoœæ odszkodowania zostanie
powiêkszona o kwotê równ¹ 5% wartoœci nieruchomoœci.
Informacje na temat odszkodowania mo¿na uzyskaæ w
Wydziale Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Bia³o³êka
pod numerem tel. (22) 51 03 228.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

siê miejscem zamieszkania
rzemieœlników i kupców. Gdy
zaœ w 1862 roku do Pragi dotar³a Kolej Warszawsko-Petesburska, zaczê³y powstawaæ tu
zak³ady przemys³owe, a wraz
z nimi przybyli robotnicy, nadaj¹c dzielnicy zupe³nie nowy
charakter.
W tym czasie nie by³o ju¿
œladu po sympatii polsko-rosyjskiej z drugiego i trzeciego
dziesiêciolecia XIX wieku. Polacy wystêpowali zbrojnie
przeciwko nieproszonym rosyjskim goœciom, a ci zachowywali siê w Polsce jak u siebie,
rz¹dzili siê i próbowali upodobniæ Warszawê do smutnych
miast imperium carskiego.
Jedn¹ z rosyjskich broni wymierzonych w Polaków by³a
walka z religi¹ katolick¹. Na
budowê koœcio³a trzeba by³o
mieæ pozwolenie, na które czeka³o siê bardzo, bardzo d³ugo.
W 1853 roku niewielka kapliczka przesz³a „przebudowê”,
polegaj¹c¹ na zbudowaniu attyki przy wejœciu oraz kru¿ganków wokó³ domku loretañskiego. Ostatnim akordem by³o
przykrycie ca³ego kompleksu
wspólnym dachem. W ten sposób domek loretañski znalaz³
siê wewn¹trz œwi¹tyni, a koœció³ móg³ goœciæ kilkukrotnie
wiêcej wiernych. Wci¹¿ nie wystarcza³o to na zaspokojenie
potrzeb wiernych. Od 1811 do
1901 roku, przez niemal ca³y
wiek XIX, olbrzymiej parafii
praskiej – licz¹cej niemal sto
tysiêcy wiernych – s³u¿y³ jedynie niewielki koœció³ek przy ulicy Ratuszowej.

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 1/CP/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. umarzaj¹cej
postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora
- Firmy Us³ugowo Handlowej MAR-BUD Jan Soczewka,
z³o¿ony dnia 3 listopada 2010 r. i poprawiony dnia 8
listopada 2010 r., dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
ul. W³odkowica wraz ze zjazdami do projektowanego
zak³adu oraz budow¹ i przebudow¹ istniej¹cej i
projektowanej infrastruktury towarzysz¹cej (SN i NN,
gazu, wodoci¹gu, kanalizacji sanitarnej, oœwietlenia) na
dzia³kach ew. nr 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8,
2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, cz. 3/2, 3/3, cz. 3/6, cz.
3/9, 3/10, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3 w obrêbie 4-07-11; cz. 78 w
obr¹bie 4-07-05; cz. 54/3 w obrêbie 4-07-06 przy ul.
W³odkowica, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
- decyzji nr 2/CP/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w
sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie bezobs³ugowej
ekspedycji tramwajowej kontenerowej na terenie pêtli
tramwajowej Daniszewska - ¯erañ Wsch. w Warszawie,
wraz z wjazdem bramowym od ul. Annopol, na czêœci
dzia³ki nr ew. 20 oraz na czêœci dzia³ki nr ew. 23 w obrêbie
4-07-10 przy ul. Annopol, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
Warszawie, na wniosek inwestora Tramwaje Warszawie
Sp. z o.o., z³o¿ony dnia 8 listopada 2010 r. i uzupe³niony
dnia 17 listopada 2010 r.
- decyzji nr 3/CP/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w
sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego DN 100 mm w ul. Chudoby na odcinku
od ul. Zdziarsklej do HP za ostatnim projektowanym
przy³¹czem wodoci¹gowym wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. ew. nr 1, 5/10, 5/9, 6/19,
7/10, 36/1, 14/19, 15/6, 23/11, 25/3, 36/2, 35/1 w obrêbie
4-16-21; dz. ew. nr 54/2, 54/1, 33/45, 33/3, 34, 35/6,
56 w obrêbie 4-16-22; dz. ew. nr 11/1 w obrêbie 4-16-23,
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek
inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA, z³o¿ony dnia
17 listopada 2010 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00 - 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta
m.st. Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego
jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i
zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania
oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub
za poœrednictwem poczty.
Je¿eli w zwi¹zku z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego korzystanie z nieruchomoœci
lub jej czêœci w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹dŸ
istotnie ograniczone, w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty
nieruchomoœci mo¿e ¿¹daæ od gminy odszkodowania za
poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê, wykupienia nieruchomoœci
lub jej czêœci lub zaoferowania dzia³ki zamiennej. Jeœli
wartoœæ nieruchomoœci uleg³a obni¿eniu - mo¿e ¿¹daæ
od gminy odszkodowania równego obni¿eniu wartoœci
nieruchomoœci. Jeœli wartoœæ nieruchomoœci wzros³a,
prezydent miasta pobiera jednorazow¹ op³atê, która nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci
(Art. 58.2, 36, 37 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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Od tañca do tañca
W „naStrój na teatr” wprowadzali goœci, ju¿ przy
wejœciu, Kolombina i Arlekin z komedii dell` arte.
Pierwszy akt wieczoru kar- „Zacisze”, z którym autor zwi¹nawa³owego w Domu Kultury zany jest od 3,5 roku. W tym
„Zacisze”, 15 stycznia, wype³ni³ czasie wykona³ 500 prac graKielecki Teatr Tañca. Wystêp ficznych i plakatów, z których
tej grupy (z przewag¹ pañ) po- 20 zaprezentowa³ na wystawie.
dziwia³o ok. 170 osób. Rytmy, Podczas wernisa¿u o swej prastroje, dynamiczne ruchy i figu- cy powiedzia³ krótko: „Robiê to,
ry przenios³y widzów w œwiat co lubiê – i jeszcze mi p³ac¹”.
kabaretów europejskich sprzed Próbowaliœmy poznaæ tajniki
dziesi¹tków lat. Owacje by³y na tworzenia plakatów, pytaj¹c, jak
stoj¹co, dos³ownie i w przeno- wybiera kolory. „Jaki nastrój,
œni. Powa¿ny obserwator uj¹³ taki kolor”. W plakatach dla
swoje wra¿enia s³owami: „Mo- dzieci najwa¿niejszy jest kolor;
ulin Rouge!”.
dla odbiorców z Uniwersytetu
Do obejrzenia kolejnego aktu Trzeciego Wieku – wielkoœæ
trzeba by³o widowniê podzieliæ czcionki, by bez trudu mogli
na dwie grupy, by w sali wysta- odczytaæ skierowane do nich
wowej ka¿dy móg³ z bliska informacje. Od czasu, gdy praobejrzeæ plakaty Jarka Chabe- cownicy DK „Zacisze” dyspora, w artystycznej formie infor- nuj¹ profesjonalnym aparatem
muj¹ce o wydarzeniach w DK fotograficznym, na plakatach

pojawia siê coraz wiêcej fotografii. Wiele lat temu paleta
barw na plakatach ogranicza³a
siê do trzech kolorów: bia³y lub
czarny (apla) i czerwony. „Teraz plakat musi krzyczeæ, niestety” – stwierdza Jarek Chaber, dla którego mistrzem w
sztuce plakatu jest nie¿yj¹cy
ju¿ Henryk Tomaszewski.
Rola uczestników wernisa¿u nie ograniczy³a siê do ogl¹dania plakatów. Gdy wrócili na
salê widowiskow¹, zostali podzieleni na grupy. Lider ka¿dej
grupy losowa³ miniaturê plakatu, a zadaniem grupy by³a inscenizacja, po której widzowie
zgadywali, jak¹ imprezê zapowiada³ plakat.
Nastêpn¹ okazj¹ do aktywnego udzia³u w sztuce by³y
tañce, w parach, korowodzie i

zapomnian¹, wci¹¿ pobudzaj¹c¹ energiê, „Ma³goœk¹”.
Drug¹ czêœæ apelu z tej piosenki: „Tañcz i pij” - pomog³y
spe³niæ lampki szampana.
Kolejna ods³ona karnawa³owego spektaklu - prezentacja
multimedialna – przypomnia³a
wszystkim dokonania Domu
Kultury „Zacisze” w 2010 roku.
Zatrzymane w kadrze wydarzenia komentowa³a dyrektor Bo¿enna Dydek. „Naszym stylem
¿ycia s¹: kultura i sztuka”. W DK
„Zacisze” dzia³aj¹ 33 sekcje i 14
sekcji UTW. Tygodniowo przychodz¹ 753 osoby i 160 osób z
UTW. Organizowane by³y kolonie artystyczne i wczasy z animatorem kultury, wyjazdy m.in.
do Nieborowa, Kazimierza, Pragi i na Kresy (Lwów, Stanis³awów). Dzia³a chór „Zaciszañska
nuta”. Zrealizowano 3 projekty
miêdzynarodowe „Polska Litwa-£otwa”. Projekt, w wyniku
którego powsta³ film „Deaf Life”
Marty Abramczyk otrzyma³ I nagrodê w konkursie m.st. Warszawy na najlepszy projekt edukacyjno-artystyczny. Gobeliny z
DK „Zacisze” prezentowane
by³y na Bia³orusi, w Galerii na
zaproszenie Instytutu Polskiego; wystawa z Bia³orusi – w DK
„Zacisze”. Artyœci z Zacisza i ich
prace goœci³y na wystawie w
£azienkach Królewskich i w Filharmonii – na Festiwalu Kultury Japoñskiej. Do wa¿nych wydarzeñ artystycznych 2010 roku
nale¿a³y te¿: wystawa prac Józefa Wilkonia i projekt „Przez
dziurkê od klucza”; 24 wydania
„Soboty dla Ciebie”; sobotnia
akademia „Dotknij sztuki” dla
dzieci; 10-lecie „Gitarrery” i chóru „Zacisze”; program sztuki
tañca narodowego dla dzieci z
klas I – III; Przegl¹d m³odzie¿owych teatrów amatorskich z
ca³ej Polski, po³¹czony z wystaw¹ plakatów; Mistrzostwa
Polski w boogie woogie w teatrze „Rampa”. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê Festiwal „Artystyczny Targówek”. W
bie¿¹cym roku placówka nie ma
œrodków finansowych na to wydarzenie, ale dyrektor Bo¿enna
Dydek nie traci nadziei, ¿e
znajd¹ siê pieni¹dze lub wspó³organizatorzy artystycznego
œwiêta dzieci i m³odzie¿y.
Powrotem do prezentacji
dzia³añ DK „Zacisze”„na ¿ywo”
by³ pokaz tañca nowoczesnego „Dreams” w wykonaniu Formacji Fame pod kierunkiem
Roberta Kuleszy. By³ tak¿e
zachêt¹ do fina³owego aktu
imprezy. „Pl¹sy – nie d¹sy”
trwa³y do godziny 22.30.
Najbli¿sze propozycje Domu
Kultury „Zacisze” dla amatorów
pl¹sów to wieczorek taneczny
dla seniorów 26 stycznia o
godz. 16.00 i „Cha-cha raz dwa
trzy” – taniec towarzyski w pigu³ce: kurs dla doros³ych i starszej m³odzie¿y 29 stycznia (informacje i zapisy w sekretariacie DK „Zacisze”).
K.
Fot. Zbigniew Darda
i archiwum DK „Zacisze”
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, niemiecki okolica Ratusza Targówek
606 744 724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
JÊZYK polski - nauczyciel
LO, tel. 602-678-811
JÊZYK polski - nauczycielka
725-480-337
SZKO£A muzyczna CASIO
naTarchominie - keybord,
gitara, akordeon, fortepian,
wokal - tel. 511-486-484
ZDROWIE I URODA
ALKOHOL, narkotyki - szybki
detoks, dojazdy, konsultacje,
tel. 798 388 813
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
ODCHUDZANIE - skutecznie
5kg/tydzieñ, trwa³y efekt dr
Elwira Gmitrzuk Gabinet
„Zdrowsze ¯ycie” 665-549-402
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
ANTENY, telewizory, naprawa
- dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin a tak¿e tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760

NOWO OTWARTA
PRZYCHODNIA
NZOZ EZMED
- lekarze rodzinni
- lekarze specjaliœci
- badania laboratoryjne
- badania diagnostyczne
Kontrakt z NFZ

ul. Syrokomli 16,
tel. 22 676-78-71
pon.-pt. 800-1800, sob. 800-1400

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, materacy, tapicerki
meblowej i samochodowej, (10
lat karcherem) 502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 22 642-96-16
DOMOFONY, naprawa,
monta¿ 691-878-437
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i 698-916-118
GLAZURA, malowanie,
g³adŸ, 692-386-426
GLAZURA, remonty od A-Z,
perfekcyjnie 500-761-878
HYDRAULIKA wodna,
kanalizacyjna, gazowa,
centralne ogrzewanie,
piece, us³ugi kominiarskie,
remonty, 696-321-228
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

D
R
Z
W
I

• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEGRYWANIE kaset VHS
na DVD 601-383-055
PRZEPROWADZKI 503-788-934
PRZEPROWADZKI 601-315-916
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
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
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
KUPIÊ ksi¹¿ki 509-204-060
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

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

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay
na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny
odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji
swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w czasie
jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach kobiecych.
Inny przypadek to Pan Henryk K., któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie.
Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
27, 28, 29 stycznia
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 lutego
Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami
tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Tony, szmery ....
Proszê Szanownych Pañstwa, zaczynam ¿a³owaæ, ¿e
kupi³em telewizor. Ogarnia
mnie niepokój, nawet z³oœæ, gdy
s³ucham naszych polityków.
Bojê siê o ich zdrowie psychiczne, biorê ich wypowiedzi
pod lupê....
Proszê Szanownych Pañstwa, zwrócê Wasz¹ uwagê
na PO i PiS, które smoleñskimi wojenkami odwracaj¹
nasz¹ uwagê od wa¿nych
problemów pañstwa.
Choæby VAT o 1% wy¿szy,
a po tygodniu w sklepach o
20% dro¿ej.
Reklama o zmowach cenowych podkreœlona œmiechem, a spó³ki od przesy³u
pr¹du zacieraj¹ rêce....
Zwrócê Wasz¹ uwagê na
beztwarzow¹, bezmimiczn¹
partiê PSL, która mno¿y korzyœci z korzyœci bycia zawsze drug¹, pocz¹wszy od
czasów PZPR.
Nie wspomnia³bym o PSL-u
otrz¹saj¹c siê z niechêci do
zaprzañstwa, gdyby nie wypowiedŸ „cz³onka” o niezmiennych zmianach warty w
partiach i ulubionych wojnach
polsko-polskich pomiêdzy
nogami pierwszych kmieci
Rzeczypospolitej.
.... PSL o innych: Oni siê
zmieniaj¹, a my zawsze k....
rz¹dzimy.
Prawda. Rz¹dzicie! Ale teraz
spo³eczeñstwo wreszcie wie,
¿e to k..... Wy..... :) a ja te¿.
Os³uchiwanie – o tym obieca³em napisaæ. Co mo¿na os³uchaæ we wnêtrzu zwierzêcia?
Otó¿ te struktury, które s¹
przestrzenne i zawieraj¹ powietrze lub p³yn.
Jedn¹ z najpiêkniej umiêœnionych struktur u ssaków
jest serce.
Ka¿dy za nas doœwiadcza³
zimnego dotkniêcia fonen-

doskopu pod lew¹ okolic¹
³opatkow¹. Podobnie jest u
zwierzaków.
One te¿ dr¿¹ w podczas
pierwszego kontaktu. Potem
czuj¹c, ¿e s¹ badane, uspokajaj¹ siê, rozluŸniaj¹ i pozwalaj¹ na os³uchanie.
Tony serca najlepiej s³yszalne s¹ na wysokoœci lewego stawu ³okciowego, pomiêdzy ¿ebrami. To, co dochodzi
do naszego ucha w postaci
dŸwiêków bum, bum, bum to prawid³owa praca serca.

Wszystko, co us³yszymy w
tonach typu bum, jest prawid³owe, a dŸwiêki przypominaj¹ce ef lub f /fu/ mog¹ byæ
patologi¹ lub pocz¹tkiem patologii. Patologi¹ akustyki serca s¹ szmery.
Serce sk³ada siê z silnych
miêœni, tak¿e ze szczelnych
zaworów, które maj¹ za zadanie zapobiegaæ cofaniu siê
wypompowanej krwi wstecz.
Je¿eli tony zast¹pi¹ szmery, czyli zamiast s³yszalnego
„bum” pojawi siê „f”, oznacza
to niedomykalnoœæ zastawek.
I to jest powa¿na wada serca. Proszê zacz¹æ s³uchaæ
swoje serce i serca innych.

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, z³o¿ony dnia 17 stycznia 2011 r., w
sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej
dystrybucyjnej œredniego ciœnienia (max. cis. robocze
MOP = do 0,5 MPa) przy ul. Strzybnickiej, ul. Mehoffera,
ul. Zawiœlañskiej na czêœci: dz. ew. nr 2, dz. ew. nr 15/1,
dz. ew. nr 15/2, dz. ew. nr 10/6, dz. ew. nr 10/5, dz. ew.
nr 10/4, dz. ew. nr 10/3, dz. ew. nr 10/2, dz. ew. nr 10/1,
dz. ew. nr 3/12, dz. ew. nr 3/10, dz. ew. nr 4/1 z obrêbu
4-02-17 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w m.st. Warszawie.
Pouczenie
Osoby, które s¹ strona 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.

W nawi¹zaniu do treœci artyku³u „Ratujmy kamienicê” zamieszczonego w 21
numerze Gazety Praskiej z dnia 3 listopada 2010 r. Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga - Pó³noc m.st. Warszawy, reprezentuj¹cy w
nieruchomoœci przy ul. D¹browszczaków 4 , w³aœciciela lokali niewyodrêbnionych, uprzejmie
informuje, i¿ udzia³y m.st. Warszawy w nieruchomoœci wynosz¹ 30.78%.
Protokolarne przekazanie przez ZGN nieruchomoœci w zarz¹d i zarz¹dzanie osób fizycznych
nast¹pi³o wed³ug stanu na dzieñ 31 maja 2009 r.
Zgodnie z art. 21 ustawy o w³asnoœci lokali (Dz. U. Nr 80 z 8 sierpnia 2000 r., poz 903 z póŸn. zm.)
to zarz¹d kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje j¹ na zewn¹trz oraz w
stosunkach miêdzy wspólnot¹ a poszczególnymi w³aœcicielami lokali. Czynnoœci zwyk³ego zarz¹du podejmuje on samodzielnie, natomiast przekraczaj¹ce zwyk³y zarz¹d, s¹ podejmowane
przez wspólnotê w formie uchwa³, które podlegaj¹ realizacji przez zarz¹dcê nieruchomoœci.
W przypadku nieruchomoœci D¹browszczaków 4 zebranie sprawozdawcze odby³o siê w dniu
8 marca 2010 r., na którym miêdzy innymi zarz¹d z³o¿y³ sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci,
oraz zosta³ uchwa³¹ przyjêty do realizacji plan gospodarczy zarz¹du nieruchomoœci¹ i op³at na
pokrycie kosztów zarz¹du.
Obecnym zarz¹dc¹ nieruchomoœci jest firma „Zarz¹dca” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Warszawie
ul. Trembowelskiej 11 c, reprezentowana przez Pana Kazimierza Szot, która ma obowi¹zek
udostêpnienia cz³onkom wspólnoty dokumentacji dotycz¹cej nieruchomoœci wspólnej. Nale¿y
podkreœliæ, i¿ art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o w³asnoœci lokali, przyznaje
cz³onkom wspólnoty mieszkaniowej prawo kontroli dzia³alnoœci jej zarz¹du, przez co nale¿y
rozumieæ prawo wgl¹du do ksi¹g, dokumentów oraz sprawozdañ, a tak¿e prawo ¿¹dania
informacji i sprawozdañ dotycz¹cych stanu maj¹tkowego wspólnoty i wyjaœnieñ w kwestiach
zwi¹zanych z zarz¹dem nieruchomoœci¹ wspóln¹.
Uprzejmie wyjaœniam, i¿ Pani Sylwia Góralska zosta³a pisemnie poinformowana o stanowisku
m.st. Warszawy w sprawach zwi¹zanych z czynnoœciami zarz¹dzania przedmiotow¹ nieruchomoœci¹.
Bo¿ena Salich
dyrektor Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
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Rada wielu

Felietonu
od Sebastiana Wierzbickiego
nie otrzymaliœmy
w terminie

Nikczemne metody PO

PO warszawsku

Metro 24h: za czy przeciw?
W poprzednim numerze
NGP radni Maciejowski i Wierzbicki gor¹co promowali pomys³
kursowania kolei metra przez
ca³¹ dobê. Sebastian Wierzbicki pisze, ¿e 2 mln z³ to ma³o w
skali bud¿etu. Chcia³bym zapytaæ, z czego realnie chcieliby sfinansowaæ ten pomys³, ¿eby popisaæ siê odpowiedzialnoœci¹?
Z 3,2 mln z³ na do¿ywianie
uczniów, czy zakazaæ dzia³alnoœci któregoœ z dzielnicowych
domów kultury? 2 mln z³ to jedynie sama jazda kolei. Dodaæ
do tego nale¿y jeszcze koszty
dodatkowych pensji i nadgodzin
dla maszynistów, obs³ugi i
ochrony stacji i s³u¿b porz¹dkowych. Koszt roœnie pewnie dwukrotnie. Czy to ci¹gle ma³o? To
w sumie by³oby oko³o 4 mln z³!
Metro jest najdro¿szym œrodkiem transportu, st¹d zapewne
tylko w Wiedniu, Kopenhadze i
Berlinie i tylko wybrane linie
kursuj¹ ca³¹ dobê, co 20 minut.
A jak jest w innych europejskich
stolicach? W Pary¿u do 2:15
(1:15 pon.-pt.), w Pradze do
1:20, w Sztokholmie do 1, w
Budapeszcie do 24, no i w Londynie do 1:30 w nocy. A w Warszawie od 5:05 do 3:02 w weekendy, czyli z tylko 2-godzinn¹
przerw¹ techniczn¹. Pod tym
wzglêdem, na tle tych miast,
wygl¹damy bardzo dobrze.

Pozostaje jeszcze kwestia, ilu
mieszkañców Warszawy mo¿e
korzystaæ z ca³odobowego metra? W ostatniej godzinie (tj. 2-3
w nocy) kursowania metra podró¿uje nim nieca³e 2000 osób.
Patrz¹c na wykres liczby pasa¿erów, maksymalnie korzystaæ
bêdzie 1000 osób. Statystycznie licz¹c, jakie bêdzie koszt
tego pomys³u w przeliczeniu na
pasa¿era? Mam nadziejê, ¿e
radni to przeliczyli. W godzinach
szczytu z metra korzysta oko³o
50 tys. osób, a w pozosta³ych
godzinach oko³o 30 tys. osób.
Czy mo¿na mieæ to samo, ale
taniej? Specjaliœci i entuzjaœci
transportu miejskiego wyliczaj¹, a
tak¿e mieszkañcy, z którymi rozmawiam, intuicyjnie podpowiadaj¹ inne rozwi¹zanie. Autobus
nocny kursuj¹cy po trasie linii metra. To rozwi¹zanie stosuj¹ z powodzeniem inne europejskie miasta. Dlaczego to dobry pomys³?
Kosztuje oko³o 5 razy mniej! Radny Maciejowski pisa³, ¿e „Nocne
autobusy s¹ (…), wbrew pozorom
mniej ekonomiczne”. Radnemu
Maciejowskiemu polecam kupiæ
kalkulator, ¿eby nie pope³niaæ w
przysz³oœci podobnych b³êdów.
1 800 000 z³ (koszt metra 24 h)
– 370 000 (koszt nocnej linii autobusowej) = 1 430 000 (o tyle
tañsze rozwi¹zanie proponujê).
Liczê tylko koszt kilometra trasy.

Kiedy dodamy koszty obs³ugi
stacji, ró¿nica wychodzi prawie
DZIESIÊCIOKROTNA!
Mo¿liwoœæ szybkiego transportu wzd³u¿ linii metra to bardzo dobry pomys³ i uwa¿am, ¿e
warszawiacy tego potrzebuj¹.
Utworzenie takiej specjalnej linii
usprawni nocne podró¿owanie
po Warszawie. Wolê zaoszczêdziæ co najmniej 1,5 mln z³ i jestem pewien, ¿e wspólnie z radnymi Maciejowskim i Wierzbickim znaleŸlibyœmy lepsze sposoby wykorzystania tych pieniêdzy. A Pañstwo jak uwa¿acie?
Tradycyjnie zapraszam Pañstwa na dy¿ur radnego w
dniach 1 i 15 lutego o godzinie
18.00 w pok. 2020 na 20. piêtrze Pa³acu Kultury i Nauki.
Dariusz Dolczewski
radny Rady Warszawy
(Platforma Obywatelska)
www.Dolczewski.pl

Prosto z mostu

Pol o Polsce
Wiceburmistrz jednej z warszawskich dzielnic, pe³ni¹cy tê
funkcjê od bodaj czterech lat,
wpad³ w k³opoty, gdy dziennikarze odkryli, i¿ jego ¿ona niedawno otrzyma³a w nagrodê posadê
prezesa w spó³ce-córce dewelopera buduj¹cego domy w tej¿e
dzielnicy. Urzêdnik, dzia³acz
Platformy, poda³ siê do dymisji,
a w mediach zacz¹³ siê korowód
bzdurnych wypowiedzi, œwiadcz¹cych o tym, ¿e nie tylko Julia
Pitera wyobra¿enie o korupcji
czerpie z filmów typu „Kiler”. Jak
pamiêtamy, w filmie senator Lipski (grany przez Jana Englerta)
otrzyma³ za sprzeda¿ Pa³acu
Kultury kontener z dolarami.
„Mamy do niego ogromny ¿al,
¿e nie poinformowa³ o ca³ej sprawie. Jest fachowcem od inwestycji, móg³ zostaæ wiceburmistrzem
w którejœ z kilku innych dzielnic.
Ten deweloper dzia³a tylko w jednej dzielnicy, konfliktu interesów
by nie by³o” - ¿ali³ siê „Gazecie
Wyborczej” anonimowy bliski
wspó³pracownik Hanny Gronkiewicz-Waltz. „Konfliktu interesów
nie ma. ¯ona nie dzia³a na sto³ecznym rynku” - zapewnia³ sam
zainteresowany. To, ¿e takie wyjaœnienia kupuj¹ dziennikarze,

specjalnie mnie nie dziwi. Gorzej,
¿e kategori¹ konfliktu interesów
pos³uguj¹ siê równie¿ eksperci
od korupcji z Fundacji Batorego.
Konflikt interesów jest ³atwo
wykrywalny. Jak kontener ze studolarówkami. Tylko, ¿e prawdziwe
¿ycie jest gdzie indziej. Swego
czasu g³oœna by³a w Warszawie
sprawa burmistrza jednej z dzielnic, który przyzna³ pó³ biurowca na
siedzibê prywatnego banku, a po
odejœciu z urzêdu zosta³ dyrektorem oddzia³u tego banku mieszcz¹cego siê w tym w³aœnie biurowcu. Konfliktu interesów nie by³o,
prawda? W ka¿dym razie, bank
nie mia³ o nic pretensji.
Na takie praktyki nie ma recepty poza przyzwoitoœci¹ partii uczestnicz¹cych w wyborach
i czujnoœci¹ opinii publicznej.
Ów urzêdnik znik³ potem na kilka lat z ¿ycia publicznego. Pojawi³ siê w kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz jako burmistrz tej
samej dzielnicy z rekomendacji
PO, a wieœæ gminna nios³a, ¿e
z osobistego polecenia Julii Pitery, z któr¹ zna³ siê z czasów,
gdy oboje byli radnymi.
Platforma woli œcigaæ nie korupcjê, ale konflikty interesów.
To kolejny populizm, po kastro-

waniu pedofilów i dopalaczach.
Ostatnio, do projektu nowelizacji
ustawy o szkolnictwie wy¿szym
wpisa³a zakaz mo¿liwoœci pracy w podleg³oœci s³u¿bowej
krewnych i ma³¿onków. Znam
wiele ma³¿eñstw naukowców.
Taka bran¿a. Bzdurny przepis
spowoduje brak mo¿liwoœci
awansu jednego z nich na dziekana czy kierownika katedry. W
kraju rz¹dzonym przez PO Piotr
i Maria Curie nie mogliby razem
pracowaæ. Ale publika siê cieszy, jakby zobaczy³a kontener
ze studolarówkami.
Wincenty Pol napisa³by dziœ:
„Cudze ganicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co wyrabiacie!”
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Mi³o mi poinformowaæ, ¿e po
piêciu latach procesu S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi
Pó³noc wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy Roberta Sosnowskiego, burmistrza Pragi w latach
2002-2006. Dziœ mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e by³y to najlepsze lata naszej dzielnicy w
ca³ym 20-leciu samorz¹du.
Wyrok oczyszczaj¹cy burmistrza Sosnowskiego uprawomocni³ siê 3 grudnia 2010 roku.
Oskar¿enie oparte by³o na
k³amliwym protokole z „kontroli” wykonanej przez aktywnego
dzia³acza Platformy Obywatelskiej. S¹d nie da³ wiary jego
zeznaniom. W sporz¹dzonym
uzasadnieniu do wyroku jasno,
przejrzyœcie i bezdyskusyjnie
stwierdzi³ niewinnoœæ burmistrza. Absurdalnoœæ zarzutów
zosta³a wielokrotnie obna¿ona
w uzasadnieniu do wyroku. S¹d
oprócz bezpodstawnoœci
oskar¿enia stwierdzi³, ¿e Sosnowski nie nadu¿y³ przys³uguj¹cych mu uprawnieñ i nie dzia³a³ na szkodê interesu publicz-

nego. Wrêcz przeciwnie, w
ocenie S¹du dobrze wype³nia³
swoje obowi¹zki jako gospodarz dzielnicy.
Z kolei 14 grudnia 2010 r.
S¹d Okrêgowy w Warszawie,
prawomocnym wyrokiem, ca³kowicie uniewinni³ Wojciecha D¹browskiego od oskar¿eñ o próbê wy³udzenia prawa jazdy.
Przypomnê, ¿e w lutym 2007
r. w wyniku rozpêtanej nagonki i w zwi¹zku z wytoczeniem
najciê¿szych oskar¿eñ, które
mog¹ dotyczyæ urzêdnika pañstwowego - o k³amstwo, poœwiadczenie nieprawdy i
sprzeniewierzenie siê godnoœci urzêdu, Wojciecha D¹browskiego odwo³ano ze stanowiska Wojewody Mazowieckiego. W prasie, w mediach
elektronicznych i podczas politycznych debat, u¿ywano wielokrotnie epitetów afera i skandal. Po czterech latach procesu, s¹d potwierdzi³ fakty, które
Wojciech D¹browski od pocz¹tku przeciwstawia³ fa³szywym oskar¿eniom. Jednak

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Kondratowicza 37 (naprzeciwko Szpitala Bródnowskiego)

cena, któr¹ zap³aci³ za rzetelne wykonywanie swoich obowi¹zków, w tym sprawowania
nadzoru wojewody nad Gronkiewicz-Waltz jako prezydentem miasta, by³a ogromna.
Jak widaæ, metody stosowane przez PO w brutalnej walce
o w³adzê s¹ od dawna nikczemne. Dzia³ania przewodnicz¹cej Rady Dzielnicy Praga
P³n. która postanowi³a ca³kowicie sparali¿owaæ prace rady,
og³aszaj¹c kolejne przerwy, nie
powinny wiêc nikogo dziwiæ.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

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

Ch³odnym okiem

Praga Nasza Kochana
W niniejszym felietonie pozwolê sobie rozprawiæ siê z kilkoma mitami, które przeciwko
PO i SLD chodz¹ i roznosz¹
nasi oponenci polityczni, czyli
PiS i PWS. Obserwatorzy praskiej sceny politycznej zapewne zauwa¿yli kolejny bój o rz¹d
dusz na Pradze. Zarz¹d powo³ywany przez Prezydent Warszawy staje siê powoli prask¹
tradycj¹. Nie wynika to z naszej
- radnych- nieumiejêtnoœci, ale
silnej polaryzacji si³ politycznych i remisowego wyniku wyborów na Pradze praktycznie
od lat. Moi oponenci twierdz¹,
¿e na Pradze by³a i jest naruszana demokracja. Potwierdzam - by³a, ale nie przez PO i
SLD, co czarno na bia³ym udowodni³y wyroki s¹dów Najjaœniejszej Rzeczypospolitej (co
prawda trochê to trwa³o i trzeba by³o ponownie przyjmowaæ
- konwalidowaæ - wiêkszoœæ
uchwa³ przyjêtych przez radê,
bo jeden z by³ych i tak¿e obecnych radnych przez ponad rok
w sposób nieuprawniony prowadzi³ sesje praskiej rady.) Czy
obecnie naruszane jest prawo
- w mojej ocenie nie. Statut
dzielnicy wyposa¿y³ przewodnicz¹cego rady w olbrzymie kompetencje, pozwalaj¹c mu miêdzy innymi na przerwanie obrad rady w ka¿dym momencie.
Larum z tego powodu znaczne,
ale uprawnienia przewodnicz¹cego rady zosta³y oparte na
uprawnieniach marsza³ka Sejmu RP. Zainteresowanych odsy³am do regulaminu obrad.
Kontrowersje wzbudza równie¿
stosowanie obstrukcji (nie myliæ z dyspepsj¹). Czyni¹ to na
ka¿dym polu wszyscy. Mo¿e to
trochê brutalny, ale przyjêty element gry politycznej, jak choæby niepodpisanie listy obecnoœci, zerwanie kworum czy na
przyk³ad brak wyboru zarz¹du,

by doprowadziæ do korzystnych
dla swojej formacji rozstrzygniêæ. Nie jest to czynione tylko na Pradze. Cztery lata temu
z powodu niewybrania zarz¹du
województwa podlaskiego odby³y siê tam nawet dodatkowe
wybory. S³yszê tak¿e, ¿e zaistnia³a sytuacja odbija siê na
mieszkañcach. Fakt, tu trochê
pokpiliœmy sprawê, ale z mojej
inicjatywy ju¿ ruszy³a komisja
mieszkaniowa. Urz¹d pracuje
normalnie. WOM przyjmuje
wnioski. Urzêdnicy zgodnie ze
swoimi kompetencjami wydaj¹
decyzje administracyjne, dowody osobiste, prawa jazdy itp. Co
prawda, nie wiem dlaczego nie
chc¹ przyjmowaæ wp³at podatkowych, ale - jak sadzê - to tak¿e siê wkrótce zmieni. Nie jest
tak¿e prawd¹, ¿e przez zawirowanie w radzie Pragê czeka
zastój. Gdy czytam bud¿et Warszawy w czêœci dotycz¹cej Pragi to przede wszystkim widzê
pozycjê metro (tu olbrzymia rola
zarz¹du i nas radnych w ³agodzeniu skutków tej inwestycji,
gdy rozkopana bêdzie centralna czêœæ naszej dzielnicy, a
przede wszystkim w doskona³ej informacji dla mieszkañców).
W bud¿ecie znajdujê tak¿e Trasê Œwiêtokrzysk¹ (60 milionów), budowê budynków komunalnych (28 milionów), rewitalizacjê praskich kamienic (6 milionów), inwestycje w oœwiacie
(7,5 miliona, z czego prawie 4
miliony na renowacjê zabytkowego budynku VIII LO im. W³adys³awa IV). A tak na marginesie w XIII Ogólnopolskim Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych VIII LO im. W³adys³awa IV
znalaz³o siê na siódmej pozycji
i jest najwy¿ej notowan¹ warszawsk¹ szko³¹. Po raz pierwszy pojawi³ siê te¿ ranking techników, najlepsze spoœród warszawskich jest Technikum Geo-

logiczno-Geodezyjno-Drogowe
tak¿e z Pragi Pó³noc (w kraju
zajê³o miejsce 12.). Dramatu w
zakresie inwestycji nie bêdzie.
S¹ one dobrze przygotowane –
w³aœnie przed kilkoma dniami
wszed³ inwestor, który rozpocznie budowê osiedla komunalnego przy Jagielloñskiej na Golêdzinowie - jak widaæ, jest lepiej
ni¿ cztery lata temu, gdy odchodz¹cy PiS pozostawi³ po sobie
niezmierny ba³agan, który trzeba by³o latami sprz¹taæ. Bardziej bojê siê o wydatki bie¿¹ce, na które zapewne, jak co
roku, bêdzie brakowa³o œrodków, a dalsze zaciskanie pasa
jest ju¿ praktycznie niemo¿liwe.
I to jest najwa¿niejsze zadanie
dla zarz¹du dzielnicy, jaki by on
nie by³.
PS. Chcia³bym „przeprosiæ”
wszystkich zawiedzonych tym,
¿e przedmiotem tego materia³u nie jest praski radny £ukasz
M. oskar¿ony o szanta¿ i pedofiliê, ale nawet dla mnie,
zaprawionego weterana samorz¹du, s¹ granice dobrego
smaku. Wiedzy na ten temat
pe³no wszêdzie.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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Wielkie Gwiazdy po raz czwarty
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ Bia³o³êki, ¿e nowy sezon kulturalny rozpoczyna w towarzystwie wybitnych artystów scen operowych i operetkowych oraz Bia³o³êckiej Orkiestry
„Romantica”. 23 stycznia w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê IV Koncert Noworoczny „Wielkie Gwiazdy s¹ wœród nas”.

W iœcie wiedeñskim stylu
rozpoczê³a Noworoczny Koncert Bia³o³êcka Orkiestra „Romantica”, pod dyrekcj¹ Tomasza Labunia – walcem Johanna Straussa „Nad piêknym,
modrym Dunajem”. Burmistrz
Jacek Kaznowski otworzy³ w
ten sposób now¹ kadencjê i
nowy sezon koncertowy, zapowiadaj¹c wiele ciekawych
spotkañ i imprez kulturalnych.
W takt muzyki Johanna
Straussa wkroczyliœmy w zaczarowany œwiat operetki,
œwiat roztañczonego Wiednia
i Budapesztu, gdzie króluje

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

walc i czardasz. Czardasza
Sylwii z operetki „Ksiê¿niczka
Czardasza” Emericha Kalmana zaœpiewa³a i zatañczy³a
Iwona Tober, sopran, a Bogumi³a Dziel-Wawrowska, sopran, wcieli³a siê w Juliszkê z
Budapesztu z operetki „B³êkitna maska” Freda Raymonda.
Robert Dymowski, obdarzony
rzadkim g³osem bas-baryton
zaœpiewa³ Kuplety ¯upana z
operetki „Baron Cygañski” Johanna Straussa, a Ryszard
Wróblewski, znakomity tenor
Opery Narodowej wykona³
ariê Dani³³y „Ojczyzno, co ja z
tob¹ mam” z operetki „Weso³a
wdówka” Franza Lehara.
„Weso³a wdówka” sprowokowa³a aktorkê Krystynê Staroœcik-Labudê do wyg³oszenia
monologu Zbigniewa Korpolewskiego „Radosna wdówka”, po którym znowu wróciliœmy do operetki. W wykonaniu orkiestry „Romantica” zabrzmia³a Polka schnell Na
polowaniu Johanna Straussa.
W inscenizacjê myœliwskich
scen du¿y wk³ad mieli cz³onkowie orkiestry Monika Polaczek-Przestrzelska i Krzysztof
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i Roberta Dymowskiego. Nie
zabrak³o te¿ takich przebojów,
jak „Mi³oœæ to niebo na ziemi”
z operetki „Paganini” Lehara
czy „Tangolita” z operetki „Bal
w Savoyu” Paula Abrahama.
Robert Dymowski jako Tewie Mleczarz zachwyci³
wszystkich brawurowym wykonaniem piosenki „Gdybym by³
bogaty” z musicalu „Skrzypek
na dachu” Jerry’ego Bocka.
Towarzyszy³ mu na skrzypcach Maciej Przestrzelski. Iwona Tober zaœ, z wyj¹tkowym
wdziêkiem zaœpiewa³a „Ariê ze
œmiechem” z operetki „Perichola” Jacques’a Offenbacha.
Podczas niedzielnego koncertu organizatorzy przywo³ali
postaæ znakomitego artysty,

solisty scen operetkowych,
mo¿na by rzec idola Warszawy lat 60. - Mieczys³awa Wojnickiego. Jego najwiêksze
przeboje, „Jab³uszko pe³ne
snu” oraz „Kaczuszka i mak”
przypomnia³ Ryszard Wróblewski. Na widowni obecna
by³a ¿ona Mieczys³awa Wojnickiego, Anna, któr¹ uhonorowano bukietem kwiatów.
Koncert zakoñczy³y dwa
utwory Johanna Straussa:
Kuplety „Dobranoc moi mili” z
operetki „Zemsta Nietoperza”
w wykonaniu wszystkich
czworga solistów oraz Marsz
Radetzky’ego w nowej, jazzuj¹cej aran¿acji Tomasza Labunia w wykonaniu orkiestry
„Romantica”. W ogóle byliœmy
œwiadkami wielu prawykonañ,
bowiem do du¿ej czêœci utworów dyrygent Tomasz Labuñ
przygotowa³ nowe aran¿acje.

Poczucie humoru charakteryzuj¹ce wykonawców, sprawi³o, ¿e wszyscy siê dobrze bawili. Przyczyni³ siê do tego równie¿ prowadz¹cy koncert, jak
zwykle z wielk¹ klas¹, Andrzej
Krusiewicz. Na koniec trzeba
dodaæ, ¿e scenariusz, re¿yseria, scenografia, kostiumy oraz
organizacja koncertu by³y dzie³em Anny Barañskiej-Wróblewskiej, za³o¿ycielki i dyrektorki
Bia³o³êckiej Orkiestry „Romantica”. To dziêki niej bia³o³êckie
koncerty zawsze nas czymœ zaskakuj¹ – ciekawymi pomys³ami czy te¿ nowym repertuarem.
Niezmiennie jednak trzymaj¹
najwy¿szy poziom artystyczny.
IV Koncert Noworoczny
„Wielkie Gwiazdy s¹ wœród
nas” by³ kolejnym wydarzeniem i udowodni³, ¿e Bia³o³êka kultur¹ stoi.
Joanna Kiwilszo

Olszewski oraz dyrygent Tomasz Labuñ.
By³y te¿ wspania³e duety,
jak duet Marizy i Tasillo „Kochanie moje” z operetki „Hrabina Mariza” Emericha Kalmana w wykonaniu Bogumi³y
Dziel-Wawrowskiej i Ryszarda
Wróblewskiego czy mêski
duet „Ach, kobietki” z operetki
„Weso³a wdówka” Franza Lehara w znakomitym wykonaniu Ryszarda Wróblewskiego

I i II sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Maj¹tek szkó³, sk³ady komisji
Powo³ani na funkcje wiceburmistrzów: Piotr Smoczyñski i Piotr Jaworski (zgodnie z
ustaw¹ o ordynacji wyborczej
do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw) wchodz¹c do zarz¹du dzielnicy
zrzekli siê mandatów radnego.
W ich miejsce w sk³adzie rady
znalaz³y siê osoby, które w
ostatnich wyborach uzyska³y
w swoich okrêgach najwiêksz¹ iloœæ g³osów wyborców i nie utraci³y prawa wybieralnoœci. Miejsce Piotra Smoczyñskiego zajê³a Joanna Lewandowska (PO), zaœ miejsce
Piotra Jaworskiego – Monika
Drojewska (PO).
Radni pozytywnie zaopiniowali propozycjê nazwy „£¹cz¹ca” dla ulicy bez nazwy, wskazanej we wniosku Biura Geodezji i Katastru Urzêdu m.st. Warszawy z grudnia ubieg³ego roku.
Kilka kolejnych uchwa³ dotyczy³o wyst¹pienia do Rady
Warszawy w sprawie wyposa¿enia bia³o³êckich szkó³ w maj¹tek powsta³y podczas realizacji inwestycji przez dzielnicê Bia³o³êka. W Szkole Podstawowej nr 257 im. prof. M.
Falskiego przy Podró¿niczej
11 zbudowano zespó³ boisk
sportowych. Wartoœæ przedsiêwziêcia to kwota blisko 1,9
mln z³. Obiekty sportowe szko³y o wartoœci 1,7 mln z³, które
maj¹ byæ przekazane dzielnicy, to boisko do pi³ki no¿nej o
wymiarach 80 x 40 m, z po-

dzia³em na 3 boiska do pi³ki
rêcznej o nawierzchni ze
sztucznej trawy. Poliuretanow¹ nawierzchniê maj¹: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 45 x 26 m do pi³ki rêcznej i do koszykówki, kort tenisowy i boisko do siatkówki o
wymiarach 18 x 9 m. Uczniowie bêd¹ równie¿ mieli do dyspozycji boisko do siatkówki
pla¿owej o wymiarach 16 x 8
m, uniwersaln¹ skoczniê
wzwy¿ i w dal, czterotorow¹
bie¿niê d³ugoœci 4 m i szerokoœci 5 m. Na wewnêtrznym
dziedziñcu urz¹dzono miejsce
do gry w tenisa sto³owego,
œcie¿kê zdrowia, ma³¹ architekturê i w pe³ni wyposa¿ony
plac zabaw dla m³odszych
dzieci. Wartoœæ wyposa¿enia
sportowego opiewa na kwotê
30,8 tys. z³, zaœ pozosta³ego
wyposa¿enia na kwotê 90,8
tys. z³. Kolejna szko³a, która
bêdzie wyposa¿ana w maj¹tek m.st. Warszawy to Szko³a
Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Je¿ewskiego przy Bohaterów 41. W trakcie realizacji tej inwestycji przez dzielnicê Bia³o³êka, powsta³y obiekty sportowe o wartoœci 1,5 mln
z³, m.in.: boisko wielofunkcyjne do pi³ki no¿nej i rêcznej o
wymiarach 20 x 40 m (nawierzchnia ze sztucznej trawy), wyposa¿one w poliuretanow¹ nawierzchniê; boisko do
koszykówki o wymiarach 24 x
13 m; kort tenisowy; boisko do

siatkówki o wymiarach 18 x 9
m i do mini siatkówki o wymiarach 10 x 5 m; uniwersalna
skocznia wzwy¿ i w dal; czterotorowa bie¿nia. Wartoœæ wyposa¿enia sportowego to
kwota 47 tys. z³, zaœ inne wyposa¿enie to kwota 72 tys. z³.
Rozbudowywana i modernizowana Szko³a Podstawowa
nr 154 przy Leœnej Polanki
zyska³a maj¹tek o wartoœci 11
mln z³: nowy budynek z pe³n¹
infrastruktur¹, boisko, plac
zabaw, parkingi, podjazdy.
Wyposa¿enie to koszt blisko
1,5 mln z³. Sprzêt komputerowy – 33 tys. z³.
Odrêbnymi uchwa³ami powo³ano sta³e komisje rady
dzielnicy, ustalono liczbê
cz³onków komisji, sk³ady komisji, ich przewodnicz¹cych i
wiceprzewodnicz¹cych.
Wszystkie komisje maj¹ w
swych sk³adach maksymalnie
po 10 cz³onków, wyj¹tek stanowi komisja inwestycyjna –
maksymalnie 12 cz³onków.
A oto sk³ady komisji:
Komisja inwestycyjna Waldemar Roszak (przewodnicz¹cy), Zbigniew Madziar,
Agnieszka Borowska, Monika
Drojewska, Ilona £¹cka, Magdalena Roguska, Pawe³ Tyburc,
Mariusz Wajszczak, Agnieszka
Jadczyszyn, Marek Procki, Marek Sztorc, Piotr Basiñski.
Komisja mieszkaniowa Pawe³ Zajc, Dariusz Ostrowski,

Ilona £¹cka (przewodnicz¹ca),
Joanna Lewandowska, Krzysztof Pelc, Wojciech Tumasz.
Komisja ochrony œrodowiska i rolnictwa - Pawe³
Zajc (przewodnicz¹cy), Ilona
£¹cka, Agnieszka Borowska,
Waldemar Roszak, Mariusz
Wajszczak, Dariusz Ostrowski, Anna Dziewulska, Krzysztof Pelc.
Komisja oœwiaty, kultury
i sportu – El¿bieta Œwitalska
(przewodnicz¹ca), Monika
Drojewska, Marcin Korowaj,
Anna Majchrzak, Magdalena
Roguska, Agnieszka Jadczyszyn, Marek Procki, Dariusz
Ostrowski, Piotr Oracz.
Komisja planu i bud¿etu
– Mariusz Wajszczak (przewodnicz¹cy), Marcin Korowaj,
Waldemar Roszak, El¿bieta
Œwitalska, Pawe³ Tyburc, Piotr
Oracz, Jerzy Smoczyñski,
Wojciech Tumasz.
Komisja polityki spo³ecznej i ochrony zdrowia – Piotr
Oracz, Pawe³ Zajc, Marek
Sztorc, Agnieszka Borowska
(przewodnicz¹ca), Joanna
Lewandowska, Zbigniew Madziar, Anna Majchrzak.
Komisja statutowa i porz¹dku publicznego – Magdalena Roguska (przewodnicz¹ca), Marek Sztorc, Anna
Majchrzak, El¿bieta Œwitalska,
Wojciech Tumasz, Jerzy Smoczyñski, Piotr Basiñski.
(egu)

