Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

ISSN 1234-6365

nowa gazeta praska 1

nr 22 (515) 18 grudnia 2013 roku

nie
t
a
www.ngp.pl
p³

bez
Nak³ad 25 000 egz.

Bo¿onarodzeniowe
zwyczaje
Nie mo¿emy sobie dziœ wyobraziæ Bo¿ego Narodzenia bez
przystrojonej choinki, Œwiêtego Miko³aja i prezentów. A¿
trudno uwierzyæ, ¿e zwyczaj ubierania choinki znany jest w
Europie zaledwie od dwóch wieków i by³ pocz¹tkowo mocno
krytykowany. Prezenty pojawi³y siê pod choink¹ jeszcze
póŸniej, a obecny wizerunek Œwiêtego Miko³aja to wytwór
wspó³czesnej popkultury. O dawnych i wspó³czesnych zwyczajach bo¿onarodzeniowych, o wigilijnej wieczerzy, pasterce,
ludowych magicznych zabiegach i cudach tej wyj¹tkowej
grudniowej nocy rozmawiamy z ks. dr Paw³em Mazurkiewiczem
z koœcio³a NMP Matki Piêknej Mi³oœci w Tarchominie.
- Kiedy na pocz¹tku IV wie- Zreszt¹ samo œwiêto Bo¿ego
ku Konstantyn Wielki prze- Narodzenia, jeœli spojrzymy na
szed³ na chrzeœcijañstwo i jego umiejscowienie w kalenuzna³ je za religiê równo- darzu, nawi¹zuje do tradycji
prawn¹ z innymi wyznaniami przedchrzeœcijañskich.
w Cesarstwie Rzymskim,
W Rzymie 25 grudnia obczêst¹ praktyk¹ by³o przej- chodzono Dzieñ Niezwyciê¿omowanie i przetwarzanie nego S³oñca - „Sol Invictus”,
obyczajów pogañskich na analogia jest wiêc oczywista.
chrzeœcijañskie. Czy mo¿liwe Jednak chrzeœcijanie byli przezatem jest, ¿e zwyczaje bo¿o- konani, ¿e to w³aœnie Chrystus
narodzeniowe maj¹ pogañ- jest „wschodz¹cym s³oñcem” i
skie pochodzenie, a œwiêto „œwiat³oœci¹ œwiata”. Obrzêdy
Bo¿ego Narodzenia mog³o ku czci S³oñca mog³y staæ siê
wyrosn¹æ z wczeœniejszych impulsem do wyznaczenia
daty œwiêtowania. Przesilenie
obrzêdów ku czci S³oñca?
- Rzeczywiœcie, niektóre zimowe stwarza³o bowiem
zwyczaje, albo wystêpuj¹ce dobr¹ okazjê do przeciwstawczeœniej w naszej tradycji, wienia pogañskim bóstwom
albo istniej¹ce do dziœ dnia, solarnym - Chrystusa, jako
zosta³y przejête z dawnych, œwiat³a dla oœwiecenia pogan.
Jeœli chodzi o sam¹ Wigiliê,
prastarych zwyczajów przedchrzeœcijañskich. Mo¿emy po- jak utrzymuj¹ badacze kultury,
wiedzieæ, ¿e niejako zosta³y to jej obrzêdy na³o¿y³y siê na
„ochrzczone”, czyli zosta³a im prastary przedchrzeœcijañski
dokoñczenie na str. 4
nadana zupe³nie inna treœæ.
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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)

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

O ludzki wymiar Pragi
Pierwszy na Pradze specjalny pokaz filmu dokumentalnego
„Ludzki wymiar” w re¿. Andreasa M. Dalsgaarda, przedstawiaj¹cy dzia³ania s³ynnego duñskiego urbanisty Jana Gehla na
rzecz poprawy przestrzeni publicznych w miastach ca³ego
œwiata, szczelnie wype³ni³ salê w kinie Praha. Zorganizowano go z inicjatywy Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców
„Micha³ów” dziêki uprzejmoœci wiceprezydenta Micha³a
Olszewskiego. Projekcji filmu towarzyszy³a debata na temat
rozwi¹zañ komunikacyjnych na Pradze, bêd¹ca kolejnym
etapem konsultacji w ramach przygotowywanego przez miasto
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Film da³ nowe argumenty skiej, którego budowê ju¿ kilka
mieszkañcom, którym na co lat temu uznano za niezdoln¹ do
dzieñ doskwieraj¹ skutki myœle- poprawy warunków ruchu i nienia wy³¹cznie o wygodzie samo- op³acaln¹ ekonomicznie.
chodów. Piêtnowany w filmie
Stowarzyszenie „Micha³ów”
„kult przepustowoœci” spycha na przedstawi³o problem Trasy
dalszy plan potrzeby mieszkañ- Œwiêtokrzyskiej, która jego zdaców. Okaza³o siê, ¿e na ca³ym niem powinna powstaæ jako
œwiecie mieszkañcy miast bory- zwyk³a ulica miejska, a nie szekaj¹ siê z podobnymi problema- roka eksterytorialna trasa skrymi, dziêki czemu wiadomo, jak ta za ekranami, na dodatek poje rozwi¹zywaæ. Miasto zyskuje ch³aniaj¹ca wiêkszoœæ jedyneludzi wymiar, kiedy jest projekdokoñczenie na str. 2
towane z myœl¹ o ludziach, z
perspektywy chodnika. To pieSTOMATOLOGIA
szy musi staæ siê jego podmiotem. Tymczasem in¿ynier ruchu
PROMOCJA
przedstawi³ plany inwestycji ko- wype³nienia 80-90 z³
munikacyjnych miasta w centralnej czêœci Pragi, które z ludz- zni¿ki na protezy
kim wymiarem miasta maj¹ nie- korony porcelanowe 430 z³
wiele wspólnego. W efekcie po- protezy acetalowe
wstaj¹ przeskalowane projekty,
tworzone w oderwaniu od lokalul. Jagielloñska 3
nych uwarunkowañ i potrzeb.
tel. 22 619-99-99
Oprócz Trasy Œwiêtokrzyskiej i
Trasy Tysi¹clecia w planach ra22 818-44-77
tusza dla Pragi znalaz³ siê takponiedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
¿e tunel w ulicy Nowo Jagielloñ-

Razem dla „Etezji”
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to piêkny czas mi³oœci i radoœci. To równie¿ dobra okazja, aby podzieliæ siê tym, co mamy,
z potrzebuj¹cymi, którzy mieszkaj¹ obok nas. Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki zachêca do w³¹czenia siê do akcji
wsparcia na rzecz Oœrodka Wsparcia dla Kobiet z Ma³oletnimi
Dzieæmi i Kobiet w Ci¹¿y „Etezja”.
Oœrodek mieœci siê na Bia- zabawki dla dzieci (nie³o³êce przy ulicy Chlubnej. mowl¹t, przedszkolaków,
Mieszkaj¹ w nim dzieci oraz uczniów)
opiekuj¹ce siê nimi kobiety,
Miejscami zbiórki s¹ Bar
które znalaz³y siê w trudnej Bary³ka przy ul. Erazma z Zasytuacji ¿yciowej z powodu kroczymia 2A oraz Restauraproblemów mieszkaniowych, cja Ancymon przy ul. Porajów
finansowych i rodzinnych. 12. Artyku³y mo¿na przekazaæ
Aby wspomóc osoby za- równie¿ wolontariuszom Inicjamieszkuj¹ce „Etezjê”, bia³o- tywy Mieszkañców Bia³o³êki,
³êckie ko³o Inicjatywy Miesz- którzy bêd¹ je zbieraæ w poblikañców Warszawy wraz z ¿u sklepów i na terenie cenklubem motocyklowym Iroqu- trów handlowych w dzielnicy
ois FG Warszawa organizu- Bia³o³êka a¿ do 22 grudnia.
je zbiórkê. Dziêki rozmowom
Z góry dziêkujemy za Pañz pracownikami oœrodka udastwa
pomoc, ja zaœ w imieniu
³o siê stworzyæ listê najbardziej potrzebnych artyku³ów. naszego Stowarzyszenia
Jeœli chc¹ Pañstwo pomóc, ¿yczê Pañstwu du¿o radoœci,
to prosimy o przekazanie na mi³oœci i pokoju z okazji Œwi¹t
rzecz „Etezji” nastêpuj¹cych Bo¿ego Narodzenia oraz samych sukcesów w nadchodz¹produktów:
cym 2014 roku.
- artyku³y higieniczne dla
Piotr Basiñski
kobiet i dzieci
radny
- œrodki czystoœci
Dzielnicy
Bia³o³êka
m.st.
Warszawy
- produkty z d³ugoterminow¹
email: piotr.basinski@imb.waw.pl
dat¹ wa¿noœci
- d¿emy, konserwy, pasztety, Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
www.inicjatywa.waw.pl
s³odycze

Prawobrze¿na Warszawa wed³ug GUS
2 nowa gazeta praska

Jak na tle wielkiej Warszawy prezentuj¹ siê te prawobrze¿ne dzielnice, które obs³uguje Nowa
Gazeta Praska? Gdzie dobrze siê mieszka seniorom, a gdzie m³odym ma³¿eñstwom z dzieæmi?
Odpowiedzi na te m.in. pytania daje opublikowany 27 listopada ranking dzielnic Warszawy pod
wzglêdem atrakcyjnoœci warunków ¿ycia, przygotowany przez G³ówny Urz¹d Statystyczny.
Na pocz¹tek ten najszerszy przedszkolach liczona na 1 tys. ¿ycia ludzi starszych. W zwi¹zranking, na najwy¿szym poziomie dzieci w wieku 3 – 6 lat). Pla- ku z tym roœnie zapotrzebowaogólnoœci – atrakcyjnoœæ warun- cówki oœwiatowe powinny byæ nie na nowe us³ugi o charakteków ¿ycia. Tu – o dziwo – najwy- dobrze skomunikowane z miej- rze edukacyjnym, kulturalnym,
¿ej uplasowa³a siê Praga Pó³noc scem zamieszkania – dojazd wypoczynkowo-rekreacyjnym i
– miejsce 9, tu¿ za ni¹ Targówek œrodkami komunikacji miejskiej. sportowym, dedykowane se– miejsce 10. W tym rankingu Bia- Wa¿ne jest równie¿, by szko³y niorom. W przypadku tego ran³o³êka – niestety – plasuje siê na nie by³y przepe³nione, bowiem kingu uwzglêdniono obecnoœæ
ostatnim, 18 miejscu. Sk¹d taki wp³ywa to na jakoœæ nauczania w dzielnicy terenów o funkcji
wynik? W badaniu wziêto pod i by zajêcia nie by³y prowadzo- wypoczynkowej i rekreacyjnej
uwagê tzw. czynnik syntetyczny, ne w systemie zmianowym. W - parków i terenów zielonych.
w sk³ad którego wchodzi³y ró¿ne tej kategorii, wœród zmiennych
Problemem w przypadku sezmienne dotycz¹ce infrastruktu- wp³ywaj¹cych na atrakcyjnoœæ, niorów jest zmniejszanie siê
ry zdrowotnej, us³ugowej, kultu- znalaz³y siê równie¿: iloœæ wydolnoœci fizycznej i psychiczralnej, edukacyjnej.
uczniów szkó³ podstawowych nej; tak wiêc istotn¹ kwesti¹ z
Bia³o³êka jako stosunkowo przypadaj¹cych na 1 komputer punktu widzenia tej grupy osób
m³oda dzielnica, choæ od kilku- z dostêpem do internetu, do- staje siê dostêp do us³ug opienastu ju¿ lat prze¿ywa boom in- stêpnoœæ sklepów, wyra¿aj¹ca ki zdrowotnej. W zwi¹zku z chawestycyjny, z infrastruktur¹ siê w iloœci mieszkañców przy- rakterystyk¹ grupy seniorów,
wci¹¿ nie nad¹¿a za iloœci¹ osie- padaj¹cych na 1 sklep, w któ- podczas tworzenia rankingu
dlaj¹cych siê w niej mieszkañ- rym sprzedawane s¹ produkty atrakcyjnych dla nich dzielnic,
ców. Mo¿na siê burzyæ na tak ¿ywnoœciowe i codziennego wziêto pod uwagê nastêpuj¹ce
nisk¹ wartoœæ wskaŸnika atrak- u¿ytku. W tej kategorii zmien- zmienne: iloœæ korzystaj¹cych
cyjnoœci, ale z liczbami, nieste- nych znalaz³a siê iloœæ korzy- ze œwiadczeñ pomocy spo³eczty, nie da siê dyskutowaæ. Kiep- staj¹cych ze œwiadczeñ pomo- nej w przeliczeniu na 1 tys.
ski dostêp do przychodni i po- cy spo³ecznej w przeliczeniu na mieszkañców, udzia³ parków i
radni, brak szpitala, niedosta- 1 tys. mieszkañców, a tak¿e zieleñców w ogólnej powierzchteczna iloœæ placówek kultury – udzia³ procentowy powierzchni ni dzielnicy, iloœæ osób przypabrak kina, teatru i muzeów – parków, zieleñców i terenów daj¹cych na zak³ad opieki zdrowszystko to sprawi³o, ¿e wskaŸ- zieleni osiedlowej w ogólnej po- wotnej i na aptekê, a tak¿e iloœæ
nik syntetyczny wyniós³ 0%. Dla wierzchni dzielnicy. W tym ran- osób przypadaj¹cych na
Pragi Pó³noc i Targówka ten kingu sytuacja przedstawia siê placówkê biblioteczn¹. Po
wskaŸnik wyniós³ 0,495%. Dla nieco inaczej ni¿ w poprzednim. uwzglêdnieniu wszystkich tych
porównania Œródmieœcie zajmu- Targówek ze wskaŸnikiem zmiennych na 10. miejscu, ze
j¹ce w rankingu pierwsz¹ lokatê 0,528 znajduje siê na miejscu wskaŸnikiem 0,462 znalaz³a siê
dysponuje wskaŸnikiem atrak- 8, Bia³o³êka ze wskaŸnikiem Praga Pó³noc, na miejscu 12.
0,368 na miejscu 16, zaœ Pra- Targówek – wskaŸnik 0,430,
cyjnoœci na poziomie 0,842%.
Atrakcyjnoœæ poszczegól- ga Pó³noc ze wskaŸnikiem zaœ Bia³o³êka ze wskaŸnikiem
nych dzielnic dla rodzin z dzieæ- 0,301 na ostatnim, 18. miejscu. 0,247 na ostatnim, 18. miejscu.
mi jest zale¿na od wielu czynNie bez kozery w rankingu
Na pociechê Bia³o³êka jest
ników. Wœród nich najistotniej- atrakcyjnoœci znalaz³a siê ka- niekwestionowanym liderem,
sza jest infrastruktura edukacyj- tegoria seniorów, jako ¿e w jeœli chodzi o iloœæ urodzeñ –
na – szko³y podstawowe, gim- Polsce notuje siê sta³y i syste- 13,7 na tysi¹c mieszkañców.
nazja i szko³y œrednie oraz in- matyczny wzrost przeciêtnej Odsetek osób w wieku przedfrastruktura opiekuñcza – ¿³obki d³ugoœci ¿ycia, wy¿szy poziom produkcyjnym wynosi w dzieli przedszkola (iloœæ dzieci w wykszta³cenia i zmianê stylu nicy 24,1%, w wieku produk-

cyjnym – 68,2%. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowi¹
zaledwie 7,7%. Nie ulega wiêc
kwestii, ¿e Bia³o³êka jest dzielnic¹ ludzi m³odych. Bia³o³êka
jest równie¿ dzielnic¹ ludzi
przedsiêbiorczych. Na tysi¹c
mieszkañców zarejestrowanych jest tu 17 podmiotów gospodarczych. Nieznacznie lepszy w tej kategorii jest jedynie
Ursus. Przedsiêbiorcze s¹
równie¿ Targówek – 16 firm na
tysi¹c mieszkañców i Praga
Pó³noc – 15 podmiotów gospodarczych. Wszystkie trzy dzielnice znajduj¹ siê w zdecydowanej czo³ówce wœród pozosta³ych sto³ecznych dzielnic.
W kontekœcie przedsiêbiorczoœci
paradoksalny - wydawa³oby siê jest fakt, ¿e na Pradze Pó³noc jest
najwy¿szy odsetek osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej –
a¿ 49 osób na tysi¹c.
Nie sposób w krótkim tekœcie
zaprezentowaæ czytelnikom ca³oœci analizy GUS, jako ¿e jest
to materia³ bardzo obszerny.
Warto mo¿e jednak zapoznaæ siê
z krótk¹ charakterystyk¹ dzielnic.
Zaczynamy od najstarszej z
dzielnic. Praga Pó³noc. Wiêksza
czêœæ jej zabudowy pochodzi z
XIX i z pocz¹tków XX wieku.
Wysoki odsetek ludnoœci w wieku produkcyjnym – 65%, to bardzo dobry wskaŸnik, ale fatalny
jest ujemny wskaŸnik przyrostu
naturalnego, który wynosi –2
osoby na tysi¹c. Zle jest w dzielnicy z rynkiem pracy ze wzglêdu
na brak podmiotów gospodarki
narodowej i w ¿adnym razie nie
mo¿e tego zrównowa¿yæ du¿a
iloœæ powstaj¹cych firm prywatnych. Praga Pó³noc notuje du¿e
bezrobocie – 37 osób na tysi¹c
pozostaje bez pracy. Najwiêkszy
wœród warszawskich dzielnic
odsetek osób korzysta tu z pomocy spo³ecznej. W dzielnicy
oddaje siê najmniejsz¹ w Warszawie iloœæ mieszkañ. Ponadto,

te oddawane do u¿ytku, maj¹
przeciêtnie niewielki metra¿.
Targówek dysponuje wielk¹
iloœci¹ stosunkowo nowych i
zupe³nie nowych osiedli mieszkaniowych, a tak¿e doskona³¹
sieci¹ drogow¹ i komunikacj¹
miejsk¹, która sprawia, ¿e skraca siê dystans miêdzy t¹ dzielnic¹ a centrum miasta. Targówek charakteryzuje siê du¿ym
odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym – 23%, sporym bezrobociem – 26 osób na tysi¹c,
najwiêkszym w Warszawie odsetkiem rozwodów. Jest dzielnic¹, w której najwiêksza iloœæ
dzieci przypada na jedno miejsce w przedszkolu i dzielnic¹,
w której wybudowano najwiêcej mieszkañ komunalnych.
I na zakoñczenie Bia³o³êka.
Dzielnica o najwiêkszej w Warszawie dynamice rozwoju i jednoczeœnie dzielnica z du¿¹ iloœci¹ obszarów zielonych i ci-

chych, spokojnych miejsc.
Dzielnica m³oda, z bardzo dobrymi wskaŸnikami demograficznymi, szybko nadrabiaj¹ca
cywilizacyjne zapóŸnienia. Bardzo niskie bezrobocie – 18
osób na tysi¹c, powoduje, ¿e
w tej kategorii wœród warszawskich dzielnic lepszy jest tylko
Wilanów. W tej beczce miodu
jest wszak¿e parê ³y¿ek dziegciu. Pierwsza ³y¿ka to najwy¿szy w Warszawie odsetek bezrobotnych kobiet – 53%. Druga to najwy¿szy w stolicy odsetek osób bezrobotnych w
wieku 35 – 44 lata, stanowi¹cy
25,5%. Kolejne ³y¿ki dziegciu to
najwy¿sza wœród sto³ecznych
dzielnic przepe³nienie w gimnazjach i zaledwie 600 miejsc w
przedszkolach na tysi¹c dzieci. Pozytyw – najmniejsza w
stolicy iloœæ beneficjentów placówek pomocy spo³ecznej.
Opracowa³a El¿bieta Gutowska

O ludzki wymiar Pragi
dokoñczenie ze str. 1

go w okolicy parku. Zarówno na
przes³anie filmu, jak i rzeczowe
argumenty mieszkañców Micha³owa pozostali ca³kowicie
g³usi obecni na debacie radni
Targówka, domagaj¹c siê jak
najszybszego rozpoczêcia budowy trasy wed³ug obecnego
projektu. Na Targówku powstaj¹
nowe osiedla mieszkaniowe,
których mieszkañcy chc¹ siê
dostaæ do Centrum. Jak zauwa¿yli Wiktor Mrozowski i Marek
Sabak ze studenckiego ko³a naukowego Gospodarki Przestrzennej UW „Spatium”, taka
presja jest typowym przyk³adem
desurbanizacji, czyli wyludnienia siê miast na obszarach centralnych. Przyszli urbaniœci
zwrócili uwagê na bêd¹ce spadkiem po modernizmie segregowanie funkcji (tworzenie dzielnic
praktycznie wy³¹cznie o funkcjach mieszkalnych). Obecnie w
projektowaniu miast preferuje
siê tworzenie lokalnych centrów
i zabudowy mieszanej (w tym lokalnych miejsc pracy) dla unikniêcia tego rodzaju presji na
budowê dróg dojazdowych.
Kolejn¹ inwestycj¹ sprzeczn¹
z ide¹ miasta dla ludzi, jest projekt rozbudowy Wybrze¿a Helskiego. W zwi¹zku z poszerzeniem jezdni, pod pi³ê maj¹ trafiæ
wiekowe drzewa wzd³u¿ ZOO, a
szeroka trasa pieszo-rowerowa
ma zostaæ dociœniêta do p³otu
ogrodu i zwieñczona ekranami
akustycznymi. Rozbudowie maj¹
ulec tak¿e skrzy¿owania z Ratuszow¹ i Okrzei. Ten projekt wzbudzi³ wœród obecnych na sali niek³amane oburzenie. Zwrócono
uwagê na niepowa¿ne traktowa-

nie pieszych, na brak zebr na wielu praskich ulicach, a zw³aszcza
przy skrzy¿owaniu Z¹bkowskiej i
Targowej. Tymczasem na konieczn¹ w tym miejscu przebudowê sygnalizacji podobno nie ma
pieniêdzy. Odbi³oby siê to tak¿e
na p³ynnoœci ruchu... Podobnie
ma siê sprawa z brakuj¹cym
przejœciem przez Targow¹ przy
Pl. Wileñskim. Po oddaniu stacji
metra pomiêdzy poczt¹ a dworcem bêdzie siê mo¿na przedostaæ tylko pod ziemi¹.
Prezydent Wojciechowicz widzi
potrzebê udogodnieñ dla pieszych na Pradze, ale uzale¿nia je
od dokoñczenia budowy obwodnicy Œródmiejskiej, na co ostatnio
rz¹d zagwarantowa³ pieni¹dze,
budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej
(jest potrzebna tak¿e do wo¿enia
œmieci do spalarni na Targówku,
która ma byæ dziesiêciokrotnie
rozbudowana), Trasy Tysi¹clecia... Mieszkañcy argumentowali, ¿e zmiany trzeba zacz¹æ natychmiast, a trasy przeprojektowaæ na ulice miejskie. Tak powinno siê tworzyæ miasto dla ludzi.
Prezydent Wojciechowicz,
uchodz¹cy za nieprzejednanego
zwolennika miasta dla samochodów przyzna³, ¿e jest pod wra¿eniem filmu. Obieca³ przeanalizowaæ postulaty mieszkañców. W
koñcu rozpoczêto te¿ rozmowy z
kolejarzami o mo¿liwoœci przysuniêcia Trasy Œwiêtokrzyskiej do
torów kolejowych. Odpiera³ te¿ zarzut mentalnego tkwienia w latach
60. Có¿, u progu 2014 - roku wyborów samorz¹dowych - wszyscy
zaczynaj¹ mówiæ ludzkim g³osem.
Mieszkañcom wypada to z ca³¹
bezwzglêdnoœci¹ wykorzystaæ.
Kr.

LII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Przesuniêcia w bud¿ecie
410 tys. z³ wiêcej potrzeba w tegorocznym bud¿ecie na niektóre
zadania. I o tak¹ w³aœnie kwotê wystêpuj¹ do Rady Warszawy
bia³o³êccy radni. Gwoli œcis³oœci s¹ to przesuniêcia œrodków z zadañ,
na których uda³o siê zaoszczêdziæ, np. 17,5 tys. z³ zaoszczêdzono
na utrzymaniu porz¹dku, w sk³ad którego wchodzi m.in. zimowe
utrzymanie ulic. Z tego zadania 10 tys. z³ zosta³o w dzielnicowej
kasie, jako ¿e nie mamy na razie zimy. Jeœli Rada Warszawy zag³osuje zgodnie z oczekiwaniami rajców Bia³o³êki, zaoszczêdzone
410 tys. z³ zasili publiczne przedszkola i szko³y, pomo¿e w prowadzeniu œwietlic i sto³ówek szkolnych. Dodatkowe œrodki przydadz¹
siê równie¿ na bie¿¹ce funkcjonowanie publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
(egu)
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Praga nie dla
przedsiêbiorców
Kolejny z warsztatów zorganizowanych w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc w ramach wypracowywania za³o¿eñ
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dotyczy³ rozwoju
przedsiêbiorczoœci i wysokoœci czynszów w lokalach u¿ytkowych na terenie dzielnicy. Program przygotowywany
przez miasto ma obj¹æ fragmenty trzech dzielnic prawobrze¿nej Warszawy (Praga Pó³noc, Praga Po³udnie i Targówek)
i wejœæ w ¿ycie ju¿ w 2014 roku. W spotkaniu uczestniczy³
wiceprezydent Micha³ Olszewski.
Wojciech Nowakowski eks- ds. Pragi Pó³noc, jak i utworzepert miejskiego Biura Polityki nia tu Parku Kulturowego (poLokalowej przedstawi³ propozy- mys³ jeszcze z 2009 roku),
cjê zmian, opieraj¹c¹ siê na spotka³y siê z ca³kowitym bradoœæ kontrowersyjnym porów- kiem zainteresowania w³adz
naniu ulic miejskich do galerii Warszawy. A czas p³ynie.
handlowych. Chodzi o to, aby
Tomasz Peszke z Praskiedla stworzenia nowej polityki za- go Stowarzyszenia Mieszkañrz¹dzania lokalami u¿ytkowymi ców „Micha³ów” w swej premiasto przyjê³o standardy obo- zentacji zwróci³ uwagê na powi¹zuj¹ce w galeriach handlo- stêpuj¹cy od co najmniej
wych, gdzie umieszczanie kon- trzech lat spadek wp³ywów z
kretnych funkcji jest dok³adnie najmu lokali u¿ytkowych. Od
przemyœlane, przestrzeñ upo- 2011 roku straty z tego tytu³u
rz¹dkowana, a system reklam i siêgnê³y ponad 6 mln z³otych.
informacji ujednolicony i nadzo- Na Micha³owie bardzo wiele
rowany przez jednego zarz¹d- lokali u¿ytkowych to pustostacê. Powrót handlu i us³ug do bu- ny, zauwa¿alny jest te¿ du¿y
dynków w parterach wzd³u¿ ulic udzia³ sklepów monopolopowinien wi¹zaæ siê z zarz¹- wych, równie¿ w s¹siedztwie
dzaniem równie skutecznym, œwietlic socjoterapeutycznych
jak w galeriach handlowych. czy szkó³. Nie inaczej jest na
Zdaniem eksperta, takie nowe pozosta³ych obszarach Pragi
zarz¹dzanie przestrzeni¹ wy- Pó³noc. Brak skutecznej polimaga utworzenia samodzielne- tyki lokalowej powoduje, ¿e
go stanowiska zarz¹dcy tego najciekawsze lokale w dobrych
obszaru, umocowanego bezpo- lokalizacjach s¹ wynajmowane
œrednio przy prezydencie mia- podmiotom, mog¹cym du¿o
sta, ale z siedzib¹ na Pradze. zap³aciæ, a wiêc g³ównie instyPowinny te¿ znaleŸæ tu zasto- tucjom finansowym, co przy
sowanie ca³kiem nowe mierzal- ograniczeniu poda¿y innych
ne wskaŸniki, zastêpuj¹ce jedy- us³ug przyczynia siê do dalny dziœ wskaŸnik w postaci wy- szego obni¿enia atrakcyjnoœci
sokoœci czynszu.
przestrzeni publicznych.
Po otwarciu metra zwiêkszy
Mimo stosownej uchwa³y
siê potencja³ Z¹bkowskiej, Tar- rady dzielnicy, nie wydzielono
gowej i Brzeskiej, a tak¿e Ka- lokali z przeznaczeniem na
wêczyñskiej, Wileñskiej, czy 11 us³ugi bytowe i unikatowe, któListopada. W tych obszarach rych najem móg³by byæ tañszy
wiêkszoœæ nieruchomoœci po- o 60% od stawki bazowej w
zostaje we w³adaniu miasta, co danej okolicy. Wynajêcie lokalu
ma kluczowe znaczenie dla u¿ytkowego na Pradze nie jest
wprowadzenia programu. ³atwe, bowiem nie ma dostêpDu¿y potencja³ ma zw³aszcza nej jednolitej bazy takich lokali,
ulica Targowa, miêdzy Z¹b- negocjacje s¹ trudne, procedukowsk¹ a Kijowsk¹, z powsta- ry ma³o czytelne, a koszty u¿ytj¹cymi projektami miejskimi - kowania wysokie. Poniesione
Muzeum Warszawskiej Pragi i nak³ady nie zwróc¹ siê tak¿e w
Centrum Przedsiêbiorczoœci. trybie trzyletniego najmu.
Ka¿da z ulic ma swój charakPo wys³uchaniu wyst¹pieñ
ter (reprezentacyjny, turystyczuczestnicy warsztatów podzieny, handlowy, imprezowy, releni na cztery grupy mieli za zastauracyjny, komunikacyjny
danie opisaæ problemy i wskaitd.), który wynika z tradycji i
zaæ ich mo¿liwe rozwi¹zania.
potrzeb u¿ytkowników. ChaPowszechnie zgodzono siê z
rakter ten w sposób ewolucyjny mo¿na zmieniaæ. Oferta dla potrzeb¹ wyd³u¿enia mo¿liwoœci
najemców powinna byæ jasno najmu co najmniej do 10 lat.
okreœlona, a umowy najmu wy- Konieczne jest te¿ wprowadzed³u¿one co najmniej do 10 lat. nie innych kryteriów ni¿ czysto
Po¿¹dane funkcje mo¿na re- finansowe oraz w³¹czenie w progulowaæ poprzez organizowa- ces rewitalizacji samych miesznie konkursów profilowanych. kañców. Nastawienie do potenMa³e lokale, których jest naj- cjalnych najemców musz¹ zmiewiêcej, powinny zostaæ po³¹- niæ tak¿e urzêdnicy. Zw³aszcza
czone w wiêksze, a mieszka- w obszarze rewitalizowanym
nia w parterach, np. na Brze- elastycznoœæ czynszowa powinskiej, przekszta³cone w lokale na byæ znacznie wiêksza.
Prezydent Micha³ Olszewski
u¿ytkowe. Po¿¹dane jest w³¹czenie w proces przemiany lo- poinformowa³, ¿e do wspó³prakalnych instytucji, organizacji cy pozyska³ architektów z
spo³ecznych, œrodowisk wielo- SARP, którzy wspomog¹ urzêdkulturowych i samych miesz- ników w wyznaczaniu atrakcyjkañców. W uporz¹dkowaniu nych przestrzeni publicznych.
reklam i okreœleniu norm este- Tymczasem wci¹¿ nie wiadomo
tycznych mia³oby pomóc utwo- jak ma wygl¹daæ ulica Targowa
rzenie na obszarze rewitalizo- po oddaniu do u¿ytku drugiej liwanym Parku Kulturowego.
nii metra. Projekt odtworzenioTe propozycje w znacznej wy, który funkcjonowa³ dotychmierze pokrywa³y siê z wnio- czas, nie uczyni z niej ulicy reskami strony spo³ecznej, któ- prezentacyjnej, lecz ponownie
ra w ramach Dzielnicowej Ko- arteriê przelotow¹, utrwalaj¹c
misji Dialogu Spo³ecznego od dotychczasowy stan na lata.
lat samodzielnie wypracowy- Bez zmian w tym zakresie przywa³a zrêby Strategii Rozwoju gotowywany Zintegrowany ProPragi Pó³noc. Dot¹d jednak za- gram Rewitalizacji nie ma wiêkrówno propozycja powo³ania szych szans powodzenia.
prezydenckiego pe³nomocnika
Kr.

Gwiazdka dla naszych pupilów
Gdy wesz³am do sklepu zoologiczno-wêdkarskiego przy
ul. Skoczylasa 10/12 (obok metalowego) wzrok mój przyku³y
akwaria z bajecznie kolorowymi rybkami pochodz¹cymi
niemal z ca³ego œwiata. Pasjonaci akwarystyki znajd¹ tu
niezapomniane prezenty na gwiazdkê.
A obok na stoisku s¹ kolo- nie¿ jego ulubiony sklep
rowe ubranka dla ma³ych pie- wêdkarski maj¹cy ogromny
sków, skarpetki i buciki oraz wybór wszelkich akcesoriów
psia bi¿uteria, a tak¿e trans- dla pasjonatów wêdkarstwa.
portery do podró¿y i ogromny Przemi³a Pani Kasia pomowybór przysmaków i zabawek g³a mi wybraæ gad¿et dla
polecanych szczególnie pod mojego znajomego wêdkarza. By³ to super ³owny wochoinkê.
Wœród oczekuj¹cych na bler firmy RAPALA. Ró¿nych
strzy¿enie czworonogów by³ porad Pani Kasia udzieli³a w
weso³y piesek rasy york o mojej obecnoœci, zw³aszcza
grafitowej szacie ze srebr- niezdecydowanym kobienym po³yskiem, który chêt- tom, jeszcze wielu. Jestem
nie aportowa³ rzucan¹ mu pi³eczkê. Pani Beata, w³aœcicielka sklepu, z ogromnym
zaanga¿owaniem, profesjonalnie dobiera ka¿demu
czworonogowi odpowiedni¹
fryzurkê. Psie piêknoœci cierpliwie czekaj¹ na swoj¹ kolejkê i chêtnie poddaj¹ siê
zabiegom czesania i strzy¿enia jakby wiedzia³y, ¿e
dziêki temu poprawi¹ swój
wizerunek.
W interesuj¹cej rozmowie
z w³aœcicielem pieska dowiedzia³am siê, ¿e jest to rów-
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przekonana, ¿e ka¿dy wêdkarz znajdzie tu ciekawy prezent dla swoich przyjació³ i
siebie.
Na koniec pragnê dodaæ,
¿e szczególn¹ trosk¹ w tym
sklepie s¹ objêci nasi skrzydlaci przyjaciele zza okna. Dla
nich jest ogromny wybór
karm, np. orzeszki pakowane
w siatki, kokosy nape³nione
mas¹ t³uszczowo-ziarnow¹,
dzwonki zrobione z pestek
s³onecznika i wiele innych,
poniewa¿ wszyscy wiemy, ¿e
dzikich ptaków nie nale¿y dokarmiaæ zim¹ resztkami ze
sto³u.

Mi³ych i interesuj¹cych
rozmów ze swoimi pupilami w wigilijn¹ noc ¿yczy
personel sklepu oraz jego
sta³a klientka Bogumi³a
Szyd³owska.
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obyczaj nawi¹zuj¹cy do czci
zmar³ych. Czeœæ zmar³ym oddawano dawniej w³aœnie w
okresie zimowego przesilenia
i Wigilia, któr¹ wspó³czeœnie
tak bardzo celebrujemy, w czasach przedchrzeœcijañskich
by³a niczym innym, jak zimowymi Zaduszkami. Wierzono,
¿e na Ziemi mog¹ pojawiaæ siê
dusze zmar³ych i ingerowaæ w
nasze ¿ycie. Pozosta³oœci¹ tej
wiary jest choæby pusty talerz,
stawiany na wigilijnym stole.
Pozostawienie wolnego nakrycia i miejsca przy stole jest
teraz zupe³nie inaczej interpretowane, a mianowicie: jako przygotowanie miejsca dla niespodziewanego goœcia. Pozostawiaj¹c je, dajemy wyraz przekonaniu, ¿e nikt nie powinien czuæ
siê w ten dzieñ samotny. Puste
nakrycie œwiadczy o naszej
wra¿liwoœci, mi³oœci i braterstwie, ale nawi¹zuje do dawnego zaduszkowego zwyczaju
przygotowywania posi³ku dla
przychodz¹cych na ziemiê dusz.
Kolejnym obrzêdem, teraz
ju¿ praktycznie nieobecnym w
naszych domach, by³o stawianie w Wigiliê, w k¹cie chaty wiejskiej, snopa zbo¿a, w celu zapewnienia domostwu dostatku.
- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
poprzedza Wigilia, i to z ni¹
wi¹¿e siê najwiêcej ludowych
zwyczajów. Mo¿e wiêc je przeœledzimy, zaczynaj¹c od wypatrywania pierwszej gwiazdki?
- Zacznijmy od pocz¹tku,
czyli od rana.
- Przecie¿ rano nic siê w
Wigiliê nie dzieje?
- Dzieje siê, dzieje, a w³aœciwie dzia³o siê kiedyœ. Wczeœniej, kiedy spo³eczeñstwo by³o
spo³eczeñstwem rolniczym,
obowi¹zywa³ w Wigiliê okreœlony rytua³, gdy¿ wierzono, ¿e tak,
jak zostanie prze¿yty dzieñ wigilijny, taki bêdzie te¿ ca³y rok.
Wigilijny dzieñ starano siê
zacz¹æ bardzo wczeœnie, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e to
wczesne wstanie zagwarantuje œwie¿oœæ, rzeœkoœæ i energiê
w nadchodz¹cym roku. Wszelkie czynnoœci gospodarskie
starano siê zakoñczyæ przed
zapadniêciem zmroku, ¿eby
móc ju¿ po po³udniu byæ wolnym od pracy fizycznej. Ca³y
dzieñ obowi¹zywa³ post œcis³y.
W Wigiliê, jak podaje Maria
Borejszo w ksi¹¿ce „Bo¿e Na-

rodzenie w polskiej kulturze”,
obowi¹zywa³ te¿ zakaz po¿yczania jakichkolwiek przedmiotów, bo panowa³o przekonanie, ¿e takich rzeczy, jakie
zosta³y po¿yczone, w przysz³ym roku w gospodarstwie
zabraknie. Z tych samych powodów starano siê te¿ oddaæ
wszystkie po¿yczone rzeczy.
Zwracano te¿ uwagê na goœci.
Szczêœliw¹ wró¿b¹ by³o przyjœcie do domu, w poranek wigilijny, m³odego, zdrowego mê¿czyzny – mia³o to zapewniæ
domownikom szczêœcie i powodzenie. Natomiast przybycie kobiety, zw³aszcza chorej
lub starej, zwiastowa³o k³opoty.
- Na pewno nie jest to wyraz sprawiedliwego traktowania czy te¿ postrzegania
kobiet. Jako ¿e jest to obecnie temat nieco dra¿liwy,
przejdŸmy ju¿ mo¿e lepiej do
momentu, kiedy na niebie
pojawia siê pierwsza gwiazdka i mo¿na siadaæ do sto³u.
- Najwa¿niejszym momentem Wigilii jest rzeczywiœcie
wspólna wieczerza, ale kiedyœ
zawsze poprzedza³a j¹ wspólna modlitwa i odczytanie fragmentu Ewangelii wg Œwiêtego
£ukasza, opowiadaj¹cego o
narodzinach Pana Jezusa. Po
wspólnej modlitwie domownicy dzielili siê op³atkiem.
O ile sam posi³ek wigilijny
jest obecny w wielu krajach, o
tyle dzielenie siê op³atkiem jest
zwyczajem typowo polskim.
Ten gest podkreœla przebaczenie, pojednanie i jest wyrazem
mi³oœci. Pochodzenie op³atka
jest koœcielne, a dzielenie siê
nim, ten tak bardzo powszechny u nas zwyczaj, pojawi³ siê
stosunkowo póŸno, najpierw
obecny by³ w domach szlachty
i arystokracji, a dopiero na pocz¹tku XX w. przejê³a go wieœ.
Op³atek to œlad po staro¿ytnych ucztach chrzeœcijañskich.
Czêœæ op³atka, który wtedy by³
po prostu chlebem, mog³a byæ
konsekrowana, a nastêpnie
rozdzielona miêdzy wiernych
jako Komunia Œwiêta. Resztê
rozsy³ano wiernym do domów.
Op³atek jednoczy³ chrzeœcijan,
by³ zawsze dla nich znakiem
mi³oœci oraz jednoœci z Bogiem.
Po prze³amaniu siê op³atkiem
i po z³o¿eniu ¿yczeñ, domownicy
zasiadali do wspólnego posi³ku.
Warto tu zwróciæ uwagê na dwie
rzeczy. O ile przestrzegano, aby

liczba uczestników wieczerzy
by³a parzysta, to starano siê zapewniæ nieparzyst¹ liczbê dañ.
Przy czym, jak podaj¹ historycy
kultury, na ch³opskim stole tych
potraw musia³o byæ 7, na szlacheckim - 9, a na pañskim - 11,
chocia¿ Ÿród³a podaj¹ te¿ liczbê
6 i 12. Posi³ek wigilijny zaczynano tradycyjnie od zupy.
- Grzybowej?
- W³aœnie niekoniecznie. Na
przyk³ad na Œl¹sku i w Wielkopolsce to by³a polewka migda³owa lub zupa rybna. W Ma³opolsce i Polsce Wschodniej, w
tym na Kresach, podawano
barszcz lub zupê grzybow¹. W
wielu domach gospodynie przyrz¹dza³y te¿ zupê piwn¹ lub
tzw. siemieniuchê, czyli polewkê z siemienia lnianego. Niekiedy wieczerzê rozpoczyna³ kiszony ¿ur z ziemniakami.
Pozosta³e potrawy równie¿
by³y mocno zró¿nicowane, ale
zawsze mia³y charakter postny.
Przygotowywano potrawy z takich produktów, jak kasze, m¹ki,
kiszona kapusta, grzyby, groch,
ryby, mak, miód, suszone owoce.
Podawano kluski z makiem, pierogi, racuchy, strucle. Na wschodzie Polski popularna by³a kutia,
czyli ³uskane ziarno pszenicy,
b¹dŸ kaszy pszennej lub jêczmiennej, po³¹czone z makiem,
miodem i ró¿nymi bakaliami. Warto dodaæ, ¿e tak powszechne teraz ryby, zw³aszcza karpie, nie
by³y dawniej daniem obowi¹zuj¹cym, chocia¿ podawano je czêsto, pod ró¿nymi postaciami.
Starano siê skosztowaæ
wszystkich przygotowanych na
Wigiliê potraw; dziêki temu mia³o ich nie zabrakn¹æ w nadchodz¹cym roku. W czasie posi³ku
pamiêtano, aby nie odk³adaæ
na stó³ ³y¿ek i innych sztuæców,
bo mog³oby to spowodowaæ
nieszczêœcie. Wieczerzê spo¿ywano w powa¿nym, uroczystym nastroju, wspominano
dzieje rodziny, osoby bliskie,
zmar³e, b¹dŸ nieobecne. Mo¿emy wobec tego zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e wigilijny posi³ek
to w jakiejœ mierze obrzêd sakralny, obwarowany licznymi
nakazami i zakazami.
- I pe³en przes¹dów i zabobonów, jak choæby ten z
nieodk³adaniem ³y¿ek. A
przecie¿ Wigilia to równie¿
czas radoœci, rodzinnego
ciep³a, magiczna noc cudów.
Co o nich wiemy?

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
„Wierzê w Syna Bo¿ego…” – ta myœl przewodnia nowego roku duszpasterskiego
w okresie Adwentu i Bo¿ego Narodzenia ma wymiar szczególny: stawia
pytania od odpowiedzi na które zale¿y najg³êbszy sens naszego ¿ycia.
Czy wierzê, ¿e w Betlejem, w delikatnym, bezradnym Niemowlêciu
sam Bóg naprawdê zst¹pi³ w realia czasu i historii?
Czy wierzê, ¿e wœród judejskich wzgórz, w ciszy tamtej Nocy objawi³a
siê pe³nia Mi³oœci?
Czy wierzê, ¿e Jezus narodzi³ siê dla mnie i têskni za dialogiem,
który bêdzie móg³ nawi¹zaæ w g³êbi mojego serca?
Czy zawierzam siebie mocy tajemnic Bo¿ego Narodzenia?
P³yn¹ca z Betlejemskiego ¯³óbka radoœæ i ufnoœæ
- niech bêdzie treœci¹ pog³êbianej ka¿dego dnia przyjaŸni z Bogiem i bliŸnimi;
- niech nape³nia ³ask¹, przenikaj¹c¹ ka¿de nasze pragnienie i dzia³anie;
- niech staje siê w nas ¿arem mi³oœci, przemieniaj¹cej nasze rodziny,
œrodowiska, zak³ady pracy, parafie.
Na czas Bo¿ego Narodzenia Anno Domini 2013 Wszystkim
Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej ” z serca b³ogos³awiê

- Po posi³ku nadchodzi³ czas
wró¿b i zabiegów magicznych,
które mia³y na celu zapewnienie urodzaju i pomyœlnoœci w
przysz³ym roku. Noc wigilijn¹
traktowano jako czas wyj¹tkowy, w którym na Ziemi dziej¹
siê rzeczy na co dzieñ niespotykane, na przyk³ad zwierzêta
zaczynaj¹ mówiæ ludzkim g³osem. Wierzono równie¿, ¿e
woda zmienia siê na krótko w
wino, miód lub z³oto a pod
œniegiem zakwitaj¹ drzewa i
kwiaty. Nie ka¿dy jednak móg³
byæ œwiadkiem tych zdarzeñ–
zarezerwowane by³y one dla
osób niewinnych, bezgrzesznych, a ciekawoœæ mo¿na by³o
przyp³aciæ ¿yciem.
Niemal w ca³ej Polsce znane jest opowiadanie o cz³owieku, który ukry³ siê w oborze,
¿eby us³yszeæ rozmowê wo³ów. Rano znaleziono go martwego. Podobno zmar³, us³yszawszy, jak wo³y rozmawiaj¹
o jego bliskim koñcu.
- Mo¿e by³ dla nich niedobry? Raz jeden, w tê wigilijn¹
noc cz³owiek wreszcie doceni³
zwierzêta – b¹dŸ co b¹dŸ by³y
œwiadkami narodzenia Jezusa,
ogrzewa³y go w³asnym oddechem. Chocia¿ w Wigiliê powinny wiêc doznaæ lepszego
traktowania. Czy widaæ to w
ludowych obyczajach?
- Starano siê, szczególnie na
wsiach, by zwierzêta i ca³y
œwiat natury by³y uczestnikami
tego szczególnego obrzêdu, i
tak po wieczerzy wigilijnej, pozosta³oœci wymieszane z op³atkiem gospodyni wynosi³a zwierzêtom. Natomiast do zdjêtej z
beczki lub cebrzyka obrêczy
sypa³a ziarno kurom, co mia³o
zapobiec ich rozbieganiu siê.
Kiedy gospodyni zajmowa³a
siê zwierzêtami, gospodarz
szed³ do sadu obwi¹zywaæ drzewa owocowe powrós³ami ze s³omy. Mog³y tê czynnoœæ wykonywaæ dwie osoby, wówczas jedna nios³a s³omê, a druga siekierê. Mê¿czyzna z siekier¹ uderza³
ni¹ lekko w pieñ drzewa i pyta³,
czy bêdzie rodzi³o, bo inaczej je
zetnie. Wtedy osoba towarzysz¹ca mu, nios¹ca s³omê, odpowiada³a w imieniu drzewa, obiecuj¹c obfite owocowanie. Potem
przystêpowano do obwi¹zywania drzew s³om¹.
Etnologowie zwyczaj ten interpretuj¹ jako przejaw magii
wegetatywnej, a wiêc dzia³anie
maj¹ce na celu zapewnienie
urodzaju. Je¿eli w gospodarstwie by³a pasieka, wówczas
gospodarz podchodzi³ równie¿
do uli i g³oœnym pohukiwaniem
budzi³ do ¿ycia pszczo³y.
W tym samym czasie, pozosta³a w domu m³odzie¿ stara³a
siê przewidzieæ czekaj¹c¹ j¹
przysz³oœæ. Chodzi³o oczywiœcie o wró¿by matrymonialne,
do których wykorzystywano
siano, po³o¿one pod obrusem.
Siano le¿a³o pod obrusem na
pami¹tkê tego, ¿e Pan Jezus
zosta³ po³o¿ony w ¿³obie na
sianie, ale równoczeœnie nadawa³o siê œwietnie do wró¿b.
M³odzie¿ wyci¹ga³a spod obrusa ŸdŸb³a siana i sprawdza³a
ich wygl¹d. Zielone ŸdŸb³o zapowiada³o szybki œlub, przywiêdle oznacza³o d³u¿sze oczekiwanie. Najwiêkszym nieszczêœciem by³o ŸdŸb³o ¿ó³te, które
wskazywa³o na staropanieñstwo lub starokawalerstwo.
Podobne przepowiednie robiono te¿ wy³uskuj¹c ziarna z k³osów
zbó¿, licz¹c ko³ki w p³ocie, czy
polana drew, przyniesionych do
pieca. Dziewczêta wychodzi³y
równie¿ przed dom i nas³uchiwa³y, z której strony zaszczeka pies,
stamt¹d bowiem ju¿ nied³ugo
mia³ przyjechaæ swat.

- A dzieci nie wygl¹da³y
czasem Œwiêtego Miko³aja z
workiem prezentów?
- To dopiero stosunkowo
niedawno odwiedziny Œwiêtego Miko³aja s¹ sta³¹ czêœci¹
wieczoru wigilijnego. Na polskich wsiach zwyczaj ten upowszechni³ siê bardzo póŸno,
byæ mo¿e dopiero na prze³omie XIX i XX wieku. Zanim to
siê sta³o, obdarowywano dzieci s³odyczami i drobnymi upominkami. Czasem do prezentu nale¿a³a równie¿ przybrana
œwieczkami, jab³uszkami i cukierkami sosenka, pierwowzór
wspó³czesnej choinki.
- No w³aœnie, choinka –
dzisiaj nie wyobra¿amy sobie bez niej Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Kiedy ten traktowany pocz¹tkowo nieufnie
zwyczaj, wszed³ na dobre do
tradycji chrzeœcijañskiej?
- Zwyczaj przyozdabiania
domów zieleni¹ w œwiêta znany jest od wieków. Wiecznie
zielone drzewko lub jego ga³êzie najprawdopodobniej by³y
symbolem ¿ycia, znakiem
wiecznie odradzaj¹cej siê,
¿yciodajnej si³y s³oñca i mia³y
zapewniæ ludziom oraz ich domostwu dobrobyt.
W XIX w., zw³aszcza wœród
górali, ale te¿ szlachty i mieszczan na po³udniu Polski popularny by³ rodzaj wystroju œwi¹tecznego zwany pod³aŸniczk¹.
By³ to wierzcho³ek iglastego
drzewka zawieszany u powa³y, zwykle szczytem na dó³, a
przyozdabiany orzechami,
jab³kami, ciasteczkami i
œwieczkami. Drzewko wisia³o
zwykle na sznurze tak przymocowane, by mo¿na je by³o
podnosiæ i opuszczaæ.
Wspó³czesna choinka, czyli
stoj¹ce drzewko iglaste, przybrane œwieczkami i innymi
ozdobami, rozprzestrzeni³a siê
w Europie z Niemiec. Najstarsze doniesienia o niej pochodz¹ z Alzacji, z XV- i XVIwiecznych kazañ koœcielnych,
w których zwyczaj ten by³ krytykowany jako niepowa¿ny. W
1604 r. teolog Dannhauer strofowa³ z ambony, ¿e „wœród ró¿nych g³upstw œwi¹tecznych
jest tak¿e choinka”. Zwyczaj
ubierania drzewka w czasie
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zyskiwa³ jednak na popularnoœci.
Na tereny Polski przywêdrowa³ na prze³omie XVIII i XIX
wieku. Jak wynika z przekazów
Ÿród³owych, zwyczaj ten
przejêli najpierw mieszkañcy
Warszawy, wzoruj¹c siê na
¿o³nierzach i urzêdnikach pruskich. Przybrana z³oconymi
orzechami w³oskimi, jab³uszkami i cukierkami, jak wspomnieliœmy, by³a w owym czasie
wigilijnym upominkiem dla dzieci. Dopiero póŸniej zwyczaj
ubierania choinki przeszed³ na
wieœ i upowszechni³ siê tam
dziêki nap³ywowej inteligencji:
lekarzom i nauczycielom.
Na pocz¹tku XX wieku przystrojone drzewko sta³o siê jednym z g³ównych elementów
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Ciekawa jest jego symbolika.
Choinka to biblijne drzewo
¿ycia. Ozdoby na niej powieszone maj¹ przypominaæ rajskie owoce, ³añcuchy zaœ –
wê¿a kusiciela. Gwiazda
umieszczana na wierzcho³ku
nawi¹zuje do Gwiazdy Betlejemskiej, która przywiod³a
Mêdrców ze Wschodu do
Pana Jezusa. P³on¹ce œwieczki maj¹ przypominaæ o nigdy
nie gasn¹cej Bo¿ej mi³oœci.
- Nieod³¹czn¹ czêœci¹ wieczoru wigilijnego by³o i jest
wspólne œpiewanie kolêd
przy bo¿onarodzeniowej

szopce. Komu zawdziêczamy ten zwyczaj?
- Pieœni opowiadaj¹cych o
narodzeniu Jezusa mamy w
polskiej tradycji bardzo du¿o.
Najstarsze siêgaj¹ czasów Œredniowiecza. Ich wprowadzenie,
a potem upowszechnienie zawdziêczamy prawdopodobnie
franciszkanom. Oni te¿ przynieœli do Polski zwyczaj budowy
szopek, traktuj¹c je jako narzêdzie ewangelizacji. Najdawniejsze zachowane u nas figurki
jase³kowe pochodz¹ z drugiej
po³owy XIV w.
W Ÿród³ach pisanych
pierwsz¹ wzmiankê o organizowaniu przez franciszkanów
szopek bo¿onarodzeniowych
znajdujemy sto lat póŸniej, w
1476 r., przy okazji opisu sporu kanoników lwowskich z franciszkanami, w „¯yciu i obyczajach Grzegorza z Sanoka”.
Kanonicy lwowscy zwrócili siê
do biskupa, oskar¿aj¹c franciszkanów, ¿e jakimiœ nowymi,
pe³nymi przes¹dów ceremoniami religijnymi œci¹gaj¹ do
siebie lud, wskutek czego inne
koœcio³y s¹ mniej uczêszczane. Grzegorz z Sanoka odpowiedzia³ im, ¿e mog¹ przecie¿
tak samo uczyniæ. „Któ¿ bowiem zabrania, aby w jakikolwiek sposób pobudzaæ ludzi
do pobo¿noœci i religijnoœci”.
Dziœ bo¿onarodzeniowe
szopki buduje siê we wszystkich polskich koœcio³ach. Nie
wywo³uj¹ ju¿ one takich, jak
dawniej emocji, chyba, ¿e s¹
to szopki ¿ywe.
- Jak widaæ, ka¿dy nowy
œwi¹teczny zwyczaj, najpierw
napotyka³ na opór, póŸniej
jednak siê przyjmowa³ i upowszechnia³. Wróæmy do Wigilii. Jak koñczy siê ten dzieñ?
- Wieczór wigilijny koñczy
pasterka, czyli msza odprawiana w koœcio³ach dok³adnie o
pó³nocy. Zgodnie z tradycj¹,
upamiêtnia ona przybycie do
Betlejem pasterzy (st¹d polska
nazwa mszy) i z³o¿enie przez
nich ho³du nowo narodzonemu
Mesjaszowi. Zwyczaj sprawowania bo¿onarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono w
Koœciele ju¿ w drugiej po³owie
V w. Do Polski dotar³ on wiêc
byæ mo¿e razem z chrzeœcijañstwem. Do dziœ jest to msza
bardzo uroczysta, gromadz¹ca w koœciele wielu wiernych.
- Wieczerza wigilijna, op³atek, choinka, kolêdy, Miko³aj
– które z tych zwyczajów s¹
nam najbardziej bliskie, a
które powinny byæ najwa¿niejsze w prze¿ywaniu Bo¿ego Narodzenia?
Choinka, kolêdy i œw. Miko³aj nale¿¹ dziœ do zwyczajów o
zasiêgu ponadnarodowym,
praktykowanych w ró¿nych czêœciach œwiata, nie tylko zreszt¹
przez katolików. Ze zwyczajów
typowo polskich mo¿na wymieniæ wieczerzê wigilijn¹, dzielenie siê op³atkiem i tê jedyn¹,
niepowtarzaln¹, pe³n¹ ciep³a i
mi³oœci atmosferê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Jednak trzeba
pamiêtaæ, ¿e te zwyczaje, niekiedy bardzo g³êbokie i wymowne, to tylko piêkna osnowa
œwi¹t, która pomaga w ich prze¿ywaniu, ale nie jest ich istot¹.
Istot¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest prawda, ¿e Bóg sta³ siê
cz³owiekiem, urodzi³ siê dla nas
i da³ nam nadziejê.
¯yczê Czytelnikom Nowej
Gazety Praskiej, aby te
wszystkie zwyczaje, o których
mówiliœmy, zbli¿y³y ich do
Pana Jezusa, bo przecie¿ to
Jego Narodzenie œwiêtujemy.
Dziêkujemy za rozmowê i
¿yczenia.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska 5
Kompleksowe zarz¹dzanie
i administrowanie
nieruchomoœciami

PONAD 10 LAT DOŒWIADCZENIA!
ZAPEWNIAMY OBS£UGÊ:
• administracyjn¹ • finansowo-ksiêgow¹ • techniczn¹ • prawn¹
STAWIAMY NA:
 profesjonalne postêpowanie
 gwarancjê terminowoœci i bezpieczeñstwa mieszkañców
 wysokie kompetencje poparte licencj¹ zawodow¹
 dzia³anie w sposób otwarty i uczciwy

'

CZAS NA ZMIANÊ! SPRAWDZ NAS!
ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
tel. (22) 101-20-66, 609-033-919
www.profess.waw.pl, sekretariat@profess.waw.pl

Krwinka z Targowej
Zapowiadana w poprzednim numerze naszej gazety
„Krwinka z Targowej” to IX akcja krwiodawstwa w Zespole
Szkó³ nr 33 przy ulicy Targowej 86. W tych akcjach oddano
³¹cznie 317 litrów krwi.

Dyrektorowi ZOO w ho³dzie
17 grudnia przypada 85. rocznica œmierci Wenantego
Burdziñskiego. Z tej okazji uczniowie klasy Ic L Liceum
Ogólnokszta³c¹cego, które ma siedzibê przy ulicy Jego
imienia, z³o¿yli wi¹zankê kwiatów i zapalili znicz na grobie
tego wybitnego polskiego przyrodnika, za³o¿yciela warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Zosta³ on upamiêtniony m.in.
w ksi¹¿ce „30 lat warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
1928-1958” pod redakcj¹ Zbigniewa Woliñskiego.

Wenanty Burdziñski urodzi³
siê 18 maja 1864 r. w Sieliszczu ko³o Kaniowa w guberni kijowskiej, w rodzinie agronoma,
zarz¹dzaj¹cego lokaln¹ cukrowni¹. Po ukoñczeniu gimnazjum
w Kijowie studiowa³ medycynê
na Uniwersytecie Kijowskim,
póŸniej przeniós³ siê na Wydzia³
Prawa, który ukoñczy³ w roku
1892. Po studiach przeprowa-

dzi³ siê do rodzinnego maj¹tku
Kazimierzówki w guberni po³tawskiej, gdzie poœwiêci³ siê gospodarowaniu. Po œmierci ojca
w 1906 roku znalaz³ siê ponownie w Kijowie, gdzie podj¹³ starania o utworzenie ogrodu zoologicznego na bazie istniej¹cego przy ul. Wielkiej W³odzimierskiej ogrodu botanicznego, nale¿¹cego do Uniwersytetu W³o-

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

dzimierza Wielkiego. Ostatecznie kijowskie ZOO zosta³o
otwarte w 1907 (wg kijowskiego ZOO w 1909 r.). Dyrektorem
placówki zosta³ Burdziñski, który piastowa³ to stanowisko do
1923 roku. Po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oœci w 1918
roku podj¹³ decyzjê o przeniesieniu siê do kraju. Przez krótki

czas mieszka³ u brata w Wilnie,
by w 1925 roku znaleŸæ siê w
Warszawie. Podj¹³ starania o
za³o¿enie sto³ecznego Ogrodu
Zoologicznego, którego zosta³
pierwszym dyrektorem. Zmar³ w
wyniku nieleczonego przeziêbienia w grudniu 1928 roku. Pochowany zosta³ na Cmentarzu
Pow¹zkowskim.
Na terenie ZOO, na skwerku
„Ró¿ance”, znajduje siê kamieñ,
poœwiêcony za³o¿ycielowi Ogrodu,
Wenantemu Burdziñskiemu. K.

4 grudnia zg³osi³o siê 69
chêtnych, z których 44 odda³o ³¹cznie 19,8 l krwi. Wiêk-

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
i¿ dniu 20 listopada 2013 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek
Prezydenta m.st. Warszawy - reprezentowanego przez Zastêpcê Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka, z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Modliñskiej 197, w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej polegaj¹cej na kompleksowej budowie
drogi publicznej na odcinku pomiêdzy ul. Modliñsk¹ i ul. Czajki w zakresie budowy jezdni
z jednostronnym chodnikiem, œcie¿ki rowerowej, odwodnienia powierzchniowego, oœwietlenia ulicznego, przebudowy sieci oœwietleniowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z wycink¹ drzew i krzewów na terenie dzia³ek nr:
• 2/2, 2/13, 3/2 (dz. proj. 3/4) z obrêbu 4-02-27,
• 3/1 (dz. proj. 3/5), 6 (dz. proj. 6/2), 2/2 (dz. proj. 2/4) z obrêbu 4-02-35,
• 4/3 (dz. proj. 4/12), 4/10 z obrêbu 4-02-28,
oraz przebudowie (drogi innej kategorii) skrzyowania z drog¹ serwisow¹ ul. Modliñsk¹
na dzia³kach nr:
• 4/6, 4/7, 419, 5/6, 5/11 z obrêbu 4-02-28 w Warszawie.
Informacja
W przypadku wydania, w wyniku postêpowania administracyjnego, decyzji o zezwoleniu
na realizacjê inwestycji drogowej, dzia³ki w projektowanym pasie drogowym, objête t¹
decyzj¹, stan¹ siê w³asnoœci¹ m.st. Warszawy.
Pouczenie:
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania
wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 51 03 241, pokój 405, w
godzinach pracy Urzêdu.

szoœæ stanowili uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 33, Zespo³u
Szkó³ nr 40 i Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 76. Dobry przyk³ad dali: dyrektor ZS nr 33
Marek Tomasiewicz i nauczycielka jêzyka angielskiego Iga
Jawidzyk.
Akcji patronowa³ Jan Kisiel
– cz³onek komisji rewizyjnej
ZG PCK.
Dyrektor Tomasiewicz ma
na swoim koncie 14 l oddanej krwi. Zapytany o motywy,
które kieruj¹ dawcami, wymieni³ chêæ zrobienia czegoœ bardzo dobrego. „Najbardziej cenne jest to, ¿e
m³odzi ludzie z zaanga¿owaniem i ochot¹ oddaj¹
swoj¹ krew. W ramach
kszta³cenia zawodowego
uczniowie szkol¹ siê na prawo jazdy. Przez akcje krwiodawstwa w szkole ucz¹ siê
odpowiedzialnoœci za siebie
i innych, organizacji czasu
pracy. Zachowania te przenosz¹ do swoich œrodowisk.”
Kilka dni przed akcj¹ krwiodawstwa, w Zespole Szkó³ nr
33 odby³ siê apel z inscenizacj¹ wypadku samochodowego. Uczniowie wcielili siê w
role lekarzy i pielêgniarek.
Rolê poszkodowanego w wypadku pacjenta, którego nie
uda³o siê uratowaæ z powodu
braku krwi, odegra³ uczeñ III
klasy technikum Mateusz
Miernicki. Jego zdaniem, do
oddawania krwi motywuje
chêæ pomocy szkole, pomocy innym ludziom. Jego kolega, tak¿e dawca, równie¿ wymienia - dobry cel. „Jest akcja – nic nie tracê; inni mog¹
zyskaæ.”
Plon „Krwinki z Targowej”
przekazany zosta³ do Centrum
Zdrowia Dziecka Miko³ajki i do
szpitala w Otwocku.
Kolejna akcja honorowego
oddawania krwi w Zespole
Szkó³ nr 33 odbêdzie siê w
maju 2014 roku.
K.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, egzamin szóstoklasistów, gimnazjalny,
maturalny 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
LICEUM Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych, kursy maturalne,
22 299-08-87, 693-809-073
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

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

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PO¯YCZKI gotówkowe
506-550-042
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654
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
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48
SPRZEDAM
TRZYPOKOJOWE 54m 2 ,
Targówek, 501-515-670

Miej litoœæ dla karpia!
Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwiat Bo¿ego Narodzenia ¿yczê wszystkim czytelnikom szczêœcia, zdrowia i spokoju. ¯yczê Wam równie¿ empatii dla naszych
Mniejszych Braci.
Odczuwaj¹ wielki stres wywo³any od³oNie tylko psów i kotów, ale wszystkich,
tak¿e tych, których zjadacie. Równie¿ dla wem ze stawów i transportem do sklepów.
karpi, które maj¹ nieszczêœcie „królowaæ” Pañstwo mo¿ecie sprawiæ, by tego cierpiena wigilijnym stole. Pomyœlcie o tym, ¿e nia niepotrzebnie nie przed³u¿aæ. Nie skado czasu stania siê potraw¹ s¹ ¿ywymi zujcie ich na duszenie siê na sklepowych lastworzeniami: odczuwaj¹ strach i ból po- dach i w foliowych torbach podczas drogi do
dobnie jak ssaki i my, ludzie. Cytujê frag- domów. Poproœcie sprzedawców o ich zabiment opinii prof. Andrzeja El¿anowskiego cie w sklepie, a jeszcze lepiej kupujcie ryby
z Instytutu zoologii PAN: „Karpie (Cypri- z lodu, mro¿one lub w p³atach. Popyt rodzi
nus carpio) nale¿¹ do nowoczesnej grupy poda¿ - jeœli nie bêdziecie kupowaæ ¿ywych
Teleostei (koœcistych), która powsta³a w karpi, z czasem skoñczy siê ich d³ugotrwapóŸnym triasie, prawie równoczeœnie ze ³a gehenna podró¿y na talerze.
ssakami i pod wzglêdem rozwoju uk³adu
Reagujcie te¿, gdy zobaczycie, ¿e sprzenerwowego, zw³aszcza mózgu i zdolnoœci da¿ ¿ywych ryb odbywa siê w warunkach,
motywowanych, tzn. zachodz¹cych z które powoduj¹ ich cierpienie. Brak wody
udzia³em œwiadomoœci, dorównuj¹ ptakom lub zbyt du¿e zagêszczenie ryb powinny byæ
i niektórym ssakom. (…) Teleostei maj¹ dla ka¿dego wra¿liwego cz³owieka sygnatakie same zakoñczenia bólowe jak ssaki. ³em do podjêcia interwencji. Nie pozwólcie,
(…) Na podstawie zestawienia danych by pakowano je w foliowe torby bez wody.
neuroanatomicznych, neurofizjologicz- Mo¿ecie zwróciæ uwagê sprzedawcom i kienych, farmakologicznych i behawioralnych rownikowi sklepu, mo¿ecie wezwaæ patrol
nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e karpie odczuwaj¹ Stra¿y Miejskiej lub policji, mo¿ecie zawiaból i strach.”
domiæ Powiatowy Inspektorat Weterynarii

lub Pañstwow¹ Inspekcjê Handlow¹. To nie
bajka – znêcanie siê nad rybami nie jest ju¿
kwesti¹ uznaniow¹: w art. 6 znowelizowanej ustawy o ochronie zwierz¹t, który definiuje znêcanie siê nad zwierzêtami, dodano
punkt 18 w brzmieniu: „transport ¿ywych
ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzeda¿y bez dostatecznej iloœci wody uniemo¿liwiaj¹cy oddychanie”. Mamy nie tylko prawo ale i obowi¹zek interweniowaæ w przypadku ³amania prawa.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia – niech to
bêdzie naprawdê czas ¿yczliwoœci dla ca³ego œwiata. Zw³aszcza dla istot s³abszych,
zale¿nych od nas, bezbronnych. Miejmy litoœæ dla karpia!
Renata Markowska
Noga w £apê
PS. w listopadzie odby³o siê kolejne posiedzenie s¹du w za³o¿onej przez nas sprawie o
znêcanie siê nad karpiami podczas ich przedœwi¹tecznej sprzeda¿y w sklepie Leclerc w
2010 r. Tocz¹ siê te¿ postêpowania przygotowawcze w dwu podobnych sprawach, równie¿
z naszego zawiadomienia. Jeœli opinia spo³eczna nie bêdzie obojêtna na los tych zwierz¹t,
jeœli bêdzie siê publicznie piêtnowaæ ich niehumanitarne traktowanie i zawiadamiaæ organy œcigania, mamy szansê poprawiæ ich los,
zmniejszyæ cierpienie. A to wielka sprawa!

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

Na niby, naprawdê
Proszê Szanownych Pañstwa, ta zima jest nijaka.
Pododobnie jest z Polsk¹. Niby demokracja, niby Sejm, niby rz¹d,
niby opozycja, niby religia, niby Unia Europejska i niby naród.
Œwi¹tecznie ¿yczê wszystkim lepszej jakoœci ¿ycia i dobrobytu, którym podzielicie siê ze zwierzêtami. IdŸmy do lepszego roku w Europie.
Ciep³o. Zapewnijmy naszym zwierzakom ciep³o. Nijakoœæ zimy
wkrótce zamieni siê w mróz. Nie porzucajmy psów wokó³ Warszawy. Odetnijmy ³añcuchy. Dajmy ka¿dego zimnego dnia ciep³y
pokarm i czyst¹ wodê. Sprawmy, aby s³owo buda kojarzy³o siê z
domem. Nieœmy ciep³o porzuconym zwierzakom. Wzywajmy
Sanepid na widok trzymania ¿ywych ryb w „super” marketowych
pomyjach. Ka¿dy dobry gest jest œwiadectwem naszego wewnêtrznego ciep³a i prawdziwej godnoœci. Do Siego Roku!

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j. t. ze zm.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 77/CP/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u ulgi DN – 1,60m, ³¹cz¹cego
rów Brzeziñski z Kana³em Bródnowskim i modernizacji rowu Brzeziñskiego w km 1+930
– 2+188 wraz z realizacj¹ niezbêdnej infrastruktury na dz. nr. ew. 5 z obrêbu 4-07-04
przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Miasta Sto³ecznego
Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia
16 wrzeœnia 2013 r.
- decyzji nr 78/CP/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
Lc=38 mb. i przy³¹cza na cz. dz. nr. ew. 27/3 z obrêbu 4-17-02 w ul. Wadowickiej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Polskiej Spó³ki Gazownictwa
Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddzia³ w Warszawie ul. Krucza 6/14,
00-537 Warszawa, reprezentowanej przez £ukasza Nejmana, z³o¿ony dnia 19
wrzeœnia 2013 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 organu wydaj¹cego decyzjê 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.
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).

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j. t. ze zm.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 80/CP/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej na dz. nr ew. 2,
cz. 11 z obr. 4-07-16; cz. 82, cz. 59/2 z obr. 4-07-10 w ul. Inow³odzkiej w Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie, na wniosek Polskiej Spó³ki Gazownictwa sp. z o.o., ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, reprezentowanej przez Krzysztofa Gajewskiego
z³o¿ony dnia 3 paŸdziernika 2013 r. i uzupe³niony dnia 11 paŸdziernika 2013 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 organu wydaj¹cego decyzjê 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.
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).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy
zawiadamia, ¿e w zwi¹zku z Decyzj¹ Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Warszawie z dnia 19 listopada 2012 r., KOC/6680/Ar/12 orzekaj¹c¹ na zasadzie
art. 138 § 2 kpa uchyliæ zaskar¿on¹ Decyzjê nr 78/B/2012
z dnia 23 paŸdziernika 2012 r. przystêpuje do ponownego rozpatrzenia wniosku
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.,
z³o¿ony dnia 10 sierpnia 2012 r. i zmienionego dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego w ul. Zawiœlañskiej, ul. Zielonych Traw, ul. Kwietniowej oraz drodze
dojazdowej do ul. Zielonych Traw na dz. ew. nr 40/3, 39, 49, 70, 60, 71, 38/3, 69/3, 40/7,
67/10, 67/11z obrêbu 4-02-12 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie
14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz
zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty
ukazania siê zawiadomienia.
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Przedœwi¹teczne
porz¹dki
Miniony weekend obfitowa³ w ciekawe i
istotne wydarzenia dla Warszawy. Odnotowaæ przede wszystkim nale¿y, ¿e Rada Miasta uchwali³a bud¿et dla Warszawy na 2014
rok, a co za tym idzie, zatwierdzone zosta³y
za³¹czniki bud¿etowe wszystkich dzielnic.
Dzielnice najbardziej potrzebuj¹ce otrzyma³y dodatkowe œrodki. Do takich od dawna
nale¿y Bia³o³êka, poniewa¿ jest najm³odsz¹
i najszybciej rozwijaj¹c¹ siê dzielnic¹. Dlatego wa¿ne jest, ¿e dziêki staraniom rady i zarz¹du dzielnicy Bia³o³êka otrzyma³a dodatkowe 880 tys. z³ z rezerwy ogólnej na budowê dwóch placów zabaw. Pierwszy z nich powstanie przy ulicy Echa Leœne, a drugi w Parku Picassa na Tarchominie. Oba place zabaw
bêd¹ mia³y wydzielone czêœci dla dzieci m³odszych do lat 3 oraz dla dzieci starszych od 4
do 12. lat. Mali mieszkañcy Bia³o³êki bêd¹
mogli korzystaæ z zestawów zabawowych,
huœtawek, bujaków, a starsi pobawi¹ siê na
trampolinach i zjeŸdzie linowym. Natomiast
rodzice i dziadkowie bawi¹cych siê maluchów
bêd¹ mogli odpocz¹æ na ³awkach. Place zostan¹ ogrodzone, dosadzone bêd¹ krzewy, a
rosn¹ca ju¿ roœlinnoœæ bêdzie wypielêgnowana. Na tym jednak nie koniec, gdy¿ poza tym
bud¿et dzielnicy wzbogaci siê o dodatkowe
350 tys. z³ na biblioteki i oœrodek kultury.
Ponadto równie¿ na wniosek radnych Bia³o³êki przyjêty na sesji nadzwyczajnej w dniu
pamiêci o ¯o³nierzach Wyklêtych, nadana zostanie nazwa rondu u zbiegu ulic Mehoffera
i H.Ordonówny w pobli¿u tarchomiñskiego
cmentarza. Patronem bêdzie pu³kownik
£ukasz Ciepliñski, bohaterski ¿o³nierz zbrojnego podziemia, dzia³aj¹cego w czasie wojny
i po wojnie w czasach stalinowskich. Stracony
w wiêzieniu przy Rakowieckiej w 1951 r.
W ubieg³¹ sobotê zakoñczona zosta³a charytatywna akcja ZaRadny Miko³aj, prowadzona przez kilkoro radnych Bia³o³êki. Przez dwa
tygodnie zebraliœmy w du¿ych sklepach prawie tonê produktów pierwszej potrzeby dla
najubo¿szych rodzin w dzielnicy. Zapakowaliœmy te artyku³y w ponad 150 paczek i pro-

• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

wadzimy dystrybucjê pod adresy wskazane
przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Dziêki
hojnoœci zwyk³ych ludzi, przekazuj¹cych czêœæ
swoich zakupów do specjalnie oznaczonego
wózka, mo¿emy og³osiæ wielki sukces tej akcji. Dziêki Pañstwa pomocy mamy nadziejê,
¿e œwiêta w najbiedniejszych rodzinach bêd¹
weselsze i przyjemniejsze.
Z okazji nadchodz¹cych œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, pragnê z³o¿yæ wszystkim czytelnikom i redakcji NGP wspania³ego czasu
spêdzonego w rodzinnej atmosferze, radoœci
i nadziei na lepsze jutro p³yn¹cej z narodzonej w Betlejem dzieciny. A w nadchodz¹cym
roku, który przyniesie wiele ciekawych wydarzeñ, m.in. wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorz¹dowe czy mistrzo-

Rok cudów

stwa œwiata w pi³ce no¿nej, ¿yczê Pañstwu
wszelkiej pomyœlnoœci i sukcesów czyni¹cych
ten Nowy 2014 Rok lepszym od roku 2013 i
niekoniecznie lepszym od 2015…
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Rok 2013 ju¿ praktycznie za nami.
Wbrew pocz¹tkowym przypuszczeniom
wcale nie by³ tak spokojny, jak siê zapowiada³o. Wszystko za spraw¹ trzêsienia
ziemi, jakim by³o referendum w sprawie
odwo³ania prezydent Warszawy. Tym sposobem Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa – nieobecna na ogólnomiejskiej scenie politycznej – postanowi³a rozpocz¹æ
kampaniê wyborcz¹ przed przysz³orocznymi wyborami samorz¹dowymi. Chc¹c nie
chc¹c, Hanna Gronkiewicz-Waltz musia³a
stan¹æ w szranki, choæ zaskoczona Platforma Obywatelska potrzebowa³a sporo czasu, aby zebraæ siê do kupy i broniæ swojej
prezydentowej. Potem przez kilka miesiêcy mieliœmy w stolicy festiwal cudów – to,
co do tej pory wydawa³o siê niemo¿liwe,
nagle zaczê³o siê spe³niaæ. Okaza³o siê, ¿e

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 j.t. 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, reprezentowany przez
p. Andrzeja Grzeœkiewicza, z³o¿ony dnia 10 paŸdziernika 2013 r. i zmieniony dnia
29 paŸdziernika 2013 r. oraz 26 listopada 2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz z³¹czy NN, w³¹czenie wybudowanych linii kablowych
oraz z³¹czy w sieæ elektroenergetyczn¹ NN i SN na dzia³kach:
* ew. nr 83/1, 86, 83/2, 28/12, 28/2, 28/11, 4/2, 2/4, 2/3, 2/2 z obrêbu 4-04-10,
* ew. nr 24/2, 24/4, 16/2, 15/4, 21/6, 17/5, 17/6, 21/26, 17/4, 17/3 z obrêbu 4-04-05,
* ew. nr 111, 108/3, 1/1, 3/1, 6/1, 9/1, 9/3, 108/1, 108/2, 9/4, 13, 14/2, 19/2, 24/2, 26/1,
144, 36/3, 145, 125/1, 125/3, 43/4 z obrêbu 4-04-09,
* ew. nr 150/12, 149/2 z obrêbu 4-03-20,
* ew. nr 9/1, 2/4, 1/3, 5 z obrêbu 4-04-13,
* ew. nr 19/2, 21/35, 21/39, 20/3, 20/4, 19/17 z obrêbu 4-03-09,
* ew. nr 48/14, 52/8 z obrêbu 4-03-06,
* ew. nr 2/3, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 6, 7, 8, 21, 22, 5, 2/1 z obrêbu 4-03-22
przy ul. Krokwi, Dro¿d¿owej, Dziatwy, Modliñskiej, Produkcyjnej, Œwiatowida, Œreniawitów
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski w terminie
14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz
zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki
w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c od ostatniej daty
ukazania siê zawiadomienia.

Prosto z mostu

Yogi i d³ugi
W klasycznym filmie animowanym
„Pierwsze œwiêta misia Yogi” nasz ulubiony miœ ratuje fragment parku Jellystone
przed sprzeda¿¹ pod zabudowê. Wprawdzie w³aœcicielka nieruchomoœci t³umaczy,
i¿ sentymenty w biznesie nie maj¹ znaczenia, ale ostatecznie ulega urokowi Yogi,
ma³ego Boo Boo, psa Huckleberry, Augie i
jego ojca Doggie. Mimo kiepskiej sytuacji
finansowej przytulne schronisko w œrodku
parku ocaleje.
Niestety, my nie ¿yjemy w œwiecie baœni. Finanse samorz¹du m.st. Warszawy nie
maj¹ zagwarantowanego happy endu. W
czwartek 12 grudnia rada miasta uchwali³a
bud¿et na 2014 rok oraz nowelizacjê „Wieloletniej Prognozy Finansowej” na lata
2014-2042. Nie wygl¹da to weso³o. W „Prognozie” jak na d³oni widaæ, ¿e dotychcza-

Lewa strona medalu

sowa polityka finansowa Hanny Gronkiewicz-Waltz za kilka lat doprowadzi do zablokowania rozwoju miasta. Je¿eli nic siê
nie zmieni, pocz¹wszy od 2015 r. ponad
dwukrotnie bêd¹ musia³y siê zmniejszyæ
wydatki inwestycyjne miasta. W ostatnich
latach brylowa³y pomiêdzy 2 a 3 miliardami z³, za kilka lat spadn¹ do poziomu 0,70,8 miliarda rocznie.
Samorz¹dowi warszawskiemu pozostanie za to do sp³aty ogromny, narastaj¹cy z
ka¿dym dniem urzêdowania Hanny Gronkiewicz-Waltz d³ug. Jeszcze w paŸdzierniku
2012 r., w poprzedniej wersji „Prognozy”,
pani prezydent przewidywa³a (a mo¿e raczej: obiecywa³a), ¿e d³ug miasta planowany na koniec 2013 r. zatrzyma siê na poziomie 5,77 miliarda z³. Teraz tê kwotê
zwiêksza do 5,89 miliarda. Ktoœ powie: ba-

gatela! Przy takim zad³u¿eniu 100 milionów w lewo, 100 milionów w prawo, nic nie
zmienia. Zmienia, szczególnie, ¿e to nie koniec. W roku wyborczym 2014 Platforma
Obywatelska zaplanowa³a gigantyczny deficyt bud¿etowy miasta: wydatki bêd¹ wy¿sze od dochodów o 1,3 miliarda z³. Ta dziura zapewne po czêœci bêdzie za³atana œrodkami nie wydanymi na inwestycje w tym
roku (w zwi¹zku z klêsk¹ budowy metra),
ale wzroœnie te¿ zad³u¿enie – o kolejne 226
milionów z³, do ponad 6 miliardów w 2015 r.
Gdyby nie miœ Yogi, najbardziej zad³u¿ona czêœæ parku Jellystone przesta³aby istnieæ. Zas³ugi misia nie wynika³y jednak z
jakichœ jego specjalnych predyspozycji, po
prostu Yogi zna³ i kocha³ swój park. Mimochodem awansowa³ dziêki temu z pomocnika kucharza, poprzez recepcjonistê i instruktora narciarskiego, na stanowisko dyrektora schroniska. Kogoœ takiego brakuje
Warszawie.
¯yczê Pañstwu, byœmy w przypadaj¹cych na Nowy 2014 Rok wyborach samo-

rz¹dowych odnaleŸli swojego misia Yogi kogoœ, kto zna i kocha nasze miasto. No i
¿eby nie zabra³ nam misiów z wybiegu przy
alei Solidarnoœci.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

mo¿na rozmawiaæ z mieszkañcami, choæ
do tej pory ignorowano ich g³osy. Mo¿na
wprowadziæ bud¿et partycypacyjny, czyli
oddaæ w rêce mieszkañców decyzjê, na co
wydawaæ czêœæ miejskich pieniêdzy, o co
SLD apelowa³ od lat. Nie trzeba te¿ podnosiæ wszystkim cen biletów komunikacji
miejskiej, czemu jako opozycja siê sprzeciwialiœmy. Postulaty Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wczeœniej ignorowane, przed
referendum zosta³y spisane i zatwierdzone przez Hannê Gronkiewicz-Waltz do realizacji. Sejm zaj¹³ siê wreszcie spraw¹ reprywatyzacji, przyznaj¹c dodatkowe pieni¹dze na odszkodowania dla by³ych w³aœcicieli, wróci³a sprawa Janosikowego, a na
Wolê powróci³ po latach pomnik Ludwika
Waryñskiego. Nawet wymieniono na nowych kilku skompromitowanych urzêdników, choæ akurat w tym wzglêdzie mam
jeszcze du¿y niedosyt. Prawdziwa wigilijna noc cudów, tylko d³u¿sza, bo trwaj¹ca
kilka miesiêcy.
Cudem te¿ siê osta³a pani prezydent.
Ocalili j¹ wyborcy lewicy, którzy w dniu referendum pozostali w domu. Nie dlatego,
¿e uwierzyli w jej przemianê i magiczne
cuda, ale dlatego, ¿e wybrali mniejsze z³o.

¯e nie chcieli obudziæ siê w Warszawie Kaczyñskiego i Macierewicza, obok których
stali: Palikot, Ziobro, Guzia³, a nawet Kalisz. Egzotyczna koalicja ludzi zjednoczonych w pêdzie po w³adzê, nagle potrafi¹cych zapomnieæ nawet o Barbarze Blidzie.
SLD nie by³o z nimi po drodze i od pocz¹tku
mówi³em, ¿e nie wyobra¿am sobie siebie czy
Leszka Millera w jednym rz¹dzie z nimi. Dlatego cieszê siê, ¿e wyborcy i sympatycy Sojuszu to zdanie podzielili. Czas na zmianê
jest podczas wyborów w przysz³ym roku i
mam nadziejê, ¿e wspólnie z Pañstwem tego
dokonamy i stolicê naprawdê zmienimy.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Bud¿et
roku wyborczego
Powoli koñczy siê kadencja samorz¹du
2010 -2014. Po raz ostatni 12 grudnia Rada
Warszawy w tym sk³adzie uchwala³a bud¿et
miasta i jego 18 dzielnicowych za³¹czników
na rok 2014 – rok wyborczy. Po raz ostatni
po 10-godzinnej debacie Platforma Obywatelska, która ma bezwzglêdn¹ przewagê w
radzie, bud¿et ten przy sprzeciwie opozycji
uchwali³a. Bud¿et Warszawy w swoich za³o¿eniach powiêksza zad³u¿enie miasta do 6
miliardów z³otych i zbli¿a go niebezpiecznie do progu bezpieczeñstwa, ponad które
samorz¹dy nie powinny siê zad³u¿aæ. Wzi¹æ
kredyt, wypuœciæ obligacje jest bardzo ³atwo,
póŸniej jednak trzeba to sp³acaæ. Jak trudno czasami to zbilansowaæ przekona³ siê
marsza³ek województwa mazowieckiego
Adam Struzik, który doprowadzi³ województwo na skraj bankructwa. Warszawa jeszcze w tak dramatycznej sytuacji nie jest, ale
te¿ ma problemy z p³ynnoœci¹ finansow¹.
Zak³adaj¹c tegoroczne wp³ywy na poziomie
13,1 miliardów z³otych, zaplanowano wydatki na poziomie 14,2 miliarda, w tym
wydatki inwestycyjne na poziomie 2,9 miliarda, z czego 1,1 na budowê metra. Ergo,
podjêto decyzjê o dalszym pog³êbianiu deficytu miasta. Jak na tym tle wygl¹da bud¿et, a w³aœciwie dzielnicowy za³¹cznik do
bud¿etu miasta? Wstêpnie dochody i wydatki bud¿etu Pragi okreœlono na poziomie
251 900 000 z³otych. Po zdecydowanych
protestach i negatywnej opinii Rady Dzielnicy Praga Pó³noc o za³¹czniku, zwiêkszono go o 10 milionów. Udzia³ w dochodach,
które ma dzielnica wypracowaæ, okreœlono
na poziomie 99,6 miliona z³otych. Na co generalnie bêd¹ w 2014 roku wydatkowane
pieni¹dze? Wœród wydatków bie¿¹cych króluje edukacja - 87 milionów i wydatki na
gospodarkê mieszkaniow¹ - 70 milionów.
Pod pojêciem edukacja kryj¹ siê wydatki na
licea, technika, gimnazja, szko³y podstawowe i przedszkola, a tak¿e œwietlice szkolne,
poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ i
ogród jordanowski. Pojêcia gospodarki
mieszkaniowej wyjaœniaæ chyba nie trzeba.
Kolejne pozycje to pomoc spo³eczna - 32
miliony, administracja publiczna - 18 milio-

nów, kultura - 5,5 miliona, kultura fizyczna - 5,7 miliona oraz remonty i utrzymanie
dróg - 5 milionów. Ponad 32 miliony i jest
to jeden z najwy¿szych wskaŸników inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkañca Warszawy, jaki mamy na inwestycje.
Niestety, a¿ 2/3 tej kwoty, czyli 19 milionów, konsumuje jeden tytu³ - budowa domów komunalno- socjalnych przy ulicy Jagielloñskiej. Du¿e kwoty w roku przysz³ym
zamierzamy wydaæ na inwestycje oœwiatowe. Adaptacja i wyposa¿enie pomieszczeñ
z przeznaczeniem na przedszkole przy ulicy Siedleckiej 12/14 - 3,3 miliona z³otych.
Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum
32 przy ulicy Otwockiej 3 - 2,6 miliona.
Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach dzielnicy przy ulicach
Strzeleckiej 16, Namys³owskiej 11, Szymanowskiego 4a i 5a, Markowskiej 8, Jagielloñskiej 28, Wo³omiñskiej12/18, Ratuszowej 8a i Równej 2 – 4,1 miliona z³otych.
Trzy miliony z³otych zapisane zosta³y tak¿e
na budowê instalacji c.o. i c.c.w. w kamienicach bêd¹cych w 100% w³asnoœci¹ m.st.
Warszawy w ramach programu ciep³o sieciowe w budynkach komunalnych. Bud¿et
roku wyborczego jest trudny i ciekawy.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku
mam przyjemnoœæ z³o¿yæ w imieniu
Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc i w³asnym
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Alicja D¹browska
pose³ na Sejm RP
przewodnicz¹ca Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc

Program dla rodzin
W styczniu br. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Pragi Pó³noc
po raz kolejny rozpocz¹³ realizacjê Projektu „Z rodzin¹ mogê
wiêcej”, wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Szczegó³y
tegorocznych dokonañ przedstawiono 5 grudnia w Klubie
Samopomocy Rodzinie.
Wstêpn¹ rekrutacjê uczest- biety i 1 mê¿czyzna. Powsta³a
ników projektu przeprowadzili równie¿ lista rezerwowa. Propracownicy Oœrodka Pomocy jekt ukoñczy³o 41 osób, w tym
Spo³ecznej. Zakwalifikowano 33 kobiety.
42 osoby z rodzin wieloprobleW ramach kontraktu socjalmowych, w tym 34 kobiety. 29 nego uczestnicy podjêli dzia³auczestników to osoby nowe (w nia na rzecz aktywnoœci zawotym 10 – objêtych wsparciem dowej, edukacyjnej, spo³ecznej
asystenta rodziny) i 13 osób, i zdrowotnej. Formy by³y ró¿powracaj¹cych do projektu. W norodne: indywidualne spotkagrupie wiekowej 15 – 24 lata nia z doradc¹ zawodowym, inby³o 7 kobiet, w grupie 25 – 54 dywidualna terapia psychololata 25 kobiet i 7 mê¿czyzn; giczna, warsztaty aktywizacji
powy¿ej 55. roku ¿ycia 2 ko- zawodowej, kursy zawodowe i
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Swi¹t Bo¿ego Narodzenia
w blasku Gwiazdy Betlejemskiej
oraz spe³nienia marzeñ w 2014 roku
Czytelnikom, Przyjacio³om
i Reklamodawcom
¿yczy
zespó³ Nowej Gazety Praskiej

specjalistyczne (m.in. komputerowe), warsztat umiejêtnoœci
psychospo³ecznych, praca z
asystentem rodziny, porady
psychologiczne, wyjazd integracyjny, grupa wsparcia.
W warsztatach z prowadzenia rozwijaj¹cych zabaw dla
dzieci uczestniczy³o 6 rodziców i 4 dzieci; w kursach tañca 9 osób, w zajêciach fitness
10 osób, w kursach samoobrony 8 osób, w kursie pierwszej
pomocy 7 osób. Najwiêcej
chêtnych (19 osób) uczestniczy³o w zajêciach i konsultacjach komputerowych; w konsultacjach prawnych – 15
osób. Dzieciom zagwarantowano opiekê w klubie samopomocy rodzinie, opiekê ¿³obkow¹ i zajêcia animacyjne.
Do 5 grudnia zrealizowano
szkolenie zawodowe, m.in. z
obs³ugi kas fiskalnych (5 osób),
zawodowy kurs kosmetyczny
(3 kobiety), kucharz-garma¿er
(3 kobiety i mê¿czyzna). Po
jednej ukoñczy³o kursy: operator wózków wid³owych, florystyki, samodzielnego ksiêgowego
oraz wiza¿u i stylizacji. W trakcie realizacji s¹ szkolenia zawodowe dla opiekuna osób
starszych oraz eksploatacji
urz¹dzeñ energetycznych.
O krótk¹ ocenê programu
poprosiliœmy dwie panie, które uczestniczy³y w nim po raz
pierwszy.
Pani Katarzyna Sz. ma 36 lat.
Z udzia³u w programie jest bardzo zadowolona: pozna³a
wspania³ych ludzi, wiele siê
nauczy³a (m.in. bardzo dobrze
pisaæ listy motywacyjne i cv),
zdoby³a doœwiadczenie w pracy z rodzin¹. Bêdzie to dobrze
wspominaæ przez nastêpny rok.
Podobna opinie wyrazi³a pani
Katarzyna Z. – samotnie wychowuj¹ca trzy córki. Jest bardzo zadowolona, najbardziej –
z pracy z asystentem rodziny,
który bardzo wiele jej pomóg³
przez pisanie korespondencji i
korepetycje dla dziecka. W
przysz³ym roku równie¿ bêdzie
uczestniczy³a w Programie „Z
rodzin¹ mogê wiêcej”.
Rekrutacja do kolejnej edycji tego programu odbêdzie siê
w styczniu 2014 roku.
K.

„Idiota” Dostojewskiego
w Teatrze Akademia
Spektakl „Idiota” wg Fiodora Dostojewskiego wystawi³a Dostojewskiego nie mo¿na byæ
w Teatrze Akademia przy ul. 11 Listopada grupa „Dream- obojêtnym. Skromne, zminibody&Theatre”.
malizowane œrodki wyrazu poM³odzi aktorzy z grupy Dre- Chauvin. Przedstawienie wy- zwalaj¹ skupiæ siê na grze akambody&Theatre zaprezento- re¿yserowali: Joanna Duliñ- torów i na tekœcie, który jest tu
wali spektakl zupe³nie nowy, ska i Micha³ Duda. Autork¹ g³ównym bohaterem.
przygotowany nowatorsk¹ me- skromnej, ale bardzo trafnej
Nastêpne przedstawienia
tod¹ pracy nad rol¹.
scenografii jest Katarzyna „Idioty” w wykonaniu DrePo raz pierwszy w Polsce Adamczyk.
ambody&Theatre w Teatrze
mieliœmy okazjê obejrzeæ
Spektakl wymaga od widza Akademia przewidywane s¹
przedstawienie stworzone w du¿o uwagi i zaanga¿owania, na styczeñ 2014 r.
ca³oœci przy u¿yciu narzêdzi ale przecie¿ wobec utworów
JK
Psychologii Zorientowanej na
Proces, inaczej zwanej
„prac¹ ze œni¹cym cia³em” kierunku psychoterapeutycznego, zapocz¹tkowanego w
latach 70. XX wieku przez
Arnolda Mindella. Dlaczego
Dostojewski? Bo jego teksty
nigdy siê nie starzej¹, s¹ zawsze aktualne. Wspó³czesny
Fredro i „Seksmisja”? – bardzo trafne skojarzenie. Nowy
cz³owiek czêsto staje wobec
spektakl Teatru Dzia³añ Twórczych, wystawiony 7 grudnia w
takich samych dylematów
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, to udane wariacje na tekstach
moralnych, musi dokonywaæ
króla polskiej komedii.
podobnych wyborów, jak boFredro by³ i jest autorem najczêœciej w Polsce grywanym.
haterowie Dostojewskiego.
Mimo to zupe³nie siê nie starzeje i chyba nigdy siê nie znudzi.
W rolê ksiêcia Myszkina
Dlatego wcale nie dziwi fakt, ¿e dzia³aj¹cy w Bia³o³êckim Oœrodku
wcieli³ siê Marek KossakowKultury Teatr Dzia³añ Twórczych siêgn¹³ w³aœnie po Fredrê.
ski. Towarzyszyli mu: Marta
- Warto braæ siê za Fredrê, bo to jest nasze dobro narodowe
Malinowska jako Nastazja
–
powiedzia³a
re¿yser spektaklu Aneta Muczyñ.
Filipowna, Eliza Ratajczyk
Przedstawienie pt „Fredraszki czyli...Fredro te¿ by³a kobiet¹”
jako Ag³aja Jepaczyn, Jaros³aw Paczyñski jako Rogo- to monta¿ przygotowany z dwóch sztandarowych komedii
¿yn, Pawe³ Ferens jako Aleksandra Fredry: „Œlubów panieñskich” i „Zemsty”. Fragmenty
Gawri³a Ardalionowicz. Sio- sztuk po³¹czono wspólnym kluczem, którym jest walka p³ci,
strê Gawri³y, Warwarê zagra- temat zawsze noœny i aktualny. W rezultacie otrzymaliœmy lekki,
³a Agnieszka Kawiorska, a dowcipny spektakl, dobrze zagrany przez m³odych aktorów.
Obsada: Paulina Brzeziñska, Maciej Czuchryta, Ma³gorzata
Tockiego – wyk³adowca i kierownik Centrum Prawa Fran- G¹ska, Patrycja Kanclerz, Tymoteusz Krumholc, Ma³gorzata
cuskiego Wydzia³u Prawa i Mitura, Marcin Pasierbski, Wiktoria Warda , Kuba Wieloch. Re¿.
Administracji Uniwersytetu Aneta Muczyñ.
Warszawskiego, Philippe
Joanna Kiwilszo

Fredraszki

czyli... Fredro te¿ by³a kobiet¹!

