
nowa gazeta praska  1

be
zp
³at
nie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 22 (537) 17 grudnia 2014 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25 000 egz.

dokoñczenie na str. 4

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 2

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)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

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

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowedokoñczenie na str. 6

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 90-100 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

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

Pomagamy w odzyskiwaniu op³at likwidacyjnych

(zani¿onych œwiadczeñ wykupu) z polisolokat.

Odzyskujemy œrodki od wszystkich ubezpieczycieli

dzia³aj¹cych na rynku.

Zapraszamy na bezp³atne konsultacje:

tel. 791-557-507, kontakt@oplatylikwidacyjne.pl

- Dlaczego w opisie Bo¿ego

Narodzenia pojawia siê

rzymski cesarz?

- W momencie narodzin

Jezusa ca³y basen Morza

Œródziemnego by³ pod pano-

waniem rzymskim. W³adza

cesarza rozci¹ga³a siê od

Hiszpanii a¿ po Persjê, obej-

mowa³a Bliski Wschód, Azjê

Mniejsz¹, Afrykê Pó³nocn¹,

tereny dzisiejszej Grecji i

oczywiœcie Pó³wysep Apeniñski.

Tak¿e Palestyna stanowi³a od

63 r. przed Chrystusem czêœæ

Imperium Rzymskiego.

Panuj¹cy wówczas cesarz,

Oktawian August, chcia³ wie-

dzieæ, ile jego imperium liczy

ludnoœci i jak¹ sumê podatków

jego poddani maj¹ p³aciæ.

Dlatego zarz¹dzi³ spis po-

wszechny. Informacja o jego

rozporz¹dzeniu pojawia siê

w opisie Narodzenia Pana

Jezusa dlatego, aby umieœciæ

to wydarzenie w konkretnych

warunkach historycznych, w

konkretnym czasie.

Poprzez swoje zarz¹dzenie,

cesarz sta³ siê mimowolnym

narzêdziem Opatrznoœci.

Zarz¹dzony przez niego spis

ludnoœci, w myœl którego

ka¿dy musi siê udaæ do miejsca

swojego pochodzenia, do-

prowadzi³ do tego, ¿e Pan

Jezus narodzi³ siê w Betlejem.

Wype³ni³o siê w ten sposób

Gdy siê Chrystus rodzi
„W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara Augusta,

¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci w ca³ym pañstwie. Pierwszy

ten spis odby³ siê wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwi-

ryniusz. Wybierali siê wiêc wszyscy, aby daæ siê zapisaæ,

ka¿dy do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z Galilei, z miasta

Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,

poniewa¿ pochodzi³ z domu i rodu Dawida, ¿eby siê daæ

zapisaæ z poœlubion¹ sobie Maryj¹, która by³a brzemienna.”

Tak œw. £ukasz rozpoczyna swoje opowiadanie o narodzinach

Jezusa. Dobrze je znamy - co roku jest odczytywane podczas

uroczyœcie odprawianej pasterki. Czy jednak wszystko rozu-

miemy? Mo¿e warto jeszcze raz przeœledziæ tekst £ukaszowej

Ewangelii Dzieciñstwa i zastanowiæ siê nad jego s³owami.

O okolicznoœciach przyjœcia na œwiat Jezusa Chrystusa, na pod-

stawie tekstu Ewangelii œw. £ukasza, rozmawiamy z ks dr Paw³em

Mazurkiewiczem z koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego w Legionowie.

Radoœæ z drobnych

wygranych

Dwa testamenty

Jeden z mieszkañców budyn-

ku przy Tykociñskiej 30 wygra³

kolejn¹ sprawê roszczenia

finansowego wobec dewelopera,

który wszed³ w posiadanie

budynku. S¹d uzna³ roszczenie

za bezzasadne, co oznacza,

¿e lokator ów nie musi p³aciæ

deweloperowi zaleg³ego

czynszu; tym samym s¹d po-

œrednio uzna³, ¿e Miros³aw K.

wszed³ bezprawnie w posiadanie

budynków, zaœ deweloperzy,

którzy nabyli budynek dzia³ali

w z³ej wierze, maj¹c œwiado-

moœæ, ¿e kamienice s¹ „trefne”.

To ju¿ druga wygrana tego

lokatora. W 2012 wygra³ z

innym deweloperem (wcze-

œniejszym nabywc¹ budynku),

wówczas równie¿ s¹d uzna³

Trudno mówiæ o prze³omie w sprawie kradzie¿y dwóch

kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40 dokonanych przez

fa³szerza testamentu ich w³aœcicielki. Pojawi³y siê jednak

drobne symptomy zmiany klimatu wokó³ tej sprawy.

bezzasadnoœæ roszczenia.

Kamienice przechodzi³y z r¹k

do r¹k jak gor¹ce kartofle, co
I sesja Rady Dzielnicy Targówek

Informacje o wynikach wy-

borów samorz¹dowych na

Targówku przedstawi³ Mateusz

Wargocki, przewodnicz¹cy

Dzielnicowej Komisji Wyborczej:

udzia³ wziê³o 360 kandydatów

na radnych z 9 komitetów wy-

borczych, w 5 okrêgach. Oddano

38 990 g³osów wa¿nych, za

niewa¿ne uznano 2894 g³osy

oraz 77 kart do g³osowania.

Próg 5% przekroczy³y i w

zwi¹zku z tym uzyska³y prawo

do uczestniczenia w podziale

mandatów 4 komitety wyborcze:

PiS – 11 mandatów, PO – 9

mandatów, Mieszkañcy Tar-

gówka, Bródna i Zacisza – 4

mandaty, SLD – 1 mandat.

Radni, którym wrêczono

zaœwiadczenia o uzyskaniu

mandatu, po odczytaniu roty

œlubowania kolejno wypowiadali

s³owo „œlubujê”. Z mo¿liwoœci

dodania „Tak mi dopomó¿

Bóg” skorzysta³o 19 radnych.

Na przewodnicz¹cego Rady

zg³oszono 2 kandydatury:

Krzysztofa Miszewskiego (kluby

PO i MTBZ) i Agnieszkê Kacz-

marsk¹ (klub PiS). Do liczenia

g³osów powo³ano komisjê

skrutacyjn¹ w sk³adzie: Jêdrzej

Kunowski – przewodnicz¹cy,

Katarzyna Górska-Manczenko,

Jacek Duczman, Urszula Suz-

dalcew, Marek Waszczak.

4 grudnia o godzinie 18.00 rozpoczê³a siê pierwsza w

kadencji 2014-2018 sesja Rady Dzielnicy Targówek. Otwarcia

dokona³ pe³nomocnik prezydenta Warszawy, Adam Grze-

grzó³ka, dyrektor Biura Organizacyjnego m.st. Warszawy.

Obrady, do czasu wyboru przewodnicz¹cego Rady, poprowadzi³

najstarszy radny Zbigniew Poczesny.

Wybrani noc¹
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Rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem.

Szczêœliwego Nowego Roku 2015 nios¹cego nadziejê, optymizm i radoœæ

¿ycz¹

w imieniu Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Krzysztof Miszewski

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

w imieniu Zarz¹du Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

S³awomir Antonik

Burmistrz Dzielnicy Targówek

A obok na stoisku s¹ kolorowe

ubranka dla ma³ych piesków,

skarpetki i buciki oraz psia

bi¿uteria, a tak¿e transportery

do podró¿y i ogromny wybór

przysmaków i zabawek, poleca-

nych szczególnie pod choinkê.

Wœród oczekuj¹cych na strzy-

¿enie czworonogów by³ weso³y

piesek rasy york o grafitowej

szacie ze srebrnym po³yskiem,

który chêtnie aportowa³ rzucan¹

mu pi³eczkê. Pani Beata, w³aœci-

cielka sklepu, z ogromnym za-

anga¿owaniem, profesjonalnie

dobiera ka¿demu czworonogo-

wi 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 dowiedzia-

³am siê, ¿e jest to równie ¿ jego

ulubiony sklep wêdkarski, ma-

j¹cy ogromny wybór wszelkich

akcesoriów dla pasjonatów

wêdkarstwa. Przemi³a Pani

Kasia pomog³a mi wybraæ ga-

d¿et dla mojego znajomego

wêdkarza. By³ to super ³owny

wobler firmy RAPALA. Ró¿nych

porad Pani Kasia udzieli³a w

mojej obecnoœci, zw³aszcza

niezdecydowanym kobietom,

jeszcze wielu. Jestem przeko-

nana, ¿e ka¿dy wêdkarz znaj-

dzie tu ciekawy prezent dla

swoich przyjació³ i siebie.

Na koniec pragnê dodaæ, ¿e

szczególn¹ trosk¹ w tym skle-

pie 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¿ wszy-

scy 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.

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.
Radoœæ z drobnych

wygranych

Dwa testamenty

wskazuje na to, ¿e ka¿dy kolejny

deweloper mia³ œwiadomoœæ

„trefnoœci” towaru.

Lokatora czeka jeszcze

druga sprawa, tym razem o

eksmisjê, ale jest dobrej myœli.

Skoro s¹d uzna³ bezzasadnoœæ

roszczeñ finansowych, jest cieñ

nadziei, ¿e pozew dewelopera

o eksmisjê lokatora zostanie

przez s¹d oddalony, tym bardziej,

¿e lada moment w s¹dzie

cywilnym znajdzie siê pozew

o stwierdzenie niewa¿noœci

nabycia przez deweloperów

budynku przy Tykociñskiej 30.

Z nakazu S¹du Najwy¿szego

nast¹pi równie¿ badanie ksi¹g

wieczystych skradzionych ka-

mienic. Mo¿e to stanowiæ prze-

³om w sprawie. Mieszkañcy ka-

mienic od lat wskazywali na –

najoglêdniej rzecz ujmuj¹c –

nieprawid³owoœci dotycz¹ce

ksi¹g wieczystych dla tych bu-

dynków. Jak mówi¹ mieszkañcy

Tykociñskiej, badanie ksi¹g

wieczystych mo¿e otworzyæ

prawdziw¹ puszkê Pandory.

Oby to otwarcie sta³o siê wstê-

pem do rozwik³ania tej sprawy i

jej pozytywnego zakoñczenia.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

Poprzedni premier, dzisiejszy

szef Rady Europy, powiedzia³

przy okazji niegdysiejszych

wyborów, wygranych przez

jego partiê: „Teraz to paliwo

mo¿e byæ nawet po 7 z³”. Pani

prezydent, po wygranych przez

siebie wyborach mo¿e z ca³ym

spokojem powiedzieæ: „Teraz to

II linia metra mo¿e byæ nawet

pod koniec 2015 roku”.

Coraz œmielsze s¹ g³osy

mówi¹ce, ¿e II lini¹ metra po-

jedziemy w lutym, ale inten-

sywnie wykañczaj¹cy stacje

s¹ sceptyczni. Odbiory tech-

niczne zwolni³y tempo, stra¿acy

skontrolowali dot¹d jedynie

dwie stacje: Rondo Daszyñ-

skiego i Rondo ONZ, a – przy-

pomnijmy – stacji jest siedem.

Sprawdzanie stacji przez stra¿

po¿arn¹ trwa kilka dni – trzy,

cztery. Go³ym okiem widaæ, ¿e

czasu jest za ma³o, by zd¹¿yæ

z tym do koñca 2014.

Odbiory s¹ nad wyraz do-

k³adne, jako ¿e wszyscy maj¹

w pamiêci po¿ar akumulatorów,

który wybuch³ w pomieszczeniu

technicznym metra na stacji

Rondo Daszyñskiego. Po

stra¿akach na stacje wejdzie

Wojewódzki Inspektorat Nad-

zoru Budowlanego, a zwa¿yw-

szy na przecieki, pêkniêcia i od-

padanie elementów, mo¿e byæ

ciê¿ko, a co za tym idzie mo¿e

byæ zagro¿ony równie¿ termin

styczeñ 2015 – A wszystko

przez ten poœpiech przed

wyborami. Pracowaliœmy 24

godziny na dobê, pod presj¹

czasu i ponagleñ. A wiadomo

Budowa II linii metra

Bajki pod choinkê
Mo¿emy mieæ satysfakcjê, choæ jest to satysfakcja

bardzo w¹tpliwa i gorzka. NGP jako jedyna gazeta zawsze

twierdzi³a, ¿e II lini¹ metra nie pojedziemy w tym roku. Pani

prezydent ostatnio obiecywa³a metro pod choinkê, ¿e nie

wspomnimy ju¿ o wczeœniejszych obietnicach. Mieliœmy

wyruszyæ drug¹ lini¹ na przedœwi¹teczne zakupy do centrów

handlowych. Nic z tego. W tunelach coœ kapie, to i owo

odpada, wybuchaj¹ ma³e po¿ary.

– jak siê cz³owiek spieszy, to

siê diabe³ cieszy – mówi, pra-

gn¹cy zachowaæ anonimowoœæ,

budowniczy II linii metra.

8 grudnia warszawski ratusz

og³osi³ przetarg na dostawê

pr¹du do II linii metra. Do

czasu zakoñczenia wszystkich

odbiorów dostawy pr¹du reali-

zuje inwestor. Wedle umowy,

w okresie przejœciowym, tzn.

do rozstrzygniêcia przetargu,

pr¹d do II linii bêdzie p³yn¹³

z RWE, która to firma realizuje

dostawy dla I linii.

Na domiar z³ego docieraj¹

coraz g³oœniejsze sygna³y, ¿e

przecieki, o których siê mówi,

to nie s¹ jakieœ banalne prze-

cieki. Przecieka newralgiczny

tunel metra pod Wis³ostrad¹,

który ju¿ raz przysporzy³ stolicy

gigantycznych problemów.

Gwiazdkowego prezentu w

postaci II linii metra nie bêdzie.

Takie rzeczy, to tylko w bajkach.

Jeœli ktoœ w nie wierzy, jego

sprawa …                       (egu)

Porz¹dek obrad nie by³ skom-

plikowany. Otwarcie sesji przez

przedstawiciela prezydenta.

Informacja przewodnicz¹cego

Dzielnicowej Komisji Wyborczej

o wynikach wyborów oraz wrê-

czenie radnym zaœwiadczeñ o

wyborze. Z³o¿enie œlubowania

przez radnych. Wybór przewod-

nicz¹cego Rady Dzielnicy.

Ustalenie liczby i wybór wi-

ceprzewodnicz¹cych Rady

Dzielnicy. Zamkniêcie sesji.

Pocz¹tkowo sz³o dobrze.

Wszyscy radni byli obecni,

wszyscy odebrali zaœwiadczenia

o wyborze i z³o¿yli œlubowanie.

Zaciê³o siê przy wyborze

przewodnicz¹cego. Radni

najliczniejszego klubu PiS

zg³osili do wyboru szefa rad-

nych z poprzedniej kadencji

Ryszarda Kêdzierskiego i

wydawa³o siê, ¿e koalicja PiS

i PWS stanie siê faktem.

Pojawi³a siê na krótko kandy-

datura radnego SLD Ireneusza

Tondery, ale szybko zosta³a

wycofana. Wynik g³osowania

by³ dla wielu zaskoczeniem.

Ryszard Kêdzierski otrzyma³

10 g³osów „za” i …. nie zosta³

wybrany na przewodnicz¹ce-

go Rady Dzielnicy. Czwórka

radnych odda³a g³os niewa¿ny,

oœmiu by³o przeciw, a jedna

osoba siê wstrzyma³a. Okaza³o

siê ¿e radni PiS i PWS nie

dogadali siê w sprawie podzia³u

powyborczych ³upów. W tej

sytuacji prowadz¹cej obrady

radnej seniorce Hannie Ja-

rzêbskiej z PO nie pozosta³o

nic innego, jak og³osiæ przerwê

w obradach. Nie poda³a jednak

terminu jej wznowienia. Pierw-

sza sesja trwa i trwaæ mo¿e.

DCH

Nieudana sesja
Pierwsza po wyborach sesja pó³nocnopraskiej rady

rozpoczê³a siê zgodnie z wol¹ Pani Prezydent 9 grudnia o

godzinie 18.30 i ….. do chwili obecnej siê nie zakoñczy³a.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

I sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
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RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

Historiê i obraz wspó³cze-

snej szko³y nakreœli³a podczas

uroczystoœci dyrektor Zofia

Rostek, m.in. metody nauczania,

aktualne projekty, sukcesy w

konkursach, m.in. matema-

tycznych, przyrodniczych i

sportowych. Za dzia³ania dy-

daktyczno-wychowawcze SP

84 otrzyma³a m.in.: certyfikat

Szko³y „Wars i Sawa”, tytu³

„Miejsce przyjazne ksi¹¿ce”

oraz certyfikaty: „Szko³a przy-

jazna uczniom z dysleksj¹” i

„Varsavianistyczna Szko³a”.

Realizowane s¹ ciekawe pro-

jekty i programy, m.in.: „Kultu-

ralna Warszawa inspiracj¹ dla

dzieci”, „Szko³a z klas¹ 2.0.”,

„Ca³a Polska czyta dzieciom”,

„Z muzyk¹ za pan brat”, „Do-

tknij przesz³oœci Warszawy…

œladami legend i nie tylko.”

Szko³a wspó³pracuje m.in. z

Politechnik¹ Warszawsk¹,

domami kultury, parafiami,

szko³ami, Towarzystwem

Rozwijania Aktywnoœci dzieci

„Szansa”, UKS „Junak” i

Sprint; w ramach dzia³añ pro-

filaktycznych – z policj¹, Stra¿¹

Miejsk¹, Wojewódzk¹ Stacj¹

Sanitarno-Epidemiologiczn¹.

Prowadzi wiele akcji, np.

„Bezpieczna droga do szko³y”,

„Czyste powietrze”, „Bezpieczny

Internet”, „Umiemy mówiæ

NIE”. Organizuje m.in. War-

szawsk¹ Olimpiadê Jêzyka

Angielskiego dla uczniów

klas II-III oraz dla klas V-VI, a

tak¿e dzielnicowe konkursy:

„Bajka rodzinna” i „Na szkle

malowane”.

Wizytówk¹ Szko³y Podsta-

wowej nr 84 jest tak¿e nowo-

czesne zaplecze dydaktyczne,

które tworzy dzieciom warunki

do wszechstronnego rozwoju

– podkreœli³a dyrektor Zofia

Rostek. Podziêkowa³a kolej-

nym w³adzom szko³y, kadrze

pedagogicznej, pracownikom

administracji, rodzicom, w³a-

dzom dzielnicy Targówek,

sprzymierzeñcom i przyjacio³om

szko³y oraz absolwentom,

którzy dzia³aj¹ teraz jako wolon-

tariusze. W podsumowaniu

zapewni³a: „Pracujemy tak, by

nasza szko³a by³a kreatywna,

otwarta, nowoczesna, czysta,

elastyczna, partnerska, ciekawa,

jakoœciowa, aktywna. D¹¿ymy

do tego, aby nasz absolwent

by³: ambitny, b³yskotliwy, su-

mienny, odpowiedzialny, logiczny,

wszechstronny, empatyczny,

nieprzeciêtny, tolerancyjny.”

Gratulacje i podziêkowania

pedagogom i uczniom z³o¿yli

goœcie: Krzysztof Król – doradca

prezydenta RP, ks. Andrzej

Mazañski z parafii Œwiêtej

Rodziny, Joanna Wielhorska –

przedstawicielka Kuratorium

Warszawskiego, Beata Mu-

rawska – z-ca dyrektora Biura

Edukacji, S³awomir Antonik –

burmistrz Targówka, senator

Marek Borowski, Ewa Balasie-

wicz - wiceprzewodnicz¹ca

Oddzia³u ZNP Praga Pó³noc-

Targówek-Bia³o³êka, Ewa Oj-

dym-Wêgrzyniak – przewodni-

cz¹ca Komisji Miedzyzak³adowej

nr 517 NSZZ „Solidarnoœæ”,

Rada Rodziców  z przewodni-

cz¹cym Cezarym Szynkiewi-

czem, Jerzy Skucha – prezes

Polskiego Zwi¹zku Lekkiej

Atletyki, oraz radni: Zbigniew

Poczesny, Dorota Kozielska,

Tomasz Cichocki i Marcin

Sk³odowski. „Jestem dumny,

¿e jestem absolwentem tej

szko³y” – powiedzia³ Zygmunt

Chajzer, z wdziêcznoœci¹

wspominaj¹c nauczyciela

wuefu.

Z okazji jubileuszu SP 84

otrzyma³a wiele prezentów: od

prezydenta Warszawy – 5

tysiêcy z³ na pomoce  dydak-

tyczne, 5 tysiêcy z³ na ten sam

cel od burmistrza Targówka,

podœwietlony globus od sena-

tora Marka Borowskiego, a od

dyrektorów szkó³ i ksiê¿y –

ksi¹¿ki, które wzbogac¹ zasoby

biblioteki. Najtrwalsz¹ pa-

mi¹tk¹ bêdzie ufundowany

przez Radê Rodziców „d¹b

Walerian œwiêtuje
10 grudnia Szko³a Podstawowa nr 84 przy ul. Radzymiñskiej 227

obchodzi³a niezwyk³y jubileusz - 100-lecie dzia³alnoœci.

Powsta³a na Elsnerowie, potem by³a przeniesiona na Zacisze,

podzielona, w 1939 roku zniszczona przez pociski niemieckie;

w latach 1945-46 odnowiona przez mieszkañców Zacisza.

Dzia³a³a w kilku budynkach. W 1962 roku zosta³a uroczyœcie

otwarta jako Pomnik Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego; w 1966 roku

otrzyma³a imiê Waleriana £ukasiñskiego. To tylko niektóre

fakty z historii szko³y, do której obecnie uczêszcza 812

uczniów, pracuje 72 nauczycieli (w tym 6 absolwentów SP 84).

Walerian”, posadzony przy

szkole w przeddzieñ jubileuszu.

Bogat¹ czêœæ artystyczn¹

rozpoczê³a grupa uczniów,

którzy na cymba³kach zagrali

„Oto dziœ dzieñ krwi i chwa³y”.

Potem chór szkolny zaprezen-

towa³ piêkne piosenki. Œpie-

waj¹co zaprezentowa³ siê z

chórem absolwent szko³y i w

duecie – absolwentka. Potem

wyst¹pi³y zespo³y tañcz¹ce,

œpiewaj¹ce i recytuj¹ce; na

koniec – znów cymba³ki.

K.
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proroctwo Micheasza, mówi¹ce

o tym, ¿e syn Dawida narodzi

siê w³aœnie w Betlejem. Józef,

który pochodzi³ z rodu Dawida

i Maryja wyruszyli wiêc w

drogê z Nazaretu do Betlejem.

Gdyby nie spis zarz¹dzony

przez cesarza, Jezus naro-

dzi³by siê prawdopodobnie w

Nazarecie i proroctwo nie zo-

sta³oby zrealizowane. A tak, to

w³aœnie ma³e, zapomniane

Betlejem, a nie Rzym, w którym

mieszka³ cesarz, sta³o siê

teraz oœrodkiem œwiata.

Wyprawiaj¹c w drogê Józefa

i Maryjê, cesarz sta³ siê narzê-

dziem w rêkach Boga. Widaæ

z tego, ¿e Bóg kieruje dziejami

œwiata poprzez pozornie

przypadkowe ludzkie dzia³ania.

Temat ten dosyæ czêsto po-

jawia siê na kartach Starego

Testamentu. Obecnie tak¿e

czasem wydaje nam siê, ¿e to,

co siê wokó³ dzieje, nie ma

wiêkszego sensu, ale Bóg jest

obecny w historii ludzi i narodów,

kieruj¹c w sobie tylko wiadomy

sposób wydarzeniami.

- Czy inne œwiadectwa

historyczne potwierdzaj¹

informacje £ukasza o spisie

powszechnym i w jaki spo-

sób, w tak wielkim pañstwie,

przeprowadzano w tamtych

czasach spis ludnoœci?

- Ze spisem mamy pewien

problem. £ukasz mówi, ¿e spis

odby³ siê za czasów Kwiryniu-

sza, który by³ wielkorz¹dc¹

Syrii. Nie bardzo nam siê to

zgadza, gdy¿, jak wynika z

informacji przekazanej przez

¿ydowskiego historyka Józefa

Flawiusza, spis przeprowadzony

zosta³ póŸniej, w 6. roku po

Chrystusie.

Rzeczywiœcie, brak jest

œwiadectw na temat spisu

powszechnego za cesarza

Augusta. Istniej¹ natomiast

informacje o spisach w po-

szczególnych prowincjach.

Spisy te, zazwyczaj zwi¹zane

z reformami administracyjnymi,

trwa³y niekiedy kilka, kilkanaœcie,

a nawet kilkadziesi¹t lat. Tego

rodzaju spisy, maj¹ce na celu

zwiêkszenie dochodów pañ-

stwa, odbywa³y siê – jak to

wynika z zachowanych Ÿróde³

egipskich – w dwóch etapach.

Pierwszy etap polega³ na

spisaniu ludzi i przedmiotów

podlegaj¹cych opodatkowaniu.

Drugim etapem by³o nazna-

czenie wysokoœci podatku.

£ukasz mówi zapewne o

pierwszym etapie spisu lud-

noœci, a Józef Flawiusz o

drugiej fazie, która zreszt¹

doprowadzi³a do powstania

¿ydowskiego w 67. roku. A

wiêc niekoniecznie mamy tu

do czynienia z b³êdem. £ukasz

bardzo dok³adnie zbada³ wy-

darzenia, o których mówi i

nale¿y przyj¹æ, ¿e spis w³aœnie

wtedy siê odbywa³.

- W dalszym ci¹gu opisu

ewangelista mówi: „Kiedy

tam przebywali, nadszed³ dla

Maryi czas rozwi¹zania. Po-

rodzi³a swego pierworodne-

go Syna”. Czy ewangelista

chcia³ zasugerowaæ, ¿e Maryja

mia³a wiêcej dzieci, czy te¿

s³owo „pierworodny” ma

jakieœ specjalne znaczenie?

- Kluczem do znalezienia

odpowiedzi na to pytanie jest

samo s³owo „pierworodny”, bo

ma ono w Piœmie Œwiêtym dwa

znaczenia: pierworodny, jako

pierwszy syn, maj¹cy dalsze

rodzeñstwo, ale równie¿ „pier-

worodny” w znaczeniu prawa

¿ydowskiego, jako jedyny i

poœwiêcony Bogu.

Zgodnie z jednym z przepisów

z Ksiêgi Wyjœcia, wszystko, co

pierworodne, a zatem nie

tylko cz³owiek, ale i wszelkie

zwierzêta, nale¿¹ do Boga.

Pierworodny mia³ szczególne

zobowi¹zania wobec Boga,

czyli mia³ zostaæ kap³anem.

Mo¿na by³o od tego nakazu

odejœæ, dokonuj¹c wykupu.

Tak w³aœnie post¹pili Józef i

Maryja. 40 dni po narodzeniu

udali siê z Jezusem do œwi¹-

tyni w Jerozolimie, ¿eby go

wykupiæ. Tak wiêc nie ma

powodu doszukiwaæ siê w

s³owach ewangelisty sugestii

o rodzeñstwie Jezusa.

- Przedstawiaj¹c dalszy

rozwój wydarzeñ, £ukasz

opowiada, jak to Maryja

„owinê³a Go w pieluszki i

po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿ nie

by³o dla nich miejsca w go-

spodzie”. Czy rzeczywiœcie

mamy do czynienia z go-

spod¹ i czy mieszkañcy

Betlejem naprawdê byli Ÿli i

niegoœcinni?

- W kolêdach i ró¿nych in-

scenizacjach bo¿onarodzenio-

wych nie brak nieuprzejmych

gospodarzy betlejemskich,

którzy nie chc¹ przyj¹æ Maryi

i Józefa pod swój dach. Takie

opinie s¹ jednak krzywdz¹ce.

Mieszkañcy Betlejem byli prze-

cie¿ ludŸmi Wschodu, gdzie

goœcinnoœæ jest bardzo wa¿na.

Tekst Ewangelii nie daje

zreszt¹ podstaw do zdecydo-

wanych oskar¿eñ. Krzywdz¹-

ca opinia o niegoœcinnoœci

wziê³a siê z t³umaczenia wie-

loznacznego terminu.

S³owo greckie katalyma,

które przet³umaczono jako

„gospoda”, czyli miejsce za-

trzymywania siê podró¿nych,

niekoniecznie to w³aœnie znaczy.

W miasteczku tak niewielkim

jak Betlejem w czasach Jezu-

sa, gospoda, rozumiana w

sensie zajazdu, najprawdopo-

dobniej nie istnia³a. Józef

zreszt¹ chyba jej nie szuka³.

Jako pochodz¹cy z Betlejem,

zapewne mia³ tam jakichœ

krewnych, którzy raczej nie

zamknêliby przed nim i jego

¿on¹ drzwi.

Termin katalyma mo¿e

oznaczaæ tak¿e po prostu izbê

mieszkaln¹. Palestyñski dom

posiada³ zazwyczaj jedn¹ tak¹

izbê. Obok domu znajdowa³a

siê z regu³y pieczara, która s³u-

¿y³a jako miejsce schronienia

zwierz¹t domowych w czasie

szczególnego ch³odu albo

upa³u. Jeszcze dzisiaj w Betle-

jem mo¿na ogl¹daæ przy do-

mach takie pieczary, w których

znajdowa³y siê wydr¹¿one w

skale ¿³oby.

Dlaczego Józef i Maryja nie

zatrzymali siê w „izbie” lecz w

grocie? Byæ mo¿e, rzeczywiœcie

nie by³o ju¿ dla nich miejsca,

poniewa¿ z powodu spisu izby

w domach by³y przepe³nione,

ha³aœliwe i przez to nie gwa-

rantowa³y intymnoœci porodu.

Sensowniej by³o schroniæ siê

w pomieszczeniu obok domu.

Dlatego Jezus przyszed³ na

œwiat w grocie-stajni, nie

by³a to jednak stajenka, jak¹

znamy z naszego krêgu

kulturowego.

W tym momencie zastanawia

wzmianka o owiniêciu Jezusa

w pieluszki. Zaskakuj¹ce jest,

¿e ewangelista £ukasz, który

niezwykle lakonicznie ca³y

opis narodzenia w Betlejem

zamyka zaledwie w dwóch

wersach, nagle poœwiêca

uwagê tak ma³o znacz¹cej

informacji, ¿e Maryja owinê³a

Jezusa w pieluszki i po³o¿y³a

w ¿³obie. Jednak to stwierdzenie

ma sens – s³u¿y, nazwijmy to,

ociepleniu ca³ej sceny. Oto w

skrajnie ubogich warunkach,

przy braku miejsca, braku

higieny, w niewygodzie, Maryja,

jak ka¿da matka, okazuje

czu³oœæ dziecku.

- „W tej samej okolicy

przebywali w polu pasterze”-

relacjonuje dalej ewangelista.

Dlaczego pasterze przebywali

na polu noc¹ i dlaczego w³a-

œnie im zosta³a objawiona

Dobra Nowina?

- Pasterze byli noc¹ na polu,

poniewa¿ strzegli swoich trzód.

Owce i kozy pas¹ce siê na be-

tlejemskich pastwiskach, przez

wiêksz¹ czêœæ roku pozostawa³y

pod go³ym niebem, na noc za-

pêdzane do zagrody, przygo-

towanej z ciernistych krzewów.

Pasterze spali w sza³asie, a

jeden z nich czuwa³, aby broniæ

stada przed z³odziejami lub

dzikimi zwierzêtami. Pasterze

pierwsi zobaczyli Jezusa, bo

byli akurat blisko.

Je¿eli chcemy odkryæ g³êb-

szy sens tego faktu, musimy

sobie uœwiadomiæ, kim byli

palestyñscy pasterze, jakie

miejsce zajmowali w ówczesnym

spo³eczeñstwie. W Starym

Testamencie pasterze byli

darzeni szacunkiem. W Psalmie

23 sam Bóg jest nazwany

pasterzem Izraela. Pasterzami

byli Moj¿esz i Dawid. PóŸniej

zaczê³o siê to zmieniaæ. W

Nowym Testamencie s¹ ju¿

odrzucani przez ¿ydowsk¹

elitê religijn¹ dlatego, ¿e z racji

wykonywanego zawodu, nie

mog¹ zachowywaæ przepisów

Tory, zw³aszcza tych, które

dotycz¹ czystoœci rytualnej.

Poza tym, nie do koñca wie-

rzono pasterzom, tzn. przypi-

sywano im nieuczciwoœæ, o

któr¹ zreszt¹ nie by³o trudno –

przy liczeniu owiec ³atwo mogli

siê pomyliæ na swoj¹ korzyœæ.

Dlatego np. nie mogli byæ

œwiadkami w s¹dzie.

Ale to w³aœnie takim ludziom,

ubogim, odrzuconym i pogar-

dzanym, a nie wielkim tego

œwiata – jak cezar, jak kap³ani

¿ydowscy i faryzeusze – przy-

niesiona zosta³a radosna wieœæ

o przyjœciu na œwiat Zbawiciela.

Mo¿na to odczytaæ jako program

ca³ej póŸniejszej dzia³alnoœci

Jezusa, który szczególnie

zajmowa³ siê biednymi, pogar-

dzanymi i chorymi.

- Co oznaczaj¹ s³owa

„zwiastujê wam radoœæ

wielk¹”? Czy anio³ wypowie-

dzia³ je po to, by uspokoiæ

przestraszonych pasterzy?

- No to wyobraŸmy sobie tê

scenê. Jest g³êboka noc. Pa-

sterze œpi¹ na polu, nagle coœ

ich wyrywa ze snu. £ukasz

nazywa to g³osem anio³a. I

mo¿emy przyj¹æ, ¿e to rzeczy-

wiœcie by³o objawienie anio³a.

Mo¿emy te¿ przypuszczaæ, ¿e

towarzyszy³o temu jakieœ nad-

zwyczajne zjawisko w przyro-

dzie, np. deszcz meteorytów.

Jedno wiemy na pewno: w

zderzeniu z nadprzyrodzono-

œci¹, w momencie, kiedy to, co

Boskie wkracza w œwiat ludzi,

naturaln¹ reakcj¹ jest prze-

strach. Dlatego anio³ mówi do

pasterzy „Nie bójcie siê!”

Trzeba by³o jednak jeszcze

im powiedzieæ, dlaczego maj¹

siê nie baæ – bo sta³o siê coœ

wa¿nego, co przynosi nie

strach, ale radoœæ. Trzeba tu

zauwa¿yæ, ¿e radoœæ mia³a

charakteryzowaæ czasy osta-

teczne, w których pojawi siê

zapowiadany przez proroków

Mesjasz. I w³aœnie tak anio³

t³umaczy, na czym ta radoœæ

polega, ¿e oto w mieœcie Dawida

narodzi³ siê im Zbawiciel.

- „Udali siê z poœpiechem

i znaleŸli Maryjê, Józefa i

Niemowlê, le¿¹ce w ¿³obie”.

Dlaczego pasterze udali siê do

groty z poœpiechem i jaka by³a

ich reakcja na to, co ujrzeli?

- Poszli z poœpiechem, bo

by³o to coœ tak nieoczekiwane-

go, ¿e chcieli to jak najszybciej

zobaczyæ i zaspokoiæ swoj¹

ciekawoœæ. Równoczeœnie w

tym zdaniu zawarta jest wska-

zówka, ¿e wobec tajemnicy

Boga, najw³aœciwsz¹ postaw¹

nie jest zwlekanie, odk³adanie

czegoœ na póŸniej, t³umacze-

nie siê brakiem czasu, tylko

poœpiech, czyli podjêcie

decyzji.

Zdanie o reakcji pasterzy to

te¿ jest swego rodzaju kateche-

za, w jaki sposób prze¿ywaæ

tajemnicê Bo¿ego Narodzenia.

Pasterze poszli do Betlejem i

zastali rzeczywistoœæ bardzo

skromn¹: ubogi ¿³óbek, a w nim

bezbronne dziecko. Dziêki

wczeœniejszym s³owom anio³a

nie doznali rozczarowania.

Wrócili i wszystkim opowiadali

z entuzjazmem o tym, co zo-

sta³o im objawione.

Na przyk³adzie pasterzy

widzimy, ¿e Pan Bóg dzia³a

dyskretnie, jego œlady najczêœciej

s¹ niepozorne, pozbawione blasku,

ale kieruj¹c siê wiar¹ mo¿na

dostrzec jego dzia³anie i obec-

noœæ. St¹d moje ¿yczenia:

¯ebyœmy byli po czêœci pa-

sterzami, którzy bez oci¹gania

siê id¹ do Betlejem, bo wcze-

œniej us³yszeli g³os anio³a i w

bezbronnym dziecku dostrzegli

oczekiwanego Mesjasza. ̄ eby-

œmy mieli wiarê, potrzebn¹, aby

przyj¹æ to, co Bóg w rozmaity

sposób nam przekazuje.

¯yczmy sobie te¿ nie tylko

patrzenia na to, co zewnêtrzne,

ale dziêki bo¿ym podpowie-

dziom, wnikania w to, co naj-

wa¿niejsze, gdy¿ ¿eby zdobyæ

siê na postawê pasterzy, nie

mo¿na zamykaæ siê na g³os

nadprzyrodzonoœci.

Dziêkujemy za rozmowê i

¿yczenia.

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Gdy siê Chrystus rodzi
dokoñczenie ze str. 1

Adoracja Dzieci¹tka, kwatera poliptyku z Wroc³awia,

nieokreœlony malarz wroc³awski, ok. 1500 r.
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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

Abp Henryk Hoser SAC

Biskup Warszawsko-Praski

„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus….”

(£k 1,26 ns).

Anio³ Gabriel zwiastowa³ Maryi nowinê, któr¹ Ona z ufnoœci¹ i pokor¹

przyjê³a… Józef otoczy³ czu³¹ opiek¹ i mi³oœci¹ Matkê i nienarodzone jeszcze

Dziecko… Œwiêta Rodzina wyruszy³a na spis ludnoœci do Jerozolimy.

W Betlejem, w stajence przy polu pasterzy narodzi³ siê Jezus Chrystus…

Ramy historii, która zmieni³a ludzkoœæ.

W Nazarecie i Betlejem Bóg pochyli³ siê nad cz³owiekiem, dotkn¹³ tajemnicy

cz³owieczeñstwa tak intensywnie, jak od chwili stworzenia nie mia³o to miejsca.

Przez przyjêcie ludzkiej kondycji przez Syna Bo¿ego -Osobê Trójcy Œwiêtej,

ludzkie ¿ycie i ludzki los zosta³y podniesione do najwy¿szej godnoœci.

Rodzina prawdziwie sta³a siê sanktuarium ¿ycia i mi³oœci, œwiêtoœci

i nadprzyrodzonej nadziei.

Kontempluj¹c betlejemski ¯³óbek, ³ami¹c siê op³atkiem, dziel¹c w gronie

Rodziny i Bliskich radoœæ Bo¿ego Narodzenia chciejmy stawaæ siê œwiadkami

mi³oœci i dobra, nios¹cymi innym ¿yczliwoœæ i wsparcie.

Pokój serca i bogactwo ³aski Bo¿ej niech staj¹ siê naszym udzia³em.

Na czas Bo¿ego Narodzenia Anno Domini 2014 Wszystkim Czytelnikom

„Nowej Gazety Praskiej” z serca b³ogos³awiê

9 stycznia o godz. 21.00 przyjad¹ zawodnicy z ca³ej

Warszawy i okolic, aby wystartowaæ w V Nocnym Maratonie

P³ywackim Zima 2014.

Dru¿yny, które zg³osz¹ chêæ udzia³u, stan¹ do boju o nowy

rekord maratonu. Czeka ich bardzo trudne zadanie - pobicie

rekordu maratonu (10577 m – ustanowiony w styczniu 2011 r.

przez dru¿ynê DOSiR Praga Pó³noc)..

To ju¿ PI¥TY jubileuszowy Nocny Maraton P³ywacki –

organizowany przez DOSiR Praga Pó³noc i Sto³eczny WOPR.

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e NOWA GAZETA PRASKA

przychylnym piórem wspiera nas od samego pocz¹tku w czasie

tych zmagañ sportowych. Wielkie dziêki!

Organizatorzy przewidzieli dla wszystkich dru¿yn puchary,

pami¹tkowe medale oraz nagrody specjalne - „Pami¹tkowe

Statuetki” w kategorii: najlepsza zawodniczka, najlepszy zawodnik,

najm³odszy zawodnik, najstarszy zawodnik, najlepszy policjant,

najlepszy para olimpijczyków oraz objawienie maratonu -

NAGRODA SPECJALNA  FUNDACJI IM. GRZEGORZA STAÑCZYKA

- tragicznie zmar³ego naszego Kolegi, Ratownika WOPR.

Zawsze w czasie Nocnego Maratonu P³ywackiego wspieramy

bardziej potrzebuj¹cych. W tym roku Dom Samotnej Matki i

Dziecka w Dzielnicy Praga Pó³noc zostanie obdarowany artyku³ami

przemys³owymi, ubraniami, zabawkami i s³odyczami, które prze-

ka¿¹ nam mieszkañcy Pragi, Zawodnicy, zaproszeni goœcie i

organizatorzy. Serdecznie dziêkujemy w imieniu obdarowanych.

Harmonogram maratonu:

20.45 - uroczyste otwarcie zawodów

21.00 - start

23.00 - zakoñczenie p³ywania

23:15 - uroczyste wrêczenie nagród i zakoñczenie maratonu

Wstêp na maraton wolny. Serdecznie zapraszamy.

Z treœci umowy wynika, ¿e

szko³y bêd¹ pog³êbia³y miê-

dzyszkolne partnerstwo, które

ma na celu rozwój zrozumienia

ró¿nych kultur i stosunków

miêdzy polskimi a niemiecki-

mi uczniami i nauczycielami.

Nie jest to typowa umowa o

wspó³pracy ze szko³ami nie-

mieckimi, jakich jest wiele na

Targówku. Podstaw¹ i moty-

wem jej podpisania by³o pi-

smo burmistrza dzielnicy do

burmistrza Essen z czerwca

bie¿¹cego roku, w którym

burmistrz Targówka, na proœbê

dyrekcji i m³odzie¿y liceum

zwróci³ siê do burmistrza Es-

sen z proœb¹ o nawi¹zanie

przyjacielskich kontaktów i

wspó³pracy z odpowiedni¹

szko³¹ w Essen. W piœmie za-

warte zosta³y bardzo wa¿ne

przes³ania: „W wychowaniu

naszej m³odzie¿y zwracamy

szczególn¹ uwagê na pielê-

gnowanie pamiêci historycznej,

zwi¹zanej z nasz¹ lokaln¹

spo³ecznoœci¹ i nasz¹ dziel-

nic¹. W tym roku Warszawa

bêdzie obchodzi³a uroczyœcie

siedemdziesi¹t¹ rocznicê wy-

buchu 1 sierpnia Powstania

Warszawskiego. Wielu na-

szych mieszkañców w czasie

tego Powstania ponios³o

œmieræ. Tysi¹ce naszych

mê¿czyzn zosta³o po upadku

Powstania wywiezionych do

Niemiec na roboty przymuso-

we. 26 sierpnia 1944 roku z

naszej dzielnicy wywieziono

do Essen setki mê¿czyzn. W

tej grupie byli te¿ 17 - 18-letni

ch³opcy, rówieœnicy ucz¹cej siê

w naszym liceum m³odzie¿y.

Wielu z wywiezionych do Es-

sen naszych bliskich straci³o

tam ¿ycie na skutek dzia³añ

wojennych i pochowani s¹ na

cmentarzach w Essen. Los ich

i miejsca pochówku przez

dziesi¹tki lat by³y nieznane.

Dopiero po 60 latach uda³o siê

odnaleŸæ kwaterê wojenn¹

23b na cmentarzu Suedwest-

friedhof w Essen, gdzie po-

chowanych jest kilkudzie-

siêciu by³ych mieszkañców

naszej dzielnicy. Czêœæ z nich

pochowano pod ich nazwiskami,

jak 18-letniego Mieczys³awa

Wincha, czêœæ – jako „niezna-

nych”, np. Kazimierza Sopo-

rowskiego, obroñcê twierdzy

Modlin w 1939 roku, ¿o³nierza

AK i Powstañca Warszawskie-

go… Intencj¹ naszej m³odzie¿y

z Warszawy jest zaopieko-

wanie siê kwater¹ 23b na

cmentarzu Suedwestfriedhof

w Essen oraz nawi¹zanie

przyjacielskich kontaktów z

m³odzie¿¹ miasta Essen.

Mam nadziejê, ¿e Pan oraz

zarz¹d miasta Essen przychyli

siê pozytywnie do naszej

inicjatywy.”

OdpowiedŸ z Essen nade-

sz³a bardzo szybko, czego

dowodem jest wizyta delega-

cji ze szko³y w Essen i pod-

pisanie umowy. Pierwszy 7-

dniowy wyjazd grupy polskiej

m³odzie¿y do Essen planowa-

ny jest w marcu przysz³ego

roku.

Warto wiedzieæ, ¿e mia-

sto Essen by³o niedawno,

przez rok „Europejsk¹ Stolic¹

Kultury”.

Miêdzy Targówkiem a Essen
19 listopada u burmistrza Grzegorza Zawistowskiego

odby³o siê spotkanie, w którym udzia³ wziê³a delegacja z Essen

z dyrektorem tamtejszej szko³y Wolfgangiem Hegemannem

oraz przedstawiciele szkó³ z Targówka: dyrektor XLVI Liceum

Ogólnokszta³c¹cego z ul. ¯uromiñskiej Marek Nocu³a i dyrektor

Gimnazjum 145 z ul. Krasiczyñskiej 4/6 Maria Jolanta

Nawrocka. Tego dnia podpisana  zosta³a umowa o wspó³pracy

i wymianie m³odzie¿y szkolnej miêdzy tymi trzema szko³ami.

Dodatkow¹ komplikacj¹ oka-

za³o siê zamkniêcie istniej¹cego

podczas budowy metra przejœcia

przez Al. Solidarnoœci na wyso-

koœci ulicy Rzeszotarskiej i zlikwi-

dowanie przystanku autobusowego.

Przywrócono tym samym rozwi¹-

zanie substandardowe, niegodne

funkcjonalnego centrum, gdzie

pieszy musi pokonaæ kilometr po-

miêdzy pl. Wileñskim a ulic¹

Szwedzk¹, aby móc legalnie

przedostaæ siê na druga stronê

Oddajcie przejœcie

przy Rzeszotarskiej!
Otwarcie ulicy Targowej paradoksalnie utrudni³o ¿ycie

wszystkim: kierowcom, którzy stoj¹ w porannych korkach na

Solidarnoœci oraz pieszym. Zmusza siê ich do pokonywania

skrzy¿owana z Targow¹ dooko³a, a na pasach powstaj¹ autentyczne

piesze korki z powodu niekorzystnie dla przechodniów ustawio-

nych œwiate³ i niew³aœciwie zaprojektowanych samych przejœæ.

ulicy. St¹d wiele osób przecho-

dz¹cych Al. Solidarnoœci w miej-

scach niedozwolonych. Pasów

przy Rzeszotarskiej pocz¹tkowo

trwale nie zagrodzono, a na po-

konuj¹cych je z przyzwyczajenia

pieszych w ukryciu czyha³a poli-

cja, wlepiaj¹c mandaty. Przysta-

nek okaza³ siê jednak u¿yteczny,

zarówno dla u¿ytkowników kolei,

mieszkañców Targówka i Pragi.

Przejœcie sta³o siê wygodnym

po³¹czeniem miêdzy ulic¹

Bia³ostock¹ i stacj¹ Wileñska z

powsta³ym nieopodal Lidlem i

Now¹ Prag¹.

Pismo w sprawie przywróce-

nia przystanku i przejœcia dla

pieszych wystosowa³a komisja

dialogu spo³ecznego na Pradze

Pó³noc; zasadnoœæ ich powrotu

widzi tak¿e Zarz¹d Transportu

Miejskiego. Szans na powrót

przejœcia nie daj¹ natomiast

drogowcy. Zdaniem ZDM wy-

maga³oby to zainstalowania

œwiate³, co jest bardzo kosztow-

ne, a ponadto pogorszy³oby

p³ynnoœæ ruchu samochodów.

Specjaliœci od dróg stwierdzili

te¿ autorytatywnie, ¿e z przej-

œcia korzysta³o ma³o osób i nie

jest ono potrzebne. Tymczasem

zdesperowani piesi, których

pozbawiono dotychczasowych

udogodnieñ, postanowili wy-

wrzeæ nacisk na w³adze miasta,

wystosowuj¹c petycjê w tej

sprawie. W momencie zamykania

numeru zebrano pod ni¹ ju¿

ponad 500 podpisów.          Kr.

V Nocny Maraton P³ywacki

Zima 2014



6  nowa gazeta praska

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

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre, Pol-skone
• Okna PCV i AL
• Parapety wew. i zew.
• Rolety wew. i zew.
   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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N
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mini og³oszenia
NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem peda-
gogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-
nekolog, 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

ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elek-
tryczne, 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, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444

ROLETY, ¿aluzje, markizy,
moskitiery 508-608-790

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

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

W tajnym g³osowaniu na
Agnieszkê Kaczmarsk¹ oddano
12 g³osów. Przewodnicz¹cym
Rady zosta³ Krzysztof Miszewski,
który otrzyma³ 13 g³osów.

Zanim przyst¹piono do wybo-
rów wiceprzewodnicz¹cych,
radny Witold Harasim z³o¿y³
wniosek o rozszerzenie porz¹d-
ku obrad o wybór burmistrza i
cz³onków zarz¹du. Propozycja
wywo³a³a w¹tpliwoœci i sprzeciw.
Po wyjaœnieniach radcy prawnego
zosta³a przyjêta drog¹ g³osowa-
nia (13 – za, 11 – przeciw).

Na wiceprzewodnicz¹cych
rady zg³oszono kandydatury:
Joanny Mroczek (PO), Agnieszki
Kaczmarskiej (PiS) i Witolda
Harasima (SLD). Odby³o siê
tajne g³osowanie. Po przeliczeniu
wyników Jêdrzej Kunowski
odczyta³ protokó³ z wynikami.
Wszyscy spe³nili wymóg uzy-
skania bezwzglêdnej wiêkszoœci
g³osów: Joanna Mroczek - 21,
Agnieszka Kaczmarska - 18,
Witold Harasim - 14.

W pierwszej przyjêtej
uchwale radni zdecydowali, ¿e
w sk³ad zarz¹du Targówka
wejd¹: burmistrz i 4 zastêpcy.

Jedynym kandydatem, zg³o-
szonym na burmistrza, by³ S³a-
womir Antonik, który zaprezen-
towa³ swe dokonania i plany,
a potem przez 2 godziny od-
powiada³ na pytania radnych.
Poni¿ej prezentujemy najwa¿-
niejsze informacje w skrócie.

S³awomir Antonik ma 55 lat,
na Targówku mieszka od 1976
roku. W 1984 r. ukoñczy³ Wy-
dzia³ In¿ynierii Materia³owej na
Politechnice Warszawskiej, po-
tem zarz¹dzanie w Austriackiej

Izbie Gospodarczej oraz Wy-
dzia³ Prawa w Europejskiej
Wy¿szej Szkole Prawa i Admi-
nistracji. Jest licencjonowanym
syndykiem, od kilku lat prze-
wodnicz¹cym Rady Nadzorczej
SM „Bródno”. W latach 2007-
2013 by³ zastêpc¹ burmistrza
Targówka, potem przez ponad
rok - burmistrzem dzielnicy.

S³awomir Antonik przekonuje,
¿e Targówek jest dzielnic¹, która
w ostatnich latach rozwija siê
bardzo dynamicznie. Uwalniane
s¹ nowe tereny pod zabudowê
mieszkaniow¹ i w œlad za tym
musi nast¹piæ rozwój infra-
struktury. Najwa¿niejszy pro-
blem do rozwi¹zania to rozwój
sieci komunikacji drogowej.
Rozwijaj¹ca siê Bia³o³êka
Wschodnia potrzebuje tras do-
jazdowych do Œródmieœcia i,
niestety, przeje¿d¿a przez dro-
gi Targówka. Obecna sieæ dróg
nie jest w stanie roz³adowaæ
powstaj¹cych korków. W¹skim
gard³em jest zdecydowanie
rondo ¯aba. Niektórzy narze-
kaj¹ na ul. Œw. Wincentego, ale
i ulica Odrow¹¿a te¿ nie jest
przejezdna. Rozwi¹zanie orga-
nizacyjne ruchu na rondzie
¯aba jest kluczowe, zarówno
z punktu widzenia Trasy Œwiê-
tokrzyskiej, jak i modernizacji
ul. Œw. Wincentego.

Wa¿nym elementem jest
równie¿ budowa Trasy Krasiñ-
skiego wraz z przepraw¹ przez
Wis³ê i budowa ul. Nowo Troc-
kiej jako elementu roz³adowu-
j¹cego spiêtrzenie ruchu dro-
gowego w rejonie stacji metra
przy ul. Trockiej. Ze wzglêdu
na rozwój osiedli na Targówku
i wskaŸniki demograficzne,
niezbêdny jest rozwój placó-

wek oœwiatowych. W planach
dzielnicy znajduj¹ siê 3 lokali-
zacje, na których w najbli¿szych
latach nale¿a³oby wybudowaæ
zespo³y szkolno-przedszkolne,
przy ulicach: Malborskiej,
Janowieckiej i Gilarskiej.

Spodziewamy siê rozwi¹zania
problemów kupców z ulicy Troc-
kiej w zwi¹zku z budow¹ stacji
metra. Poprzednie ustalenia z
kupcami, dotycz¹ce zmiany lo-
kalizacji bazarku, wed³ug mojej
wiedzy – uleg³y zmianie. Myœlê,
¿e okres wyborczy spowodowa³
chwilowe zmiany stanowisk w
tej sprawie. Gdy opadn¹ emo-
cje, bêdzie mo¿na wróciæ do
konkretnych rozmów, bior¹c pod
uwagê obiektywne mo¿liwoœci
m.st. Warszawy, jak równie¿
oczekiwania kupców.

Na sesji pad³o pytanie o
Zak³ad Utylizacji Sta³ych Odpa-
dów Komunalnych. Decyzja o
jego rozbudowie zapad³a w
latach 2002-2006. Obecnie m.st.
Warszawa przygotowuje pro-
cedurê. Wiemy, ¿e moce pro-
dukcyjne przetwarzania odpa-
dów maj¹ wzrosn¹æ 3-krotnie.
Wczeœniejsze ustalenia dzielnicy
Targówek z m.st. Warszawa
zak³ada³y pokaŸn¹ kwotê inwe-
stycji, g³ównie w infrastrukturê
drogow¹, aby sprostaæ obs³udze
tego zak³adu i zniwelowaæ
uci¹¿liwoœci dla mieszkañców.

Radni pytali równie¿ o bu-
d¿et na 2015 rok, uchwalony
przez ustêpuj¹cy zarz¹d i
Radê Dzielnicy poprzedniej
kadencji. Zak³ada on pokrycie
wydatków sztywnych, nato-
miast wystêpuj¹ zaznaczone
przez radnych deficyty w za-
kresie utrzymania zasobów
komunalnych, edukacji i
oczekiwanych na Targówku in-
westycji. Sygnalizowanie, ¿e
na inwestycje przeznaczone
jest zaledwie 8,5 mln z³otych
– nie jest potwierdzone w za-
pisach uchwa³y bud¿etowej.
Ta kwota dotyczy tylko no-
wych, rozpoczynaj¹cych siê in-
westycji; a przecie¿ moderni-
zacja XIII LO im. Lisa Kuli to
te¿ trwaj¹ca, wielomilionowa
inwestycja; podobnie – rewita-
lizacja Kana³u Bródnowskiego.

Wybrani noc¹
dokoñczenie ze str. 1

I sesja Rady Dzielnicy Targówek

I sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Pierwsza sesja nowej kadencji zwykle poœwiêcona jest
wyborom w³adz zarz¹dów i rad. Tak by³o i w Bia³o³êce.

Na pocz¹tek zarz¹d. Bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów (14)
koalicji PO – Gospodarnoœæ, na funkcjê burmistrza ponownie
wybrany zosta³ Piotr Jaworski (PO), na stanowiska wiceburmi-
strzów – po raz kolejny Piotr Smoczyñski (PO) i nowicjusz na
tym stanowisku - Miros³aw Kaliñski (Wspólnota Samorz¹dowa
Gospodarnoœæ), dotychczasowy naczelnik wydzia³u zasobów
lokalowych w urzêdzie dzielnicy. Prezentacja Piotra Jaworskiego,
jako kandydata na burmistrza, spotka³a siê z oporem obecnej
na sali obrad publicznoœci. Ktoœ krzykn¹³ „To wredny, fa³szywy
cz³owiek, niszczy drobn¹ przedsiêbiorczoœæ w dzielnicy!”. Sala
ucich³a podczas prezentacji programów kontrkandydatów na
funkcjê burmistrza – Piotra Jaworskiego i Jana Mackiewicza
(Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki), którzy odnieœli siê m.in.
w³aœnie do kwestii ma³ej przedsiêbiorczoœci.

Na przewodnicz¹c¹ Rady Dzielnicy zosta³a wybrana
Anna Majchrzak (PO), zaœ funkcje wiceprzewodnicz¹cych
bêd¹ pe³niæ: Dariusz Ostrowski (PiS), Filip Pelc (WS Gospo-
darnoœæ) i Magdalena Roguska (PO).                                              (egu)

Wybory po wyborach

S³awomir Antonik zapewnia:
zarz¹d i rada, jednocz¹c si³y, bêd¹
siê staraæ o pozyskanie dodatko-
wych œrodków na wydatki bie¿¹ce
i inwestycyjne w dzielnicy. Obo-
wi¹zkiem ka¿dego zarz¹du jest
wspó³praca ze wszystkimi radnymi
Rady Dzielnicy, zarówno koalicji,
jak opozycji. Nie mo¿na oceniaæ,
czy pomys³ jest dobry czy z³y, kie-
ruj¹c siê wy³¹cznie przynale¿no-
œci¹ radnego. Nale¿y braæ pod
uwagê ka¿de rozwi¹zanie, le¿¹ce
w interesie mieszkañców. Blisko
8-letnie doœwiadczenie w pracy
samorz¹dowej daje mi pewnoœæ,
¿e wszystkie inicjatywy radnych,
s³u¿¹ce dzielnicy bêdê starannie
analizowa³ i – jeœli bêdzie to
mo¿liwe – realizowa³.

Jeden z radnych domaga³
siê upublicznienia umowy
koalicyjnej MTBZ-PO. Odpo-
wiedŸ: Umowa koalicyjna za-
wiera zapisy, zwi¹zane z funk-
cjonowaniem koalicji. Pozostali
koalicjanci nie upowa¿nili mnie
do przedstawiana szczegó³owych
zapisów tego porozumienia.
Mogê jedynie zapewniæ, ¿e nie
ma tam szczególnych zapisów,
które mog³yby wzbudziæ
czyjekolwiek w¹tpliwoœci.

Co z postawionym na sesji
zarzutem o konflikt interesów
przy pe³nieniu funkcji burmi-
strza i przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej? Przez 7,5
roku, gdy pe³ni³em funkcje w
samorz¹dzie, w ró¿nych koali-
cjach, nie wzbudza³o to ¿adnych
w¹tpliwoœci co do konfliktu
interesów. Nawet w oœwiad-
czeniu maj¹tkowym funkcje
cz³onka rady nadzorczej
spó³dzielni mieszkaniowej jest
wy³¹czona z obowi¹zku wpisy-
wania. Postawiony mi zarzut
kolizji interesów nigdy nie mia³
miejsca. S¹dzê, ¿e swoj¹ po-
staw¹ nie da³em nigdy powodu,
by stawiaæ mi taki zarzut. W
ka¿dej pracy musimy kierowaæ
siê obiektywizmem, przepisa-
mi prawa, gospodarnoœci¹ i
rozs¹dkiem. Kontrolê nad
prac¹ zarz¹du dzielnicy i jego
cz³onków sprawuj¹ radni i
s³u¿by Urzêdu m.st. Warszawy.
Przez te lata nigdy nie podno-
szono tego problemu. Osoby,

które maj¹ w¹tpliwoœci, nama-
wiam do zapoznania siê z
przepisami, dotycz¹cymi
spó³dzielczoœci mieszkaniowej.

G³osowanie nad kandydatur¹
S³awomira Antonika odby³o siê
ok. godziny 23.30. Tu¿ przed
pó³noc¹ przewodnicz¹cy komisji
skrutacyjnej odczyta³ komunikat:
za wyborem S³awomira Anto-
nika na burmistrza Targówka
g³osowa³o 13 radnych, 11 by³o
przeciw.

Burmistrz S³awomir Antonik
zg³osi³ kandydatów na swoich
zastêpców: Grzegorza Gadec-
kiego, Ma³gorzatê Kwiat-
kowsk¹, Paw³a Michalca i
Agnieszkê Szmulewicz. Po
zaprezentowaniu siê kandyda-
tów radni zg³aszali do nich
pytania, m.in. o dokonania i
priorytety. Nastêpnie odby³y
siê 4 g³osowania, w których
uczestniczy³o 24 radnych.
Wszyscy kandydaci otrzymali:
13 g³osów „za”, 11 – „przeciw”;
zostali wiceburmistrzami.

W zwi¹zku z wyborem na
burmistrza S³awomir Antonik
zrzek³ siê mandatu radnego.
Sesja zakoñczy³a siê 5 grudnia
o godzinie 2.00.                   K.

Proszê Szanownych Pañstwa,
min¹³ kolejny rok naszych
spotkañ na ³amach NGP. To, co
od siebie chcê Wam przekazaæ,
to po prostu obywatelskoœæ.
Tworzenie wokó³ siebie przy-
jaznej spo³ecznoœci, jawnoœci
politycznej, religijnej, dostatku
i zielonej przestrzeni.

Zbadano zale¿noœæ pomiêdzy
poziomem obywatelskoœci a
iloœci¹ bezpañskich psów.
Wnioski s¹ proste. Nasz po-
ziom widoczny jest na palcach
hmmm… raczej na „Paluchach”
naszych d³oni.

¯yczê wszystkim Czytelnikom
i ca³ej NGP zdrowia i m¹drych
wyborów. Do Siego Roku.

W czêœci medycznej wracamy
do mocznicy. Aby zrozumieæ
dlaczego uremia vera jest
chorob¹ z opóŸnieniem omówiê,
jakie jest zadanie nerek w or-
ganizmie i jak s¹ zbudowane.

Zadaniem pary nerek jest
utrzymywanie sta³ej, korzystnej
objêtoœci p³ynów ustrojowych
(normovolemia), sta³ego ci-
œnienia osmotycznego (izotonia)
sta³ego sk³adu elektrolitów w

p³ynach ustrojowych (izojonia)
i sta³ego stê¿enia jonów wodo-
rowych  w p³ynach ustrojowych
(izohydria). Produktem koñco-
wym pracy nerek jest mocz za-
wieraj¹cy produkty przemiany
materii i wydalanie zwi¹zków
toksycznych. Nerki posiadaj¹
te¿ zdolnoœci wewn¹trzwy-
dzielnicze. Produkuj¹ reninê,

erytropoetynê oraz prostaglan-
dyny, substancje przeciwdzia-
³aj¹ce anemii i nadciœnieniu. W
nerkach powstaje jeden z
aktywnych biologicznie meta-
bolitów witaminy D czyli 1,25
DHCC, nie daj¹cy siê uzupe-
³niæ zwyk³¹ witamin¹ D. 1,25
dwuhydroksycholekalcyferol
jest niezbêdny dla prawid³owego
rozwoju koœæca i zachowania
odpowiedniego poziomu wapnia
ca³kowitego i zjonizowanego
potrzebnego do skurczów
miêœni, a zw³aszcza miêœnia
sercowego. Cdn.

PS. Niezorientowanych czy-
telników informujemy, ¿e „Na
Paluchu” to nazwa najwiêkszego
warszawskiego schroniska.

¯yczenia

W latach poprzednich, za-
równo podatek od nierucho-
moœci, jak i podatek od œrod-
ków transportowych, rós³ o
okreœlony wskaŸnik inflacji. W
przysz³ym, 2015 roku w War-
szawie obowi¹zywaæ bêd¹
takie same stawki w podatkach
od nieruchomoœci i od œrodków
transportowych jak w 2014 r.
Przyk³adowo za 1 m2 po-

wierzchni u¿ytkowej mieszka-
nia zap³acimy 0,74 z³, za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej prze-
znaczonej na dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ zap³acimy 23,03 z³,
a za samochód ciê¿arowy o
dopuszczalnej masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony
w³¹cznie - 545,00 z³.

WskaŸnik cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych w I
pó³roczu 2014 roku w stosunku
do I pó³rocza 2013 roku wyniós³
0,4%, co jest podstaw¹ do wa-
loryzacji podatków lokalnych.
Jednak ze wzglêdu na fakt, ¿e
od lipca br. Polska jest w okresie
deflacji, prezydent Warszawy
zdecydowa³a o niewystêpowa-
niu do Rady m.st. Warszawy o
dokonywanie zmian stawek
podatku od nieruchomoœci i
podatku od œrodków transpor-
towych na 2015 rok. Od lipca
2014 roku miesiêczny wskaŸnik
inflacji jest ujemny i wynosi³:
w lipcu: -0,2%, w sierpniu i
wrzeœniu: -0,3%, natomiast w
paŸdzierniku: -0,6%.

Na co przeznaczane s¹ do-
chody z podatków lokalnych?

Podatek od nieruchomoœci to
znacz¹ca pozycja w bud¿ecie
miasta i wynosi ok. 8% dochodów
miasta. Razem z podatkiem
od œrodków transportowych
trafiaj¹ do bud¿etu m.st. War-
szawy. Sk¹d wracaj¹ do miesz-
kañców Warszawy w postaci
lepszych dróg i skrzy¿owañ,
œcie¿ek rowerowych, nowych
autobusów, tramwajów i wa-
gonów metra, szerokiej oferty
kulturalnej, edukacyjnej i
zdrowotnej, czy zadbanych
parków, jednym s³owem –
lepiej funkcjonuj¹cego miasta.

Prezydent Warszawy zdecydowa³a o niedokonywaniu
zmian w stawkach podatków lokalnych. W przysz³ym roku
warszawiacy zap³ac¹ podatek od nieruchomoœci i od œrodków
transportowych w tej samej wysokoœci co w roku 2014.

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

Podatki lokalne bez zmian

No¿e do kosiarek

i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu
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Ch³odnym okiem

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Mariusza Borowskiego i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Pocz¹tek nowego roku

zbli¿a siê wielkimi krokami. Co

nam przyniesie? Zobaczymy.

Na pewno bêd¹ prezenty, bez

wzglêdu na to, jaki wór Miko-

³aj mia³ bêdzie. Ówdzie bêdzie

t³usto, ówdzie chudo. W samo-

rz¹dzie na pewno bêdzie nowy

zarz¹d. Jego sk³ad byæ mo¿e

poznamy jeszcze w tym roku,

o ile radna seniorka Hanna Ja-

rzêbska zwo³a po przerwie

obrady rady dzielnicy. Niewta-

jemniczonym ma³e wyjaœnie-

nie. Pierwsza sesja rady po

listopadowych wyborach roz-

poczê³a siê 9 grudnia i mia³a

wy³oniæ prezydium rady, czyli

przewodnicz¹cego i jego za-

stêpców. Mo¿liwych konfigura-

cji by³o wiele, ale najbardziej

prawdopodobny by³ i chyba

jest nadal alians Prawa i Spra-

wiedliwoœci oraz Praskiej

Wspólnoty Samorz¹dowej.

Testerem nowego uk³adu zgo-

dzi³ siê byæ lider PiS Ryszard

Kêdzierski, którego klub desy-

gnowa³ na przewodnicz¹cego.

Przez chwilê rozwa¿a³em

udzia³ w rywalizacji, ale szybko

siê z tego pomys³u wycofa³em.

Wyniki g³osowania by³y zasko-

czeniem dla wszystkich, z wy-

j¹tkiem chyba radnych PWS.

Ryszard Kêdzierski otrzyma³

g³osy tylko swojego klubu i

przewodnicz¹cym rady …..

nie zosta³. Przewodnicz¹ca

seniorka og³osi³a przerwê w

obradach i ta trwa do chwili

obecnej. Mam nadziejê, ¿e nie

bêdzie tak jak w poprzedniej

kadencji, gdzie po jednej z

przerw na pocz¹tku kadencji

obrady koñczyliœmy w po³owie

roku. Nowe oznaczaæ bêdzie

nowy zarz¹d. Jego sk³ad

jeszcze tajny, dla znawców

przedmiotu nie jest tajemnic¹.

Obecnoœæ na sesji by³ego

radnego dzielnicy Paw³a Li-

sieckiego oraz by³ego naczel-

nika biura rady i kandydata

do rady Warszawy z list PWS

Dariusza Kasprzaka wiele

mówi. Przewodnicz¹cym rady

po dogrywce zostanie zapewne

lider PiS Ryszard Kêdzierski,

a jego zastêpc¹ Jacek Wacho-

wicz, który nie odwa¿y³ siê

zaryzykowaæ mandatu radnego

na rzecz funkcji w uk³adzie

wykonawczym, wychodz¹c

ze s³usznego za³o¿enia, ¿e

burmistrzem siê bywa, a rad-

nym siê jest.

Nowy Rok przyniesie nam

dwie kampanie wyborcze:

pierwsz¹ prezydenck¹, a na-

stêpnie na jesieni - parlamen-

tarn¹. Kampania de facto ju¿

trwa. Krucjata PiS przeciwko

„sfa³szowanym” wyborom jest

tego materialnym przyk³adem.

Wyprowadzenie na ulice War-

szawy 13 grudnia tysiêcy ma-

nifestantów stanowi uwerturê

do dalszej gry. Jaros³aw Ka-

czyñski, pe³ny frustracji prze-

sz³ych i teraŸniejszych, próbu-

je budziæ demony. Nawet tak

charyzmatyczny lider z trudem

przyjmuje kolejn¹ siódm¹ czy

ósm¹ pora¿kê wyborcz¹.

Gorzej jeszcze zapewne to, ¿e

w stanie wojennym go nie

aresztowano. Nie ma etosu.

Zle zapewne przyjmuje to jego

otoczenie, ale boi siê wychyliæ

z krytyk¹. Los „grupy madryc-

kiej” móg³ byæ przestrog¹ dla

wszystkich tych, którzy po-

czuli siê za pewnie. Prezes

szarpn¹³ cuglami.

Nowy rok to nowe nadzieje.

Wiêkszoœæ ludzi ma, o czym

œwiadczy frekwencja wyborcza,

inne ni¿ polityka priorytety.

Dzisiejszy ruch w centrach

handlowych o tym œwiadczy.

Tam by³y dziœ setki tysiêcy

ludzi, których nikt nie jest w

stanie wyci¹gn¹æ na ulice

nawet 13 grudnia. Spo³eczeñstwo

mamy dziœ konsumpcyjne, ono

reaguje wtedy, gdy ktoœ zbyt

nachalnie siêga do ich kieszeni

lub narusza ich interesy. Wtedy

pokazuj¹ w³adzy czerwon¹

kartkê. Kolejne sprawdziany

wkrótce.

Ireneusz Tondera

radny dzielnicy Praga Pó³noc

Idzie nowe

W cieniu domys³ów i ustaleñ,

kto ma z kim zawrzeæ koali-

cjê, kto bêdzie przewodni-

cz¹cym a kto burmistrzem,

przebieg³y dwie pierwsze

sesje Rady m.st. Warszawy,

podczas których radni podjêli

jedn¹, jedyn¹ uchwa³ê mery-

toryczn¹. Na pewno bardzo

Pañstwa interesuje, czego

dotyczy pierwsza decyzja

nowo wybranych radnych,

podjêta w poœpiechu, z po-

miêciem statutowych proce-

dur (do projektu uchwa³y nie

do³¹czono obligatoryjnej

opinii skarbnika o konsekwen-

cjach dla bud¿etu miasta)?

Zapewne jakichœ dzia³añ z

zakresu pomocy spo³ecznej,

niezbêdnych do zatwierdze-

nia przed pocz¹tkiem zimy?

A mo¿e nowego miejscowego

planu zagospodarowana

przestrzennego, bez którego

nie da siê podj¹æ pilnej de-

cyzji, na któr¹ czekaj¹ od

dawna mieszkañcy? Nie.

Oczywiœcie, uchwa³a dotyczy

tego, co radnych najwa¿-

niejsze: diet. Umo¿liwia w

pierwszych miesi¹cach no-

wej kadencji wyp³atê diet w

pe³nej wysokoœci.

Problem powsta³ w po-

przedniej kadencji, gdy Plat-

forma Obywatelska po raz

pierwszy mia³a bezwzglêdn¹

wiêkszoœæ w radzie. Radni

opozycji (najczêœciej PiS) od

czasu do czasu wnioskowali

o tzw. sesje nadzwyczajne,

dotycz¹ce k³opotliwych dla PO

i pani prezydent tematów.

Sposobem na to by³ bojkot:

je¿eli ¿aden radny PO na tak¹

sesjê nie przyszed³, to sesja

siê nie odbywa³a z powodu

braku quorum. Bolesne dla

radnych PO by³o tylko jedno -

gdy bojkot nie by³ skuteczny,

bo ktoœ z PO okaza³ siê gap¹

i jednak przyszed³, to nieobecni

nie dostawali czêœci diety.

W czerwca 2011 r. wymyœlono

na to sposób: rada postanowi³a,

¿e diety nalicza siê tylko za

sesje „które odby³y siê w ter-

minach podanych do wiado-

moœci radnych z co najmniej

trzymiesiêcznym wyprzedze-

niem”, a zatem sesje nadzwy-

czajne wypad³y z cennika.

Nietrudno siê domyœleæ, ¿e za

takim rozwi¹zaniem g³osowa³

klub PO, rzecz jasna przy

wsparciu wiernego SLD.

Problem pojawi³ siê z po-

cz¹tkiem nowej kadencji, gdy¿

z natury rzeczy o sesjach nie

da siê teraz powiadomiæ rad-

nych „z co najmniej trzymie-

siêcznym wyprzedzeniem”.

Dlatego nowo wybrani rajcy za

najpilniejszy problem miasta

sto³ecznego uznali sprawê

swoich diet i b³yskawicznie

znowelizowali uchwa³ê z

2011 r., dodaj¹c jedno zdanie,

umo¿liwiaj¹ce wyp³atê kasy

za sesje zwo³ane „w przeci¹-

gu pierwszych 4 miesiêcy od

rozpoczêcia nowej kadencji”.

Za tym rozwi¹zaniem g³oso-

wali ju¿ solidarnie radni i PO,

i PiS, i SLD; jedyny radny

Warszawskiej Wspólnoty Sa-

morz¹dowej by³ nieobecny na

sesji.

Niezbyt to weso³e, wiem.

Dlatego ¿yczê Pañstwu, by w

Nowym Roku nasi radni, poli-

tycy i urzêdnicy choæ czasem

oderwali siê od tego, co dla

nich najwa¿niejsze, i pomyœleli

o nas, o Warszawie. A wcze-

œniej - ¿yczê radosnych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia, pe³nych

marzeñ i b³ogos³awieñstw.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

To, co najwa¿niejszeRok 2014 powoli dobiega koñca, zbli-

¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Wcho-

dzimy w okres wyciszenia, refleksji, ¿yczeñ,

podsumowañ, spotkañ wigilijnych, a tak¿e

planów na przysz³oœæ i postanowieñ nowo-

rocznych. Patrz¹c na to, co dzia³o siê 13

grudnia na ulicach Warszawy, nie sposób nie

znaleŸæ analogii z tym, co wydarzy³o siê

dok³adnie 2 lata temu. Znowu dat¹ przejœcia

w okres œwi¹tecznego spokoju by³ symbo-

liczny, niemal œwiêty dla pokolenia wolnoœci

i Solidarnoœci dzieñ rocznicy wprowadzenia

stanu wojennego. Dzieñ, w którym jak za-

wsze Bronis³aw Komorowski, internowany

33 lata temu opozycjonista i ikona walki o

niepodleg³oœæ, a dziœ urzêduj¹cy Prezydent

RP, odwiedzi³ miejsce swego odosobnienia,

czyli wiêzienie na Bia³o³êce i wezwa³ do za-

palenia œwiec w oknach na znak pamiêci o

ofiarach stanu wojennego. Ale to tak¿e

dzieñ, w którym jego kontrkandydat z wy-

borów prezydenckich 2010 r., inny opozy-

cjonista, Jaros³aw Kaczyñski ponownie po-

prowadzi³ marsz w obronie demokracji. Na

wiecu przed kilkunastotysiêcznym t³umem

ponownie wykrzycza³, ¿e Polska nie jest kra-

jem wolnym, wybory samorz¹dowe zosta³y

sfa³szowane, a wolnoœæ nast¹pi dopiero po

zmianie w³adzy, jak zawsze ju¿ nied³ugo i

¿e jest to marsz w obronie wolnoœci s³owa i

dziennikarzy. Miêdzy innymi tych, którzy

bezprawnie wtargnêli do siedziby Pañstwo-

wej Komisji Wyborczej i zostali jak najbar-

dziej s³usznie wyprowadzeni i zatrzymani.

Wolnoœæ i demokracja to najwy¿sze war-

toœci, o które walczyli tacy ludzie jak Lech

Wa³êsa, Jacek Kuroñ, Tadeusz Mazowiecki,

Adam Michnik, W³adys³aw Frasyniuk, Broni-

s³aw Geremek, Stefan Niesio³owski, ale ¿eby

byæ sprawiedliwym tak¿e Lech Kaczyñski,

Antoni Macierewicz czy Zbigniew Romaszew-

ski i wielu innych. Idea³y mieli wspólne, cel

tylko jeden, aby uwolniæ Polskê od jarzma

komunistycznej i autorytarnej w³adzy. Mó-

wi¹c do szerokich mas trzeba braæ odpowie-

dzialnoœæ za s³owa. Ktoœ, kto nie przeszed³

przez piek³o internowania, a pozbawiony

wolnoœci by³ jak zauwa¿yli internauci przez

niewiele ponad 2 godziny, nie ma prawa graæ

wolnoœci¹ na uczuciach ludzi. Ani starszych,

ani tych, którzy nie pamiêtaj¹ czasu stanu

wojennego, a internowanie kojarzy siê im co

najwy¿ej z internetem. Ludzi, którzy nie

znaj¹ bólu po uderzeniu milicyjn¹ pa³¹ po

plecach czy ostrego gazu przeszywaj¹cego

oczy i p³uca. A przecie¿ gdybyœmy ¿yli w

pañstwie niedemokratycznym, uczestnicy

takiej manifestacji zostaliby wy³apani przez

ubeków, zomowców i skazani na wysokie

kary w fikcyjnych procesach. Gdybyœmy ¿yli

w pañstwie zd³awionej wolnoœci s³owa, wszyst-

kie stacje informacyjne nie zaczyna³yby

swych serwisów od relacji z marszu. Ci¹g³e

mówienie o zniewoleniu kraju tylko dlatego,

¿e od 7 lat przegrywa siê wszystkie demo-

kratyczne wybory sprawia, ¿e prezes Kaczyñ-

ski staje siê politykiem anachronicznym i

bezradnym. Sprawia wra¿enie pogodzone-

go, ¿e ju¿ nigdy za swego ¿ycia do w³adzy

nie wróci. Demokracja ma to do siebie, ¿e

mimo ró¿nic w pogl¹dach, mimo u¿ywania

mocnych i bolesnych s³ów nie idzie siê do

wiêzienia. Mo¿na za to piêknie siê ró¿niæ,

a spory rozstrzygaæ za pomoc¹ dialogu,

g³osowania, czy kartki wyborczej.

Jeœli chodzi o nasze lokalne podwórko, mi³o

mi poinformowaæ, ¿e w ubieg³¹ sobotê zakoñ-

czona zosta³a doroczna charytatywna akcja

ZaRadny Miko³aj, prowadzona przez kilkoro

radnych Bia³o³êki. Przez dwa tygodnie zebra-

liœmy w du¿ych sklepach ponad tonê produk-

tów pierwszej potrzeby dla najubo¿szych

rodzin w dzielnicy. W³o¿yliœmy te artyku³y do

130 paczek, które rozwo¿one s¹ pod adresy

wskazane przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.

Dziêki hojnoœci zwyk³ych ludzi, przekazuj¹cych

czêœæ swoich zakupów do specjalnie oznaczo-

nych wózków w sklepach, mo¿emy og³osiæ wielki

sukces tej akcji. Dziêki Pañstwa pomocy mamy

nadziejê, ¿e œwiêta w najbiedniejszych rodzi-

nach bêd¹ weselsze i przyjemniejsze.

Na nadchodz¹ce œwiêta Narodzenia Pañ-

skiego, chcia³bym z³o¿yæ wszystkim czytelni-

kom oraz redakcji NGP serdeczne ¿yczenia

zdrowych, rodzinnych, spokojnych dni pe³nych

radoœci i relaksu. A nadchodz¹cy 2015 rok

niech bêdzie ciekawym, szczêœliwym czasem i

niekoniecznie lepszym od roku 2016. Niech w

spokoju i demokratycznie przebiegn¹ wybory

prezydenta RP, a jesieni¹ wybory parlamen-

tarne. ¯yczê wiêc wszystkiego najlepszego

wszystkim. Dzieciom – bogatego Miko³aja.

Nowym radnym i burmistrzom – wytrwa³oœci

i trafnych decyzji w s³u¿bie mieszkañcom.

Skarbnikom – dobrych, zbilansowanych bud¿etów

i nadwy¿ek finansowych. Drogowcom – aby nie

dali siê zaskoczyæ zimie. Urzêdnikom – anielskiej

cierpliwoœci do interesantów. Sportowcom – aby

spróbowali zbli¿yæ siê do wspania³ych osi¹gniêæ

z roku 2014 i dalej rozs³awiali nasz kraj w œwiecie.

Pilotom – tyle samo startów co l¹dowañ.

Pañstwowej Komisji Wyborczej – niezawodnego

systemu licz¹cego g³osy.

Weso³ych Œwiat i Szczêœliwego Nowego

2015 Roku!

Pawe³ Tyburc

radny dzielnicy Bia³o³êka

Grudniowe deja vu

,
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Spotkanie autorskie z

Zofi¹ Borzymiñsk¹ i Rafa³em

¯ebrowskim przyci¹gnê³o wielu

mi³oœników historii. A¿ trudno

w to uwierzyæ, ale opracowañ

monograficznych o ¿ydowskiej

spo³ecznoœci prawobrze¿nej

Warszawy praktycznie nie ma.

Nie powstawa³y one tak¿e w

dwudziestoleciu miêdzywojen-

nym, choæ ¯ydzi stanowili

wówczas niemal 50% miesz-

kañców Pragi. Tak¿e sama

prawobrze¿na Warszawy do-

czeka³a siê znacznie mniejszej

liczby opracowañ ni¿ czêœci

miasta po³o¿one na lewym

brzegu, i to dopiero w ostatnich

latach.

Du¿o biedniejsza Praga,

nawet pomimo formalnego

przy³¹czenia do Warszawy w

1791, nadal pozostawa³a

samodzielnym miastem, a

w³aœciwie prowincjonalnym

miasteczkiem, w którym prak-

tycznie wszyscy siê znali, a

¿ycie p³ynê³o inaczej ni¿ w

Warszawie. Te rozwojowe dys-

proporcje prezydent Stefan

Starzyñski zamierza³ zniwelo-

waæ za pomoc¹ œmia³ych in-

westycji modernizacyjnych, ale

historia zniweczy³a te plany.

Obowi¹zuj¹cy ¯ydów w

XVIII wieku zakaz osiedlania

siê na lewym brzegu sprawi³,

¿e Praga sta³a siê naturalnym

miejscem dla ¿ydowskiego

osadnictwa. Po tragicznej

rzezi dokonanej przez wojska

rosyjskie genera³a Suworowa

w 1794 roku, a nastêpnie de-

strukcyjnych dla tkanki miasta

wyburzeniach za czasów napo-

leoñskich na pocz¹tku XIX wieku,

dynamiczny rozwój dzielnicy,

przy znacznym udziale spo³eczno-

œci ¿ydowskiej, rozpocz¹³ siê w

jego drugiej po³owie, g³ównie

za spraw¹ powstania po³¹czenia

kolejowego z Petersburgiem.

To z tamtego okresu i lat

póŸniejszych pochodzi np.

czêœæ okaza³ych kamienic przy

ul. Targowej, czy popadaj¹cy

dziœ w ruinê wystawny dom,

tzw. pa³acyk, przemys³owca

Ksawerego Konopackiego.

Dziêki temu na Pradze rozkwit³

handel i rzemios³o, powstawa-

³y te¿ liczne fabryczki na No-

wej i Starej Pradze, których

kominy doskonale widaæ jeszcze

na fotografiach z lat 30. XX

wieku.

Ksi¹¿ka opisuje nie tylko

tereny centralnej Pragi, ale

praktycznie ca³ej prawobrze¿nej

Warszawy, rzucaj¹c na razie

nie wiêcej ni¿ snop œwiat³a na

poszczególne miejsca, ludzi

wydarzenia. Zawarte w publi-

kacji artyku³y poœwiêcono bo-

wiem zarówno poszczególnym

osobom, jak i odkrywaniu t³a

¿ycia spo³ecznoœci ¿ydowskiej

na Pradze na przestrzeni

wieków, do 1939 roku. Mo¿emy

wiêc poznaæ „socjotopografiê

skupiska ¿ydowskiego na

Pradze u schy³ku XVIII wieku”,

specyfikê ¿ydowskiego mar-

ginesu spo³ecznego sto lat

póŸniej, czy ¿ydowskie domy i

ich w³aœcicieli w rejonie ulic

Targowej i Z¹bkowskiej miêdzy

XVIII a XX wiekiem. Druga

czêœæ zawiera biogramy wielu

znanych praskich ¯ydów, jak

Szmul Zbytkower czy rabin

Menachem Ziêba zwany Pra-

gerem, a w niezwykle boga-

tych przypisach nie pominiêto

tak¿e zwyk³ych sklepikarzy,

rzemieœlników, mieszkañców

kamienic i ich rodzin.

W oparciu o nieliczne arty-

ku³y prasowe, dokumenty ar-

chiwalne i materia³y bêd¹ce

w³asnoœci¹ gminy ¿ydowskiej,

za pomoc¹ bogatej ikonografii

i statystyk opisano po raz

pierwszy w sposób syntetycz-

ny ¿ycie praskich ¯ydów,

przedstawiaj¹c tak¿e jego t³o i

wzajemne stosunki wœród

wspó³wyznawców. Ortodoksyjni

chasydzi np. w latach 20.

XX wieku zaciekle zwalczali

projekt budowy ¯ydowskiego

Domu Akademickiego przy ul.

Sierakowskiego 7, jedynej

presti¿owej budowli ¿ydowskiej,

wybudowanej za fundusze

spo³eczne, która do dziœ za-

chwyca swoim rozmachem i

œmia³ymi rozwi¹zaniami.

Publikacja „Odkrywanie

¿ydowskiej Pragi” z pewnoœci¹

bêdzie mia³a swoj¹ kontynu-

acjê. Wci¹¿ wyp³ywaj¹ nowe

dokumenty, a zasygnalizowane

zaledwie tematy domagaj¹ siê

rozwiniêcia i pog³êbienia. Nie

zmienia to faktu, ¿e powsta³a

ksi¹¿ka ciekawa, zachêcaj¹c¹

do podró¿y w przesz³oœæ, do

poznania i próby zrozumienia

spo³ecznoœci, która ¿y³a po

s¹siedzku, przyczyniaj¹c siê

do wzbogacenia niezwyk³ego

praskiego genius loci.

Ksi¹¿kê uzupe³ni³y swoimi

tekstami tak¿e pracownice

Muzeum Warszawskiej Pragi,

co daje nadziejê na wznowie-

nia dzia³alnoœci wydawniczej

MWP oraz popularyzatorskiej,

przyci¹gaj¹cej uprzednio rze-

sze sympatyków do lokalu w

tymczasowej siedzibie przy

Z¹bkowskiej.

Kr.

Odkrywanie ¿ydowskiej Pragi
W pi¹tek 12 grudnia w Muzeum Warszawskiej Pragi odby³o

siê spotkanie autorskie promuj¹ce ksi¹¿kê „Odkrywanie

¿ydowskiej Pragi” pod redakcj¹ Zofii Borzymiñskiej. Opracowanie

to powsta³o w Zak³adzie Varsavianistycznym ̄ ydowskiego

Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i stanowi

rozwiniêcie konferencji naukowej pod tym samym tytu³em,

zorganizowanej w ¯IH jeszcze jesieni¹ 2012 roku.

Koncertem, który odby³ siê

12 grudnia w Domu Kultury

„Praga”, Maja Szymanowska

wprowadzi³a nas w atmosferê

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nie

tylko z racji tytu³u „Jadê na

Œwiêta”, który jest równie¿

tytu³em wiod¹cej piosenki,

ani nie dlatego, ¿e w programie

by³o kilka kolêd, takich jak

„Gdy œliczna Panna”, czy

„Cicha noc”. Chodzi przede

wszystkim o sposób œpiewania.

Maja Szymanowska œpiewa

bardzo piêknym, ciep³ym

g³osem, i to w³aœnie ta barwa

g³osu sprawi³a, ¿e poczuliœmy

ju¿ magiê Œwi¹t.

Maja Szymanowska pochodzi

z Wielkopolski, jej pasj¹ od

dziecka by³o œpiewanie.

Œpiewa³a w chórze i w zespo-

le muzycznym w rodzinnym

mieœcie Oborniki. Jest absol-

wentk¹ Policealnego Studium

Muzycznego im. Czes³awa

Niemena w Poznaniu oraz

Szko³y Muzycznej II st. im. F.

Chopina w Warszawie. Kom-

ponuje, pisze teksty, ma kilka-

naœcie w³asnych autorskich

piosenek. Bra³a udzia³ w pro-

gramach Bitwa na g³osy i The

Voice of Poland. Od 8 lat

mieszka w Warszawie, na

Pradze. I w³aœnie tu, dla dzieci

z praskich szkó³, zorganizowa³a

konkurs na najlepsze wykonanie

piosenki „Jadê na Œwiêta”.

Zwyciê¿y³y: Kinga Filipowicz

i Ró¿a Oracz. Laureaci konkursu

wyst¹pili z Maj¹ w jej œwi¹-

tecznym koncercie.

Poza wiod¹cym utworem, w

ma³ej salce praskiego Domu

Kultury, piêknie zabrzmia³y

liryczne piosenki z debiutanckiej

p³yty Mai Szymanowskiej pt

„Cukier”: „Nie traæ mnie”,

„Mogê byæ” czy „Za œcian¹”, co

nie znaczy, ¿e artystka nie

potrafi zaœpiewaæ utworów

weso³ych, w szybkim tempie.

Dowodem na to mo¿e byæ

utrzymany w kubañskich kli-

matach utwór „Zapomnij”,

œwietne antidotum na zabieganie.

Maja Szymanowska nie boi siê

eksperymentowaæ – kolêdê

„Bóg siê rodzi” wykona³a w

rytmie salsy. Wykaza³a te¿, ¿e

dobrze siê czuje w repertuarze

humorystycznym, wykonuj¹c

piosenkê „Nie wiem czy wy-

trzymasz ze mn¹, ma³y”. Pio-

senkê tê œpiewa³a w fina³owym

koncercie „Sing Sing Super

Debiuty z Maryl¹” na 50.

jubileuszowym Festiwalu

Piosenki Polskiej w Opolu.

Mai Szymanowskiej oraz

laureatom konkursu, towa-

rzyszy³ zespó³ muzyczny w

sk³adzie: Marek B³aszczyk -

instrumenty klawiszowe,

Wojtek Kidoñ - instrumenty

perkusyjne, Konrad Kie³basa -

gitara basowa oraz Artur

Kowalczyk - gitara akustyczna

i gitara elektryczna.

Ten bardzo dobry œwi¹-

teczny koncert jeszcze lepiej

zabrzmia³by w wiêkszym po-

mieszczeniu. Publicznoœci

te¿ by³o du¿o wiêcej ni¿ mo-

g³a pomieœciæ ma³a sala wi-

dowiskowa Domu Kultury

„Praga”. Wygl¹da na to, ¿e do

¿elaznego œwi¹tecznego re-

pertuaru, jaki stanowi¹ od lat

dwa utwory: „Jest taki dzieñ”

Czerwonych Gitar i „Bêdzie

kolêda” Skaldów, dosz³a

nowa, równie piêkna piosen-

ka, „Jadê na Œwiêta” Mai

Szymanowskiej.

Joanna Kiwilszo

Œwi¹teczny koncert Mai Szymanowskiej
„Jadê na Œwiêta” – to tytu³ piêknej piosenki a zarazem

koncertu, z jakim wyst¹pi³a w Domu Kultury „Praga”

wokalistka Maja Szymanowska z zespo³em i zwyciêzcami

dzieciêcych konkursów wokalnych.

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67
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