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Dzieciê siê nam narodzi³o

„Liderzy” i „leserzy”
W grudniu br. up³ynê³y dwa lata od ukonstytuowania siê Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc w kadencji 2014-2018. Nadszed³ wiêc dobry moment, aby
podsumowaæ dotychczasowe prace rady oraz oceniæ zaanga¿owanie naszych
dzielnicowych radnych.
Sesje
kadencji odby³o siê 28 sesji, w tym 20
Na wstêpie kilka s³ów przypomnienia, zwyk³ych, 2 uroczyste i 6 nadzwyczajnych. To
czym w realiach warszawskich jest rada o 6 sesji mniej, ni¿ w analogicznym okresie w
dzielnicy. Jest to organ stanowi¹cy i kontrolny przypadku poprzedniej kadencji.
dzielnicy, choæ tak naprawdê jej kompetencje
Komisje
maj¹ charakter doradczy i konsultacyjny –
Tak jak wspomniano, mamy na Pradze
realne decyzje, w tym dotycz¹ce wysokoœci bu- Pó³noc 23 radnych dzielnicowych – 6 z nich
d¿etu dzielnicy zapadaj¹ na Radzie Miasta. W to debiutanci, którzy rozpoczêli swoj¹ przysk³ad rady dzielnicy wchodz¹ radni, powo³ani godê z polityk¹ w bie¿¹cej kadencji. Pozostali
w wyborach do rad dzielnic, w liczbie od piêt- sprawuj¹ mandaty od lat. Sprawowanie mannastu do dwudziestu oœmiu w zale¿noœci od datu wi¹¿e siê z gratyfikacj¹ w postaci diety
liczby mieszkañców dzielnicy – w przypadku – œrednio to kwota ponad 22 000 z³ rocznie
Pragi Pó³noc to 23 osoby. Kadencja rady roz- (polecamy uwadze czytelników artyku³ „Dopoczyna siê w dniu wyborów i up³ywa w dniu lary i kredyty”, który ukaza³ siê w numerze
poprzedzaj¹cym nastêpne wybory. Radni 15 NGP z 21 wrzeœnia 2016 r.). Na „pracê”
wybieraj¹ ze swego grona przewodnicz¹cego radnych dzielnicowych sk³adaj¹ siê m.in.
rady (na Pradze Pn. jest to Ryszard Kêdzierski nastêpuj¹ce aktywnoœci: udzia³ w sesjach rady
z PiS) oraz wiceprzewodnicz¹cych (Jacek dzielnicy, udzia³ w posiedzeniach komisji
Wachowicz – lokalny komitet; El¿bieta Kowal- tematycznych rady (w praskiej radzie funkska-Kobus – PO). Decyzje rady w formie cjonuje 9 komisji: mieszkaniowa, rewizyjna,
uchwa³ zapadaj¹ na sesjach rady, które odby- bud¿etu, edukacji, kultury i sportu, bezpiewaj¹ siê nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³ - w tej czeñstwa, prawa i samorz¹du, ochrony

œrodowiska i przestrzeni publicznej, infrastruktury oraz polityki spo³ecznej – tylko w przypadku dwóch z nich – komisji infrastruktury
oraz komisji ochrony œrodowiska i przestrzeni
publicznej – pracami kieruj¹ radni opozycji,
w pozosta³ych przypadkach „rz¹dz¹” radni
koalicji zawi¹zanej przez PiS z lokalnym
komitetem), sk³adanie interpelacji i zapytañ w
sprawach dotycz¹cych dzielnicy i jej mieszkañców. Szczególnie istotne s¹ interpelacje, które
zgodnie ze statutem dzielnicy powinny dotyczyæ spraw istotnych i obejmowaæ wskazanie
koniecznoœci rozwi¹zania problemu i ¿¹danie
zajêcia stanowiska przez zarz¹d dzielnicy.
Interpelacje
Interpelacje mo¿na sk³adaæ zarówno w formie ustnej, podczas sesji rady, jak i w formie
pisemnej – na sesji oraz w okresach pomiêdzy
sesjami. Na ka¿d¹ interpelacjê zarz¹d dzielnicy
jest zobligowany odpowiedzieæ – odpowiedzi
na ustne interpelacje czêsto protoko³owane s¹
w stenogramie z posiedzenia sesji, dostêpnym
w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast
interpelacje pisemne wraz z odpowiedziami dostêpne s¹ równie¿ w BIP dla ka¿dego zainteresowanego. Interpelacje s¹ jedn¹ z najwa¿niejszych form aktywnoœci radnych dzielnicowych
i w³aœnie ta kwestia warta jest przybli¿enia
szanownym czytelnikom. Na podstawie
dokoñczenie na str. 5

Wszyscy znamy s³owa proroka Izajasza, które kap³an wypowiada w czasie
pasterki: „Dzieciê siê nam narodzi³o”. Ale o dzieciñstwie i wczesnej m³odoœci
Jezusa nie wiemy prawie nic. W próbie rekonstrukcji tego okresu jego ¿ycia
opieramy siê g³ównie na przekazie ewangelistów. Mamy tak¿e do dyspozycji
dzie³a historyków. Opieraj¹c siê na Ewangeliach i na ksi¹¿ce Henri DanielRops’a „¯ycie codzienne w Palestynie za czasów Chrystusa” oraz korzystaj¹c
ze wskazówek ks. dr Paw³a Mazurkiewicza z koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego w
Legionowie, spróbujemy przedstawiæ, jak mog³o wygl¹daæ dzieciñstwo Jezusa.
Noc narodzin Jezusa, tak jak œpiewamy w zapisaæ, ka¿dy musia³ udaæ siê do miejsca
popularnej kolêdzie, rzeczywiœcie by³a cicha i pochodzenia g³owy rodziny. Maria i Józef
spokojna. Imperium Rzymskie, do którego na- mieszkali w Nazarecie, ale Józef pochodzi³
le¿a³ wtedy ca³y basen Morza Œródziemnego, z rodu Dawida, dlatego udali siê do miasta
a wiêc i Palestyna, trzyma³o siê mocno i aku- dawidowego Betlejem. W ten sposób sperat nie prowadzi³o wojny. ¯ydzi nie mieli ³ni³a siê przepowiednia proroka Micheasza.
wprawdzie swojego pañstwa, ale mieli szeroki
Drugi przypadek sprawi³, ¿e Jezus urodzi³
samorz¹d i wolno im by³o wyznawaæ swoj¹ re- siê w stajni. Kiedy Maria i Józef przybyli do
ligiê. Kap³ani ¿ydowscy starali siê nie wchodziæ Betlejem, nie by³o ju¿ miejsca w gospodzie.
w kolizjê z rzymskimi porz¹dkami. Lud czeka³ Zatrzymali siê wiêc w stajence lub raczej w grona og³oszonego przez proroków Mesjasza- cie, bo w tamtych stronach najczêœciej groty
wyzwoliciela. W takim œwiecie, w ma³ym, pe³ni³y rolê pomieszczeñ dla zwierz¹t. Maria
„zabitym dechami” Betlejem urodzi³ siê Jezus. musia³a poradziæ sobie bez pomocy po³o¿nej.
Po urodzeniu dziecka owinê³a je w pieluszki i
Narodziny
Gdy dziecko przychodzi³o na œwiat, w po³o¿y³a w ¿³obie wymoszczonym sianem.
W tych okolicznoœciach, nie mo¿na by³o
rodzinie ¿ydowskiej panowa³a wielka
radoœæ. O szczêœliwym wydarzeniu rodzice zwyk³ym zwyczajem zawiadomiæ przyjació³
natychmiast zawiadamiali ca³¹ wieœ lub i s¹siadów o radosnym wydarzeniu. Zrobi³
dzielnicê miasta, uprzedzaj¹c, ¿e niebawem to anio³, obwieszczaj¹c radosn¹ nowinê pa– wed³ug dawnego obyczaju – nast¹pi¹ sterzom, pilnuj¹cym nieopodal swoich stad
radosne uroczystoœci, na które zostan¹ i to oni pierwsi pojawili siê powitaæ dziecko.
Nie by³o te¿ zwyk³ych w spo³ecznoœci ¿ydowzaproszeni bliscy, przyjaciele i s¹siedzi.
Dzieci rodzi³y siê w domach. Kobiety skiej powinszowañ, specjalnie gor¹cych, gdy
¿ydowskie wzywa³y do siebie po³o¿ne, które urodzi³ siê syn. Z powodu urodzin córki gratupos³ugiwa³y siê „fotelem do rodzenia”. lacje by³y bardziej umiarkowane. Córki bowiem
Ojciec nie móg³ byæ obecny przy narodzeniu w niczym nie pomna¿a³y rodzinnego bogactwa,
dziecka, lecz winien by³ czekaæ, a¿ mu o tym przechodz¹c po œlubie do innych rodzin.
doniesiono. Skoro tylko oznajmiono mu o Najwiêksza radoœæ panowa³a, gdy pierwszym
narodzeniu, przychodzi³ i bra³ noworodka dzieckiem by³ ch³opiec. Wed³ug „prawa
na kolana, co by³o znakiem oficjalnego uznania starszeñstwa” syn pierworodny korzysta³ z
i potwierdzeniem jego prawnego pochodze- co najmniej podwójnej czêœci dziedzictwa.
nia. Wyk¹pany, natarty sol¹ dla zjêdrnienia
naskórka, owiniêty w pieluszki noworodek
móg³ byæ przedstawiony otoczeniu.
Pan Jezus urodzi³ siê w nietypowych
warunkach. Gdyby nie spis ludnoœci, zarz¹dzony przez cesarza Augusta, urodzi³by siê
prawdopodobnie w domu swoich rodziców,
w Nazarecie, niedaleko jeziora Genezaret.
Zgodnie jednak ze zwyczajem, aby siê
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- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Z wizyt¹ w Galerii Pó³nocnej
65 tys. m2 powierzchni sklepów, 11 kinowych sal oraz ogrody na dachu –
to oferta powstaj¹cej na Tarchominie Galerii Pó³nocnej. Zakoñczono ju¿ prace
konstrukcyjne. Planowane otwarcie – w trzecim kwartale 2017 r.
Budowa d³ugo oczekiwanego przez miesz- budowaniem nieruchomoœci biurowych i
kañców Bia³o³êki obiektu jest ju¿ mocno handlowych w regionie Europy Œrodkowozaawansowana. Galeria Pó³nocna powstaje w re- Wschodniej. Jedn¹ z flagowych inwestycji
jonie ulicy Œwiatowida i Traktu Nadwiœlañskiego. GTC jest Galeria Mokotów w Warszawie.
Bêdzie to pierwsza nowoczesna galeria handlowa
Budynek Galerii Pó³nocnej, zaprojektowany
po³¹czona z centrum rozrywki, zlokalizowana w przez studio APA Wojciechowski oraz izraelpó³nocno-wschodniej czêœci Warszawy.
skie biuro Tzur Architects, ró¿ni siê od bry³
Inwestorem Galerii Pó³nocnej jest Grupa innych centrów handlowych w stolicy. Zamiast
Globe Trade Centre (GTC) – jedna z czo³owych przyt³aczaj¹cych, betonowych konstrukcji
spó³ek sektora nieruchomoœci komercyjnych odznaczaæ siê bêdzie lekk¹, przeszklon¹
w Europie Œrodkowej, Wschodniej i Po³udniowej. fasad¹, która bêdzie zaprasza³a do œrodka.
Od powstania w 1994 r. Grupa zajmuje siê Za³o¿eniem projektu jest podkreœlenie

u¿ytecznoœci publicznej centrum, które chce
byæ katalizatorem rozwoju ca³ej dzielnicy.
Galeria Pó³nocna oferuje 65 000 m2 powierzchni
najmu dla ok. 220 sklepów i punktów us³ugowych.
Jest to centrum handlowe z kategorii du¿ych, ale
nie najwiêksze, dla porównania Arkadia to ponad
100 000 m2 powierzchni najmu.
Obiekt bêdzie mia³ trzy naziemne i dwie
podziemne kondygnacje z parkingiem. Miejsca
parkingowe zaplanowano tak¿e na dachu – w
sumie galeria pomieœci ok. 2 tys. aut jednoczeœnie. Z obu podziemnych poziomów prowadziæ
bêd¹ wyjœcia do po³o¿onego równie¿ w podziemiach supermarketu Carrefour. Na wy¿szych kondygnacjach znajd¹ siê sklepy, zaœ na ostatnim

piêtrze – 11 sal kinowych sieci Cinema City i
restauracje. Lokale gastronomiczne umieszczone
zostan¹ równie¿ na dachu, który zamiast czysto
technicznej funkcji ma spe³niaæ tak¿e funkcje
rekreacyjne. Urz¹dzone tam ogrody, obiekty
sportowe oraz plac zabaw dla dzieci pozwol¹ na
aktywny wypoczynek odwiedzaj¹cym centrum.
G³ównym wykonawc¹ budynku jest polska
firma UNIBEP, jedna z najwiêkszych firm budowlanych w Polsce. Prace konstrukcyjne zosta³y ju¿
zakoñczone. Obecnie trwaj¹ intensywne prace
nad elewacj¹ i uszczelnieniem dachu. Codziennie
na budowie pracuje ok. 600 ludzi. Równolegle
prowadzone s¹ prace wykoñczeniowe bloków
toalet, jak równie¿ k³adzione s¹ ró¿norodne instalacje. Ju¿ wkrótce pierwsze lokale zostan¹
przekazane pierwszym najemcom i oni rozpoczn¹ prace wykoñczeniowe w swoich salonach.
dokoñczenie na str. 6

Naznaczenie piêtnem bo¿ym
Jezus urodzi³ siê w rodzinie, religii i tradycji ¿ydowskiej. A poniewa¿ Józef i Maria
byli pobo¿nymi wyznawcami judaizmu, to
Jezus, jak ka¿de dziecko p³ci mêskiej, jak
ka¿e Prawo Bo¿e, zosta³o poddane obrzezaniu ósmego dnia po urodzeniu. W czasach Chrystusa obrzezanie by³o bardzo wa¿nym nakazem, uwa¿anym za widzialny
znak przymierza z Bogiem i w³¹czenia nowo
narodzonego do wspólnoty ludu Izraela.
Obrzezanie nie by³o jedynym obrzêdem
religijnym, który towarzyszy³ narodzinom w
Izraelu. Inny obrzêd dotyczy³ kobiety po po³ogu i wi¹za³ siê z przekonaniem, ¿e ka¿da
po³o¿nica by³a dotkniêta rytualn¹ nieczystoœci¹, podobnie jak mê¿czyzna, który dotkn¹³
trupa. Prawo religijne kaza³o wiêc matce pozostawaæ w domu 40 dni od urodzin syna (po
urodzeniu córki okres nieczystoœci trwa³ dwa
razy d³u¿ej). W tym czasie niewiasta „nie bêdzie dotykaæ niczego œwiêtego i nie bêdzie
wchodziæ do Œwi¹tyni, dopóki nie skoñcz¹ siê
dni jej oczyszczenia”. A kiedy ju¿ to nast¹pi
„przyniesie kap³anowi jednorocznego baranka na ofiarê ca³opaln¹ i m³odego go³êbia lub
synogarlicê na ofiarê przeb³agaln¹”. Je¿eli jest
zbyt uboga, „przyniesie dwie synogarlice albo
dwa go³êbie”. Dopiero po spe³nieniu tych wymogów kobieta stawa³a siê rytualnie czysta.
Dla chrzeœcijan matka Jezusa nie mo¿e
byæ nieczysta rytualnie, gdy¿ jest matk¹
Boga, jednak jak wiemy z Ewangelii, Maria
podporz¹dkowa³a siê prawu ¿ydowskiemu
i z³o¿y³a ofiarê oczyszczenia. Ewangelista
£ukasz podaje, ¿e by³a ona skromna: dwa
go³êbie albo para synogarlic, co oznacza,
¿e Jezus urodzi³ siê w rodzinie ubogiej.
dokoñczenie na str. 4

Elastyczne
protezy nylonowe

S
NEW

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)
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Zatroskani o powietrze
Na sesjê 29 listopada przyby³a liczna grupa mieszkañców Targówka. Na sekretarza
obrad przewodnicz¹cy Krzysztof Miszewski wyznaczy³ Tomasza Cichockiego.
Na wniosek burmistrza S³awomira Antonika siê. W obszernym dokumencie mo¿na przeczytaæ
do porz¹dku obrad wprowadzono punkt, doty- m.in., ¿e w zwi¹zku ze zmniejszeniem œrodcz¹cy zagospodarowania ul. Œw. Wincentego. ków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy
Wprowadzono tak¿e punkt, dotycz¹cy zmian w o 8 653 624 z³, i zwiêkszeniu o 127 157 z³,
sk³adzie komisji mieszkaniowej. Obydwa wnioski zwiêkszono o 256 325 z³ œrodki na gospodarkê
radni poparli jednomyœlnie w glosowaniu.
mieszkaniow¹, na dzia³alnoœæ us³ugow¹ zmniejPo przyjêciu protoko³u z poprzedniej sesji szono o 150 000 z³, na dodatki mieszkaniowe
tematem obrad by³o wygaœniêcie mandatu zmniejszono o 515 000 z³. O 191 755 z³
Agnieszki Kaczmarskiej, która z³o¿y³a rezy- zwiêkszono dotacje na domy kultury, œwietlice
gnacjê, gdy¿ jest obecnie szefow¹ kancelarii i kluby (141 755 z³ na DK „Œwit”, 50 000 z³
Sejmu. By³a wiceprzewodnicz¹ca otrzyma³a na DK „Zacisze”), o 90 000 z³ zwiêkszono
wiele podziêkowañ za pracê w Radzie. „Wiele dotacje dla biblioteki publicznej.
wnios³a w ¿ycie Targówka” - powiedzia³
Najwiêcej czasu (2 godziny) i emocji przyburmistrz Antonik. Agnieszka Kaczmarska niós³ kolejny punkt obrad, zaproponowany przez
podziêkowa³a radnym i zarz¹dowi; obieca³a klub radnych PO projekt stanowiska w sprawie
byæ recenzentem dzia³añ na Targówku.
poprawy jakoœci powietrza w dzielnicy Targówek.
Wybrano komisjê skrutacyjn¹, która Projekt popar³y: Rada Osiedla Zacisze, Rada Osieprzygotowa³a karty do g³osowania. W jego dla Targówek Fabryczny i Dzielnicowa Komisja
wyniku na miejsce Agnieszki Kaczmarskiej Dialogu Spo³ecznego. W uchwale, o niezw³oczne
wybrana zosta³a Urszula Suzdalcew (18 podjêcie dzia³añ, s³u¿¹cych zdecydowanej poprawie
g³osów – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzymuj¹cy). jakoœci powietrza w dzielnicy Targówek, zwrócono
W kolejnym g³osowaniu na wiceprzewod- siê do: marsza³ka Województwa Mazowieckiego,
nicz¹cego komisji mieszkaniowej wybrano prezydent m.st. Warszawy oraz zarz¹du dzielAndrzeja D¹browskiego, nastêpnie do komisji nicy Targówek - w ramach kompetencji tych
infrastruktury, inwestycji i ochrony œrodowiska organów. Po dyskusji z udzia³em m.in.: Andrzeja
- Cezarego W¹sika (jednog³oœnie) oraz Bittela, Micha³a Jamiñskiego, Doroty Kozielskiej,
Jacka Rybaka – do komisji mieszkaniowej. Zbigniewa Poczesnego, Witolda Harasima, Jacka
Nastêpna uchwa³a dotyczy³a zmiany za³¹cznika Rybaka, burmistrza Antonika oraz mieszkañców:
dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy na Andrzeja Grabowskiego i Macieja Jankiewicza,
rok 2016. Zmiany zosta³y pozytywnie zaopi- a nastêpnie – przeg³osowaniu zg³oszonych
niowane przez 5 komisji Rady. Po krótkiej poprawek – uchwa³a zosta³a przyjêta jednomyœlnie,
dyskusji i odpowiedziach burmistrza i wicebur- 22 g³osami.
mistrza Grzegorza Gadeckiego uchwa³a zosta³a
Zgodnie, 16 g³osami, radni podjêli
przyjêta 11 g³osami, przy 9 wstrzymuj¹cych uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹ projekt

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Bez uchwa³
Nadzwyczajna sesja zosta³a zwo³ana 7 grudnia na wniosek radnych klubu PiS.
W porz¹dku dziennym by³y dwa wa¿ne tematy: Inwestycje realizowane i planowane
przez SM „Bródno” oraz „Informacje na temat rozbudowy ZUSOK - spalarni
œmieci na Targówku”. Na obrady przyby³a, zainteresowana tym, bardzo liczna
grupa mieszkañców, g³ównie z ul. Suwalskiej i Kondratowicza. Nie zabrak³o nawet
transparentu z has³em „Ratunku! Ci sami w SM Bródno i w Urzêdzie Dzielnicy”.
Obrady poprowadzi³ przewodnicz¹cy SM „Bródno”. W uzasadnieniu stwierdzi³y, ¿e
Rady Krzysztof Miszewski, który funkcjê czêsto drzewa s¹ wycinane bez wiedzy i zgody
cz³onków spó³dzielni. Zarzuty kierowane by³y
sekretarza powierzy³ Cezaremu W¹sikowi.
Mimo pisemnych zaproszeñ, na sesjê nie m.in. do S³awomira Antonika, do niedawna
przybyli przedstawiciele w³adz SM „Bródno”. przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej SM
Mieszkañcy wyra¿ali oburzenie, ¿e na osiedlo- „Bródno” oraz do naczelnika wydzia³u ochrony
wym parkingu na 150 aut spó³dzielnia planuje œrodowiska urzêdu dzielnicy Targówek.
zbudowaæ 3 bloki mieszkalne, a parkingi zbuDziêki dzia³aniom protestuj¹cych
dowaæ na trawnikach. Pad³y s³owa: masakra, mieszkañców budowa, zwi¹zana z parkinrzeŸ drzew, czyste bezprawie. Sylwia Góralska giem przy ul. Suwalskiej 26A zosta³a
i Katarzyna Wojsz w piœmie do Rady Dzielnicy wstrzymana. W trakcie obrad pad³o pytanie:
zwróci³y siê o podjêcie uchwa³y – pilnego pod- czy Centrum Lokalne Kondratowicza bêdzie
jêcia prac na rzecz kontroli wydanych decyzji, kolidowaæ z inwestycjami SM „Bródno”?
zezwalaj¹cych na usuwanie drzew na gruntach Jedna z mieszkanek poskar¿y³a siê, ¿e

uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Oœrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na 2017 rok: 1
godzina udostêpnienia p³ywalni krytej –
133,94 z³; 1 godzina udostêpnienia hal sportowych – 219,11 z³; 1 godzina udostêpnienia boisk sportowych – 26,03 z³, 1 godzina
udostêpnienia lodowiska - 47,26 z³.
18 g³osami, przy 1 wstrzymuj¹cym siê,
radni poparli projekt uchwa³y Rady m.st.
Warszawy w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomoœci przy ul. Goœcieradowskiej
18/20. Celem sporz¹dzenia tego planu
jest ochrona bazy oœwiatowej w Warszawie,
bez koniecznoœci likwidacji boisk czy szkó³
w obecnych lokalizacjach. To samo uzasadnienie ma przyjêta 19 g³osami uchwa³a,
pozytywnie opiniuj¹ca projekt uchwa³y Rady
m.st. Warszawy w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomoœci przy ul. Korzona 2.
Ostatnia, przyjêta jednomyœlnie, 19 g³osami,
uchwa³a dotyczy zaopiniowania projektu
uchwa³y Rady m.st. Warszawy, zmieniaj¹ca
uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
rejonu ulicy Œw. Wincentego. W uchwale
dokonano poprawek do uchwa³y Rady
m.st. Warszawy z 3 marca 2005 roku.
W krótkich interpelacjach poruszono
m.in. sprawê starego dêbu, zaproponowano
uczczenie minut¹ ciszy pamiêci Jolanty
Brzeskiej. Odpowiadaj¹c na zg³oszone
pytanie burmistrz S³awomir Antonik wyjaœni³,
¿e informacje o radnych mo¿na znaleŸæ
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Po czterech godzinach przewodnicz¹cy
Krzysztof Miszewski zamkn¹³ obrady XXXII sesji.
K.
urz¹d Targówka nie reagowa³ na skargi
mieszkañców.
„Zwo³ajcie walne zebranie” – radzi³
Krzysztof Miszewski.
Równie¿ bez odzewu pozosta³y zaproszenia
do w³adz MPO i ZUSOK. W dyskusji wyra¿ano
wiele ró¿nych, tak¿e sprzecznych opinii. Obok
przekonania, ¿e spalarnia wymaga modernizacji, pad³y s³owa: „Nie chcemy rozbudowy
spalarni na Targówku. Nie ma na to oficjalnego
zezwolenia”. Jeœli spalarnia zostanie rozbudowana, zanieczyszczenie wzroœnie 7-krotnie.
Miasto Hamburg zdecydowa³o siê na zamkniêcie
spalarni. Warszawa nie mo¿e tego zrobiæ,
bo warszawiacy nie segreguj¹ œmieci. Burmistrz
S³awomir Antonik poinformowa³, ¿e to nie
dzielnica wydaje zezwolenie na rozbudowê
Radny Micha³ Jamiñski poinformowa³,
¿e 25 stycznia 2017 roku odbêdzie siê
posiedzenie Spo³ecznej Rady ds. Rozbudowy
ZUSOKu, z udzia³em ekspertów i mieszkañców.
Cz³onkowie Rady obiecali radnym Targówka
udostêpnienie dokumentów nt. spalarni.
Na sesji nie zapad³y ¿adne decyzje. Mamy
nadziejê, ¿e bêdziemy mogli o nich poinformowaæ po spotkaniu 25 stycznia.
K.

Radosnych i pogodnych, pe³nych ciep³a i nadziei
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczy
Ma³gorzata Markowska
radna Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Niech ten œwi¹teczny czas przyniesie radoœæ i wzajemn¹ ¿yczliwoœæ,
a Nowy 2017 Rok obfituje pasmem sukcesów, odwa¿nymi marzeniami,
m¹drymi decyzjami oraz pomyœlnoœci¹ i niegasn¹cym optymizmem.
Bo¿e Narodzenie 2016

W samym œrodku miasta
Konferencja naukowa „W samym œrodku miasta”, która odby³a siê 6 grudnia
w eleganckich wnêtrzach Praskiego Akademika przy Floriañskiej 3, stanowi³a
podsumowanie projektu dotycz¹cego katowni tworzonych na Pradze pocz¹wszy
od 1944 roku przez komunistyczny aparat represji.
Projekt, poza sam¹ konferencj¹, obejmowa³ – Szlak pamiêci”, które stanowi¹ nowoczesn¹
produkcjê filmu dokumentalnego, opracowanie kon- formê lekcji historii. Dziêki zajêciom uczniowie
spektu lekcji historii oraz stworzenie aplikacji mobilnej mogli poznaæ minione wydarzenia w sposób
dla œcie¿ki edukacyjnej œladami praskich katowni. ¿ywy i atrakcyjny, tak¿e za spraw¹ ró¿nego
Na ca³oœæ tych zadañ uzyskano finansowanie ze rodzaju dyskusji, gier i otwartych zadañ.
œrodków publicznych Narodowego Centrum Kultury
„Mapowaniem pamiêci” nazwa³a Anna Straoraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. szyñska, prezes i za³o¿ycielka Stowarzyszenia
Rados³aw Potrac nauczyciel Szko³y Podsta- Kolekcjonerzy Czasu badanie historii dziêki
wowej nr 30 wraz z uczniami klasy 5c zapre- wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych, lokalnych
zentowa³ aplikacjê mobiln¹ „Praskie katownie aktywistów i mieszkañców oraz instytucji naukowych. To czêsto stowarzyszenia lub pojedyncze
• Drzwi antyw³amaniowe
osoby stoj¹ na stra¿y pamiêci. Tak jest w przyD Gerda, Dorn
padku Anny Straszyñskiej, dziêki której ochron¹
R • Drzwi wewnêtrzne
konserwatorsk¹ zosta³ objêty budynek przy StrzePorta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
leckiej 8, a stowarzyszenie dokumentuje œlady,
PCV i AL
mog¹ce œwiadczyæ o kolejnych miejscach na Pradze,
W • Parapety wew. i zew.
w których równie¿ istnia³y zaimprowizowane
I • Rolety wew. i zew.
areszty i mog¹ siê znajdowaæ miejsca kaŸni. Wiaplisy, ¿aluzje, moskitiery
domo, ¿e oprócz Strzeleckiej 8, funkcjê aresztu
PROMOCJA na okna 40%
pe³ni³ te¿ budynek Domu Akademików ¯ydów przy
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿ ul. Sierakowskiego 7 czy Liceum W³adys³awa IV.
Na terenie Pragi dzia³a³o wiêzienie karnoK Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3 œledcze przy ul. Namys³owskiej, z³¹ s³aw¹ cieszy³
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147 siê te¿ adres Cyryla i Metodego 4 – siedziba
Miejskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego.
A mariusz_gradek@wp.pl
Znajd¹ siê one w realizowanym przez IPN
www.drzwiokna.waw.pl
projekcie „Czerwona Mapa Warszawy”. To tylko
te najbardziej znane adresy, a ju¿ wiadomo, ¿e
by³o ich znacznie wiêcej. St¹d koniecznoœæ
dalszego dokumentowania miejsc kaŸni na Pradze.
Zwieñczeniem konferencji by³a premierowa
projekcja filmu „W samym œrodku miasta”
w re¿. Ewy ¯migrodzkiej, zrealizowanego
przez Diecezjaln¹ Telewizjê Internetow¹
„Salve TV”. Film koncentruje siê wokó³ historii

wiêŸniów by³ego aresztu przy ul. Strzeleckiej
oraz Sierakowskiego i emocji ich rodzin. Tytu³
filmu i konferencji pochodzi od s³ów pos³a
Paw³a Lisieckiego podkreœlaj¹cych, ¿e aparat
represji móg³ dziaæ niemal na oczach ludzi,
zajmuj¹c dla swoich potrzeb budynki mieszkalne w gêsto zaludnionej dzielnicy. Dochodz¹ce z podwórek i piwnic strza³y s³ychaæ by³o
w s¹siednich kamienicach, gdzie toczy³o siê
ju¿ zwyczajne ¿ycie powojennej Pragi. Film „W
samym œrodku miasta” ma zostaæ pokazany
w TVP ju¿ w styczniu przysz³ego roku.
W dyskusji, jaka siê odby³a po projekcji,
podkreœlano rolê edukacji, tak najm³odszych
– czego dobrym przyk³adem jest praska Szko³a
Podstawowa nr 30, jak i nauczycieli, czêsto
nieznaj¹cych praktycznie wcale historii Warszawy
i jej dzielnic. Z sali pada³y pytania, dlaczego
wœród osób wspó³pracuj¹cych przy powstaniu
filmu nie wymieniono Anny Straszyñskiej i
stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu. Nie znalaz³o siê tam tak¿e nazwisko Beaty BieliñskiejJacewicz, koordynatorki ca³ego projektu. Obie
panie stanowczo zaprotestowa³y przede wszystkim
przeciwko zamieszczaniu w filmie podziêkowañ
dla wiceprzewodnicz¹cego Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc Jacka Wachowicza, który w
projekcie nie uczestniczy³ oraz dla obecnego
w³aœciciela budynku przy Strzeleckiej 8, który
– jak na to wskazuj¹ liczne œwiadectwa – podczas
prowadzenia remontu niszczy zachowane w
piwnicach prawnie chronione œlady historii.
Mimo tych nieprzyjemnych zgrzytów,
projekt wypracowa³ przede wszystkim
narzêdzia do dalszej pracy edukacyjnej,
w postaci scenariusza zajêæ oraz aplikacji,
któr¹ mo¿na znaleŸæ pod adresem
http://www.praskiekatownie.pl/. Koordynatorka projektu Beata BieliñskaJacewicz, zapowiedzia³a te¿ œciœlejsz¹
wspó³pracê z prê¿nie dzia³aj¹cym Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych w Ostro³êce.
Kr./KC

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

Notoryczny w³amywacz zatrzymany
W tym przypadku mamy z pewnoœci¹ do czynienia z niechlubnym rekordzist¹. 44-letni
mieszkaniec Targówka Pawe³ O. 23 razy w³amywa³ siê do pojazdów w ci¹gu niespe³na dwóch
miesiêcy – od 8 paŸdziernika do 27 listopada tego roku, kradn¹c z aut urz¹dzenia nawigacyjne,
wideorejestratory, kamery i elementy wyposa¿enia. Ujêcie sprawcy by³o mo¿liwe dziêki
wspó³pracy policjantów z Targówka, funkcjonariuszy z wydzia³u wywiadowczo-patrolowego,
z wydzia³u ruchu drogowego i z komendy sto³ecznej policji. Poszukiwania rozpoczê³y siê od
szczegó³owej analizy zg³oszeñ od okradzionych w³aœcicieli aut, wnikliwego rozpoznania w
œrodowisku przestêpczym, a tak¿e przegl¹dania nagrañ z monitoringów. Wszystko to umo¿liwi³o
funkcjonariuszom zapoznanie siê z metodami sprawcy i wytypowanie jego profilu, co w konsekwencji
doprowadzi³o do ujêcia Paw³a O. Jak siê okaza³o, by³ on wczeœniej poszukiwany listami goñczymi
za przestêpstwa narkotykowe i kradzie¿e w celu odbycia 3,5-rocznej, ³¹cznej kary wiêzienia.
Do arsena³u kar dodano karê za w³amania do 23 pojazdów i kradzie¿e sprzêtu oraz
wyposa¿enia pojazdów. Pawe³ O. zosta³ ju¿ osadzony w zak³adzie karnym w Bia³o³êce.
Za te ostatnie przestêpstwa mo¿e posiedzieæ nawet 10 lat.
(egu)

Bia³o³êka w soczewce
Dziœ o godzinie 19:00 w sali konferencyjnej
bia³o³êckiego ratusza odbêdzie siê spotkanie
informacyjne, dotycz¹ce stacji zlewnej nieczystoœci ciek³ych, inwestycji planowanej przez
MPWiK w pobli¿u Oczyszczalni Œcieków Czajka,
a konkretnie naprzeciwko oczyszczalni, po
drugiej stronie ulicy – nomen omen - Czystej
Wody. Stacja ma s³u¿yæ do zlewania nieczystoœci przez szambiarki i ma przej¹æ funkcje
starej zlewni, mieszcz¹cej siê na ¯eraniu, przy
Odlewniczej, która to zlewnia od lat emituje
intensywne fetory. Zainteresowani tematem
bêd¹ mogli us³yszeæ odpowiedzi na nurtuj¹ce
ich pytania od przedstawicieli MPWiK.
***
Do 23 stycznia przyjmowane bêd¹ projekty
bud¿etów partycypacyjnych na rok 2018. Na projekty przeznaczono 4 mln z³, rozdzielone na cztery
obszary - po 1 mln z³ na trzy obszary lokalne i
1 mln z³ na jeden obszar ogólnodzielnicowy. Projekty bud¿etów partycypacyjnych dla obszarów
lokalnych musz¹ siê mieœciæ w kwocie 500 tys. z³.
Projekty dla obszaru ogólnodzielnicowego nie s¹
ograniczone limitem kwotowym. Projekt mo¿e
zostaæ zg³oszony przez mieszkañca lub grupê
mieszkañców (maksymalnie trzech) i musi
uprzednio uzyskaæ poparcie co najmniej 30 mieszkañców, wyj¹wszy autorów projektu. Nieistotna
jest narodowoœæ zg³aszaj¹cego oraz jego wiek. W
przypadku niepe³noletnich autorów projektu
wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
W przypadku cudzoziemca zamieszkuj¹cego w
stolicy i nie posiadaj¹cego numeru PESEL, wymagane jest do³¹czenie do formularza zg³oszeniowego projektu bud¿etu partycypacyjnego zgody
na przetwarzanie danych osobowych, jeœli zaœ cudzoziemiec osobiœcie dostarczy projekt bud¿etu
do urzêdu dzielnicy powinien posiadaæ paszport.
Projekty bud¿etów partycypacyjnych mog¹ byæ
zg³aszane za poœrednictwem internetu na stronie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl, w Urzêdzie
Dzielnicy Bia³o³êka przy Modliñskiej 197 w
stanowiskach WOM od numeru 20 do 25 lub za
poœrednictwem poczty. W tym ostatnim przypadku
decyduj¹c¹ dat¹ jest data wp³yniêcia dokumentu
do urzêdu (23 stycznia 2017), nie zaœ data
stempla pocztowego.

Pomoc¹ w przygotowaniu projektów bêd¹
s³u¿yæ mieszkañcom pracownicy urzêdu dzielnicy. Dziœ miêdzy godzin¹ 17:00 a 19:30 w
sali B WOM w bia³o³êckim ratuszu odbêdzie
siê spotkanie konsultacyjne dla tych spoœród
mieszkañców, którzy planuj¹ zg³oszenie
projektów bud¿etu partycypacyjnego w
nastêpuj¹cych dziedzinach: sport, kultura,
oœwiata, sprawy spo³eczne i zdrowie.
4 stycznia w godzinach 17:00-20:00, równie¿
w sali B WOM w ratuszu odbêd¹ siê konsultacje dla
tych mieszkañców, którzy planuj¹ zg³oszenie
infrastrukturalnych i œrodowiskowych projektów
bud¿etu partycypacyjnego, dotycz¹cych budowy
i remontów dróg, chodników, œcie¿ek rowerowych,
placów zabaw i parków, a tak¿e dokarmiania
zwierz¹t czy utrzymania czystoœci.
Trzecim przedsiêwziêciem konsultacyjnym
bêdzie maraton pisania projektów bud¿etów partycypacyjnych, przewidziany na sobotê 14 stycznia w sali konferencyjnej ratusza w godzinach
11:00-17:00. Maraton obejmie doradztwo we
wszystkich wymienionych powy¿ej dziedzinach.
Dzielnicowym koordynatorem ds. bud¿etu
partycypacyjnego jest Anna Rurka, tel.
22 51 03 350, e-mail: arurka@um.warszawa.pl.
Wszystkie formularze niezbêdne do z³o¿enia
projektu bud¿etu partycypacyjnego znajduj¹ siê
tutaj: http://www.bialoleka.waw.pl/strona-935zglaszanie_projektow_zasady_bp_2018.html
***
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kana³u
¯erañskiego od ulicy Zdziarskiej do pó³nocnej
granicy miasta wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko mo¿na siê zapoznawaæ do 29
grudnia tego roku. Plan jest wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w Urzêdzie m.st. Warszawy
przy Marsza³kowskiej 77/79, od poniedzia³ku
do pi¹tku, w godzinach 8:00-16:00. Wszelkie
uwagi dotycz¹ce projektu mo¿na zg³aszaæ do
19 stycznia 2017. Uwagi bêd¹ przyjmowane
wy³¹cznie w formie pisemnej, nale¿y je kierowaæ
do prezydenta Warszawy, za poœrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
(Marsza³kowska 77/79, 00-683 Warszawa)

podaj¹c imiê i nazwisko, jeœli uwagi zg³asza
osoba fizyczna, lub nazwê instytucji czy firmy,
jeœli uwagi zg³asza osoba prawna.
Dostêpna dla wszystkich zainteresowanych dyskusja nad projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Kana³u ¯erañskiego od ulicy Zdziarskiej do
pó³nocnej granicy miasta odby³a siê 12
grudnia w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy przy Marsza³kowskiej 77/79.
Wiêcej informacji na temat miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Kana³u ¯erañskiego znajduje siê tutaj: http:/
/bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/
ogloszenia/plany_zagospodarowania/
mpzp_Kanalu_Zeranskiego_wylozenie.htm
(egu)

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
nowa gazeta praska 3

Nocne obrady to ju¿ standard?

Kiedy inni rozpoczynaj¹ weekend, zapracowani radni Bia³o³êki obraduj¹.
Na pi¹tek 9 grudnia wieczorem przewidziane by³y nawet dwie sesje. Odby³a
siê tylko jedna, i to nie ca³a.
To pierwsza sesja zwo³ana przez Wikto- wynikiem wyborczym. Wiktor Klimiuk
ra Klimiuka (PiS) od czasu, gdy Naczelny poinformowa³, ¿e zaskar¿y³ objêcie przez
S¹d Administracyjny potwierdzi³, ¿e rada ni¹ mandatu do wojewody mazowieckiego.
Bia³o³êki rok temu poprawnie wybra³a go
Na to radny Piotr Basiñski z IMB, prywatnie
na przewodnicz¹cego rady dzielnicy. Na - brat Lucyny Wnuszyñskiej - powiedzia³, ¿e
pocz¹tku obrad XXXIII sesji przewodnicz¹- sk³ada wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego
cy Klimiuk podkreœli³, ¿e jest to pierwsza rady dzielnicy Bia³o³êka. Kiedy przewodnicz¹wa¿na sesja rady od roku, gdy¿ te zwo³ane cy Klimiuk nie chcia³ przyj¹æ wniosku, radny
przez Annê Majchrzak nie by³y oficjalnymi Basiñski stwierdzi³, ¿e z³o¿y wniosek u pañ z
sesjami. W³¹cznie z t¹, na której zosta³ Wydzia³u Obs³ugi Rady. Nastêpnie jeszcze przez
wybrany aktualny zarz¹d dzielnicy z Ilon¹ jakiœ czas panowie radni przekrzykiwali siê na
Soj¹-Koz³owsk¹ z PO na czele.
dwa mikrofony, na co z niesmakiem patrzyli
Przed przyst¹pieniem do obrad wyp³ynê³a mieszkañcy Bia³o³êki, którzy przyszli na sesjê
sprawa radnej Lucyny Wnuszyñskiej. Przy- z nadziej¹ przedstawienia nurtuj¹cych ich spraw,
pomnijmy, ¿e kiedy Marcin Adamkiewicz z a nie po to, aby byæ œwiadkami k³ótni.
IMB zosta³ wiceburmistrzem i z³o¿y³ mandat,
Wreszcie uda³o siê przejœæ do porz¹dku obrad
przejê³a go po nim Lucyna Wnuszyñska z IMB i uchwaliæ stanowiska w sprawie modernizacji
jako nastêpna z listy. Jednak przewodnicz¹cy ulicy Lewandów we wschodniej czêœci Bia³o³êki
rady Wiktor Klimiuk twierdzi, nie przejê³a, oraz w sprawie zapewnienia w³aœciwej organiwww.gravic.pl
bo jej œlubowanie nie jest wa¿ne. Przepisy zacji ruchu w zwi¹zku ze zwiêkszeniem iloœci
Wiktor Szczêsny
nakazuj¹, by radny z³o¿y³ œlubowanie na pojazdów z powodu powstania galerii handlowej
najbli¿szej sesji. Na sesjê, któr¹ zwo³a³, Wnu- przy ul. Œwiatowida. Rada dzielnicy Bia³o³êka
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
szyñska nie przysz³a. Powinna wiêc straciæ zwróci³a siê do Prezydent Warszawy i podleg³ych
tel. 22 243 95 92, 606 910 993
mandat, a przejmie go osoba z kolejnym mu komórek o zapewnienie takiej organizacji
ruchu w okolicach budowanej galerii, która nie
Choæ – jak pisaliœmy w poprzednim wydaniu – grupa mieszkañców osiedla Poraje
wp³ynie na pogorszenie przepustowoœci ulic dla
nie znalaz³a chêtnych do przyjêcia karmy, sporej czêœci bia³o³êczan siê to uda³o.
okolicznych mieszkañców.
Nastêpnymi punktami obrad by³o
uchwalenie stanowiska w sprawie przyœpieszenia budowy brakuj¹cego odcinka drogi
Ponad dwie tony karmy, œrodków medycznych i higienicznych zebrali
ul. Berensona, od ul. Oknickiej do granic z
wolontariusze Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki. Produkty trafi¹ do bezmiastem Marki oraz uwzglêdnienia w pladomnych psów i kotów, którymi opiekuje siê Stra¿ dla Zwierz¹t.
nowanych na lata 2017-2021 inwestycjach
Wolontariusze ze stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki przez szeœæ dni (25-30
infrastrukturalnych budowy linii tramwajolistopada) kwestowali na rzecz bezdomnych zwierz¹t. – Ludzie byli niezwykle hojni,
wej wzd³u¿ ul. Modliñskiej na odcinku Traudowadniaj¹c tym samym, ¿e los bezpañskich zwierzaków nie jest im obcy – opowiada
sa Toruñska – Trasa Mostu Pó³nocnego.
Artur Wielgo³aski, koordynator akcji z IMB. – Nasi wolontariusze zebrali ponad dwie tony
Radni uchwalili te¿ stanowisko w sprawie
¿ywnoœci, lekarstw i œrodków higieny, które teraz trafi¹ do schronisk i Stra¿y dla Zwierz¹t.
przejêcia gruntów w pasie drogi istniej¹cej
– Do tej pory zajmowaliœmy siê ludŸmi, tym razem postanowiliœmy powalczyæ tak¿e o poprawê losu bezpañskich
ulicy Geodezyjnej, która po³¹czy osiedla
czworonogów. I dziêki cudownej postawie bia³o³êczan nam siê to uda³o – nie kryje radoœci Artur Wielgo³aski.
mieszkaniowe po³o¿one wzd³u¿ niej z Tras¹
Piotr Basiñski - Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki
Toruñsk¹, tworz¹c alternatywne po³¹czenie
z pominiêciem ul. G³êbockiej.

Owocna zbiórka

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pragniemy z³o¿yæ Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia.
Niech œwi¹teczna radoœæ dzielona z bliskimi
nape³nia wszystkich wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹,
a nowy 2017 rok niech przyniesie energiê i motywacjê
w d¹¿eniu do realizacji wyznaczonych celów.
Zarz¹d i Rada Dzielnicy Bia³o³êka

Na koniec oddano g³os mieszkañcom.
Pierwsze zapytanie dotyczy³o ulicy Przydro¿nej.
Mieszkañcy zwrócili siê z proœb¹ o postawienie
przynajmniej znaku zakazu wjazdu na tê
ulicê dla samochodów ciê¿arowych, skoro
przez tyle lat nie mo¿na ulicy wyremontowaæ.
Ulica jest w strasznym stanie, a ciê¿kie
samochody dodatkowo j¹ rozje¿d¿aj¹.
Wiceburmistrz Jacek Poddêbniak odpowiedzia³, ¿e œrodki na budowê ulicy Przydro¿nej
w wysokoœci ponad 2 milionów z³ zosta³y
przyznane ju¿ w 2006 roku, pod warunkiem
jednak oddania przez mieszkañców fragmentów gruntu. Wobec braku porozumienia z
mieszkañcami, œrodki zosta³y zdjête.
Nastêpnie wyst¹pili mieszkañcy osiedli
domów jednorodzinnych z rejonu ulic Aluzyjnej
i Sprawnej, z proœb¹ o spowodowanie jak najszybszego zatwierdzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania dla Winnicy Pó³nocnej, co
uniemo¿liwi³oby deweloperom stawianie w
tych okolicach wysokich budynków. Plan, który zakazuje budowli powy¿ej 3 kondygnacji
jest ju¿ uchwalony, uwagi przyjête; chodzi
tylko o to, aby go zatwierdziæ. Jednak
sprawa stanê³a w martwym punkcie –
prawdopodobnie komuœ zale¿y na tym, aby
plan jak najd³u¿ej nie zosta³ zatwierdzony.
Radny Tumasz zauwa¿y³, ¿e jest to ten
sam plan, o który walczyli mieszkañcy
osiedla Winnica, procesuj¹c siê z firm¹ BARC,
planuj¹c¹ stawiaæ na Bia³o³êce wie¿owce, o
czym zreszt¹ wielokrotnie w gazecie pisaliœmy.
Zapytania mieszkañców by³y ci¹gle przerywane przez radnych PO uwagami, ¿e przewodnicz¹cy rady boi siê punktu sprawy ró¿ne, ¿e wzi¹³
sobie do pomocy radnego Korowaja (rzeczywiœcie usiad³ przy przewodnicz¹cym) i pytaniami,
na jakiej podstawie radny Korowaj udziela g³osu
mieszkañcom. W koñcu mieszkañcy siê zdenerwowali i powiedzieli: „Dajcie nam przedstawiæ
swoje sprawy, a potem mo¿ecie siê k³óciæ do nocy”.
Tak te¿ siê sta³o. O godz. 1.30 sesja
zosta³a przerwana i nie wiadomo kiedy
zostanie dokoñczona.
JK
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Dzieciê siê nam narodzi³o
dokoñczenie ze str. 1

Gdy nowo narodzone dzieciê by³o ch³opcem
pierworodnym, na rodzicach ci¹¿y³ specjalny
obowi¹zek. W Izraelu wszystkie pierworodne
istoty ¿ywe nale¿a³y do Boga Jahwe, inaczej
mówi¹c by³y poœwiêcone Bogu. Nale¿a³o wiêc
dziecko „wykupiæ” i przedstawiæ je w œwi¹tyni
w Jerozolimie. W tym celu w ci¹gu miesi¹ca
trzeba by³o ofiarowaæ na ca³opalenie parê synogarlic lub dwa go³êbie - co nie by³o bardzo
kosztowne, ale jednoczeœnie nale¿a³o wp³aciæ
piêæ syklów srebrnych, równowartoœæ dzisiejszych szeœciu dolarów – a to ju¿ dla ludzi ubogich by³o doœæ znacznym obci¹¿eniem. Jednak
¿adne ma³¿eñstwo ¿ydowskie nie oœmieli³oby
siê uchyliæ od tego nakazu.
Ewangelista £ukasz ukazuje nam Dzieciê,
najœwiêtsze spoœród wszystkich dzieci rodzaju
ludzkiego, „wykupione” przez rodziców we
wzruszaj¹cej scenie „ofiarowania w œwi¹tyni”,
gdzie natchnione g³osy starca Symeona i
prorokini Anny wyjawi³y Józefowi i Marii
proroctwo jego chwa³y i cierpienia.
Imiê
W pierwszych tygodniach ¿ycia dziecko
otrzymywa³o imiê. Wybór by³ bardzo wa¿ny.
Jak wszystkie ludy staro¿ytne, ¯ydzi przypisywali imieniu ogromn¹ moc. Wierzono, ¿e imiê
stanowi istotny element osobowoœci, ¿e wp³ywa
na charakter, nawet na przeznaczenie. Prawo
wyboru imienia dla syna przys³ugiwa³o g³owie
rodziny - ojcu. Mo¿na siê jednak domyœlaæ, ¿e
wybór bywa³ uzgodniony miêdzy rodzicami. Nazwiska, jako nazwy rodów, nie istnia³y u ¯ydów,
natomiast do imienia dodawano, jak to jest
jeszcze obecne u Arabów, dodatek wskazuj¹cy,
czyim ktoœ jest synem. Mówiono na przyk³ad:
Jan ben Zachariasz, Jonatan ben Channan
lub te¿ Jeszua (Jezus) ben Józef.
Niektóre imiona by³y w³aœciwie przydomkami,
przypominaj¹cymi okolicznoœci poczêcia lub
narodzin. Przyk³adowo Chrzciciel zosta³
nazwany Jochanan – Jan, by³ bowiem
„chciany od Boga”. Bywa³y równie¿ przydomki
mniej przyjemne. Znany jest przypadek matki,
która uniesiona gniewem, ¿e rodzi same
córki, czwart¹ z rzêdu nazwa³a Zaul¹, a ósm¹
Tamam, co mo¿na przet³umaczyæ jako
„nudna” i „mam tego dosyæ”. Czêsto trafia³y
siê te¿ imiona zwierz¹t: Rachel – to owca,
Debora – pszczo³a, Jona – go³¹bka, Akbor
– mysz. By³y te¿ inne: Tamar, co znaczy
palma, Elon – d¹b, Zejtan – drzewo oliwne.
Czêsto u¿ywano imion zaczerpniêtych z
Pisma Œwiêtego. Nadawano te¿ dzieciom imiona
Patriarchów i proroków, œwiêtych i bohaterów,
a wiêc wielu by³o Jakubów i Józefów, Eliaszów
i Danielów, Saulów i Dawidów, Szymonów i
Judów. Du¿o by³o imion teoforycznych, to
znaczy bêd¹cych przypomnieniem imienia
Bo¿ego, a raczej jednego z Jego imion. Do
takich nale¿a³o imiê Jezus – Jeszua, które
znaczy³o „Jah (czyli Jahwe) jest zbawieniem”.

Jako ¿e powszechnym jêzykiem cesarstwa by³
koine, czyli potoczny jêzyk grecki, ¿ydowskie
imiona ulega³y hellenizacji. I tak Tadeusz i
Mateusz s¹ w³aœnie takimi zniekszta³ceniami
greckimi imion hebrajskich. Mattaja – „dar
Jahwe” przeszed³ w Mattheosa, a nastêpnie
w Mateusza, podobnie jak Jeszua w Jezusa, a
Miriam, „kochana przez Jahwe” – w Mariê.
Wychowanie w rodzinie
Dziecko obrzezane (je¿eli by³o ch³opcem), nazwane, naznaczone piêtnem Boga,
pozostawa³o w pierwszych latach pod wy³¹czn¹ opiek¹ matki. Córki pozostawa³y pod
opiek¹ matek a¿ do zam¹¿pójœcia. Bra³y
udzia³ w zajêciach domowych, a w rodzinach wiejskich pomaga³y w pracach rolnych.
Inaczej by³o z synami, którzy po pierwszym
okresie ¿ycia przechodzili pod kuratelê ojca.
Ojcowie zajmowali siê synami, wdra¿aj¹c
ich do przysz³ego rzemios³a od najm³odszych
lat, aby wczeœnie zyskaæ w nich najpierw
uczniów, a póŸniej towarzyszy. I tak w przypowieœci o dwóch synach, Ewangelia mówi o
w³aœcicielu winnicy, który posy³a do niej obu
synów do pracy. Prawny opiekun Jezusa,
Józef, by³ cieœl¹. Przy nim Jezus nauczy³ siê z
pewnoœci¹ obróbki drewna. Mo¿liwe, ¿e umia³
wyrabiaæ drewniane jarzma na wo³y i p³ugi.
Ojcowie brali tak¿e na siebie trud w³aœciwego
wychowania. S¹dz¹c z tradycji rabinicznych,
¿ydowskie metody wychowawcze by³y znakomite. „Cz³owiek nigdy nie powinien czyniæ
¿adnej ró¿nicy miêdzy swymi dzieæmi”, „Nie
wolno przyrzekaæ dziecku, ¿e mu siê coœ da, i
nie dotrzymaæ obietnicy; w ten sposób bowiem
uczy siê je k³amstwa” – to tylko niektóre rady
pedagogiczne ¿ydowskich mêdrców.
Najwiêksz¹ wagê Izraelici przywi¹zywali do
wychowania moralnego, które by³o œciœle zwi¹zane z prawem religijnym. St¹d pierwszym
obowi¹zkiem ojca by³o zapoznaæ dzieci z
przykazaniami, co nie znaczy, ¿e nie troszczy³
siê on o wykszta³cenie dzieci. „Jeœli posiadasz
wiedzê – g³osi³a bardzo rozpowszechniona
sentencja – posiadasz wszystko. Jeœli nie
posiadasz wiedzy – nie masz nic”. Niektórzy
doktorzy prawa g³osili: „Lepiej, ¿eby zosta³a
zniszczona jedna œwi¹tynia ni¿ jedna szko³a”.
W czasach Jezusa istnia³y zatem szko³y
w Palestynie. By³a to „nowoœæ” wprowadzona
stosunkowo niedawno, licz¹ca zaledwie
oko³o stu lat. Pewien rabbi, przewodnicz¹cy
Sanhedrynu, brat królowej Judei, Aleksandry Salome, Symeon Ben Szetach otworzy³
w Jerozolimie pierwszy „dom ksiêgi” – bet
hasefer. Jego przyk³ad znalaz³ naœladowców i tak stopniowo zrodzi³o siê nauczanie
publiczne. Ok. roku 64, w trzydzieœci lat po
œmierci Chrystusa, arcykap³an Jozue ben
Gamala og³osi³ dekret, który mo¿na uznaæ
za pierwsze prawo szkolne. Nie brakowa³o
tam niczego: ani obowi¹zku na³o¿onego na
rodziców, aby posy³ali synów do szko³y, ani

kar dla uczniów roztargnionych, b¹dŸ zbyt
czêsto opuszczaj¹cych lekcje, ani utworzenia
nauczania „drugiego stopnia”.
Jezus nie korzysta³ wiêc chyba z tego systemu
nauczania, chocia¿ niewykluczone, ¿e rabbi
Gamala nada³ jedynie ostateczn¹ formê instytucjom, które istnia³y ju¿ wiele lat przed nim.
Szko³a podstawowa zwi¹zana by³a z
synagog¹, podobnie jak na Zachodzie w
œredniowieczu by³a ona zwi¹zana z koœcio³em parafialnym. Przyprowadzano do niej
piêcioletnie dzieci, i to zarówno ubogich, jak
i bogaczy. Nauczycielem by³ chazan, zakrystianin gminy religijnej. Urz¹d nauczycielski
ceniono wysoko – mawiano, ¿e nauczyciel
szkolny jest „wys³annikiem Przedwiecznego”.
Czego uczono w szkole? Przede wszystkim
Tory, œwiêtego Prawa Bo¿ego, ale równie¿
gramatyki, historii, geografii, których to
przedmiotów nauczano za pomoc¹ Biblii.
Prawdopodobnie to, ¿e ca³e nauczanie oparte
by³o wy³¹cznie na Piœmie œwiêtym, sk³oni³o
wielu rabbich do odmawiania dziewczêtom
prawa do nauki. Jeœli kobieta nie zajmowa³a
w religii oficjalnego miejsca, nie by³o sensu
uczyæ jej Prawa. S¹dz¹c jednak z przyk³adu
Marii, matki Jezusa, wiele dziewcz¹t ¿ydowskich zna³o Pismo równie dobrze, jak ich
bracia. Prawdopodobnie to ojcowie uczyli
Tory równie¿ swoje córki.
¯ycie dziecka to nie tylko nauka, ale i zabawa. Prorok Zachariasz ukazuje nam ulice
Jerozolimy, o¿ywione zabawami dzieci. Równie¿
Hiob napomyka, ¿e dziewczynki bawi³y siê z
m³odymi zwierzêtami, zaznaczaj¹c wszak¿e,
¿e „lewiatany”, czyli ma³e krokodyle, do tych
zabaw siê nie nadawa³y. Podczas wykopalisk
znaleziono zwierz¹tka z ceramiki, przede
wszystkim ptaki, przypominaj¹ce figurki
ptaków, w które – wed³ug apokryficznej
„Ewangelii o dzieciêctwie Zbawiciela” – ma³y
Jezus tchn¹³ ¿ycie. Znaleziono równie¿
grzechotki, ozdobne kule i koœci do gry.
Nastoletni Jezus w Œwi¹tyni
Traktat talmudyczny Pirke Awot, czyli „Pouczenia Ojców”, którego najwa¿niejsze czêœci
pochodz¹ z pewnoœci¹ z epoki przedchrzeœcijañskiej, w nastêpuj¹cy sposób okreœla³ poszczególne etapy rozwoju dziecka: „W pi¹tym roku
¿ycia musi ono rozpocz¹æ œwiête nauki, w
dziesi¹tym – oddaæ siê studiowaniu tradycji, w
trzynastym – musi znaæ ca³e Prawo Jahwe i stosowaæ jego przepisy w praktyce, w piêtnastym
- rozpocz¹æ pog³êbianie nabytych wiadomoœci”.
Z wyj¹tkiem zatem tych, którzy pragnêli
„pog³êbiaæ nabyte wiadomoœci” w szkole wy¿szego stopnia w Jerozolimie, m³odzi ¯ydzi
koñczyli naukê w trzynastym roku ¿ycia. W
tym wieku, na po³y jeszcze dziecinnym, wed³ug Prawa byli ju¿ pe³noletni. Odt¹d, tak jak
doroœli, byli zobowi¹zani trzy razy dziennie
odmawiaæ s³ynn¹ modlitwê Szema Israel,
poœciæ w okreœlone dni, zw³aszcza w wielkie

Œwiêto Pojednania, braæ udzia³ w tradycyjnych
pielgrzymkach do Jerozolimy, a po wejœciu do
œwi¹tyni, mieli prawo wstêpu na „dziedziniec
mê¿ów”. Jezus zrobi³ to wczeœniej.
Józef i Maria, jako pobo¿ni ¯ydzi, odwiedzali Œwi¹tyniê Jerozolimsk¹ co roku z okazji
Paschy, najwiêkszego œwiêta ¿ydowskiego.
Zabrali z sob¹ dwunastoletniego Jezusa. Ale
kiedy wracali ju¿ do Nazaretu, zorientowali
siê, ¿e nie ma go z nimi. Zawrócili wiêc i
szukali syna, gdzie tylko mogli. OdnaleŸli
go w koñcu dopiero trzeciego dnia. M³ody
Jezus rozmawia³ z rabinami, znawcami

Krzysztof Miszewski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

S³awomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek

przypomnia³ Józefowi i Marii, ¿e jest synem
Boga, a jego domem jest nie ten w Nazarecie,
lecz œwi¹tynia i Niebo.
Ewangelista £ukasz dodaje od siebie, ¿e
Józef i Maria nie zrozumieli Jezusa. Traktowali
go jak zwyk³e dziecko, które zachowa³o
siê niegrzecznie. W rzeczywistoœci jednak
Jezus nie buntowa³ siê przeciwko rodzicom,
lecz by³ pos³uszny woli Ojca. Pos³usznie te¿
wróci³ z Józefem i Mari¹ do swego ziemskiego domu, gdzie „wzrasta³ w m¹droœci,
w latach i w ³asce u Boga i u ludzi”.
Joanna Kiwilszo

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
Jezus malusieñki, le¿y wœród stajenki,
P³acze z zimna, nie da³a Mu Matusia sukienki.
Bo uboga by³a, r¹bek z g³owy zdjê³a,
W który dzieciê uwin¹wszy, siankiem Je okry³a…
Tajemnice Adwentu, tajemnice Bo¿ego Narodzenia – prze¿ywamy je
w szczególnej relacji z Maryj¹, Matk¹ Oczekiwanego, Matk¹ Narodzonego.
Ona – przez sw¹ pokorê, przez mi³oœæ i wiarê sta³a siê bram¹ Wcielenia.
Jej Osoba, dusza i serce sta³y siê pierwszym ziemskim domem Bo¿ej Dzieciny.
Niejako od stóp ¿³óbka wchodzimy w kolejny rok ¿ycia - rok, który przyniesie
nam dwa wielkie wydarzenia maryjne: 100-lecie objawieñ Fatimskich i
rozpoczêcie peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej Diecezji.
Radoœæ, z jak¹ witamy wigilijn¹ gwiazdê, z jak¹ zasiadamy do wspólnego
sto³u, któr¹ dzielimy siê z najbli¿szymi – niech pozostanie z nami na
ka¿dy dzieñ roku i przenika nasze domy, miejsca nauki i pracy, ka¿d¹
relacjê, któr¹ budujemy z innymi. Niech Maryja przeprowadza nas przez nie
z czu³oœci¹ i wra¿liwoœci¹, jakie tylko Jej serce mo¿e w nas wzbudziæ.
Na czas Bo¿ego Narodzenia Anno Domini 2016 Wszystkim
Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej”z serca b³ogos³awiê

Miko³ajkowe atrakcje

wadzone przez nauczycielki Szko³y Podstawowej nr 73, Marzenê Mroziñsk¹ i Joannê
Filipiuk. Za wziêcie udzia³u w aktywnoœciach
upominki wrêcza³ sam œwiêty Miko³aj.
Œwi¹teczny nastrój podkreœla³a wystawa
ozdób œwi¹tecznych - prace najzdolniejszych
uczniów Szko³y Podstawowej nr 73 zawis³y
na choinkach w strefie wydarzenia.
Zwieñczeniem tego niezwyk³ego dnia
by³a uroczysta iluminacja choinki przed
wejœciem do Galerii. W blasku zimnych ogni,
w asyœcie piêknej Œnie¿ynki, laureat quizu
œwi¹tecznego – naciskaj¹c magiczny przycisk – sprawi³, ¿e klienci Galerii Wileñskiej
od tego dnia mog¹ cieszyæ siê widokiem
piêknie rozœwietlonego drzewka.
JK

Konkursy, rozgrywki szachowe, ozdabianie bombek, no i zdjêcie ze Œw. Miko³ajem - to tylko niektóre z atrakcji, jakie czeka³y na dzieci w Galerii Wileñskiej 3
grudnia z okazji Miko³ajek. Zwieñczeniem zabawy by³a iluminacja choinki.
W sobotê 3 grudnia, na terenie Galerii œniegowe krêgle i quiz wiedzy o tradycjach
Wileñskiej odby³a siê impreza œwi¹teczna z œwi¹tecznych.
okazji Miko³ajek. Wszystkie dzieci mog³y
Ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie: w k¹ciku gier
zrobiæ sobie zdjêcie ze Œw. Miko³ajem, wzi¹æ fani planszówek grali m.in. w popularne
udzia³ w œwi¹tecznych animacjach, w³asno- „Dobble”, „Wyœcig ¯ó³wi” czy „5 sekund”.
rêcznie przygotowaæ prezenty dla bliskich Pojawi³y siê gry z naszego dzieciñstwa: pañstwoczy wykazaæ siê podczas konkursów.
miasto, statki, gry karciane, a tak¿e gry
Kreatywne warsztaty poprowadzi³o zwi¹zane z kultur¹ i tradycj¹. Po godzinie
Stowarzyszenie Q Zmianom oraz kadra 13 rozpoczê³y siê rozgrywki w szachy prozaprzyjaŸnionej z Galeri¹ Wileñsk¹ Szko³y
Podstawowej nr 73 im. króla Stefana
Batorego. Dzieci mia³y okazjê dekorowaæ
pierniki, ozdabiaæ bombki choinkowe,
tworzyæ œwi¹teczne upominki dla najbli¿szych, w³asnorêcznie wykonaæ œwieczniki
Byæ wiecznie m³odym, æwiczyæ cia³o i umys³, a je¿eli trzeba bêdzie iœæ do
lub udekorowaæ œwieczki. By³y te¿ po- trumny – to z iphonem 7 Plus. Wobec panuj¹cego obecnie kultu m³odoœci
szukiwania renifera, malowanie buziek, najnowsza premiera na scenie BOK-u jest niezwykle aktualna.
¯yjemy w epoce kultu m³odoœci, pod presj¹ utrzymywania siê w dobrej formie i dbania o cia³o.
Ka¿dy za wszelk¹ cenê próbuje zatrzymaæ czas. Dlatego najnowsz¹ premierê, która odby³a siê 9
grudnia 2016 r. w Bia³o³êckim Domu Kultury mo¿na potraktowaæ jako g³os w dyskusji na bardzo
aktualny temat. Chodzi o spektakl Teatru Dzia³añ Twórczych pt. „Niewinni” opowiadaj¹cy o
dziwnej szkole, w której zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie s¹ m³odzi, a jedynym
celem prowadzonych w niej zajêæ jest zachowanie wiecznej m³odoœci. „Niewinni” to realizacja
autorskiego projektu Piotra Trojana, zwyciêzcy organizowanego przez Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
konkursu „Studenckie inspiracje. Konkurs na re¿yseriê spektaklu z Teatrem Dzia³añ Twórczych”.
– Staroœæ jest piêkna? Staroœæ jest stara, brzydka i szara. Ju¿ jako dziecko siê jej ba³em.
Staroœci i œmierci, chcia³em znaleŸæ metodê na ¿ycie wieczne - mówi re¿yser.
Piotr Trojan nie jest w swoich pragnieniach specjalnie odkrywczy. Od wieków ludzkoœæ
stara³a siê znaleŸæ eliksir wiecznej m³odoœci, ¿e wspomnê tu tylko niejakiego Fausta czy
Doriana Graya. To jednak w naszej epoce kult m³odoœci sta³ siê po prostu nagminny. Ludzie
nie potrafi¹ zaakceptowaæ procesu starzenia i œmierci. Ich usi³owania zatrzymania czasu
przybieraj¹ niekiedy absurdalne formy. To w³aœnie stara³ siê pokazaæ Piotr Trojan i uda³o mu
siê przedstawiæ problem w nowatorskiej formie, z du¿ym poczuciem inteligentnego humoru.
Wymyœlona przez niego szko³a wiecznej m³odoœci ma du¿e powodzenie. Zajêcia prowadz¹ atrakcyjni
nauczyciele, liczy siê piêkne cia³o, energia, witalnoœæ, brak miejsca na zw¹tpienie i têsknotê za choæby
wyimaginowanym przyjacielem. Œmieræ nie istnieje – do trumny trzeba zabraæ iphona, ¿eby mo¿na by³o
zawsze z niej wyjœæ. Dobór pedagogów i uczniów, a tak¿e fakt, ¿e nikt nie jest w stanie ukoñczyæ tej szko³y,
pozostaje tajemnic¹ Pani Dyrektor. Do czasu, a¿ dopada j¹ naturalne i nieodwracalne nagromadzenie siê
uszkodzeñ wewn¹trzkomórkowych, przerastaj¹ce zdolnoœci organizmu do samo-naprawy, czyli staroœæ.
Piotr Trojan to aktor i re¿yser, absolwent Wydzia³u Aktorskiego PWSFTviT w £odzi. Na
swoim koncie ma wiele ról na deskach teatru, a tak¿e w polskich filmach i serialach. Autor
g³oœnej sztuki „Grindr” wystawianej w TR Warszawa.
Teatr Dzia³añ Twórczych jest jednym z zespo³ów Bia³o³êckiego Zag³êbia Teatralnego, którego regularne premiery wspó³tworz¹ repertuar Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury i ciesz¹ siê wiern¹ i liczn¹ widowni¹. To zgrany zespó³ m³odych, utalentowanych ludzi, który w sezonie 2014/2015 obchodzi³ jubileusz
10-lecia. W dorobku maj¹ ju¿ 16 premier i kilka festiwalowych nagród. Jako g³ówny laureat Festiwalu
Teatrów M³odzie¿owych organizowanego przez Teatr Polski w Warszawie ze spektaklem „Fredraszki”
prezentowa³ siê na deskach Teatru Polskiego w ramach Gali Fina³owej konkursu fredrowskiego.
Obsada: Adrian Boguski, Paula Brzeziñska, Czarek Chrzanowski, Ma³gorzata G¹ska, Wiktor £upij, Marcin
Pasierbski, Dorota Pokrowska. Spektakle: 16.12 godz. 20:00; 18.12 godz. 18:00, BOK, Van Gogha 1.
Joanna Kiwilszo

Rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem.
Szczêœliwego Nowego Roku 2017
nios¹cego nadziejê, optymizm i radoœæ
¿ycz¹

Pisma Œwiêtego. „Wszyscy, którzy go s³uchali
– pisze ewangelista £ukasz – byli zdumieni
bystroœci¹ jego umys³u i odpowiedziami”.
Widok Jezusa rozprawiaj¹cego z rabinami móg³ Józefa i Mariê nape³niæ dum¹,
ale z drugiej strony znikniêcie syna musia³o byæ dla nich straszne. Tê traumê s³ychaæ
w pytaniu Marii: „Dziecko, dlaczego nam
to zrobi³eœ? Twój ojciec i ja, pe³ni bólu, szukaliœmy ciebie”. OdpowiedŸ Jezusa nie by³a
dla matki przyjemna: „Dlaczego mnie szukaliœcie. Czy nie wiedzieliœcie, ¿e muszê byæ
w tym, co jest Ojca mego?” M³ody Jezus

Niewinni

„Liderzy” i „leserzy”
dokoñczenie ze str. 1

dostêpnych w BIP materia³ów dokonana zosta³a
analiza iloœciowa i jakoœciowa sk³adanych w tej
kadencji interpelacji. Jej wyniki pozwalaj¹ w
du¿ym stopniu zweryfikowaæ faktyczny poziom
zainteresowania radnych dzielnic¹ i losem jej
mieszkañców.
Interpelacje praskich radnych –
analiza iloœciowa
W okresie dwóch lat funkcjonowania obecnej
rady z³o¿onych zosta³o 878 interpelacji radnych
(dane z BIP wg stanu na 11 grudnia 2016 r.).
Œrednio na ka¿dego radnego przypada wiêc ok.
38 interpelacji – miesiêcznie nieco ponad 1,5 interpelacji. Na tym poziomie wygl¹da to nawet
przyzwoicie. Jak siê jednak okazuje, prawie 73
proc. wszystkich interpelacji (dok³adnie 640) jest
dzie³em 5 radnych. Pozosta³a osiemnastka napisa³a raptem 238 interpelacji (œrednio na radnego
ok. 13 interpelacji, w ujêciu miesiêcznym daje to
ok. 0,5 interpelacji na przedstawiciela mieszkañców). Nie jest to wynik, którym radni mog¹ siê
specjalnie chwaliæ przed wyborcami. Stawia te¿
pod znakiem zapytania sens reprezentowania
przez takie osoby mieszkañców dzielnicy w ciele
przedstawicielskim, jakim jest rada dzielnicy.
ZejdŸmy na poziom konkretnych nazwisk –
trójka radnych: Marcin D¹browski i Hanna Jarzêbska (oboje z PO) oraz Adriana Jara (lokalny komitet) wg informacji z BIP nie z³o¿yli w tej
kadencji ani jednej (!) interpelacji. Œladow¹ aktywnoœæ prezentuj¹ równie¿ radne Katarzyna
Urbañska (PO) – jedna interpelacja oraz Magdalena Guga³a (radna niezale¿na) – dwie interpelacje. W 2016 r. nieco uaktywni³a siê wieloletnia radna PiS, Edyta Sosnowska (5 interpelacji,
wszystkie z³o¿one w³aœnie w tym roku), z kolei
od ponad 1,5 roku nieaktywna na tym polu jest
inna wieloletnia radna, tym razem PO, El¿bieta
Kowalska-Kobus (7 interpelacji, ostatnia z marca 2015 r.). Podobnym wynikiem legitymuje siê
jedna z najbardziej majêtnych radnych Pragi
Pó³noc, bior¹c pod uwagê dane z oœwiadczeñ
maj¹tkowych, Katarzyna Jasiñska z PiS – 7
interpelacji (ostatnia sprzed ponad 4 miesiêcy).

Niewiele wiêcej interpelacji napisali odpowiednio
Ryszard Kêdzierski – 8 interpelacji, Teresa
Mioduszewska – 9 interpelacji, Sebastian
Kêdzierski (syn Ryszarda) – 11 interpelacji,
Wojciech Nastula – 12 interpelacji (ostatnia z
marca 2015 r.) – ca³a czwórka z PiS, Patrycja Sondij
z PO – 18 interpelacji, Gra¿yna Szymañczuk z
PiS – 21 interpelacji (obie panie ostatni raz napisa³y interpelacjê w lipcu br.), a tak¿e Barbara
Kwaœniewska z PO – 23 interpelacje (ostatnia
ze stycznia br.), Kamil Ciepieñko (komitet lokalny)
– 29 interpelacji (ostatnia z sierpnia br.) oraz
Robert Kazanecki z PiS – 36 interpelacji.
Powy¿ej wspominanej „œredniej” 38 interpelacji przypadaj¹cych na radnego znajduje
siê Jacek Wachowicz (komitet lokalny) –
49 interpelacji, a tak¿e pi¹tka liderów – Piotr
Pietruszyñski z PO – 90 interpelacji, Ireneusz
Tondera z SLD – 91 interpelacji, Marek
Bielecki (od ostatniej sesji radny niezale¿ny,
wczeœniej PiS) – 138 interpelacji, Ma³gorzata
Markowska (pocz¹tkowo komitet lokalny,
od roku radna niezale¿na) – 139 interpelacji
oraz Mariusz Borowski z SLD – 182 interpelacje.
Interpelacje praskich radnych –
analiza jakoœciowa
O co pytaj¹ nasi radni? Tematyka interpelacji
jest przeró¿na. Nie sposób omówiæ w krótkim
artykule szczegó³owo treœci wszystkich interpelacji oraz odpowiedzi udzielonych na nie przez
zarz¹d dzielnicy, czy ró¿ne miejskie urzêdy.
Sama analiza s³ów kluczowych potwierdza, ¿e
podobnie jak w przypadku mieszkañców, aktywni
radni interesuj¹ siê popraw¹ przestrzeni publicznej,
w tym nasadzeniami zieleni, oœwietleniem niedostêpnych rejonów dzielnicy, a tak¿e polityk¹
mieszkaniow¹ (reprywatyzacja, doposa¿enie
budynków komunalnych w centralne ogrzewanie
i ciep³¹ wodê, dzia³ania TBS). Nieodzownym tematem ró¿nych zapytañ jest równie¿ aktywnoœæ
inwestycyjna dzielnicy, miasta czy inwestorów
prywatnych. Sporo zapytañ dotyczy tematyki
nielegalnych reklam, dzia³alnoœci ZGN, w tym
wydawania przezeñ œrodków publicznych na
rozmaite remonty, organizacji ruchu ko³owego

w dzielnicy czy rozwoju sieci dróg rowerowych
oraz stacji roweru publicznego Veturilo.
Wszystkich mieszkañców dzielnicy, ale
równie¿ radnych zachêcamy do œledzenia
interpelacji zamieszczanych w Biuletynie
Informacji Publicznej. Mieszkañcy mog¹ w
ten sposób sprawdziæ obszary zainteresowañ
radnych, na których g³osowali. To pomo¿e im
w podejmowaniu decyzji za 2 lata. Z kolei
radni mog¹ dziêki takiej lekturze dowiedzieæ
siê, ¿e nie ma sensu sk³adaæ interpelacji w
sprawach, na które tydzieñ wczeœniej inny
radny uzyska³ ju¿ stosowne odpowiedzi…
¯yczymy owocnej lektury.
ICM

Borowski (SLD). Do uszczuplonego tym
XXXVIII i XXXIX sesjea Rady Dzielnicy Praga
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Pomnik i skargi
Po formalnym dokoñczeniu przerwanej sesji XXVIII, kolejn¹ rozpoczêto od wprowadzenia punktu dotycz¹cego pomnika upamiêtniaj¹cego rzeŸ Pragi. Stanowisko w tej
sprawie podjêto jednog³oœnie. Jest ono rodzajem apelu do prezydent Hanny GronkiewiczWaltz, potwierdzaj¹cego koniecznoœæ budowy pomnika rzezi Pragi. Mia³by on stan¹æ
na placu Wileñskim, w miejscu przygotowanym wczeœniej dla „czterech œpi¹cych”.
Radny Marek Bielecki poinformowa³, wzros³a do trzech osób. Zmiany osobowe
¿e zrezygnowa³ z uczestnictwa w klubie PiS nast¹pi³y tak¿e w komisjach: Adriana Jara
i bêdzie dzia³a³ jako radny niezale¿ny. (Kocham Pragê) zrezygnowa³a z uczestnictwa
Tym samym liczba niezale¿nych radnych w komisji rewizyjnej, podobnie Mariusz

Zdrowych,
spokojnych Œwi¹t
i szczêœliwego
Nowego Roku
¿ycz¹
Ireneusz Tondera
Mariusz Borowski
radni Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

sposobem sk³adu komisji do³¹czy³ Kamil
Ciepieñko (Kocham Pragê).
Przebieg sesji zdominowa³o jednak rozpatrywanie skarg: na dzia³ania Zarz¹du
Gospodarowania Nieruchomoœciami, Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej oraz dyrektor Biblioteki im.
ks. Twardowskiego. O ile dwie pierwsze skargi
zgodnie z rekomendacj¹ komisji rewizyjnej
uznano za niezasadne, sprawy przybra³y zgo³a
nieoczekiwany obrót przy dwóch skargach dotycz¹cych funkcjonowania biblioteki. Pierwsza
dotyczy³a likwidacji biblioteki przy ul. Kijowskiej;
druga, wniesiona przez zwi¹zkowców z Solidarnoœci
– praw pracowniczych. Próba przeg³osowania
uchwa³y w sprawie biblioteki przy Kijowskiej w
brzmieniu zgodnym z rekomendacj¹ komisji
rewizyjnej skoñczy³a siê niepowodzeniem, mimo
apeli wiceprzewodnicz¹cego rady Jacka Wachowicza. Po reasumpcji g³osowania okaza³o siê,
¿e „za” by³o 9 osób, ale „przeciw” 10, przy
jednym g³osie wstrzymuj¹cym. Sw¹ rzeczywist¹
niezale¿noœæ w tym g³osowaniu pokaza³ Marek
Bielecki, który wystêpuj¹c z klubu PiS sta³ siê
jêzyczkiem u wagi podczas wszystkich g³osowañ
(zrównaniu uleg³a iloœæ g³osów koalicji rz¹dz¹cej
i opozycji). D³uga dyskusja z udzia³em zwi¹zkowców na temat specyfiki pracy bibliotekarza
pokaza³a brak mo¿liwoœci porozumienia siê z
dyrekcj¹, za któr¹ jednak murem zdaje siê
staæ zarz¹d dzielnicy, nie bacz¹c na wszelkie
w¹tpliwoœci w tej sprawie. Debatê zakoñczy³a
próba g³osowania uchwa³y. Radny Bielecki
przedstawi³ propozycjê uzasadnienia do
przygotowanej przez opozycjê treœci uchwa³y, i
ten projekt jako najdalej id¹cy g³osowano jako
pierwszy. Z sukcesem. Nawet radni koalicji mieli
widoczne w¹tpliwoœci, bowiem skargê uznano
za zasadn¹ 11 g³osami, przy zaledwie trzech
przeciw i trzech wstrzymuj¹cych siê.
W ramach sprawozdania z prac zarz¹du
burmistrz Wojciech Zab³ocki poinformowa³,
¿e prokuratura podzieli³a w¹tpliwoœci
dzielnicy w sprawie legalnoœci nabycia praw
do kamienicy przy £ochowskiej 38 przez
kuratora ostatniego w³aœciciela, jak siê
okaza³o, zmar³ego w 1940 roku. Dzielnica
wiêc tej nieruchomoœci nie straci. Ta
informacja wywo³a³a aplauz sali.
Kr.
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NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
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
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
ODBIERAM zu¿yty sprzêt AGD,
z³om, makulaturê. Sprz¹tanie
piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.
Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
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
789-090-573
WYNAJMÊ
KOBIETA szuka wspó³lokatorki
(mo¿e byæ pal¹ca) do wspólnego
zamieszkania na Stegnach.
Niedrogo, tel. 664-488-933

Z wizyt¹ w Galerii Pó³nocnej
dokoñczenie ze str. 1

Co ciekawe, bêdzie to jeden z najbardziej ekologicznych i energooszczêdnych
budynków w swojej klasie w Polsce.
- Galeria Pó³nocna bêdzie funkcjonowaæ
zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi certyfikacji œrodowiskowej LEED (Leadership in

Energy and Environmental Design). - mówi
dyrektor CH Galeria Pó³nocna, Agnieszka
Nowak. - Amerykañski system certyfikacji
budynków wymaga od inwestora zastosowania
eko-rozwi¹zañ nie tylko po uruchomieniu
obiektu, ale tak¿e w fazie jego projektowania czy budowy. Muszê siê pochwaliæ, ¿e

ju¿ w marcu 2015 uzyskaliœmy tzw. z³oty
certyfikat LEED. Zadbaliœmy o to, by tak
potê¿ny obiekt, jakim jest wielkopowierzchniowa galeria handlowa, nie wp³ywa³ negatywnie na ekosystem okolicy. Zastosowaliœmy m.in. systemy ograniczaj¹ce zu¿ycie
energii czy oszczêdzaj¹ce wodê pitn¹.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031,
ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postêpowania administracyjnego
(DZ. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445, ze zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 j.t.),

ZAWIADAMIAM,
o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony 7 paŸdziernika 2016 roku, przez Zastêpcê
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka, dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej w dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy polegaj¹cej na budowie drogi gminnej projektowanej ulicy Talarowej,
na odcinku od ul. Œwiatowida do koñca dzia³ki ew. nr 49/4 z obrêbu 4-03-06, obejmuj¹cej:
- budowê jezdni i chodnika, zjazdu, oœwietlenia, odwodnienia, przebudowê sygnalizacji
œwietlnej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek z obrêbu 4-03-06, oznaczonych
w ewidencji gruntów nr:
49/4,
46/9 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 46/7),
46/11 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 46/8),
50/5 (dzia³ka do wydzielenia z dotychczasowej dz.nr 50/2).
W ramach przedmiotowej inwestycji istnieje:
- obowi¹zek przebudowy innych dróg publicznych, tj. ulicy Œwiatowida poprzez budowê
chodników, skrzy¿owania ulicy Œwiatowida z ulic¹ Talarow¹ (projektowan¹), przebudowê
oœwietlenia i sygnalizacji œwietlnej oznakowania poziomego i pionowego, przejœcia dla pieszych,
na terenie dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 51/5, 51/7, 66/1 z obrêbu 4-03-06,
na terenie dzia³ek nr 73, 76 z obrêbu 4-03-21 oraz na terenie dzia³ek nr 2/3, 2/4 z obrêbu 4-03-22.
Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie
Dzielnicy Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, tel.: 22 51 03 193, pokój nr 404c, w godzinach pracy Urzêdu, do czasu wydania decyzji.

Klockownia - super miejsce!
W Warszawie przyby³o nowe miejsce rekreacji i zabawy. 3 grudnia w Galerii
Renova na Targówku przy ul. Rembieliñskiej 20 otwarta zosta³a „Klockownia”
– wyj¹tkowy plac zabaw, a jednoczeœnie królestwo klocków dla dzieci w
ró¿nym wieku. To doskona³e miejsce do nauki i rekreacji dla ca³ej rodziny.
Na podzielonej na ró¿ne strefy po- niebieskie klocki architektoniczne Imagination
wierzchni 300 m2 zgromadzono ponad 100 Playground nie maj¹ po³¹czeñ, tak jak klocki
tysiêcy ró¿nych klocków, dostosowanych Lego, dziecko musi siê trochê natrudziæ, ¿eby
do ka¿dej grupy wiekowej. W pierwszej u³o¿yæ z nich konstrukcjê. Du¿e rozmiary tych
strefie, zwanej „Ma³e paluszki”, na maluchy klocków wymuszaj¹ zabawê zespo³ow¹. ¯eby
od 9. miesi¹ca ¿ycia czekaj¹ miêdzy in- u³o¿yæ takie bloki dzieci musz¹ wspó³pracowaæ
nymi JollyHeap (Zabawka Roku 2016 w z innymi dzieæmi lub z rodzicami.
kategorii zabawka przedszkolna) – miêkDu¿o atrakcji czeka na dzieci równie¿ w
kie i lekkie klocki, ³atwo ³¹cz¹ce siê ze sob¹, trzeciej strefie, zwanej „Hocki-klocki”: poczyponiewa¿ maj¹ w œrodku magnesy. W tej naj¹c od klocków konstrukcyjnych K’nex czy
strefie jest te¿ zawieszona na œcianie tablica Geomag poprzez Lego, Kubix i Cliks. Mo¿na
do klocków Lego i Duplo, na której mo¿na tu na przyk³ad zbudowaæ pojazd, który póŸuk³adaæ klockowe obrazy na stoj¹co.
niej bêdzie zje¿d¿a³ po oddzielaj¹cej obie
Nastêpna strefa, nazwana „Na cztery rêce” strefy zje¿d¿alni. Jest jeszcze strefa „Majster
przeznaczona jest dla ma³ych budowniczych w akcji”, gdzie na przysz³ych konstruktorów
od czwartego roku ¿ycia. Znajduj¹ce siê tu czekaj¹ du¿e klocki konstrukcyjne Marioinex

, a tak¿e strefa „Demolka”, w której mo¿na
budowaæ i burzyæ bez obaw, bo klocki s¹ z
miêkkiej ekologicznej skóry.
- Najwiêksz¹ zalet¹ wszystkich klocków
jest brak gotowego scenariusza zabawy,
dziêki czemu dzieci mog¹ tworzyæ swobodne konstrukcje – mówi dr Ma³gorzata
Turczyk, pedagog i dyrektor programowa
projektu. – Sprzyja to rozwojowi kreatywnoœci, wyobraŸni oraz umiejêtnoœci nieschematycznego myœlenia.
Dzieci w Klockowni nigdy siê nie nudz¹,
poniewa¿ klocki daj¹ nieograniczone mo¿liwoœci
zabawy. Ma³o rozbudowana strefa siedz¹ca
sprzyja tak¿e zaktywizowaniu rodziców,
którzy dziêki wspólnej zabawie lepiej poznaj¹
potrzeby i zainteresowania swoich pociech.
- Pomys³ na Klockowniê zrodzi³ siê z naszych w³asnych doœwiadczeñ jako rodziców,
ca³kowicie przekonanych, ¿e metoda nauki
przez zabawê jest najskuteczniejszym
sposobem na rozwijanie potencja³u dzieci. –
wyjaœnia Ma³gorzata Wieczerzak, pomys³odawczyni i w³aœcicielka Klockowni. – Szukaliœmy

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

Podsumowanie roku
Proszê Szanownych Pañstwa Jak siê robi
anarchiê? Ano, np. na chodniku ul. Nowogrodzkiej, lubi¹cy wypiæ, postawi¹ flaszkê. Ludzi
trzeŸwych i rozs¹dnych odepchn¹ i oskar¿¹ za
napaœæ. Flaszka w Polsce to symbol. Natychmiast
powstanie Komitet Obroñców Flaszki, a wokó³
niej obroñcy podrobi¹ gest ¿o³nierzy niez³omnych i zapal¹ spirytus w przezroczystych kieliszkach. Trochê z niewykszta³cenia, ale jak¿e z
Wajdy. Sytuacja zaczyna pachnieæ mamon¹.
Koœció³ po cichu, po k¹tach zawsze by³ blisko

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

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-17
wejœcie od podwórka
Mamy m.in. specjalne systemy odzyskiwania deszczówki.
Mieszkañcy obawiaj¹ siê, ¿e wraz z otwarciem
Galerii znacznie wzroœnie ruch w tym rejonie i
na ulicy Œwiatowida bêd¹ tworzyæ siê korki.
- Zmodernizowaliœmy ulicê Œwiatowida
i ca³y uk³ad drogowy wokó³ centrum. Na
odcinku od ul. Modliñskiej do ul. Trakt Nadwiœlañski zosta³a ona poszerzona w celu
uzyskania czteropasmowej jezdni. Wybudujemy tak¿e dwie nowe drogi dojazdowe –
po po³udniowej i wschodniej stronie Galerii,
aby zapewniæ jak najbardziej komfortow¹
organizacjê ruchu przy obiekcie – uspokaja
dyrektor Agnieszka Nowak.
Przebudowane zostan¹ tak¿e: trasa piesza,
zatoka autobusowa oraz urz¹dzenia oœwietleniowe. Inwestor Galerii zadba³ równie¿ o
rowerzystów. Po po³udniowej stronie ulicy
Œwiatowida powstanie œcie¿ka rowerowa.
Zaplanowana jest tak¿e zatoka postojowa
dla taksówek oraz sygnalizacja œwietlna.
Obecnie ponad 75% powierzchni Galerii
Pó³nocnej jest ju¿ wynajête. Do grona
najemców do³¹czy³y m.in. pierwszy w Warszawie koncept Forever 21, marki grupy
LPP (Reserved, House, Mohito, Cropp Town
i Sinsay) czy Vistula Group, Dunkin’ Donuts,
Zushi Sushi, KFC, Burger King, TK Maxx,
Orsay, salony Samsung i iSpot, najwiêkszy na
Bia³o³êce klub Calypso Fitness, przychodnia
Enel-Med, Home & You oraz szereg punktów
us³ugowych.
Dodatkow¹ atrakcj¹ Galerii Pó³nocnej
bêdzie, a w³aœciwie ju¿ jest, umieszczona w
centralnej czêœci obiektu, niezwyk³a rzeŸba, najwiêksza konstrukcja tego typu na
œwiecie, autorstwa Oskara Ziêty, artysty,
którego prace znajduj¹ siê m.in. w Centre
Pompidou w Pary¿u. Sam monta¿ licz¹cej
ponad 22 metry struktury, wykonanej z
delikatnej wenecjañskiej stali nierdzewnej,

takiej zabawy, która po pierwsze dawa³aby
dzieciom radoœæ i mo¿liwoœæ wyszalenia siê,
a z drugiej strony, wnosi³aby jakieœ umiejêtnoœci. Ponadto bardzo istotnym elementem
jest wspólna zabawa z rodzicami. Postanowiliœmy stworzyæ takie miejsce, gdzie
wszystkie te aspekty bêd¹ siê doskonale
³¹czyæ. Dziêki temu powsta³ unikalny w
skali kraju projekt dla ca³ych rodzin.
Klockownia to nie tylko dobra zabawa,
ale te¿ edukacja. Od kolejnego semestru
organizatorzy projektu planuj¹ stworzyæ
ofertê warsztatow¹ dla szkó³ i przedszkoli,
w której znajd¹ siê m.in. kreatywne
zajêcia z matematyki, architektury, jêzyka
angielskiego, fizyki, a nawet chemii.
- Jeœli chcemy wychowaæ szczêœliwe dzieci,
to musimy siê z nimi zapoznaæ, dowiedzieæ
siê, co tak naprawdê je uszczêœliwia – mówi
Ma³gorzata Wieczerzak. – ¯eby to zrobiæ,
musimy im towarzyszyæ w zabawie.
I po to w³aœnie jest Klockownia, super
miejsce na Targówku.
Joanna Kiwilszo

flaszki, a ksiê¿a i biskupi te¿ lubi¹ wypiæ, aliœci
stan¹ siê duszpasterzami obroñców flaszki.
Umi³owani we flaszce, odprawi¹ msze, okadzaj¹ flaszkê, zbior¹ datki na flaszki nienape³nione i na dom samotnych flaszek.Tam ka¿dy,
lubi¹cy wypiæ, bêdzie móg³ popatrzeæ na flaszkê i dostanie jedynie kropelkê z jej tajemnicy
bez chlebka. Skoro mamy przybytek, ka¿dy
mo¿e dost¹piæ w³aœciwego dla mi³oœników flaszki
delirium, oczywiœcie za ukochane ... darmo.
Za darmo bêdzie te¿ talon na drug¹ i kolejn¹ flaszkê. Wraz z jawnie powiêkszaj¹cym
siê t³umem obroñców i wyznawców flaszki,
pojawiaj¹ siê media i kandydaci do Sejmu,
Senatu, samorz¹dów. Powstanie radio i flaszka
TV. ....... i tu nale¿y skoñczyæ scenariusz!
Ludzie, czy zostaliœcie krajem europejskiego
menelstwa i ob³udy? Zobaczcie jak niewiele
trzeba, aby wywróciæ ³ad. Wystarczy kilku kelnerów, partyjne ³ajno, ruskie s³u¿by i flaszka…

musia³ odbyæ siê przez dach, ze wzglêdu
na spektakularne rozmiary dzie³a.
RzeŸbê zobaczymy za kilka miesiêcy, bowiem
otwarcie Galerii Pó³nocnej przewidziane jest w
trzecim kwartale 2017 roku. Jednak ju¿ teraz
Galeria bierze czynny udzia³ w ¿yciu dzielnicy:
- Anga¿ujemy siê w ró¿nego rodzaju dzia³ania, m.in. byliœmy partnerem akcji Bieg
przez Most. Cieszymy siê tak¿e, ¿e uda³o nam
siê pomóc w przeprowadzce podopiecznych
domu samotnej matki do nowych mieszkañ
– mówi dyr. Agnieszka Nowak.
Wydaje siê, ¿e Galeria Pó³nocna ma
szansê staæ siê jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc nie tylko dla mieszkañców
Bia³o³êki, ale i innych dzielnic Warszawy.
Joanna Kiwilszo

Nie ¿yczê Pañstwu Weso³ych Œwi¹t, to teraŸniejszy absurd. ¯yczê Wam uczciwoœci i m¹droœci.
Nie k³amcie OjczyŸnie, nie k³amcie w oczy
rodzinie i dzieciom, nie k³amcie sobie przed lustrem.
Nie dajcie siê okradaæ i obra¿aæ za flaszkê.
D³ugi wstêp wybaczcie, proszê, aliœci kraj
nasz domaga siê prawdy.
Nasz¹ ostoj¹, wzorem bezpieczeñstwa i zasad
s¹ przepisy weterynarii zakaŸnej. Dlatego o nich
wspominam od lat. To jak Trybuna³ Konstytucyjny,
przeciw wszelakim tyfusom i francom.
Ptasia grypa znów w Polsce. Ptasia grypa
to dzisiejszych 140 szczepów wirusa, a poprzez
jej fenomenaln¹ zmiennoœæ to nie wiadomo,
ile milionów gryp bêdzie w przysz³oœci.
Ptasia grypa w mediach jest przys³owiow¹
mysz¹ puszczon¹ miêdzy pensjonarki.
Obcuj¹c z gryp¹ wa¿niejsze jest myd³o ni¿
panika. Choroba jest rzeczywiœcie groŸna dla
wielkoprzemys³owych stad hodowlanych ptaków - te s¹ g³ównymi ofiarami ptasiej grypy.
Poniewa¿ wirus grypy szybko poszukuje w
¿ywicielach mo¿liwoœci namno¿enia nowej
odmiany, to stado jest idealn¹ po¿ywk¹. Powstanie skutecznych przeciwcia³ to œmieræ grypy.
Do epidemii dochodzi w zat³oczonych drobiem
gospodarstwach w relacji ptak – ptak. Poziom
zakaŸnoœci ptak – ptak to tylko podstawa do
izolacji fermy ze strony s³u¿b weterynaryjnych.
Je¿eli cz³owiek jest na dan¹ odmianê choroby
niewra¿liwy. Najbardziej fataln¹ zmienn¹ wirusa
grypy jest osi¹gniêcie zaka¿alnoœci ptak-cz³owiek
i dalej cz³owiek-cz³owiek. W takiej sytuacji zaczyna siê wybijanie ca³ych stad. W metamorfozach tego gatunku grypy bior¹ udzia³ gatunki
hodowlane ¿yj¹ce blisko nas. Psy koty, trzoda
chlewna, konie, kuce, os³y, byd³o mleczne rzeŸne;
aliœci wa¿ne jest, aby po kontakcie z jakimkolwiek zwierzêciem myæ rêce. Odkaziæ obuwie nawet zwyk³ym octem Proszê s³uchaæ oœwiadczeñ
pañstwowych lekarzy weterynarii. Pewne szczepy
s¹ groŸne dla cz³owieka, ale chorobotwórczoœæ
czy stopieñ œmiertelnoœci okreœlana jest laboratoryjnie, a nie na szpaltach gazet czy w internecie.
Wirus ptasiej grypy to odmiana H5N8 lub H5N1,
H7N9, H10N8; niestety, tego go³ym okiem nie
widaæ. Po wizycie w ZOO, kurniku, go³êbniku,
po karmieniu kaczuszek w parku po prostu
nale¿y umyæ r¹czki, a obuwie przetrzeæ octem
spirytusowym nierozcieñczonym 1:5.
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Przeciw zlewni œcieków w Choszczówce
Choszczówka jest rejonem Warszawy o
wyj¹tkowych walorach przyrodniczych.
Niestety, na skutek z³ych decyzji politycznych staje siê tak¿e rejonem wyj¹tkowo pokrzywdzonym. Ostatnio dowiedzieliœmy siê
o planach MPWiK budowy na tym piêknym
obszarze… zlewni œcieków. Mieszkañcy
mówi¹ stanowcze NIE dzia³aniom za ich
plecami!
Wielu bia³o³êczan zapewne pamiêta
jeszcze przedwyborcze zapowiedzi Hanny
Gronkiewicz-Waltz z 2010 roku, kiedy to
deklarowa³a, ¿e oczyszczalnia œcieków
Czajka nie zostanie rozbudowana o spalarniê œmieci. Tu¿ po wygranych przez pani¹
prezydent wyborach oczywiœcie okaza³o siê,

¿e spalarnia powstanie. Nastêpnie by³y zapowiedzi, ¿e rekompensat¹ za podrzucenie
mieszkañcom Choszczówki tego „gor¹cego
kartofla” bêdzie kanalizacja okolicznych
terenów. Jak mo¿na siê domyœliæ, z deklaracji miasto siê nie wywi¹zano. Kolejnym
ciosem dla Choszczówki mo¿e byæ nastêpny
„prezent”, jaki szykuje dla jej mieszkañców
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i
Kanalizacji – zlewnia œcieków.
Mieszkañcy stanowczo sprzeciwiaj¹ siê
tym planom. Nie wierz¹ w zapewnienia
MPWiK, ¿e dziêki zastosowaniu najnowszych
technologii funkcjonowanie zlewni nie bêdzie
dla nich uci¹¿liwe. To samo obiecywano przed
budow¹ oczyszczalni Czajka. Rzeczywistoœæ

Prosto z mostu

Wróæmy na podwórka!
Kiedyœ podwórka by³y oœrodkiem ¿ycia
miejskiego. Tak by³o w dobrych czasach,
ale i w z³ych: o¿ywione ¿ycie religijne w
Warszawie od 1939 do 1944 r. toczy³o siê
w mniejszym stopniu w œwi¹tyniach, a w
wiêkszym wokó³ podwórkowych, czêsto na
tê okolicznoœæ wznoszonych, kapliczek.
Przede wszystkim jednak na podwórkach,
wokó³ lokalnych punktów us³ugowych,
³awek i piaskownic, toczy³o siê ¿ycie towarzyskie wspólnoty mieszkañców otaczaj¹cych
je kamienic i oficyn.

Zniszczy³a podwórka nowoczesna zabudowa
blokowa. Nowoczesnoœæ tak ju¿ ma, ¿e jej
produktem ubocznym - je¿eli nie g³ównym jest niszczenie rozmaitych wspólnot, od rodziny
pocz¹wszy. Idea bloku, budynku wielkiego
jak transatlantyk, w którym ludzie realizuj¹
wiêkszoœæ swoich potrzeb ¿yciowych, nie
sprawdzi³a siê. Mieszkañcy bloków, mimo
usi³owañ wielu spo³eczników, pozostaj¹ sobie obcy.
Warto podgl¹daæ w tej sprawie innych. W
Olsztynie uruchomiono program rewitalizacji
podwórek, na razie jako pilota¿. W programie

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

zweryfikowa³a te zapowiedzi negatywnie.
A czym jest zlewnia œcieków, mo¿na siê
przekonaæ, udaj¹c siê w okolice ulicy
Odlewniczej. Odór jest nie do zniesienia.
Sprzeciw wobec planowanej zlewni
œcieków w Choszczówce po³¹czy³ ró¿ne
œrodowiska. Ramiê w ramiê dzia³aj¹ w tej
sprawie zarówno Magdalena Rejchert z
Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki, radna
Mariola Olszewska ze stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki, jak i radny niezale¿ny
Filip Pelc reprezentuj¹cy stowarzyszenie
Nasza Choszczówka. A tak¿e wielu innych
spo³eczników.
Swój sprzeciw wobec tej kontrowersyjnej
inwestycji mog¹ wyraziæ równie¿ Pañstwo,
nie chodzi o rewitalizacjê okolicznych budynków, choæ chyba jest to jakoœ chronologicznie
skoordynowane, ale w³aœnie o przywrócenie
funkcji spo³ecznych podwórek, szczególnie poprzez w³¹czenie do wspólnoty mieszkañców
osób wykluczonych. Projekty zagospodarowania podwórek maj¹ przygotowywaæ w ramach
swoich zajêæ studenci architektury krajobrazu
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.
Elementy ma³ej architektury podwórkowej:
³awki, altanki, mini-ogrody itp. (ale nie parkingi ani ogrodzenia) maj¹ byæ sfinansowane
przez gminê, a ustawione czy urz¹dzone przez
mieszkañców. Pod wnioskiem o w³¹czenie
podwórka do programu musi siê podpisaæ siê
co najmniej piêciu mieszkañców - to wa¿ne.
Bardzo by siê taki program przyda³ w
Warszawie, oczywiœcie z nale¿ytym wsparciem
promocyjnym. Z czasów, gdy pracowa³em w
samorz¹dzie, pamiêtam, ¿e znacznie ³atwiej by³o
o wniosek mieszkañców dotycz¹cy likwidacji podwórkowych ³awek, by nie gromadzi³ siê na nich
tzw. element, ni¿ o ustawianie nowych. „Element”
i tak gromadzi³ siê w okolicznych bramach, a
podwórka pozbawione ³awek ca³kiem zamiera³y...

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 listopada 2016 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego
DN 100 mm Lca160 m na dz. nr ew. 21/13 z obrêbu 4-05-05, dz. nr ew.18/30, 18/31, 19/2, 21/3,
21/4, 21/6, 21/9 z obrêbu 4-05-06 przy ul. Ambaras na terenie 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. 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.

Ch³odnym okiem

PRL-u czar
Motto
„Kiedy przyszli po ¯ydów, nie protestowa³em. Nie by³em przecie¿ ¯ydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowa³em. Nie by³em przecie¿ komunist¹.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów,
nie protestowa³em. Nie by³em przecie¿
socjaldemokrat¹.
Kiedy przyszli po zwi¹zkowców, nie protestowa³em. Nie by³em przecie¿ zwi¹zkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestowa³. Nikogo ju¿ nie by³o.”
Ten wiersz napisany przez niemieckiego
luterañskiego pastora Martina Niemöllera w
obozie koncentracyjnym Dachau w 1942
móg³by s³u¿yæ za ca³y dzisiejszy felieton, jako
motto i przestroga przed dzia³aniami podejmowanymi przez dzisiejszy obóz rz¹dz¹cy
w Najjaœniejszej. Oczywiœcie, daleko mi do
bezpoœrednich porównañ czasów tamtych i
obecnych. Taki z Jaros³awa naczelnik, jak ze
szkapy kasztanka. Bardziej kojarzy mi siê
to z wyci¹ganym z naftaliny PRL-em. Tego
mo¿na siê by³o spodziewaæ. Takimi wzorcami

osobowym nasi¹ka³ dzisiejszy lider, a czym
skorupka za m³odu…. Ca³a sztuka, której
chc¹ dokonaæ, to sprowadzenie systemu
politycznego w Polsce do demokracji fasadowej. Bêdzie sobie funkcjonowa³ Sejm i
Senat, prezydent, s¹dy i trybuna³y …ale,
ale najwa¿niejsze decyzje bêd¹ zapada³y na
Nowogrodzkiej. Kiedyœ ju¿ tak by³o i to Bia³y
Dom na rogu Nowego Œwiatu i Alej Jerozolimskich by³ centrum decyzyjnym. Marsz KOD
13 grudnia od jednego do drugiego budynku
to czysta symbolika. Jeszcze wolne media,
ujawniaj¹c kulisy w³adzy, s¹ dla niej œmiertelnym zagro¿eniem. Adam Michnik na 70lecie urodzin otrzyma³ w TV Kurskiego takie
recenzje, ¿e nawet TV Szczepañskiego w latach 70. by³aby bardziej obiektywna. Akcja
powoduje reakcje. Obywatele - i to nie tylko
RP - czuj¹ siê coraz bardziej jak w nie swoim
kraju i staraj¹ siê to coraz radykalniej okazywaæ. Ostatnia smoleñska miesiêcznica nie
by³a taka jak zwykle. Nic ju¿ nie jest takie
jak zwykle. Przepisy, zarz¹dzenia, ustawy id¹
w kierunku ograniczania swobód obywatelskich. Co raz to któryœ minister ods³ania

karty, ostatnio ujawniono zamiary ministra
Szyszko, uniemo¿liwienia dzia³añ organizacjom
proekologicznym. Kolejne grupy obywateli
s¹ pozbawiane swoich praw. Tylko masowa
aktywnoœæ spo³eczeñstwa obywatelskiego
mo¿e siê przeciwstawiæ tym zamiarom. Tylko
wspólne wyst¹pienia i wzajemna solidarnoœæ
mog¹ uniemo¿liwiæ powrót PRL bis.
PS. Autor wiersza prze¿y³ obóz, zmar³
w 1982 roku.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Artystyczny mural,
czy sprytna reklama?
podpisuj¹c petycjê dostêpn¹ na profilu
facebook’owym „NIE dla zlewni œcieków
w Choszczówce”.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

W drugim pokoleniu blokersów - a
blokowe obyczaje promieniuj¹ tak¿e na
kamienice - nie pamiêtamy ju¿, ile tracimy
na braku podwórek. Pocz¹wszy od spêdzania czasu wolnego przez dzieci „na dworze”, a skoñczywszy na wynikach wyborów
samorz¹dowych, obumarcie wspólnot
mieszkañców w skali mikro znacz¹co
pogorszy³o jakoœæ naszego ¿ycia.
Wobec zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku ¿yczê Pañstwu
takiej dawki serdecznoœci i ¿yczliwoœci,
jak¹ zapewnia ¿ycie we wspólnocie. Tak
niewiele trzeba, wracajmy na podwórka!
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Przed kilkoma dniami zakoñczy³y siê
prace malarskie na œcianie jednej z kamienic
na skrzy¿owaniu ulic Z¹bkowskiej z Targow¹.
W efekcie powsta³a jedna z najwiêkszych
w Warszawie malowanych reklam, przedstawiaj¹ca historiê s³ynnych s³odyczy,
produkowanych od kilkudziesiêciu lat w
fabryce na Kamionku. O tym, ¿e na Pradze
jest malowana reklama-gigant, opinia
publiczna dowiedzia³a siê w trakcie jej powstawania. Wczeœniej w eter sz³y zapewnienia,
¿e tworzony jest tam artystyczny mural,
który po kilku miesi¹cach zostanie zast¹piony przez kolejne kreacje artystyczne.
Zainteresowanych utwierdza³ w tych zapewnieniach sam p.o. Sto³ecznego Konserwatora
Zabytów, Micha³ Krasucki, bez zgody którego nic nie mog³oby powstaæ na tej œcianie
– uk³ad urbanistyczny ulicy Z¹bkowskiej,
którego czêœci¹ jest wspominany budynek,
wpisano do rejestru zabytków. Ponadto zakaz umiejscawiania reklam w tym miejscu
reguluje obowi¹zuj¹cy od kilka lat plan
miejscowy dla Pragi Centrum… W jaki wiêc
sposób mural sta³ siê reklam¹?
Mo¿e to byæ efekt urzêdniczego przeoczenia lub celowego wprowadzenia SKZ w
b³¹d przez inwestora (takiej wersji trzyma
siê konserwator). Pytanie te¿, dlaczego
urzêdnicy miejscy nie zachowali czujnoœci,
gdy: a) na œcianie kamienicy pojawi³ siê
komunikat dotycz¹cy mo¿liwoœci umieszczenia tam reklamy, b) na stronie internetowej
inwestora znajduje siê informacja o reklamach oraz zdjêcie innego warszawskiego
„muralu” przedstawiaj¹cego najlepszego
polskiego pi³karza, który reklamuje znanego producenta smartfonów. Wykonanie
takiej pobie¿nej analizy mog³oby zapobiec
zaistnia³ej sytuacji.
A ta wygl¹da nastêpuj¹co: malowanie
reklamy zakoñczono, zosta³y równie¿
zdemontowane rusztowania, SKZ i miejski
Wydzia³ Estetyki Przestrzeni Publicznej o
zaistnia³ej sprawie zobowi¹za³y siê zawiadomiæ Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Ten ostatni jest w³adny orzec
o usuniêciu malowid³a, niemniej jednak

postêpowanie jest czasoch³onne i czêsto
prowadzi do sytuacji absurdalnych, jak w
przypadku znanej sieci hoteli ze Œródmieœcia,
która przez kilka lat wodzi³a urzêdników
za nosy. Inwestor osi¹gn¹³ zamierzony efekt
– o reklamie, w ró¿nym kontekœcie, by³o
g³oœno w prasie, na lokalnych portalach, w
mediach spo³ecznoœciowych, dziêki czemu
skala dotarcia do potencjalnych klientów
uleg³a zwielokrotnieniu. I to za darmo.
Malowid³o podzieli³o równie¿ opiniê publiczn¹. Czêœæ warszawiaków domaga siê
jej natychmiastowego usuniêcia, choæby z
faktu poszanowania prawa, pozostali wol¹
reklamê od go³ej, brzydkiej œciany. Cieszy
siê pewnie te¿ wspólnota mieszkaniowa
budynku ze wzglêdu na honorarium (z
pewnoœci¹ niema³e) ze strony inwestora.
Ca³a sytuacja po raz kolejny pokazuje,
¿e bez przepisów wykonawczych do tzw.
ustawy krajobrazowej urzêdnicy nie maj¹
narzêdzi, by zwalczaæ nielegalne praktyki
reklamowe. Ponadto jest to groŸny precedens, polegaj¹cy na wykorzystywaniu
zainteresowania spo³eczeñstwa sztuk¹ ulicy
do tworzenia typowych treœci komercyjnych.
Nauczk¹ dla inwestora powinna byæ szybka decyzja o zamalowaniu muralu b¹dŸ jego
pozostawienie, ale z urzêdnicz¹ adnotacj¹
w miejscu logo producenta s³odyczy, ¿e jest
to nielegalna reklama…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Praski folwark

„Œwi¹teczna konstatacja”
Koñcówka roku sprzyja ró¿nym podsumowaniom i refleksjom, nie tylko tym
osobistym. Warto zadaæ sobie pytania: jak
zmienia siê œwiat wokó³ mnie? Czy miejsce,
w którym ¿yjê, jest mi przyjazne? Co mogê
zrobiæ, by ¿y³o siê lepiej?
Do lat 90. Praga Pó³noc postrzegana
by³a jako miejsce do lokowania przemys³u
i us³ug uci¹¿liwych. Obecnie zachodz¹
systematyczne zmiany jej przeznaczenia.
Tutaj powstaj¹ nowe osiedla (Port Praski,
Koneser), oœrodki naukowe czy konferencyjne (Centrum Kreatywnoœci), tu powsta³
Campus gogle - miejsce, gdzie przedsiêbiorcy
mog¹ zdobywaæ wiedzê, spotykaæ siê z
innymi przedsiêbiorcami oraz budowaæ
start-upy, które w przysz³oœci mog¹
zmieniæ œwiat. Pamiêtajmy: umiejêtnie
wykorzystane obiekty postindustrialne s¹
doskona³ym materia³em do adaptacji, gdy¿
mog¹ stanowiæ interesuj¹c¹ ramê dla form
wspó³czesnych. W dodatku, wraz z materi¹
wnosz¹ do projektu tak¿e wartoœæ niematerialn¹ – swoj¹ historiê.
To zatem doskona³y moment, by zapytaæ radnych koalicji rz¹dz¹cej i zarz¹d,
co uda³o siê faktycznie przeprowadziæ dla
dobra dzielnicy i jej mieszkañców? Dzielnicy
specyficznej, maj¹cej w sobie wielki potencja³. Obecnie jeszcze potencja³ uœpiony
i od najbli¿szych lat zale¿y, czy zostanie
w³aœciwie wykorzystany.
Szanowny Panie Burmistrzu, szanowni
radni, czy wszystkie plany bie¿¹cego roku
zosta³y skutecznie wdro¿one? Czy poziom

zrealizowanych inwestycji, postêp Programu
Rewitalizacji i ciep³a sieciowego czy Strategii Oœwiatowej satysfakcjonuj¹ Was? Czy
ka¿dego dnia pamiêtaliœcie, ¿e mieszkañcy,
którzy Wam zaufali, wybieraj¹c Was na
swoich przedstawicieli, licz¹ na Wasz¹
lojalnoœæ i oddanie, ¿e oczekuj¹ od Was
pomocy, zrozumienia i ochrony?
Czy pomimo ró¿nic œwiatopogl¹dowych
i partyjnych potrafiliœcie wspó³pracowaæ z
opozycj¹ i radnymi niezale¿nymi, celem
wypracowania jak najlepszych rozwi¹zañ
dla dzielnicy?
Refleksje i analizy mog¹ staæ siê pocz¹tkiem zmian, tych lepszych zmian, które
zostan¹ równie¿ pozytywnie odebrane
przez mieszkañców. Koalicja rz¹dz¹ca m.in.
nie bêdzie musia³a przesuwaæ niewykorzystanych œrodków na kolejne lata z tytu³u niezrealizowanych inwestycji; skargi
mieszkañców bêd¹ rozpatrywane w sposób
bezstronny, rzetelny i transparentny; lokale
komunalne bêd¹ terminowo pod³¹czane do
miejskiej sieci ciep³owniczej; „kolejka” osób
oczekuj¹cych na mieszkania radykalnie
skróci siê; z podejmowanych zobowi¹zañ
zarówno zarz¹d, jak równie¿ jednostki
bud¿etowe nad którymi zarz¹d sprawuje
nadzór, bêd¹ we w³aœciwym czasie wywi¹zywaæ siê; a odzyskanych kamienic z tzw.
dzikiej reprywatyzacji bêdzie du¿o wiêcej
(nie tylko z ulicy £ochowskiej). To tylko
niektóre elementy pozytywnej zmiany.
„Prawda, demokracja, wolnoœæ – to
my” s³owa, które medialnie dotar³y do

najdalszych zak¹tków kraju. Czy w samym
centrum stolicy maj¹ inne znaczenie?
Mo¿e wspólne zaanga¿owanie w
nadchodz¹cym roku 2017 sprawi, ¿e
marzenia wielu mieszkañców stan¹ siê
rzeczywistoœci¹, a Praga Pó³noc przemieni
swoje ponure oblicze, staj¹c siê atrakcyjnym
i przyjaznym miejscem.
Ktoœ zapyta, czy warto dzia³aæ dla dobra
innych ludzi, odpowiedŸ brzmi – tak. W imiê
marzeñ o lepszej przysz³oœci. Paulo Coelho
napisa³ wszak, ¿e „to mo¿liwoœæ spe³niania
marzeñ sprawia, ¿e ¿ycie jest tak fascynuj¹ce”.
„A przecie¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nie
istnieje zgo³a nic takiego, co by by³o lepsze,
doskonalsze i piêkniejsze od œwiata” M.T.Cicero.
Jesteœcie wybrani, by s³u¿yæ, a nie
rz¹dziæ. To samorz¹d jest s³ug¹ mieszkañców, a nie odwrotnie.
Do Siego Roku!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.
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