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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Co wydarzy³o siê w Wielki Pi¹tek?

Czy rewolucja œmieciowa
dotrze na Zarzecze?

sortowaniem i przetwarzaniem
odpadów. Firmy PRO-LAS Weremijewicz i Wspólnicy, EKO-MAX
Recykling i PARTNER prowadz¹
swoj¹ dzia³alnoœæ na ulicy Zarzecze, 20 m od budynku wielorodzinnego, usytuowanego przy
tej samej ulicy, niedalekich budynków jednorodzinnych przy

Rewolucja œmieciowa to potoczna nazwa dla istotnych zmian
w gospodarce odpadami komunalnymi, które wprowadzi³a
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach. W nowym systemie gospodarki odpadami ich w³aœcicielami s¹ w³adze lokalne.
W trosce o œrodowisko naturalne, chyba dotar³a. Co oznacza ona
w zwi¹zku z unijnymi dyrektywami, dla mieszkañców ulicy Zarzecze?
wg których do 2020 roku Polska A tak¿e, jak zasady nowego
powinna osi¹gn¹æ poziom 50% Programu Ochrony Œrodowiska
odzysku odpadów, system musi wp³yn¹ na polepszenie warunków
ewoluowaæ. Miasto opracowuje ¿ycia na ¯eraniu, staraliœmy siê
w³aœnie „Program Ochrony Œro- dowiedzieæ podczas V debaty z
dowiska dla m.st. Warszawy na cyklu „EkoWarszawa”.
lata 2017-2020”, którego czêœci¹
W poprzednich numerach
ma byæ coraz efektywniejsza go- gazety opisaliœmy trudn¹ sytuspodarka odpadami.
acjê mieszkañców ¯erania, któTak wiêc, z za³o¿enia szlachet- rzy od kilku lat zmagaj¹ siê z
na „rewolucja œmieciowa” trwa i uci¹¿liwym s¹siedztwem trzech
przetacza siê przez nasz kraj ju¿ przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê
od kilku lat, ale nie wszêdzie odbieraniem, magazynowaniem,

dokoñczenie na str. 2

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)

Chocia¿ w Wielki Pi¹tek nie odprawia siê w Koœciele
Katolickim liturgii eucharystycznej, jest to dla chrzeœcijan
jeden z najwa¿niejszych dni w roku. Co takiego wydarzy³o
siê dwa tysi¹ce lat temu w Jerozolimie, ¿e wci¹¿ do tych
wydarzeñ wracamy i prze¿ywamy je równie g³êboko?
W tym dniu Chrystus umar³
Proces i s¹d
za nas na krzy¿u. O wyjaœnienie
Prawdopodobnie oko³o 3. w
okolicznoœci œmierci Jezusa nocy, z czwartku na pi¹tek
poprosiliœmy ksiêdza dr Paw³a rozpocz¹³ siê pierwszy proces
Mazurkiewicza z parafii Mi³o- Jezusa przed Wysok¹ Rad¹
sierdzia Bo¿ego w Legionowie. ¯ydowsk¹ – Sanhedrynem,
Opieraj¹c siê na Ewangelii której przewodniczy³ arcykaœw. Mateusza, przeœledzimy p³an Kajfasz. Na pytanie Kajkolejne etapy tego dnia: proces fasza: „Czy ty jesteœ Synem
i s¹d nad Jezusem, skazanie, Bo¿ym?” Jezus odpowiedzia³
drogê na Golgotê, ukrzy¿o- twierdz¹co. Jako bluŸnierca
wanie, œmieræ oraz z³o¿enie zosta³ skazany na œmieræ.
do grobu. Przyjrzymy siê te¿ ¯ydzi, odpowiedzialni tylko za
nadprzyrodzonym zjawi- sprawy religijne, nie mogli jedskom, towarzysz¹cym œmierci nak wykonaæ wyroku œmierci,
Jezusa.
gdy¿ by³o to zarezerwowane
dla namiestnika rzymskiego,
Poncjusza Pi³ata. Pi³ata z kolei nie interesowa³y powody
religijne. Trzeba by³o znaleŸæ
taki powód, który by³by dla

Pi³ata przekonuj¹cy, a wiêc
powód polityczny. I znaleziono
go. Zarzucono Jezusowi, ¿e
nazywa siê „królem ¿ydowskim”
i podburza lud przeciwko
w³adzy cesarskiej.
Pi³at szybko siê zorientowa³,
¿e oskar¿enia stawiane Jezusowi
to jedynie pretekst. Próbowa³
wiêc go uwolniæ, korzystaj¹c ze
dokoñczenie na str. 8

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- 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

Wokó³ biblioteki

Bunt w twierdzy PO
– twierdza odbita
Utrata przez Platformê Obywatelsk¹ wiêkszoœci w radzie
dzielnicy, przerywane sesje, próby odwo³ywania przewodnicz¹cej
rady, powo³ywanie w jej miejsce nowego przewodnicz¹cego,
dwukrotne odwo³ywanie starego zarz¹du i powo³ywanie nowego,
rezygnacja burmistrza Piotra Jaworskiego, miesi¹ce zmagañ
– wszystko to szczegó³owo opisywaliœmy na naszych ³amach.
¯ycie dopisa³o do tej historii kolejny rozdzia³.
Na sesji 10 marca nast¹pi³ chanki, nerwowe gesty i gorzkie
dramatyczny zwrot akcji, w wyni- s³owa, niezbyt warte przytaczaku którego burmistrzem zosta³a nia. Bardzo to smutne, jako ¿e
Ilona Soja-Koz³owska, by³a wice- samorz¹d powinien byæ wolny
burmistrz Bielan. Jak do tego od tego typu dzia³añ i zachowañ.
dosz³o? Dos³ownie w ostatniej
(egu)
chwili klubowi radnych PO uda³o
O Bia³o³êce czytaj dalej
siê namówiæ do koalicji trzech - str. 3 i 5
radnych niezale¿nych – Marcina
Adamkiewicza, Piotra Basiñskiego
i Filipa Pelca. Warto przypomnieæ, ¿e w nieuznanych przez
w³adze Warszawy g³osowaniach
rady Bia³o³êki na sesji, która odby³a siê bez udzia³u radnych PO,
Adamkiewicz zosta³ wybrany na
funkcjê wiceburmistrza, obok
£ukasza Oprawskiego. W tym
samym g³osowaniu na funkcjê
burmistrza zosta³ wybrany Jan
Mackiewicz.
Trzej radni niezale¿ni którzy
weszli w koalicjê z PO, t³umacz¹, ¿e powodowa³a nimi
chêæ zakoñczenia chaosu w
dzielnicy i dzia³ania dla dobra
mieszkañców.
Wybór nowej burmistrz poprzedzi³y proceduralne przepy-

Od zamkniêcia filii praskiej biblioteki publicznej przy ul.
Kijowskiej 11 minê³y prawie dwa miesi¹ce. Mimo protestów
mieszkañców Szmulek, spo³eczników, czêœci radnych oraz
zainteresowania mediów, w tym naszej gazety, ksi¹¿ki nie wróci³y
na Kijowsk¹. Co wiêcej, w minionym tygodniu uroczyœcie zainaugurowano dzia³alnoœæ wypo¿yczalni dla dzieci i doros³ych
nr 102 na osiedlu budynków komunalnych na Golêdzinowie
przy ul. Jagielloñskiej 47. To jednak nie oznacza, ¿e sprawa
zlikwidowanej biblioteki na Szmulkach zosta³a ju¿ zakoñczona.
Przypomnijmy, ¿e pod wp³y- ników na „ich” bibliotekê. Kolejny
wem protestów mieszkañców ruch nale¿y teraz do dyrektor
Szmulek i czytelników korzysta- praskiej biblioteki, która wieloj¹cych z biblioteki na Kijowskiej krotnie publicznie podkreœla³a
jeszcze w styczniu, na wspól- wolê utworzenia dodatkowej filii,
nym posiedzeniu komisji kultury o ile znajd¹ siê w bud¿ecie œrodki
i sportu z komisj¹ infrastruktury na ten cel. Dobrze by³oby, gdyby
pó³nocnoprascy radni przyjêli w proces tworzenia nowej bibliodwie uchwa³y, które choæ ró¿ni³y teki w³¹czyæ te¿ mieszkañców
siê w brzmieniu odnoœnie do- i przedstawicieli organizacji
k³adnej lokalizacji, postulowa³y spo³ecznych dzia³aj¹cych na
stworzenie dodatkowej biblioteki Pradze. Punktem wyjœcia do
na Szmulkach. Stanowisko radnych tych dzia³añ mog³yby byæ np.
znalaz³o swoje odzwierciedlenie konsultacje spo³eczne dotyw propozycji zwiêkszenia bu- cz¹ce teraŸniejszoœci oraz
d¿etu dzielnicy o kwotê 400 tys. przysz³oœci praskiej biblioteki,
z³otych, z przeznaczeniem m.in. o przeprowadzenie których
na dodatkow¹ filiê biblioteczn¹. upomnia³a siê niedawno DzielWnioskowana kwota zosta³a nicowa Komisja Dialogu SpoPradze Pó³noc przyznana przez ³ecznego. Trzeba siê spieszyæ,
Radê Miasta w ostatni czwartek, zw³aszcza, ¿e lokal po zlikwi17 marca. Decyzja miejskich dowanej bibliotece RSM Praga
radnych daje wiêc nadziejê ju¿ wystawi³a do przetargu.
tysi¹com mieszkañców i czytelKMI

Pe³nych spokoju i ciep³a
Œwi¹t Wielkanocnych,
radosnych spotkañ rodzinnych
przy œwi¹tecznym stole
oraz smacznego jajka
¿yczy
Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
oraz pracownicy Urzêdu
Warszawa, Praga-Pó³noc, Wielkanoc 2016

Czy rewolucja œmieciowa dotrze na Zarzecze?
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ulicach Konwaliowej, Zab³ockiej
i Delfina oraz w bliskoœci Kana³u
¯erañskiego, jak równie¿ nadwiœlañskich obszarów okreœlanych
mianem „Natura 2000”.
Wed³ug mieszkañców dzia³alnoœæ
wy¿ej wymienionych zak³adów,
na któr¹ dosta³y pozwolenia od
Prezydenta m.st. Warszawy w
latach 2011-2014, stanowi zagro¿enie dla zdrowia ludzi i prowadzi do degradacji œrodowiska
naturalnego poprzez emisjê szkodliwych chemicznie i biologicznie
substancji do powietrza i wód
podziemnych, a ohydny odór
towarzysz¹cy tej dzia³alnoœci jest
trudny do zniesienia i nie pozwala
mieszkañcom ¯erania normalnie
¿yæ. Przeprowadzone w latach
2013-2014 przez MWIOŒ kontrole
wykaza³y nieprzestrzeganie przez
przedsiêbiorstwa warunków wydanych im pozwoleñ, a tak¿e
brak decyzji o uwarunkowaniach
œrodowiskowych.
Na nasze pytania w tej sprawie
skierowane do Biura Ochrony
Œrodowiska m.st. Warszawy
dostaliœmy odpowiedŸ, ¿e w chwili
wydawania wy¿ej wymienionym
firmom pozwoleñ na przetwarzanie
odpadów, nie obowi¹zywa³ wymóg
wczeœniejszego uzyskania decyzji
œrodowiskowej, jak równie¿, ¿e
„Prawo ochrony œrodowiska” nie
przewiduje przeprowadzania
konsultacji spo³ecznych ani
udzia³u spo³eczeñstwa w tych
sprawach.
NajwyraŸniej te przepisy siê
zmieniaj¹. 15 marca w Bibliotece
Narodowej odby³a siê V debata z
cyklu „EkoWarszawa” w ramach
w³aœnie konsultacji spo³ecznych
w trakcie tworzenia nowego
„Programu Ochrony Œrodowiska
dla m.st. Warszawy na lata 20172020 z perspektyw¹ do 2023 r.”
Pi¹te ju¿ spotkanie ekspertów
i urzêdników z mieszkañcami
Warszawy, tym razem pod has³em „Rewolucja œmieciowa – co

wiemy po dwóch latach” poœwiêcone by³o systemowi gospodarki
odpadami komunalnymi. Moderatorem debaty by³ Adam Mierzwiñski z Wy¿szej Szko³y Ekologii
i Zarz¹dzania w Warszawie, a
dyskusjê zagai³ wiceprezydent
Warszawy Micha³ Olszewski.
Zwróci³ on uwagê, ¿e do 2020
roku Polska musi osi¹gn¹æ poziom 50% odzysku odpadów. W
zwi¹zku z tym przed w³adzami
miasta pojawi³y siê dwa cele: zorganizowanie dobrze dzia³aj¹cego
systemu odbioru odpadów komunalnych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ich odzysku.
Ponadto przepisy europejskie
mówi¹, ¿e odpady powinny byæ
przetwarzane na swoim terenie,
czyli np. kompostownie powinny
byæ w rejonach odbierania œmieci.
Tu dochodzi zatem trzeci cel –
lokalizacja instalacji infrastruktury
gospodarki odpadami.
Mieszkañcy wyrzucaj¹ œmiecie
i o nich zapominaj¹. Stworzenie
systemu gospodarki odpadami
wziê³y na siebie samorz¹dy. W
ci¹gu dwóch lat „rewolucji œmieciowej” du¿o uda³o siê zrobiæ.
Wzros³a ekologiczna œwiadomoœæ, ludzie nauczyli siê segregowaæ odpady, ale jak ta œwiadomoœæ przek³ada siê na zgodê,
aby instalacja przetwarzaj¹ca
œmieci by³a blisko mojego domu?
Z t¹ zgod¹ jest ju¿ gorzej.
Trudno siê jednak temu dziwiæ.
Przyk³ad takiej uzasadnionej
przecie¿ niezgody na obecnoœæ
instalacji przetwarzaj¹cych
odpady mamy na Zarzeczu.
Œciœlej mówi¹c, nie jest to
niezgoda na obecnoœæ, lecz na
jakoœæ tych instalacji. Firmy
takie jak EKO-MAX prowadz¹
swoj¹ dzia³alnoœæ jak najmniejszym
kosztem, w prowizorycznych,
blaszanych barakach, s³u¿¹cych
jako sortownie, nie stosuj¹c
odpowiednich rozwi¹zañ technologicznych, maj¹cych na celu
m.in. zmniejszenie uci¹¿liwoœci

zapachowej, powstaj¹cej w
zwi¹zku z procesem gospodarowania odpadami.
Nie mo¿e byæ tak, ¿eby firma
przetwarzaj¹ca odpady nastawiona by³a wy³¹cznie na zysk,
zupe³nie nie inwestuj¹c w technologiczne rozwi¹zania. Nale¿y
stworzyæ taki system, który wymusza³by na przedsiêbiorstwach
przetwarzaj¹cych odpady podnoszenie poziomu instalacji technologicznych. Adam Mierzwiñski
zauwa¿y³, ¿e nie da siê tego
rozwi¹zaæ inaczej, jak poprzez
biznes. Poda³ przyk³ad okolic
Bostonu, gdzie w miejscowoœci,

w której znajduje siê sk³adowisko
odpadów, s¹ ni¿sze podatki.
Po interesuj¹cych, ale d³ugich
mowach panelistów wreszcie
przyszed³ czas na dyskusjê, prowadzon¹ przez specjalistkê od
negocjacji, Annê Cybulko. Z sali
pada³y ró¿ne postulaty polepszenia
systemu gospodarki odpadami, np.
zwiêkszenia liczby PSZOK-ów
(Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych) czy te¿
propozycje lokalnych kompostowni,
czyli zagospodarowania odpadów
zielonych oraz tzw. frakcji kuchennej
na poziomie u¿ytkowników, i to nie
tylko w gospodarstwach jednoro-

dzinnych, ale i w obrêbie bloków.
Do dyskusji zg³osi³a siê te¿ mieszkanka ulicy Konwaliowej i otrzyma³a
numer 6. Jakie¿ by³o nasze
zdziwienie i rozczarowanie, kiedy
po piêciu osobach negocjatorka
zamknê³a dyskusjê, t³umacz¹c to
koniecznoœci¹ opuszczenia sali.
Nie by³ to chyba prawdziwy
powód, gdy¿ indywidualne rozmowy z panelistami trwa³y jeszcze
ok. pó³ godziny i nikt nas nie wyrzuca³. Wydaje siê wiêc mocno
prawdopodobne, ¿e negocjatorka
celowo zablokowa³a dyskusjê,
odbieraj¹c g³os mieszkance ¯erania, jako niewygodny. Dowodzi to
tylko, ¿e na Zarzeczu, dos³ownie
i w przenoœni „coœ œmierdzi”.
Poza tym, co to za debata
i konsultacja spo³eczna, w

której pozwala siê wypowiedzieæ
5 osobom? Organizuje siê j¹
chyba tylko po to, aby odnotowaæ, ¿e konsultacja spo³eczna
siê odby³a. A przecie¿ w rzeczowej dyskusji, na przyk³adzie
ulicy Zarzecze, mo¿e znalaz³oby siê rozwi¹zanie problemu
uci¹¿liwego s¹siedztwa instalacji przetwarzaj¹cych œmieci.
Mo¿e znaleŸlibyœmy odpowiedŸ na pytanie, dlaczego w
imiê chronienia œrodowiska
naturalnego, to œrodowisko
niszczymy? Niszcz¹ je ma³e firmy,
które z przetwarzania œmieci
robi¹ du¿y interes. Chodzi jednak
o to, aby odzyskiwanie odpadów
op³aci³o siê nie tylko tym firmom,
ale w koñcowym rozrachunku
i nam wszystkim.
JT

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie
sk³adaj¹
Przewodnicz¹ca
Ko³a Platformy Obywatelskiej Praga Pó³noc
Alicja D¹browska
wraz z radnymi:
Marcinem D¹browskim,
Hann¹ Jarzêbsk¹, El¿biet¹ Kowalsk¹-Kobus,
Barbar¹ Kwaœniewsk¹, Piotrem Pietruszyñskim,
Patrycj¹ Sondij, Gabriel¹ Szustek,
Katarzyn¹ Urbañsk¹, Dorot¹ Zbiñkowsk¹.

Debata w DKDS

zmodernizowana Pla¿a „Rusa³ka”.
Dyskusja wokó³ realizacji projektów z udzia³em wiceburmistrza
Wolke przekszta³ci³a siê w debatê
na temat sensownoœci bud¿etu
partycypacyjnego. Burmistrz
apelowa³ o odpowiedzialne zg³aszanie projektów, które nie bêd¹
generowa³y kosztów na przysz³oœæ. W tym roku dzielnica nie
dysponuje ¿adnymi pieniêdzmi
na inwestycje, w zwi¹zku z czym
realizacja projektów z bud¿etu
partycypacyjnego musi siê odbyæ kosztem zadañ w³asnych
dzielnicy. Jego zdaniem finansowanie bud¿etu partycypacyjnego
powinno zapewniaæ miasto, a nie
dzielnica. W obecnym wydaniu
to nieporozumienie, wrzód, który
za parê lat przyniesie za³amanie
bud¿etu – podkreœla³ Dariusz
Wolke. Od pewnego czasu toczy
siê dyskusja na temat ogólno-

miejskiego bud¿etu partycypacyjnego. Mog³yby w jego ramach
byæ realizowane projekty miêdzydzielnicowe, a tak¿e znajduj¹ce siê na terenach bêd¹cych
w gestii ogólnomiejskich podmiotów, jak ZDM. Choæ co do
koniecznoœci sensownoœci projektów wszyscy byli zgodni, to
jednak tê sensownoœæ rozumieli
w zupe³nie odmienny sposób.
Realizacja projektów z bud¿etu
partycypacyjnego na ten rok na
razie nie jest zagro¿ona. Zgodnie
z sugestiami, po doœwiadczeniach z minionego roku, przygotowania do realizacji zwyciêskich
projektów rozpoczêto ju¿ na
jesieni. Czêœæ z nich, jak zakupy
dla praskich bibliotek, ju¿ jest
realizowana. Wszystkie maj¹ byæ
zakoñczone do paŸdziernika
2016 roku.
Kr.

Marcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc otworzy³o wyst¹pienie przedstawicielki
Sto³ecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych, która
przedstawi³a narzêdzia wsparcia w funkcjonowaniu warszawskich
komisji dialogu spo³ecznego. Obejmuj¹ one pomoc animatorów,
mo¿liwoœci edukacyjne i promocyjne, udzia³ w szkoleniach i
seminariach dla osób zaanga¿owanych w prace komisji, zarówno
przedstawicieli organizacji, jak i urzêdników. Ustalono, ¿e na
pocz¹tku kwietnia ma powstaæ wspólny plan dzia³añ.
Jednak g³ównym tematem zacjach wybranych podczas
spotkania by³a realizacja projektów konsultacji internetowych mo¿na
zg³oszonych do pierwszej i drugiej korzystaæ z darmowej sieci wi-fi,
edycji bud¿etu partycypacyjnego. przeprowadzono zajêcia muzyczW spotkaniu wziêli udzia³: bur- no-ruchowe dla dzieci. Praskie
mistrz Wojciech Zab³ocki oraz misie zyska³y unowoczeœniony
wiceburmistrz Dariusz Wolke, wybieg, psy – skwer na psie
odpowiedzialny za bud¿et party- sprawy, a po¿yteczne owady
cypacyjny. Do tej pory z pierw- zapylaj¹ce – przeznaczone
szej edycji bud¿etu partycypacyj- specjalnie dla nich domki. Latem
nego nie zosta³y zrealizowane bêdzie cieszyæ pra¿an tak¿e
projekty rowerowe: „Sieæ pasów
na Starej Pradze” oraz „Poprawa
spójnoœci sieci tras rowerowych
na Nowej Pradze i PelcowiŸnie”.
Okaza³y siê one dro¿sze ni¿
zak³adali to projektodawcy, a
zakres prac wykracza³ poza
mo¿liwoœci wydzia³u infrastruktury.
Ostatecznie projekty podzielono
na mniejsze, czêœæ bêdzie realizowa³ Zarz¹d Dróg Miejskich,
czêœæ dzielnica. Ponowny przetarg na ³¹czniki rowerowe, z
przed³u¿onym czasem realizacji,
ma zostaæ og³oszony do koñca
marca. W projekcie dotycz¹cym
Starej Pragi na wniosek in¿yniera
¿ycz¹
ruchu ma zostaæ sporz¹dzona
w imieniu Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ekspertyza, maj¹ca wykazaæ,
czy jest konieczne przeprograKrzysztof Miszewski - Przewodnicz¹cy Rady
mowanie sygnalizacji œwietlnej.
w imieniu Zarz¹du Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Oba projekty maj¹ byæ zrealizoS³awomir Antonik - Burmistrz Dzielnicy
wane w tym roku – pieni¹dze na
nie zosta³y przeniesione do tegorocznego bud¿etu. Wszystkie
pozosta³e projekty na 2015 rok
uda³o siê zrealizowaæ. W lokali-

Radosnych Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego
wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem

Warszawa, 10.03.2016

OŒWIADCZENIE
1. Na Bia³o³êce przez ostatnie pó³ roku panowa³ chaos. Sesje
rady dzielnicy nie odbywa³y siê lub by³y wzajemnie nieuznawane,
urzêdnicy nie wiedzieli, komu podlegaj¹, pojawia³y siê informacje
o zagro¿eniu dla inwestycji na Bia³o³êce, realna sta³a siê groŸba
objêcia naszej dzielnicy zarz¹dem komisarycznym.
2. Tym, co 6 miesiêcy temu po³¹czy³o radnych niezale¿nych, radnych
PiS oraz tych, którzy po konflikcie w PO zdecydowali siê opuœciæ tê
partiê, by³ krytyczny stosunek do dzia³añ burmistrza Piotra Jaworskiego.
Chc¹c wprowadziæ zmiany, dwukrotnie próbowaliœmy odwo³aæ go ze
stanowiska, powo³uj¹c przy tym nowy zarz¹d, trzykrotnie odwo³ywaliœmy i powo³ywaliœmy przewodnicz¹cego rady dzielnicy. Dzia³ania
te nie przynios³y ¿adnego efektu; rada miasta, korzystaj¹c z mocno
scentralizowanego ustroju m.st. Warszawy, nie uznawa³a uchwa³ rady
dzielnicy Bia³o³êka, zas³aniaj¹c siê rozmaitymi przepisami prawnymi.
3. My, ni¿ej podpisani, jesteœmy radnymi niezale¿nymi dzielnicy
Bia³o³êka. Naszym podstawowym obowi¹zkiem jest kierowanie siê
dobrem Bia³o³êki i jej mieszkañców. Stwierdziliœmy, ¿e przed³u¿anie
dotychczasowego chaosu nie ma sensu i jest ze szkod¹ dla dzielnicy.
Dlatego, w duchu odpowiedzialnoœci za nasz¹ dzielnicê Bia³o³êkê,
postanowiliœmy zawrzeæ porozumienie, które z jednej strony ustabilizuje sytuacjê w naszej dzielnicy, a z drugiej strony pozwoli skutecznie wprowadziæ zmiany na lepsze. Na mocy tego porozumienia
dokonana zosta³a ca³kowita wymiana zarz¹du dzielnicy Bia³o³êka.
Wiêkszoœæ nowego zarz¹du stanowi¹ teraz osoby bezpartyjne, znane
z wieloletniej dzia³alnoœci spo³ecznej. Zmieniona zostanie równie¿
osoba na stanowisku przewodnicz¹cego rady dzielnicy.
4. Z przykroœci musimy odnotowaæ fakt, ¿e partie polityczne
za nic maj¹ demokracjê i samorz¹dnoœæ. Wydarzenia ostatnich

miesiêcy zarówno w Warszawie, jak i Polsce pokazuj¹, ¿e partie
polityczne kieruj¹ siê interesem partyjnym, a nie dobrem mieszkañców. Naszym marzeniem jest, aby w samorz¹dzie rz¹dzili wy³¹cznie bezpartyjni spo³ecznicy. Obecnie jest to jednak nierealne, a
zdajemy sobie sprawê, ¿e mieszkañcy oczekuj¹ od nas skutecznoœci,
a nie wy³¹cznie dobrych intencji. Dlatego zdecydowaliœmy siê na
zawarcie koalicji z PO, z tego wzglêdu, ¿e partia ta rz¹dzi miastem
i przy obecnym ustroju Warszawy jest to najkorzystniejsze dla
Bia³o³êki. Jest to sojusz z rozs¹dku, nie by³o lepszej alternatywy.
5. Demokracja i samorz¹dnoœæ s¹ dla nas wa¿ne i nadal bêdziemy
o nie walczyæ. Jest to jednak walka na szczeblu o wiele wy¿szym ni¿
rada dzielnicy. Rol¹ odpowiedzialnych radnych nie jest poœwiêcanie
interesów mieszkañców dla nawet najpiêkniejszych idei. Dlatego w
dzielnicy bêdziemy walczyæ o szpital, szko³y, drogi i kanalizacjê dla
mieszkañców, a w sejmie ju¿ wkrótce z³o¿ymy nowy projekt ustawy
warszawskiej, która pozwoli na zwiêkszenie samorz¹dnoœci i lepsze
uregulowanie relacji miasto – dzielnice.
6. Nowe w³adze dzielnicy to nowe nadzieje. Obiecujemy, ¿e
zrobimy wszystko, aby sprostaæ tym oczekiwaniom. Przed Bia³o³êk¹ pojawia siê niepowtarzalna szansa zmiany na lepsze.
Zawarliœmy porozumienie, zgodnie z którym na Bia³o³êce ma
powstaæ m.in. szpital jednodniowy, filia Bia³o³êckiego Oœrodka
Sportu na Zielonej Bia³o³êce, nast¹pi rewitalizacja terenów zielonych
w rejonie Kana³u ¯erañskiego, poprawa komunikacji autobusowej,
remont lub budowa potrzebnych dróg i wiele innych. Zapraszamy
do wspó³pracy wszystkich mieszkañców, spo³eczników, stowarzyszenia, lokalne organizacje. Niech Bia³o³êka bêdzie prawdziwie
obywatelska! My ze swojej strony deklarujemy, ¿e bêdziemy
dzia³aæ odpowiedzialnie i skutecznie. Dla dobra naszej dzielnicy
i jej mieszkañców. Razem zmieñmy Bia³o³êkê!
Marcin Adamkiewicz - radny niezale¿ny dzielnicy Bia³o³êka (IMB)
Piotr Basiñski - radny niezale¿ny dzielnicy Bia³o³êka (IMB)
Filip Pelc - radny niezale¿ny dzielnicy Bia³o³êka (Gospodarnoœæ)
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Nieoczekiwana zmiana
w bia³o³êckim samorz¹dzie
Ostatnie miesi¹ce to czas wyj¹tkowej aktywnoœci bia³o³êckiego
samorz¹du. Nie zawsze takiej, jakiej ¿yczyliby sobie mieszkañcy
naszej dzielnicy, ale nie na wszystko w ¿yciu mamy wp³yw. Koniec
koñców drogi koalicyjnych radnych niezale¿nych, którzy próbowali
przywróciæ podmiotowoœæ urzêdu i przywróciæ mieszkañcom Bia³o³êki
poczucie posiadania realnego wp³ywu na podejmowane decyzje
przez zarz¹d dzielnicy, rozesz³y siê. Oczywiœcie, ka¿dy z nas ma
suwerenne prawo podejmowania decyzji. Ka¿dy z nas wa¿y wszystkie
za i przeciw sytuacji i wydarzeñ, które to wp³ywaj¹ na podejmowane
przez niego wybory. Trudno jednak zrozumieæ i w racjonalny sposób
wyt³umaczyæ to, w jaki sposób opuœcili dotychczasow¹ koalicjê trzej
radni: Marcin Adamkiewicz, Piotr Basiñski i Filip Pelc. Po miesi¹cach
rozmów i wspólnie podejmowanych decyzjach nagle na kilkanaœcie
minut przed decyduj¹c¹ sesj¹, jak gdyby nigdy nic poinformowali
oni nas, dotychczasowych koalicjantów, o przekazaniu swojego
poparcia ugrupowaniu, przeciwko któremu dotychczas wystêpowali.
Kontestuj¹c przez lata dzia³ania nie tylko osoby by³ego ju¿ burmistrza Piotra Jaworskiego, ale równie¿ œrodowiska, którego jest on
jedn¹ z czo³owych postaci, nagle zmienili zdanie. Nagle okaza³o siê, ¿e
w ich poczuciu wystarczy tylko zmieniæ trzyosobowy zarz¹d dzielnicy
i bêdzie to lekarstwem na wszystkie problemy. Ciekawe, co jeszcze
siê zmieni³o? Czy odst¹pi¹ od pomys³u przeprowadzenia gruntownego audytu dzia³ania urzêdu i ustêpuj¹cego zarz¹du? Czy nadal
bêd¹ walczyæ o te sprawy, z którymi bêd¹ siê do urzêdu zwracaæ
mieszkañcy? Czy Piotr Basiñski nadal bêdzie uwa¿a³, ¿e dzia³alnoœæ
kontrolna komisji rewizyjnej kierowanej przez koalicjê, posiadaj¹cej
na dodatek w niej wiêkszoœæ, jest fikcj¹?
Osobn¹ kwesti¹ jest to czy sesja z 10 marca zosta³a przeprowadzona
w sposób zgodny ze Statutem Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci zarówno odnoœnie braków na kartach do
g³osowania, jak i udzia³u w g³osowaniu jednego z kandydatów na
wiceburmistrza – g³osowa³ sam na siebie. S¹ jeszcze inne kwestie,
które mog¹ poddawaæ w w¹tpliwoœæ wa¿noœæ podejmowanych na tej
sesji uchwa³. Miejmy nadziejê, ¿e kwestia legalnoœci wyboru nowego
zarz¹du bêdzie szybko rozstrzygniêta, bo jak dobrze wiemy mo¿e
to wp³yn¹æ na sprawne funkcjonowanie dzielnicy.
Na pewno dzia³aniom nowego zarz¹du i nowej koalicji bacznie
siê bêd¹ przygl¹daæ radni Stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki.
Przygl¹daæ aktywnie. Zamierzamy byæ merytorycznym g³osem
opozycji, której dobrem nadrzêdnym jest dobro mieszkañców.
Nie pozwolimy na zamiatanie pod dywan tematów, które nagle
mog¹ siê dla kogoœ okazaæ niewygodne. Radni to przedstawiciele
mieszkañców, którzy dostali mandat, aby ich reprezentowaæ. I
radni naszego stowarzyszenia ten mandat wype³ni¹ w 100%.
Jan Mackiewicz - prezes Stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki

Handel zdrowiem
W ostatnich dniach mia³ miejsce kolejny akord dramatycznej
sytuacji w samorz¹dzie na Bia³o³êce. Otó¿ przez pó³ roku PO z
Hann¹ Gronkiewicz-Waltz na czele sparali¿owali prace dzielnicy
Bia³o³êka, uniemo¿liwiaj¹c dzia³ania rady dzielnicy, w której PO
straci³a wiêkszoœæ. Przez ca³y ten czas ¿yczliwi dawali radnym
niezale¿nym do zrozumienia, ¿e sto³eczny ratusz nigdy nie dopuœci
do przejêcia w³adzy przez opozycjê, nawet je¿eli bêdzie mia³a
wiêkszoœæ, ot spójrzcie, co siê dzieje na Bemowie... To chyba
najlepiej podsumowuje stosunek PO do prawa i do demokracji.
W ostatnich dniach PO uda³o siê odbudowaæ wiêkszoœæ. Rych³o
oka¿e siê na jak d³ugo, w koñcu ich nowy koalicjant otwarcie
przyznaje, ¿e jego zdaniem PO prawdopodobnie sfa³szowa³a
wybory samorz¹dowe na Bia³o³êce. Ze s³ów radnych, którzy
przeszli na stronê PO wynika, ¿e warunkiem mia³o byæ wpisanie
do wieloletniej prognozy finansowej szpitala na Bia³o³êce.
Przypomnê, ¿e na mocy porozumienia wszystkich ugrupowañ
w Radzie Dzielnicy Bia³o³êka rok temu taka obietnica zosta³a
ju¿ przez PO z³o¿ona. Projekt jednak znikn¹³, kiedy PO straci³a
wiêkszoœæ w radzie dzielnicy, nie by³o go w WPF, a na komisjach
Rady Warszawy PO twierdzi³a, ¿e w najbli¿szym czasie siê tam
nie znajdzie, pomimo wczeœniejszych obietnic! Nagle, parê dni
po zawi¹zaniu nowej koalicji szpital pojawia siê w WPF!
Wniosek dla mnie jest prosty - kiedy PO straci³a wiêkszoœæ,
inwestycja zosta³a zablokowana, po czym przywrócona za cenê
sto³ków w zarz¹dzie dzielnicy. Co to oznacza? Otó¿, Drodzy
Mieszkañcy Bia³o³êki, nie ulega dla mnie w¹tpliwoœci, ¿e PO
kupczy³a Waszym zdrowiem, uczyni³a szpital przedmiotem
handlu politycznego i by³a gotowa poœwiêciæ tê inwestycjê dla
ratowania sto³ków w samorz¹dzie. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
w polityce pewne kwestie powinny byæ wy³¹czone ze sporu
politycznego. I jeœli szpital tak¹ kwesti¹ nie jest, to co ni¹ jest?
Wiktor Klimiuk - Przewodnicz¹cy Klubu PiS i Rady Dzielnicy Bia³o³êka
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Sprawozdania i zmiany
15 marca obrady prowadzili na zmianê: wiceprzewodnicz¹cy
Rady Witold Harasim, przewodnicz¹cy Krzysztof Miszewski
i ponownie Witold Harasim. G³osy liczy³ Grzegorz Golec.
Andrzej Bittel zaproponowa³, by do porz¹dku dziennego
wprowadziæ punkt, dotycz¹cy konsultacji spo³ecznych na
temat zmian zasad obrotu lokalami mieszkalnymi; w g³osowaniu
wniosek nie przeszed³.
Po krótkiej dyskusji radni ul. Siarczanej, uroczysko przy
przyjêli protoko³y z sesji: XIX, Kanale, bazarek na Trockiej.
XX i XXI. Nastêpnie zajêli siê Odpowiedzi udzielali: burmistrz
sprawozdaniem z wykonania S³awomir Antonik, wiceburmistrz
za³¹cznika dzielnicy Targówek Grzegorz Gadecki i kierownik
do bud¿etu m.st. Warszawy za referatu inwestycji Teresa
rok 2015. Dyskusja nad licz¹cym Go³dowska. Burmistrz Antonik
ponad 150 stron dokumentem poda³ wskaŸniki realizacji intrwa³a pó³torej godziny. Informacji westycji w poprzednich latach:
udziela³a skarbnik dzielnicy 2013 – 66,5%, 2014 – 52,65%,
El¿bieta Marecka. Zaplanowane 2015 – 63,69%. Uchwa³ê o
na 93 317 867 z³ dochody przyjêciu sprawozdania przyjêto
wykonane zosta³y w 98,7%. 13 g³osami, przy 9 przeciwnych.
Pozytywn¹ opiniê wyrazi³o 8
Drugie rozpatrywane sprakomisji Rady. W imieniu radnych wozdanie za rok 2015 dotyczy³o
klubu PiS zadowolenie z wyko- Zak³adu Gospodarowania Nierunania bud¿etu wyrazi³ Andrzej chomoœciami. Pozytywn¹ opiniê
Bittel. Pad³o wiele pytañ, m.in. wyrazi³a komisja gospodarki
o inwestycje w liceum przy komunalnej i mieszkaniowej.
ul. Oszmiañskiej, willê przy Informacji udziela³ dyrektor ZGN

Stefan £akomy. Uchwa³ê o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania
przyjêto jednomyœlnie, 20 g³osami.
Pozytywn¹ opiniê komisji
uzyska³o tak¿e sprawozdanie z
dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej za rok 2015. Ze
wsparcia OPS korzysta ok.
2,5% mieszkañców Targówka,
m.in. d³ugotrwale bezrobotni.
W g³osowaniu uchwa³ê o
pozytywnym zaopiniowaniu
sprawozdania z dzia³alnoœci
OPS popar³o 19 radnych, 2
wstrzyma³o siê od g³osu.
Nastêpny projekt uchwa³y,
w sprawie zmian za³¹cznika
dzielnicy Targówek do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2016,
zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez komisje: infrastruktury, inwestycji i ochrony œrodowiska oraz
bud¿etu i finansów. Po dyskusji
i wyjaœnieniach burmistrza Antonika uchwa³ê o pozytywnym
zaopiniowaniu z mian podjêto
jednomyœlnie, 20 g³osami. W
uzasadnieniu znalaz³a siê informacja o dodatkowych œrodkach
przeznaczonych do dyspozycji
dzielnicy. - 412 440 z³. 393 000 z³
przeznaczono na wydatki na
modernizacjê systemu zasilania,

wraz z budow¹ stacji oczyszczania
wody w zbiornikach w Parku
Bródnowskim; 19 440 z³ - na zakup
drzewek na terenie placówek
oœwiaty w zwi¹zku z obchodami
100. rocznicy przy³¹czenia Targówka do Warszawy.
Po informacji Grzegorza Golca,
przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej o rozpatrzeniu skargi
p. W.S. na dzia³ania zarz¹du
dzielnicy Targówek - za uznaniem tej
skargi za bezzasadn¹ g³osowali
wszyscy obecni - 21 radnych.
Uchwa³ê o zmianach w sk³adach osobowych komisji Rady
popar³o 29 radnych, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. Do sk³adu komisji
kultury i promocji powo³any
zosta³ Andrzej Bittel, do komisji
bud¿etu i finansów Marcin
Sk³odowski.
W dyskusji nad sprawozdaniem z dzia³alnoœci zarz¹du
dzielnicy Targówek za okres
od 1 XI do 31 XII 2015 roku
zapytano m.in. o warsztaty
urbanistyczno-architektoniczne,
dotycz¹ce zagospodarowania
ulicy Kondratowicza. Wyjaœnieñ udziela³ wiceburmistrz
Pawe³ Michalec. Agnieszka
Kaczmarska ponowi³a proœbê

o informacje, które pozwol¹
oceniæ pracê poszczególnych
cz³onków zarz¹du dzielnicy.
Tradycyjnie, koñcow¹ czêœæ
sesji wype³ni³y interpelacje i
zapytania radnych oraz informacje bie¿¹ce i wolne wnioski.
Wœród poruszonych spraw
znalaz³y siê m.in. zmiany w
zad³u¿eniach op³at za czynsz,
roszczenia odszkodowawcze SM
Bródno, miejsca sk³adu zu¿ytych
¿arówek, zmiany na ulicy £odygowej, przejœcie przez torowisko,
budowa II linii metra. Pad³o
pytanie o zadania rzecznika
prasowego urzêdu dzielnicy oraz
opinie o niedostatku informacji
o imprezach, organizowanych
przez urz¹d dzielnicy (na koncert

z okazji Dnia ¯o³nierzy Wyklêtych
przysz³o 35 osób) i potrzebie
umieszczania informacji o
wykonawcach.
K.

www.gravic.pl
Wiktor Szczêsny
Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133
tel. 22 243 95 92, 606 910 993

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
1.04 (pi¹tek) godz. 19.00 - Koncert Stanis³awy Celiñskiej i zespo³u pod kierownictwem
Macieja Muraszko. Bilety w cenie 30 i 40 z³. Iloœæ miejsc ograniczona.
1.04 (pi¹tek) - Theatre of Europe - wizyta przygotowawcza w Daugavpils realizowana
w ramach miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y. Wizyta zakoñczy siê 4 kwietnia.
2.04 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
- Mali Einsteini – temat: Magnetyczny plac zabaw cz. 2. Doœwiadczenia i eksperymenty
dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa –
godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 100 z³.
- Modelarstwo dla najm³odszych i trochê starszych. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 40 z³ (w tym model).
- Warsztaty szycia dla dzieci w ramach bud¿etu partycypacyjnego – obowi¹zuj¹ zapisy.
2.04 (sobota) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych. Wstêp 15 z³, studenci UTW 13 z³.
3.04 (niedziela) godz. 17.00 - Otwarcie wystawy rysunków Franciszka Maœluszczaka. Wystawa czynna do 5 maja. Otwarciu wystawy towarzyszy koncert Leszka D³ugosza. Wstêp wolny.
8.04 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Wstêp wolny.
9.04 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
- Wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych (6-10 lat). Temat: Marc Chagall wspomnienia z dzieciñstwa. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³ lub karnet 70 z³.
- uTKANA sobota – warsztaty tkactwa artystycznego dla doros³ych. Godz. 9.30-13.30.
Op³ata 40 z³ obejmuje materia³y.
- Mali Einsteini – temat: Tajemnice œwiata owadów – podziemne labirynty! O mrówkach.
Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa
– godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata 30 z³ lub karnet 100 z³.
- Lego Kreatywne Budowanie – „Porty i transport morski”. Godz. 10.00-14.00. Zajêcia
dla dzieci w wieku 5-10 lat. Op³ata 50 z³.
11.04 (poniedzia³ek) - Wystawa fotografii w Zespole Szkó³ nr 41 podsumowuj¹ca projekt
„Szlakiem Hymnu” realizowany w latach 2012-2015. Wystawa dostêpna do 29 kwietnia.
13.04 (œroda) godz. 18.00 - Klub Mêski - z cyklu „Ambasady z wizyt¹ w DK Zacisze”
spotkanie z kultur¹ tureck¹. Wstêp wolny.
16.04 (sobota) „Sobota dla Ma³ych i Du¿ych”:
- Mali Einsteini – temat: Jak podnieœæ s³onia? O sile i ciê¿arze. Doœwiadczenia i eksperymenty
dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. Op³ata 30 z³.

XXI sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Bud¿et i zmiany w komisjach
Porz¹dek obrad rozszerzono o projekt uchwa³y w sprawie
przeprowadzenia konsultacji dotycz¹cych sprzeda¿y lokali
komunalnych ich najemcom. Zg³oszono te¿ wniosek o odwo³anie
Mariusza Borowskiego z SLD z funkcji przewodnicz¹cego
komisji bezpieczeñstwa, prawa i samorz¹du.
Po przeg³osowaniu zmian w porz¹dku obrad i przyjêciu protoko³u
z poprzedniej sesji przyst¹piono do g³osowania uchwa³y w sprawie
przeprowadzenia szerokich konsultacji spo³ecznych przygotowanych
przez miasto propozycji zasad obrotu lokalami mieszkalnymi.
Zaopiniowanie wykonania bud¿etu mia³o swoj¹ dramaturgiê.
Trójka radnych opozycji w komisji bud¿etowej negatywnie zaopiniowa³a wykonanie bud¿etu za 2015. Ireneusz Tondera podnosi³,
¿e bud¿et po raz pierwszy przekroczy³ 300 mln z³, ale nie wykorzystano tej szansy - 1,5 mln zosta³o do miasta oddane. Poziom
nak³adów inwestycyjnych zmala³, a to w³aœnie te nak³ady decyduj¹
o rozwoju dzielnicy. Wniosek mniejszoœci nie zosta³ przyjêty.
Ogó³em wydatki wynios³y 285 777 106 z³, co stanowi 95% planu.
W tym wydatki bie¿¹ce ukszta³towa³y siê na poziomie ok. 98%,
zaœ maj¹tkowe - 60%. Niewykonanie Centrum Kreatywnoœci to
37% zaplanowanych wydatków. Miasto zadanie to w trakcie roku
powierzy³o Sto³ecznemu Zarz¹dowi Rozbudowy Miasta.
W dyskusji zgodnie stwierdzono, ¿e ten bud¿et, przygotowany jeszcze
w zesz³ej kadencji, by³ Ÿle skonstruowany. Wiceburmistrz Kacprzak
dowodzi³, ¿e kilka zadañ, w tym Centrum Kreatywnoœci, miasto postanowi³o
przekazaæ innym podmiotom, na co zarz¹d dzielnicy nie mia³ ¿adnego
wp³ywu. Podnosi³ te¿ problem zbyt rzadkich sesji komisji bud¿etowej w
Radzie Warszawy (raz na kwarta³), co uniemo¿liwia skuteczne przesuwanie œrodków, stosownie do potrzeb dzielnicy. Wykonanie za³¹cznika
bud¿etowego za 2015 rok zaopiniowano pozytywnie.
W ramach zmian w komisjach z funkcji przewodnicz¹cego komisji
bezpieczeñstwa prawa i samorz¹du odwo³ano Mariusza Borowskiego
z SLD, z udzia³u w niej zrezygnowa³ te¿ Ireneusz Tondera. Now¹
przewodnicz¹c¹ komisji zosta³a Adriana Jara z PWS.
Zajêto siê skarg¹ NSZZ Solidarnoœæ na dyrektora biblioteki
publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego. Komisja rewizyjna jeszcze
w paŸdzierniku ub. roku zaopiniowa³a skargê pozytywnie, ale w
powsta³ym póŸniej protokole Pañstwowa Inspekcja Pracy nie dopatrzy³a siê uchybieñ. W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami postanowiono
skierowaæ sprawê ponownie do komisji rewizyjnej.
Kr.

Nowy zarz¹d Bia³o³êki wybrany
Budowa nowych szkó³, szpitala, dodatkowe œrodki na
inwestycje drogowe i audyt po rz¹dach burmistrza Piotra
Jaworskiego to g³ówne elementy porozumienia koalicyjnego,
dziêki któremu powo³ano nowy zarz¹d Bia³o³êki. Po wielu
miesi¹cach chaosu i politycznych sporów, uda³o siê wreszcie
odwo³aæ poprzedni zarz¹d Bia³o³êki z burmistrzem Piotrem
Jaworskim i zawrzeæ porozumienie koalicyjne. Platforma
Obywatelska odzyska³a wiêkszoœæ w radzie dzielnicy,
przeci¹gaj¹c na swoj¹ stronê trzech radnych niezale¿nych:
Piotra Basiñskiego, Marcina Adamkiewicza i Filipa Pelca.
10 marca wybrano nowy zarz¹d Bia³o³êki, któremu przewodniczy
burmistrz Ilona Soja-Koz³owska. Zastêpuj¹ j¹: Jacek
Poddêbniak i Marcin Adamkiewicz.

Na konferencji prasowej
zwo³anej w œrodê, 16 marca
w ratuszu Bia³o³êki, po zaprezentowaniu sk³adu nowego
zarz¹du, burmistrz Ilona SojaKoz³owska, do niedawna jeszcze

zastêpca burmistrza dzielnicy
Bielany, ale jak sama zaznaczy³a, od trzech lat mieszkanka
Bia³o³êki, odda³a g³os radnym,
aby przedstawili szczegó³y
porozumienia koalicyjnego i

priorytetowe zadania, którymi
zarz¹d ma zamiar siê zaj¹æ w
pierwszej kolejnoœci.
Jak przekonywa³ radny Piotr
Basiñski, porozumienie zosta³o
zawarte dla dobra Bia³o³êki i
jej mieszkañców. By³a to jedyna
droga, aby skutecznie zakoñczyæ wielomiesiêczny parali¿
dzielnicy. Podstaw¹ koalicji s¹
wielomilionowe inwestycje,
które w³adze miasta zobowi¹za³y siê zapewniæ Bia³o³êce w
najbli¿szych latach.
- Chodzi przede wszystkim
o szpital na Bia³o³êce, usytuowany na dzia³ce u zbiegu ulic
Bia³o³êckiej i Przykoszarowej,
w miejscu dobrze skomunikowanym z ca³¹ dzielnic¹ – powiedzia³ Piotr Basiñski.
Kolejne przewidywane inwestycje to szko³y, filia Bia³o³êckiego
Oœrodka Sportu na Zielonej Bia³o³êce, budowa kanalizacji,
dróg oraz ca³ej infrastruktury, z
której budow¹ nie nad¹¿ano do
tej pory. Radny Filip Pelc doda³
do tego rewitalizacjê terenów
zielonych nad Kana³em ¯erañskim, budowê parkingów P+R
oraz nowe stacje Veturilo.
- Chcemy, aby powsta³y
cztery nowe placówki oœwiatowe,

dwie szko³y podstawowe i dwa
gimnazja w dwóch lokalizacjach: jedna podstawówka i
gimnazjum ma powstaæ u
zbiegu ulic Œwiderskiej i
Æmielowskiej, a drugi podobny
zespó³ – w rejonie ulicy Siecznej
– powiedzia³a radna Magdalena
Roguska (PO).
- Jeœli chodzi o drogi, to
najwa¿niejsze i najbardziej
oczekiwane s¹ ulice Hemara,
Sieczna i fragment ulicy Daniszewskiej – przekonywa³a radna
Agnieszka Borowska (PO), prezes
stowarzyszenia Moja Bia³o³êka
- Bêdziemy mocno zabiegaæ o
to, by miasto wygospodarowa³o
œrodki na proponowane inwestycje w najbli¿szym czasie –
zapowiedzia³a na konferencji
burmistrz Ilona Soja-Koz³owska.
Dziœ ju¿ wiemy, ¿e decyzj¹
sto³ecznych radnych, na sesji,
która odby³a siê nastêpnego
dnia, 17 marca, Bia³o³êka
otrzyma³a blisko 70 mln z³.
Oprócz œrodków na Wielospecjalistyczn¹ Przychodniê ze
Szpitalem Chirurgii Jednego
Dnia (40 mln z³) dzielnica dosta³a prawie 30 mln z³ na 13
inwestycji drogowych i 2 tereny rekreacyjne. Inwestycje te
zosta³y wpisane do Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Realizacja
14 spoœród nich (11 drogowych,
2 rekreacyjne i przychodnia)
rozpocznie siê ju¿ w tym roku,
a dwóch kolejnych inwestycji
drogowych - w przysz³ym.
Jeœli chodzi o inwestycje
drogowe - dziêki pozyskanym
œrodkom jeszcze w tym roku
rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane
z realizacj¹ nastêpuj¹cych
inwestycji: budowa ulicy Daniszewskiej (2 mln z³), Siecznej
(ok. 8,5 mln z³), Geometrycznej
(1,55 mln z³), przed³u¿enie

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
¯yczymy, aby te wyj¹tkowe Œwiêta
przynios³y radoœæ
oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ,
by sta³y siê Ÿród³em
wzmacniania ducha.
A spêdzone z rodzin¹ chwile
da³y si³ê w pokonywaniu
wszelkich trudnoœci i wiarê,
by z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.
Ilona Soja-Koz³owska
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

ulicy Hemara (blisko 6 mln z³),
nowa gazeta praska
przebudowa ulic Gladioli (1,2
mln z³), Przyrzecze (1,55 mln
z³) i Ruskowy Bród (blisko 0,7
mln z³), budowa chodnika przy
ulicach: S³onecznego Poranka
(0,7 mln z³), Warzelniczej (blisko
0,5 mln z³) i Z³otokwiatu (wraz
z oœwietleniem za kwotê 0,5
mln z³) oraz zagospodarowanie
terenu przy ul. Liczyd³o.
Decyzj¹ Rady Warszawy w
2016 roku zosta³y przyznane
te¿ fundusze na budowê
dwóch terenów rekreacyjnych:
przy ulicy Myœliborskiej 98 B
na Tarchominie oraz przy ul. Ilona Soja-Koz³owska
D³ugorzecznej przy Kanale
Urodzona w 1977 r. i wychowana
¯erañskim. Na przysz³y rok na Bielanach. Ukoñczy³a liceum im.
zaplanowano œrodki na rozpo- Jose Marti, a nastêpnie studia maczêcie przebudowy uk³adu gisterskie w Wy¿szej Szkole Handrogowego wokó³ projektowanej dlu i Prawa w Warszawie, kierunek
szko³y na Kêpie Tarchomiñskiej – ekonomia. Nastêpnie zdobywa³a
- od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej doœwiadczenie dotycz¹ce consulwraz z odcinkiem ul. Aluzyjnej tingu i marketingu w firmach infor(2,68 mln z³) oraz na budowê matycznych i wydawnictwie. Przez
nowej ulicy od Berensona do 8 lat zajmowa³a kierownicze stanoOstródzkiej wraz z sygnalizacj¹ wisko w Mazowieckiej Jednostce
œwietln¹ na skrzy¿owaniu z Wdra¿ania Programów Unijnych.
ulic¹ Ostródzk¹ (2 mln z³).
Ukoñczy³a kilkanaœcie kursów i
Radni niezale¿ni, którzy szkoleñ z zakresu funduszy eurozdecydowali siê wspó³pracowaæ pejskich, promocji i zarz¹dzania.
z Platform¹ Obywatelsk¹ nie Prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ spoukrywaj¹, ¿e wa¿ne dla nich ³eczn¹, trzykrotnie by³a wybierana
by³o odwo³anie Piotra Jawor- radn¹ dzielnicy Bielany z jednym z
skiego i powo³anie ca³kiem najwy¿szych wyników poparcia w
nowego zarz¹du, aby przerwaæ dzielnicy. Od stycznia 2015 roku
zastêpca burmistrza dzielnicy
marazm dzielnicy.
– I to siê uda³o. Mamy nowy i w Bielany, nadzoruj¹c¹ prace Wywiêkszoœci bezpartyjny zarz¹d. dzia³ów: Architektury i BudownicW koñcu sytuacja w dzielnicy twa, Dzia³alnoœci Gospodarczej i
zostanie ustabilizowana i bêdzie Zezwoleñ, Wydzia³u Obs³ugi
mo¿na skupiæ siê na pracy – Mieszkañców, Wydzia³u Kultury i
Promocji, Samodzielne Jednoosobot³umaczy Piotr Basiñski.
we Stanowisko Pracy ds. Funduszy
Plany wygl¹daj¹ imponuj¹co, Europejskich. 10 marca 2016 roku
wypada tylko ¿yczyæ nowemu wybrana na funkcjê burmistrza
zarz¹dowi powodzenia w ich dzielnicy Bia³o³êka. Sprawuje bezrealizacji. Rozmowê z burmistrz poœredni nadzór nad wydzia³ami:
Ilon¹ Soj¹-Koz³owsk¹ zamie- Bud¿etowo-Ksiêgowym, Kadr i
œcimy w nastêpnym numerze Funduszy Europejskich, Obs³ugi
gazety. Na razie publikujemy Rady, Organizacyjnym, Oœwiaty i
jedynie krótk¹ informacjê Wychowania, Prawnym i Zamóprezentuj¹c¹ jej sylwetkê.
wieñ Publicznych. Od 2013 roku
Joanna Kiwilszo mieszkanka Zielonej Bia³o³êki.
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Kto przygarnie Paryska

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, 609-631-186
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra

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

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
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,
strychów. Wywóz mebli. Tel.
22 499-20-62
PRANIE dywanów wyk³adzin
605-726-258

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

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, 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
789-090-573
• Drzwi antyw³amaniowe

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

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Parysek to niesamowitej urody mix jamnika z amstaffem. Piesek bardzo kocha ludzi i jest spragniony kontaktu z nimi. Bardzo cieszy
siê na ka¿dy spacer, jest energiczny, radosny i przyjazny. A po bli¿szym poznaniu okazuje siê jeszcze s³odszy, wywraca na plecy i
pokazuje ca³y brzuszek do g³askania. Parys nie lubi innych psów (samców), ale prawdopodobnie w nowym domu zaakceptuje suczkê. To
pies bardzo emocjonalny i uczuciowy, a wszystko to ma wypisane na wiecznie uœmiechniêtej
uroczej mordce. Po pocz¹tkowym przyzwyczajeniu siê do nowego otoczenia na pewno nawi¹¿e
siln¹ i g³êbok¹ wiêŸ z nowym opiekunem i zawsze bêdzie chcia³ byæ blisko niego. Sprawdzi siê
jako typowy kanapowiec, piesek do towarzystwa i wspólnego leniuchowania na kanapie. Nie
wymaga du¿o ruchu ani d³ugich spacerów. Adoptuj Paryska, a zyskasz wiernego przyjaciela!!!
Parysa polecaj¹ do adopcji wolontariuszki:
Dobrawa tel. 792 950 950 i Krysia tel. 509 506 302.
Zapraszamy na wspólny spacer z tym wspania³ym psem!

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

Witaj, Dziadu, w dzieñ wróbelka
Proszê Szanownych Pañstwa,
mam wra¿enie, ¿e w sferze
publicznej nast¹pi³o bardzo
póŸne odreagowanie zespo³u
traumatycznego dzieciñstwa.
Pewnikiem z³a atmosfera
domu rodzinnego, utraty zaufania, zdrady, pomówienia,
podejrzliwoœæ, stosowanie
sprawdzonych technik stalinowskiej propagandy i klapsy...
oby tylko w pupê. Niestety,
wróci³ ten ton pewnoœci, z
którym nie da siê dyskutowaæ.
Chiñska mentalnoœæ w Euro-

www.drzwiokna.waw.pl

Dwa testamenty - ugoda za æwieræ miliona
„Zdawaæ by siê mog³o, ¿e w tej sprawie nic ju¿ nie jest w
stanie nas zadziwiæ. A jednak.” Tak pisze do nas mieszkaniec jednego z budynków przy Tykociñskiej, ordynarnie
ukradzionych po sfa³szowaniu testamentu.
W sierpniu ubieg³ego roku siêga³a ok. 1/4 mln z³! Nie mog³em
s¹d oddali³ pozew dewelopera wyjœæ z os³upienia, bo najwyraŸniej
¿¹daj¹cego zap³aty od naszego deweloper podj¹³ próbê wyci¹gniêczytelnika. Warto przypomnieæ cia ode mnie pieni¹dze okrê¿n¹
t³o ca³ej sprawy.
drog¹, ale i drog¹ bezprawn¹. Próby
Nieukarane kradzie¿ i paserstwo ugodowe s¹ zarz¹dzane zazwyczaj
Przy braku protestu ze strony przed procesami, rzadziej w ich
instytucji pañstwowych i organów trakcie, nigdy po wyroku, który
prawa, deweloperzy odkupili przecie¿ ju¿ zapad³. Kuriozalna
skradzione kamienice przy Tyko- rozprawa ugodowa mia³a siê odbyæ
ciñskiej 30 i 40 od Miros³awa K., 24 lutego tego roku w S¹dzie
oszusta, który owe kamienice Rejonowym dla Warszawy Pragi
wy³udzi³ na podstawie sfa³szo- Pó³noc. Jak ³atwo siê domyœliæ,
wanego testamentu prawowitej moja reakcja by³a jednoznaczna –
w³aœcicielki. Deweloperzy, któ- odmowa na piœmie uczestnictwa w
rym szybko sprzeda³ kamienice, rozprawie skierowana do s¹du i
mieli pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e ku- do radcy prawnego dewelopera.
puj¹ „trefny towar”, po czym w Zastanawiam siê nad jednym –
bezczelny sposób próbowali wy- jak s¹d mo¿e godziæ siê na jakieœ
kurzaæ lokatorów, wprowadzaj¹c postêpowanie ugodowe, skoro w
drakoñskie stawki za czynsz, np. tej samej sprawie zapad³ ju¿
prawomocny wyrok?”
1500 z³ miesiêcznie za 40-metrowe mieszkanie. W kilku przy- Komentarz Piotra Ikonowicza
Piotr Ikonowicz, który od lat
padkach to siê powiod³o, mieszkania wyeksmitowanych rodzin walczy o prawa lokatorów, nêkadeweloperzy sprzedali nastêpnie nych przez w³aœcicieli kamienic,
na wolnym rynku. W innych przy- pisze równie¿ na temat skradziopadkach zdesperowani lokatorzy nych kamienic przy Tykociñskiej.
zaciskali zêby i p³acili, ale znala- Oto fragmenty jego tekstu, zaz³o siê kilku, którzy postanowili mieszczonego na portalu rokowalczyæ. Konsekwentnie odma- r1.pl pod znamiennym tytu³em:
wiali p³acenia, nara¿aj¹c siê na „Pañstwo sprzyja oszustom”.
procesy s¹dowe, które czêsto „(…) Sprawca fa³szerstwa, które
pozwoli³o mu wy³udziæ maj¹tek
wygrywali.
wartoœci 12 milionów z³otych, zoTak by³o w³aœnie w przypad- sta³ skazany na 2 lata w zawieku naszego czytelnika, który szeniu. Co wa¿ne, zdo³a³ jeszcze
wygra³ sprawê z deweloperem sprzedaæ kamienicê, dziêki czei w myœl orzeczenia s¹du nie mu sta³ siê bogaczem. Ale nikt –
musia³ p³aciæ zaleg³ego czynszu, ani prokuratura, ani s¹d, ani w
co stanowi³o znacz¹c¹ kwotê.
ogóle ¿adna agencja rz¹dowa –
Ugoda po wyroku?
nie poszukuje jego maj¹tku, nie
Wydawa³oby siê, ¿e sprawa orzeczono te¿ przepadku mienia.
roszczeñ dewelopera wobec lokaLokatorzy natomiast cierpi¹ z
tora jest zamkniêta, wszak wyrok powodu wysokich czynszów i
s¹du jest nie do podwa¿enia. I tu szykan ze strony nowego w³aœcipojawia siê kuriozum, których w ciela, który naby³ rzecz (dom)
ca³ej sprawie kradzie¿y kamienic pochodz¹c¹ z przestêpstwa i
przy Tykociñskiej jest mnóstwo. O ustala wysokie czynsze, eksmituje
tym kuriozum mówi nasz Czytelnik: i w ogóle zatruwa ¿ycie ludziom,
„Zosta³em zawiadomiony o „nie- którzy maj¹ pecha mieszkaæ w
obowi¹zkowym uczestnictwie w ukradzionym domu. Nabywca
próbie ugodowej” z deweloperem, nieruchomoœci to spó³ka specjatyle ¿e ¿¹dana ode mnie kwota lizuj¹ca siê w nabywaniu kamienic

z lokatorami i ich „czyszczeniu”,
czyli wyrzucaniu ludzi.
Zgodnie z autentycznym, a
nie sfa³szowanym testamentem dom na ul. Tykociñskiej
powinien zostaæ przekazany
Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Pos³uguj¹cych Ubogim.
Podczas programu radiowego,
w którym bra³em udzia³ wraz z
poszkodowanym (…) prokuratura
przys³a³a mejla, ¿e w ca³ej
sprawie nie mo¿e siê dopatrzyæ
znamion przestêpstwa.
Poniewa¿ w wielu podobnych
sprawach mamy do czynienia z
biernoœci¹ organów œcigania, które
w ten sposób staj¹ siê poniek¹d
wspólnikami lichwiarzy, czyœcicieli
kamienic, wypada zadaæ pytanie:
lenistwo czy niekompetencja, a
mo¿e jakieœ dziwne powi¹zania
ka¿¹ aparatowi wymiaru sprawiedliwoœci patrzeæ przez palce na
kryminalne dzia³ania mafii mieszkaniowej? Mafia bowiem ju¿ dawno

zrozumia³a, ¿e za handel amfetamin¹ siê siedzi, a za odbieranie
ludziom dachu nad g³ow¹ – nie. (…)”
Piotr Ikonowicz jako jeden z
wielu zaanga¿owa³ siê w pomoc
mieszkañcom Tykociñskiej. Wystosowa³ list do ministra Zbigniewa Ziobry, w którym prosi o spotkanie i wspó³pracê ministerstwa
z jego Kancelari¹ Sprawiedliwoœci Spo³ecznej, m.in. w sprawie
mieszkañców Tykociñskiej.
Wiele prominentnych osób próbowa³o ju¿ odwróciæ losy skradzionych kamienic, bez ¿adnego jak
dot¹d efektu. Tê sprawê nag³oœniliœmy jako pierwsi, opisujemy j¹ od
dziesiêciu z gór¹ lat. Zadziwia indolencja instytucji pañstwowych,
pora¿a niemoc organów œcigania i
wymiaru sprawiedliwoœci. Wszystko
to ka¿e siê zastanawiaæ, czy komuœ
po prostu nie zale¿y na tym, by sprawa nie znalaz³a fina³u zgodnego z
oczekiwaniami uczciwych ludzi.
(egu)

pie to inny rodzaj cz³owieka.
Dyskusja z Mao nie ma szans.
Powiedz Putinowi, ¿e nie ma
racji :) Nowa klasa 500 plus
wy³¹cznie g³osi, zwalnia, traci
zaufanie, oskar¿a, piêtnuje.
Zdobywa i co?
¯yjê 56 lat i na stare lata nie
chcê nowych Chiñczyków.
Jeszcze raz: nie potrzebujê
kolejnego w³adcy z kolejn¹ niedorobion¹ œwit¹, potrzebujê
gospodarza maj¹tku pañstwowego i naszych ma³ych ojczyzn
i domagam siê przelewów od
zysków spó³ek Skarbu Pañstwa. Jesteœmy wspó³w³aœcicielami. Nigdy nie dosta³em ani
jednego z³otego jako suweren.
Prezesikowie i cz³onkowie
zarz¹du starych i nowych
w³adców dostaj¹ setki tysiêcy.
Szkoda, ¿e tylko raz w roku, 20
marca, obchodzimy miêdzynarodowy dzieñ wróbla. Ten maleñki
s¹siad ka¿dego z nas, zanika.
Populacja wróbli w du¿ych miastach Europy obni¿y³a siê nawet
do 30%. Uszczelnianie budynków,

zanikanie terenów parkowych,
trawników to strata miejsc lêgowych dla tych po¿ytecznych maluchów. Oprócz ziaren zjadaj¹
chêtnie owady. Na owado¿ernoœci
opiera siê ich po¿ytecznoœæ.
Wróble, w przeciwieñstwie do
polityków, s¹ weso³e, stadne, ruchliwe. Rodzice wysiaduj¹ pospo³u
ok. 5 jaj przez dwa tygodnie. Go³e
pisklêta po¿eraj¹ g³ównie owady.
M³ode z koñcem maja zyskuj¹
na samodzielnoœci, ale ¿eruj¹
stadnie wraz z rodzin¹. Ptaki
s¹ naszymi sprzymierzeñcami.
Organizuj¹c balkon czy ogród
warto powiesiæ budkê lêgow¹,
zapewniæ wodê pitn¹ i to w
zasadzie wszystko. Zim¹ proszê
pamiêtaæ o dokarmianiu. Ich podstawowy dom to ok. 30 metrów
kwadratowych i w tej odleg³oœci
ustawiamy skrzynki lêgowe. Nie
wyobra¿am sobie ¿ycia bez
æwierkania, a na Œwiêta oprócz
jajek i zajêcy ¿yczê Wam jak
najwiêcej radosnych treli. Wszystkiego najlepszego! Weso³ego
Wszystkiego Najlepszego.

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

Po remoncie
Alejki równe jak stó³. Remont 4,5 tys. m2 alejek w Parku Praskim
zakoñczony. Remont obj¹³ dwie g³ówne alejki Parku Praskiego: im. mjr.
W. £ukasiñskiego wraz ze Skwerem Ksiêdza Niedzielaka oraz im. K. Lisieckiego
„Dziadka”. Zu¿yte p³yty chodnikowe i obrze¿a wymienione zosta³y na nowe.
Koszt remontu wyniós³ ok. 685 tys. z³. Na zlecenie Zarz¹du Oczyszczania Miasta prace
realizowa³ Zak³ad Remontów i Konserwacji Dróg. Park Praski powsta³ wg projektu Jana
Dobrowolskiego na miejscu dawnych fortyfikacji napoleoñskich w latach 1865-1871.
Park, o charakterze krajobrazowym, wielokrotnie zmienia³ swoj¹ powierzchniê, od 6,5
do 30 ha, obecnie zajmuje 18,72 ha. Od pocz¹tku swego istnienia oferowa³ liczne atrakcje.
Na obrze¿u parku od 1900 r. a¿ do wrzeœnia 1939 r. dzia³a³ pierwszy sta³y Teatr Praski,
a przy skrzy¿owaniu Wybrze¿a Helskiego i ulicy Ratuszowej – lunapark.

Budowa II linii metra - Targówek ruszy³, Wola stoi
Zaczê³o siê. Ruszy³a budowa kolejnego odcinka II linii
metra. Odwierty prowadzone w³aœnie na Targówku stanowi¹
etap przygotowawczy. Budowniczowie chc¹ siê dowiedzieæ
wiêcej na temat charakterystyki i uk³adu gruntu. A na Woli?
Na samym wstêpie przestój, który mo¿e potrwaæ nawet do
dwóch, trzech miesiêcy.
Uzyskanie pozwoleñ na budowê, nieopodal przedwojennych
a jest ich na wolskim odcinku kamienic na Górczewskiej,
szeœæ, wymaga wprowadzenia których kondycja z racji wieku
poprawek w dokumentacji. jest niepewna. To kolejny powód
Trzeba dokonaæ ponownej do powa¿nego niepokoju.
oceny oddzia³ywania inwestycji Mieszkañcy maj¹ jeszcze
na œrodowisko w zwi¹zku z œwie¿o w pamiêci epizody z
protestami mieszkañców.
budowy centralnego odcinka II
Na P³ockiej i Górczewskiej linii - pêkaj¹ce kamienice na
boj¹ siê o swoje domy
Targowej, zapadaj¹ce siê jezd10-piêtrowe budynki na nie i oczywiœcie zalany tunel
P³ockiej, a pod nimi tunele pod Wis³ostrad¹. W tej sytuacji
metra dr¹¿one w niestabilnych trzeba dmuchaæ na zimne.
gruntach. Nic dziwnego, ¿e Wœród uwag Generalnej Dymieszkañcy maj¹ obawy, rekcji Ochrony Œrodowiska
zw³aszcza, ¿e niewiele trudu znajduj¹ siê wiêc zalecenia w
sobie zadano, by ich uspokoiæ. sprawie minimalizacji drgañ,
Gigantyczna podziemna hala ich kontroli podczas budowy,
do zawracania sk³adów metra ale równie¿ ich sta³ego moni-

torowania po oddaniu metra
do u¿ytkowania. Zalecenia
analizowa³ i wprowadza³ do
dokumentacji raportu œrodowiskowego inwestor – Metro
Warszawskie. W koñcu stycznia dokumentacj¹ zaj¹³ siê
wojewoda mazowiecki, po czym
trafi³a ona do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska.
Wszystkie wprowadzone poprawki sprawi³y, ¿e RDOŒ
musi przygotowaæ now¹ ocenê
oddzia³ywania na œrodowisko.
A to potrwa. W grê wchodz¹
jeszcze ewentualne b³êdy
wychwycone przez RDOŒ i
ka¿dorazowe odsy³anie dokumentacji inwestorowi, w celu
wprowadzenia poprawek. No
i oczywiœcie konsultacje
spo³eczne, które stanowi¹
ustawowy wymóg przed wydaniem nowych uzgodnieñ.
Tak wiêc wykonawca, firma

Gulemark czeka na razie w
do³kach startowych.
Targówek bez opóŸnieñ
Na Targówku umowa z
wykonawc¹, firm¹ Astaldi, ju¿
podpisana, maszyny dr¹¿¹ – na
razie s¹ to odwierty testowe, jak
pisaliœmy na wstêpie, sprawdzaj¹ce parametry i uk³ad gruntu.
W³aœciwe prace rozpoczn¹ siê
w po³owie kwietnia, wówczas
bowiem nast¹pi przejêcie terenu
od inwestora. Dr¿yjcie wiêc
kierowcy, rozpocznie siê komunikacyjny Armagedon, który
potrwa – w najlepszym razie – do
maja, czerwca 2019. Targówek
nie czeka na Wolê. Wiadomo
ju¿, ¿e nie da siê zakoñczyæ
inwestycji synchronicznie, na
obu odcinkach w tym samym
czasie. No chyba, ¿e z jakichœ
powodów stanie Targówek,
czego oczywiœcie nie ¿yczymy.
El¿bieta Gutowska

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Prosto z mostu

Odpowiedzialnie i skutecznie

Wiosenny felieton o dwóch kó³kach

Jak mawia³ Albert Einstein „Szaleñstwem jest robiæ wci¹¿ to samo i oczekiwaæ
ró¿nych rezultatów”. Ta sentencja jak ula³
pasuje do niedawnej sytuacji na Bia³o³êce.
Radni niezale¿ni i PiS od pó³ roku próbowali
odwo³aæ burmistrza Piotra Jaworskiego.
Nie udawa³o siê, w³adze miasta nie uznawa³y nowego zarz¹du, wojewoda z PiS
zachowywa³ siê biernie, a dzielnica by³a
sparali¿owana. Przeci¹ganie tej sytuacji do
niczego dobrego nie prowadzi³o, a grozi³o
Bia³o³êce zarz¹dem komisarycznym i
brakiem inwestycji.
W zwi¹zku z bezskutecznoœci¹ poprzednich dzia³añ, czuj¹c odpowiedzialnoœæ
za dzielnicê, grupa trzech radnych niezale¿nych, w tym ni¿ej podpisany, postanowi³a
spróbowaæ innej drogi – poprzez porozumienie z rz¹dz¹c¹ Warszaw¹ PO. Najchêtniej
widzielibyœmy w³adze samorz¹dowe w
100% bezpartyjne, ale obecnie jest to
arytmetycznie niemo¿liwe – zawsze trzeba
siê porozumieæ z któr¹œ z partii: albo z PiS

Kilka tygodni temu opublikowa³em tekst
„Spieszyæ miasto”, w którym ³agodnie i zaledwie aluzyjnie wytkn¹³em w³adzom Warszawy,
¿e w tych rzadkich chwilach, kiedy nie ho³ubi¹
w ruchu drogowym samochodów osobowych,
preferuj¹ w swoich dzia³aniach rowerzystów
bardziej ni¿ pieszych. Spotka³y mnie za to reprymendy ze strony czytelników-cyklistów, w
których oczach do³¹czy³em zapewne do grona
przeciwników sportu na dwóch kó³kach.
Oœwiadczam niniejszym, ¿e jestem wielkim
sympatykiem rowerzystów, skate-boardzistów,
narciarzy, podobnie jak i wszelkiej maœci biegaczy
czy pi³karzy. Gdy pracowa³em w samorz¹dzie,
wspiera³em budowê œcie¿ek rowerowych i
innych elementów infrastruktury sportowej.
Ubolewam, ¿e nie wszêdzie w Warszawie
wybudowano œcie¿ki rowerowe. Podobnie ubolewam, ¿e w Warszawie narciarze zjazdowi nie
maj¹ warunków do uprawiania swojej pasji.
Ale nie jest to chyba argument, by narciarze
szusowali swobodnie pochy³ym odcinkiem ulicy
Karowej czy Górnoœl¹skiej, w dodatku z

albo z PO. Dla nas mniej wa¿ne jest z
któr¹; wa¿ne, ¿eby by³o to w interesie
mieszkañców. Dziêki porozumieniu
skutecznie uda³o siê odwo³aæ ca³y dotychczasowy zarz¹d z burmistrzem Piotrem
Jaworskim na czele i powo³aæ ca³kowicie
nowy, sk³adaj¹cy siê w wiêkszoœci z
bezpartyjnych osób. W ten sposób po
miesi¹cach chaosu ustabilizowaliœmy
sytuacjê w dzielnicy.
Jednak podstaw¹ porozumienia s¹
wielomilionowe inwestycje, które maj¹
trafiæ na Bia³o³êkê: przychodnia wielospecjalistyczna ze szpitalem jednodniowym,
filia Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu
na wschodniej Bia³o³êce, rewitalizacja
Kana³u ¯erañskiego, budowa dróg, szkó³,
kanalizacji i wiele innych. Na pierwsz¹ z
tych inwestycji – placówkê medyczn¹, o
któr¹ walczyliœmy od lat – ju¿ skutecznie
pozyskaliœmy finansowanie. Na sesji rady
miasta w dn. 17 marca radni Warszawy
zadecydowali o przyznaniu 40 milionów z³

Spo³eczny obserwator

K³adka zmieni Pragê
8 marca, w Dzieñ Kobiet prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowa³a o podjêciu decyzji dotycz¹cej budowy w
najbli¿szych latach k³adki pieszo-rowerowej
³¹cz¹cej Powiœle z Prag¹ Pó³noc. Decyzji w³adz
miasta tydzieñ póŸniej formalny bieg nada³a
Rada Warszawy, wprowadzaj¹c do Wieloletniej
Prognozy Finansowej kwotê 30 mln z³otych,
z przeznaczeniem na budowê k³adki w latach 2016-2019. Choæ nadal trwa dyskusja
o najlepszej lokalizacji dla k³adki (KarowaOkrzei lub Bulwary Wiœlane-ZOO), mo¿na ju¿

teraz przypuszczaæ, ¿e k³adka przeznaczona
wy³¹cznie dla pieszych i rowerzystów stanie
siê jedn¹ z najbardziej spektakularnych i
rozpoznawalnych inwestycji w Warszawie.
Pomys³ k³adki przerzuconej przez Wis³ê nie
jest nowy, zw³aszcza ¿e odpowiednie zapisy
dotycz¹ce tego typu infrastruktury znalaz³y
siê w warszawskim Studium Uwarunkowañ i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jednak dopiero dziêki prowadzonym
od ubieg³ego roku dzia³aniom architektów,
urbanistów oraz warszawskich i praskich

na ten cel. Inwestycja ma siê rozpocz¹æ w
tym roku i zostaæ zrealizowana do 2018 r.
Radni dzielnicy powinni przede wszystkim
dbaæ o dobro swojej dzielnicy i jej mieszkañców. I tak staramy siê robiæ. Jednak
same chêci to za ma³o, potrzebna jest te¿
skutecznoœæ. Jedna z definicji polityki to
„sztuka osi¹gania rzeczy mo¿liwych”. Ju¿
uzyskaliœmy wiele, a chcemy jeszcze wiêcej. Dla dobra Bia³o³êki i jej mieszkañców.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”
spo³eczników temat znalaz³ uznanie w oczach
w³odarzy miasta, czego nastêpstwem s¹
marcowe decyzje.
Osobiœcie popieram projekt k³adki
³¹cz¹cej Pragê z Powiœlem na wysokoœci ulic
Okrzei i Karowej. W tym miejscu bêdzie ona
stanowiæ czêœæ wiêkszego za³o¿enia urbanistycznego, tzw. Traktu Praskiego, ³¹cz¹cego
Krakowskie Przemieœcie z historycznym
ci¹giem ulic Okrzei, Z¹bkowskiej i Kawêczyñskiej. Autorka tej koncepcji, architekt
Ma³gorzata Dembowska, otrzyma³a za
projekt traktu szereg nagród i wyró¿nieñ.
Oprócz funkcji stricte turystycznych (stworzenie szlaku warszawskich i praskich
zabytków zaczynaj¹cego siê przy hotelu
„Bristol”, a koñcz¹cego przy Bazylice na

Praski folwark

Œwi¹teczne refleksje
Pocz¹tek wiosny sk³ania nie tylko do
robienia porz¹dku w domu, równie¿ do
refleksji – aby mog³o przyjœæ nowe, coœ
musi umrzeæ. Co takiego? Niesprawdzaj¹ce
siê przekonania, iluzje, k³amstwa, którymi
karmimy siebie i innych, struktury w których
tkwimy uparcie z lêku przed zmian¹... To
dobry czas na umycie okien i przewietrzenie
g³owy, czas by przeoraæ stare koleiny myœlowe
i wyznaczyæ nowe œcie¿ki, na których wyrosn¹
nowe rozwi¹zania. Zmiana jest jedyn¹ sta³¹
w ¿yciu – nadejdzie, czy tego chcemy czy nie.
Chowanie g³owy w piasek czy udawanie, ¿e
nie ma problemu, jest przejawem niedojrza³oœci i ciasnoty myœlowej. Ka¿da zmiana w
œwiecie zewnêtrznym zaczyna siê od zmian
w umyœle i w sercu. Ta praca jest najczêœciej
o wiele trudniejsza od tej, któr¹ widaæ, bo
wymaga od nas sporo odwagi i pokory, by
przyznaæ siê przed samym sob¹ do b³êdu,
do s³aboœci, do nie zawsze czystych intencji...
Wymaga czasu spêdzonego ze sob¹. Jednak
zawsze siê op³aca i nigdy nie jest to czas
stracony. Jak to trafnie powiedzia³ Einstein –
„Problemem naszego wieku nie jest bomba
atomowa, lecz serce ludzkie. ¯ycie, którego
g³ównym celem jest spe³nienie osobistych
pragnieñ, prêdzej czy póŸniej przynosi
gorzkie rozczarowania”.
Z niesmakiem i za¿enowaniem wspominam
ba³agan obserwowany na ostatniej sesji rady
dzielnicy. Pod obrady trafi³y dwie skargi: jedna
na dzia³anie Biblioteki Publicznej wniesiona
przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹ NSZZ Solidarnoœæ,
druga – mieszkañca Pragi na ZGN.
Co zrobi³a koalicja rz¹dz¹ca (PiS i
grupa praskich samorz¹dowców)?
1. Zakwestionowa³a dekretacjê przewodnicz¹cego rady (cz³onka w³asnego klubu) w

przedmiocie zakwalifikowania pisma NZZZ
Solidarnoœæ jako skargi (przypis autora:
zgodnie z art. 222 KPA „O tym, czy pismo
jest skarg¹ albo wnioskiem, decyduje treœæ
pisma, a nie jego forma zewnêtrzna.”)
2. Skargê mieszkañca uzna³a za niezasadn¹,
mimo i¿ od 2.06.2015 roku nie uzyska³ od
zarz¹du dzielnicy odpowiedzi na postawione
pytania, z³o¿one w sposób formalny.
3. Nie dopuœci³a do g³osu skar¿¹cych –
ani przedstawicieli NSZZ Solidarnoœæ, ani
mieszkañca, który (o ironio losu!) w wyborach
samorz¹dowych odda³ swój g³os w³aœnie na tych,
którzy teraz nie chcieli go nawet wys³uchaæ...
Zosta³ zlekcewa¿ony jako cz³owiek, wyborca
i obywatel, gdy¿ prawo wstêpu i udzia³u w
posiedzeniach kolegialnych organów w³adzy
gwarantuje mu Konstytucja w art. 61.
Dodatkowo w sposób nieprzemyœlany
i wybiórczy potraktowano projekt uchwa³y
Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi. Mimo
i¿ jest to bardzo powa¿ny problem, nie
tylko naszej dzielnicy, lecz ca³ej Warszawy,
grupa radnych koalicji rz¹dz¹cej zg³osi³a
pod obrady wy³¹cznie wniosek o przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych, które
oczywiœcie winny byæ prowadzone uprzednio,
ale nie na tym etapie procesu.
Nie udostêpniono radnym niezale¿nym i
radnym opozycji projektu opiniowanej uchwa³y.
Mieli g³osowaæ „w ciemno”! Na pytanie, czy
mogliby otrzymaæ ów projekt, przewodnicz¹cy
rady dzielnicy odmówi³, twierdz¹c i¿ nie jest
to przedmiotem obrad. Interweniowa³ burmistrz, który zagwarantowa³, i¿ nazajutrz
radni otrzymaj¹ niezbêdne dokumenty.
Jak powiedzia³ Ralph Waldo Emerson:
„Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy

rozs¹dek i proste dzia³anie”. Podziêkowania
dla Pana Burmistrza!
Niestety wniosek poddano pod g³osowanie i … zatwierdzono bez merytorycznych
treœci. A szkoda, poniewa¿ projekt uchwa³y,
opracowywany przez prawie dwa lata,
zgodnie z treœci¹ wyroku IOSK 298/14
Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia
17.06.2014r., w aktualnej formie nie w
ka¿dym punkcie wykonuje go.
Po raz kolejny ró¿nice œwiatopogl¹dowe i
interesy partyjne uniemo¿liwi³y wypracowanie
wspólnego merytorycznego stanowiska
Dzielnicy Praga Pó³noc, w tak wa¿nym dla
mieszkañców temacie mo¿liwoœci i zasad
wykupu mieszkañ komunalnych.
Z okazji œwi¹t Wielkanocnych chcia³am z³o¿yæ
¿yczenia czytelnikom Nowej Gazety Praskiej,
mieszkañcom i w³odarzom naszej dzielnicy.
Zamiast nich podzielê siê z Pañstwem modlitw¹:
Bo¿e, daj mi cierpliwoœæ, bym pogodzi³ siê z tym,
czego nie jestem w stanie zmieniæ.
Daj mi si³ê, bym zmieni³ to, co zmieniæ mogê.
I daj mi m¹droœæ, bym odró¿ni³ jedno od drugiego.
(Marek Aureliusz, 121-180 n.e.)
Weso³ego Alleluja!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Micha³owie) k³adka na wysokoœci Okrzei w
ogromnym stopniu poprawi ¿ycie tysiêcy
mieszkañców, którzy dziœ musz¹ nadk³adaæ
drogi, chc¹c przedostaæ siê z Pragi na Powiœle
i w przeciwnym kierunku. Tym samym ta
inwestycja wpisuje siê równie¿ w g³ówne cele
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Zainteresowanych projektem k³adki odsy³am na stronê internetow¹ traktpraski.pl.
Ciesz¹c siê z decyzji w³adz miasta o pokonaniu bariery Wis³y dziêki budowie k³adki,
przypominam równoczeœnie podnoszony od lat
przez mieszkañców, samorz¹dowców oraz spo³eczników postulat likwidacji innej bariery, jak¹
wspólnie stanowi¹ linia wo³omiñska i Aleja Solidarnoœci. Tam równie¿ powinny jak najszybciej
powstaæ nowe k³adki i przejœcia dla pieszych!
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
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pretensjami do wszystkich innych, ¿e nie
chc¹ ust¹piæ im miejsca? A takie podejœcie
obserwujemy u sto³ecznych rowerzystów.
Tak - sto³ecznych. Przekonanie, ¿e rowerzysta
to heros, któremu nale¿y siê szczególny podziw
i szacunek, przed którego potrzebami powinni
ustêpowaæ piesi i kierowcy, doroœli i dzieci, to
niestety specyfika Warszawy. W takim Gdañsku
prze¿y³em kiedyœ szok kulturowy: gdy z dzieciêcym wózkiem wsiad³em do miejskiego autobusu, którym podró¿owa³ cyklista, z szoferki
natychmiast wyszed³ kierowca i poprosi³ rowerzystê o opuszczenie autobusu, gdy¿ zajmowa³
on miejsce przeznaczone dla mojego wózka.
Przera¿ony, ¿e cyklista pobiegnie zaraz na skargê
do „Gazety Wyborczej”, albo co najmniej do
lokalnego oddzia³u „Krytyki Politycznej”,
próbowa³em mediowaæ, ale to ja okaza³em siê
niewychowany. Cyklista grzecznie opuœci³
autobus i uda³ siê w dalsz¹ drogê na rowerze.
Tak¹ scenê w Warszawie trudno sobie wyobraziæ. Podobnie jak niewyobra¿alne jest, by
rowerzyœci w sezonie letnim korzystaj¹cy masowo z windy w kamienicy Johna na Starym
Mieœcie przepuœcili osobê z dzieciêcym wózkiem.
Przecie¿ mamusia czy tatuœ mog¹ poczekaæ,
albo spróbowaæ jazdy ruchomymi schodami...
Dlatego bardzo ucieszy³a mnie wiosenna
akcja promocyjna Zarz¹du Transportu

Miejskiego, przypominaj¹ca, ¿e pierwszeñstwo przed rowerami maj¹ zawsze wózki
inwalidzkie i dzieciêce. Rower to hobby, a
wózki to ¿yciowy przymus. „Przewóz roweru
to przywilej, który powinien byæ wykorzystywany w wyj¹tkowych okolicznoœciach,
takich jak awaria jednoœladu czy za³amanie
pogody” - przypomina ZTM. Ja razem z
¿yczeniami radosnych œwi¹t Wielkiej Nocy
¿yczê Pañstwu - wielu wiosennych wyjazdów
rowerowych, bez ¿adnych awarii i za³amañ
pogody. Jazda na rowerze to wspania³y sport.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Regulamin zawodów na stronie: dosir.waw.pl
Zapisy: sekretariat.jagiellonska@dosir.waw.pl
lub pablojulinek@onet.pl
Zawody tylko dla amatorów.

Ch³odnym okiem

¯ycie polityczne kwitnie
Nie ustaj¹ protesty przed Kancelari¹
Prezesa Rady Ministrów, wzywaj¹ce premier
Beatê Szyd³o do opublikowania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Nie ustaj¹ protesty
spo³eczne w obronie tego¿ Trybuna³u, który
przeciwstawi³ siê PiS-owi, próbuj¹cemu ubezw³asnowolniæ tê instytucjê poprzez jej sparali¿owanie. Plan naruszenia trójpodzia³u w³adzy
realizowany przez PiS jest naruszeniem
podstaw demokratycznego pañstwa prawa. Jest
naruszeniem konsensusu spo³ecznego i pocz¹tkiem budowy przez PiS nowego porz¹dku
prawnego pod wizje i potrzeby Prezesa. O œwiêta
naiwnoœci! Z zasady próby takie koñcz¹ siê
wielkim fiaskiem. Chyba, ¿e PiS w swojej wielkoœci
ma zamiar nam, maluczkim, zdj¹æ z barków
ciê¿ar odpowiedzialnoœci za pañstwo i zlikwidowaæ przestarza³¹ instytucjê wyborów, zastêpuj¹c j¹ rz¹dami nominatów tego czy kolejnego
Prezesa. Byli tacy, którzy marzyli o rz¹dach
na 1000 lat. Wiele nam do tego nie brakuje.
Przejêto ju¿ kontrolê nad prokuratur¹ likwi-

duj¹c jej niezale¿noœæ od politycznego ministra
sprawiedliwoœci, do œmietnika trafi³a stara ustawa
o s³u¿bie cywilnej, wydaj¹c na ³up wszystkie
stanowiska w administracji pañstwowej jedynej s³usznej sile, która korzysta z nowych
mo¿liwoœci pe³nymi garœciami za nic sobie
maj¹c merytorykê i kompetencje. Nowelizacja
ustawy medialnej odda³a rz¹dowi pe³n¹
kontrolê nad telewizj¹, która zdaje siê byæ z
dnia na dzieñ coraz mniej publiczna, a coraz
bardziej narodowa i nie s¹ to tylko zmiany
leksykalne, a ideologicznie symboliczne. W
œrodowisku PiS dominuje teza, ¿e wybrany rz¹d
jest wyrazicielem woli ca³ego narodu, dlatego
wszystko, co jest czynione, zgodne jest z jego
narodu wol¹. Ten rz¹d nie jest wyrazicielem
woli ca³ego spo³eczeñstwa. Szeœæ milionów
g³osów to nie ca³y 38-milionowy naród,
ewidentnie pokazuj¹ to masowe i czêste
demonstracje, marsze, pochody i miasteczko
protestu przed kancelari¹ Beaty Szyd³o.
Rz¹dz¹cy wydaj¹ siê byæ g³usi na g³osy opinii

publicznej zarówno w kraju jak i za granic¹.
Zachowuj¹ siê nieracjonalnie, jak sekta religijna
wyraŸnie nawi¹zuj¹c do mechanizmów powszechnie w demokracjach potêpianych. Ciekawe,
dok¹d Prezes zaprowadzi swoj¹ formacjê.
PS. Z przyjemnoœci¹ pragnê poinformowaæ, ¿e na sobotnim zjeŸdzie SLD Praga
Pó³noc ponownie jednog³oœnie zosta³em
wybrany na przewodnicz¹cego.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

Co wydarzy³o siê w Wielki Pi¹tek?
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zwyczaju wypuszczania jednego
ze skazanych z okazji œwiêta.
¯ydzi jednak wybrali przestêpcê
Barabasza. Chc¹c siê pozbyæ
problemu, Pi³at odes³a³ Jezusa do
Heroda, z nadania Rzymu w³adcy
s¹siedniej Galilei, z której pochodzi³
Jezus. Ale Herod, ubrawszy Jezusa na poœmiewisko w purpurowy
p³aszcz, odes³a³ go z powrotem
do Pi³ata. Ten poleci³ ubiczowaæ
Jezusa i podj¹³ jeszcze jedn¹
próbê ocalenia go. Kiedy to siê
nie uda³o, skaza³ go na œmieræ
przez ukrzy¿owanie.
Skazanie na œmieræ
Ukrzy¿owanie to by³a kara
œmierci wymierzana za najciê¿sze przewinienia, stosowana
wobec przestêpców z ni¿szych
warstw spo³ecznych. Rzymianie nie
byli skazywani na ukrzy¿owanie,
chyba ¿e dopuœcili siê zbrodni
stanu, czyli przeszli na stronê
wroga. By³a to kara bardzo okrutna, któr¹ wymierzano zawsze w
sposób publiczny, tzn. w miejscu
ogólnie dostêpnym, gdy¿ mia³a
ona odstraszaæ potencjalnych
przestêpców przed pope³nieniem
podobnego czynu.
Wybierano wiêc miejsce widoczne, np. przy bramach miejskich,
uczêszczanych drogach, ale te¿,
ze wzglêdów praktycznych, czêsto
w pobli¿u grobów. Równie¿ ze
wzglêdów praktycznych, miejsce
wykonania wyroku od miejsca
skazania, zazwyczaj dzieli³a niewielka odleg³oœæ. W przypadku
Jezusa, od pa³acu Pi³ata w
twierdzy Antonia do Golgoty
by³o ok. 1 kilometra.
Wydany przez namiestnika
Judei Pi³ata, który by³ te¿ prokuratorem, wyrok œmierci stawa³
siê prawomocny nie tyle z
chwil¹ og³oszenia go, ile z
chwil¹ zapisania na tabliczce,
umieszczonej potem na krzy¿u.
Za skazañcem na miejsce kaŸni
sz³o kilku ¿o³nierzy, na których
czele sta³ centurion. Ktoœ z
nich niós³ tabliczkê z podaniem
winy. Niekiedy tabliczkê niós³
sam skazany – mog³a byæ ona
zawieszona na jego szyi. PóŸniej
wyrok zapisywano w aktach
prokuratora, które wysy³ano do
Rzymu.

Miejsce wykonania wyroku
Miejscem docelowym skazañców by³o wzgórze Golgota,
co znaczy „Miejsce Czaszki”.
Na jêzyk ³aciñski s³owo to
t³umaczone jest jako „calvaria”
i pochodzi od przymiotnika „calvus”
– „³ysy”, co dobrze oddaje
charakter tego wzgórza, pozbawionego drzew i krzewów.
W ci¹gu wieków próbowano
jeszcze inaczej t³umaczyæ
pochodzenie nazwy Golgota.
Pisarz wczesnochrzeœcijañski
Orygenes utrzymywa³, ¿e by³y
tam z³o¿one koœci i czaszka Adama. Rzeczywiœcie, na niektórych
starych krzy¿ach, u do³u, wyryta
jest czaszka i piszczele, co nawi¹zuje do symboliki pierwszego cz³owieka. Natomiast Œwiêty
Hieronim, autor dokonanego w
IV w. przek³adu Pisma Œwiêtego
na jêzyk ³aciñski, zwanego wulgat¹, mówi³, ¿e by³y tam czaszki
ogólnie ludzi skazanych.
A zatem, nazwa mo¿e pochodziæ od kszta³tu wzgórza lub
wskazuje miejsce wykonywania
wyroków. W czasach Jezusa
Golgota znajdowa³a siê poza
murami Jerozolimy, póŸniej, w
ci¹gu wieków, kiedy Jerozolima
zaczê³a siê rozrastaæ, znalaz³a
siê ju¿ wewn¹trz miasta. Odnalezienie miejsca ukrzy¿owania
zawdziêczamy cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu, a w³aœciwie
jego matce. Dziœ wznosi siê tam
Bazylika Grobu Pañskiego.
Wykonanie kary - ukrzy¿owanie
Oko³o godz. 11, po wydaniu
wyroku, Jezus obarczony krzy¿em wyrusza w swoj¹ ostatni¹
drogê na Golgotê. Zazwyczaj
skazaniec niós³ na miejsce
kaŸni nie ca³y krzy¿, a tylko
belkê poprzeczn¹, gdy¿ pionowa
czêœæ by³a ju¿ wbita w ziemiê.
Nale¿a³o tylko umieœciæ skazanego na belce i po³¹czyæ obie
czêœci. Dokonywano tego za
pomoc¹ gwoŸdzi, ale poniewa¿
by³y one cennym materia³em,
czêsto stosowano te¿ sznur.
Krzy¿ móg³ mieæ dwie postacie:
tak¹, jak¹ my znamy, z czêœci¹
górn¹ nieco wysuniêt¹ ponad
poprzeczn¹ belkê, albo móg³
mieæ kszta³t litery T. Jezus
zosta³ przybity do krzy¿a. Nad
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Jaj przepiêknie malowanych,
Œwi¹t s³onecznie rozeœmianych.
W poniedzia³ek du¿o wody,
zdrowia, szczêœcia oraz zgody!
Czytelnikom, sympatykom
i reklamodawcom
¿yczy
zespó³ Nowej Gazety Praskiej

jego g³ow¹ umieszczono
tabliczkê z podaniem winy.
Ewangeliœci nie zwracaj¹ uwagi
na sam moment ukrzy¿owania
– te szczegó³y s¹ nam oszczêdzone. Wiemy, ¿e sta³o siê to
oko³o po³udnia. Wtedy rozpoczê³a siê trzygodzinna agonia,
po której Jezus umar³.
Co by³o powodem œmierci?
Otó¿ nie samo ukrzy¿owanie,
które nie uszkadza istotnego
dla ¿ycia organu. Opisy ewangeliczne nie s¹ dokumentami
medycyny s¹dowej, dlatego
mamy spore pole do przypuszczeñ.
Niedawno pojawi³a siê teza, ¿e
przyczyn¹ œmierci by³o pêkniêcie serca. Jest w Ewangelii Œw.
Jana taki opis, ¿e po œmierci
Jezusa, kiedy jego serce zosta³o
przebite w³óczni¹, wyp³ynê³y
z niego krew i woda. Lekarze
potwierdzaj¹, ¿e w przypadku
pêkniêcia serca, krwinki czerwone osadzaj¹ siê na dole w
osierdziu, a na górze zbiera siê
woda. T³umaczy³oby to opis
Œw. Jana i tezê pêkniêcia.
Przyczyn¹ œmierci mog³o byæ
te¿ uduszenie w wyniku zawieszenia cia³a, jak równie¿ utrata
krwi. Œmieræ Jezusa nast¹pi³a
wyj¹tkowo szybko. Agonia trwa³a
bardzo krótko, tylko 3 godziny.
Dziwi³ siê temu sam Pi³at, kiedy
¯ydzi przyszli zakomunikowaæ
mu, ¿e Jezus nie ¿yje. Niekiedy,
chc¹c przyspieszyæ agoniê, lub
zwiêkszyæ cierpienia skazañca,
³amano mu nogi. Jezusowi zosta³o to oszczêdzone. Mo¿liwe,
¿e chodzi³o o to, aby spe³ni³y siê
proroctwa, mówi¹ce: „koœci Jego
nie bêd¹ ³amane”.
Znaki i zdarzenia po
œmierci Jezusa
Po œmierci Jezusa mia³y
miejsce trzy dziwne zdarzenia:
zas³ona Œwi¹tyni Jerozolimskiej
rozdar³a siê na pó³, ziemia
siê zatrzês³a i umarli wyszli z
grobów. Omówimy ka¿de z nich,
poniewa¿ maj¹ symboliczne
znaczenie.
1. Rozdarcie siê zas³ony
Œwi¹tyni Jerozolimskiej.
„A oto zas³ona œwi¹tyni
rozdar³a siê od góry do do³u
na dwoje” (Mat. 27, 51).
Œwi¹tynia by³a jedna i jedno
by³o miejsce sk³adania ofiar.
Synagogi by³y miejscami modlitwy i znajdowa³y siê we
wszystkich miejscowoœciach,
natomiast œwi¹tynia by³a jedna.
W centrum Œwi¹tyni Jerozolimskiej
by³o miejsce œwiête i miejsce
najœwiêtsze, do którego jedynie
arcykap³an móg³ wejœæ tylko
raz w roku. Miejsce œwiête
przys³oniête by³o zas³on¹.
W³aœciwie by³y dwie zas³ony:
jedna oddzielaj¹ca ¯ydów od
miejsca œwiêtego, i druga, zas³aniaj¹ca miejsce najœwiêtsze.
Rozdarciu uleg³a prawdopodobnie
zas³ona wewnêtrzna.
Zadaniem zas³on by³o oddzielenie sacrum od profanum.
Ich rozdarcie oznacza³o usuniêcie sakralnego charakteru
miejsca. Rozdarcie zas³ony
wskazuje na kres sprawowania dotychczasowego kultu.
Koñczy siê pewien etap w
dziejach narodu ¿ydowskiego,
bo tym, który z³o¿y³ ofiarê,
by³ Jezus. Oznacza jednak
równie¿ pocz¹tek – oto dostêp
do Boga, uniemo¿liwiony do
tej pory przez zas³onê, teraz
nie bêdzie stanowi³ problemu.
Droga do bo¿ej obecnoœci
zosta³a otwarta dla wszystkich.
Rozdarcie zas³ony mo¿na
te¿ interpretowaæ, jak to czynili
pierwsi chrzeœcijanie, jako zapowiedŸ zburzenia Œwi¹tyni
Jerozolimskiej, co zreszt¹

nast¹pi³o w roku 70. po Chrystusie. Rzymianie zburzyli j¹ w
odwecie za rebeliê ¿ydowsk¹ i
nigdy nie zosta³a odbudowana.
2. Trzêsienie ziemi.
„Ziemia siê zatrzês³a i ska³y
popêka³y” (Mat. 27, 51).
Trzêsienie ziemi, które nast¹pi³o
po œmierci Jezusa pokazuje, ¿e
by³a to œmieræ kogoœ wa¿nego,
wstrz¹snê³a nie tylko œwi¹tyni¹,
ale i ca³ym œwiatem. Poza tym
stanowi³o zapowiedŸ nadejœcia
eschatologicznego s¹du.
3. Umarli wyszli z grobów.
„Groby siê otworzy³y, i wielu
œwiêtych, którzy umarli, powsta³o” (Mat. 27, 52).
Wzmianka o otwarciu siê
grobów i zmartwychwstaniu
œwiêtych wyra¿a przekonanie
Ewangelisty, ¿e œmieræ Jezusa
mia³a znaczenie powszechne.
Jezus swoj¹ mêk¹ i œmierci¹
usun¹³ œmieræ, najwiêkszy
problem ludzkoœci. A wiêc
wzmianka o otwarciu grobów
jest swego rodzaju wyznaniem
wiary chrzeœcijañskiej.
Ogólnie wszystkie trzy znaki
pokazuj¹, ¿e œmieræ Jezusa
nie mo¿e byæ rozpatrywana
jedynie na p³aszczyŸnie historycznej, ale ¿e trzeba j¹ równie¿
rozpatrywaæ na p³aszczyŸnie
nadprzyrodzonej, jako znak
Bo¿ej interwencji i mocy.
Niewiasty pod krzy¿em
W Ewangelii jest mowa ogólnie
o niewiastach, które pozosta³y
na miejscu ukrzy¿owania i przygl¹da³y siê z daleka. Uczniowie,
poza œw. Janem Ewangelist¹
uciekli, a kobiety zosta³y. Trzy
z nich wymienione s¹ z imienia.
S¹ to: Maria Magdalena, Maria,
matka Jakuba i Józefa oraz
Salome, matka synów Zebedeusza. Te trzy kobiety najpierw
s¹ œwiadkami œmierci Jezusa,
póŸniej bêd¹ uczestniczy³y w
jego pogrzebie, i w pierwszy dzieñ
po szabacie, czyli w niedzielê,
pójd¹ do grobu z olejkami, aby
namaœciæ cia³o, a nastêpnie
przynios¹ uczniom Jezusa
wiadomoœæ, ¿e cia³a w grobie
nie ma.
Oczywiœcie, uczniowie nie uwierzyli
im i potraktowali je jak wariatki.
A one mia³y racjê. W³aœnie
kobiety, które w ówczesnym spo³eczeñstwie ¿ydowskim niewiele
znaczy³y, s¹ jakby ³¹cznikami
pomiêdzy poszczególnymi etapami
dzia³alnoœci Jezusa, bo towarzyszy³y Jezusowi w Galilei, by³y
obecne pod krzy¿em i w czasie
pogrzebu oraz przynios³y wiadomoœæ o Zmartwychwstaniu.
Zdjêcie z krzy¿a i pogrzeb
Pocz¹tkowo Rzymianie nie
zdejmowali cia³ skazañców z
krzy¿a. Wisia³y one, bêd¹c wystawione na ¿er drapie¿nych

ptaków oraz samoistny rozk³ad. W pewnym momencie
odst¹piono od tej praktyki i jeœli
przysz³a rodzina, pozwalano
pochowaæ cia³o, ale bez sprawowania zwyk³ych obrzêdów
pogrzebowych. Skazanych na
œmieræ przez ukrzy¿owanie nie
wolno by³o chowaæ w rodzinnym
grobowcu, sk³adano ich we
wspólnym grobie.
W przypadku Jezusa by³o inaczej, a to za spraw¹ Józefa z
Arymatei. Przyszed³ on do Pi³ata i poprosi³ o wydanie zw³ok, aby
móg³ je pochowaæ we w³asnym
grobie. Uzyskanie zgody na wydanie cia³a ukrzy¿owanego nie
by³o ³atwe, ale mo¿liwe. Pi³at siê
zgodzi³, byæ mo¿e dlatego, ¿e
Józef z Arymatei by³ szanowanym cz³owiekiem, cz³onkiem
Wysokiej Rady, czyli Sanhedrynu.
Nie by³ z Jezusem spokrewniony,
móg³ z nim jedynie sympatyzowaæ.
U¿yczy³ Jezusowi grobu, który
mia³ przygotowany dla siebie.
Grób ten musia³ byæ sporo wart,
bo by³ wykuty w skale – na taki
mogli sobie pozwoliæ tylko ludzie
zamo¿ni.
Zazwyczaj by³a to pieczara,
tworz¹ca rodzaj izby wyciêtej
w skale, poprzedzona przedsionkiem. Aby wejœæ do takiego
grobowca, trzeba by³o siê
schyliæ. Niekiedy jedno wejœcie
prowadzi³o do kilku grobowców.
Znane s¹ zespo³y z³o¿one np. z
8 sal. Umyte i namaszczone cia³o
zawijano w p³ótno, uk³adano
na ³awie wyciêtej w kamieniu
i obstawiano wonnoœciami,
które mia³y zapobiec przykremu
odorowi œmierci.
Groby zamykano za pomoc¹
kamiennych kó³, podobnych do
kamieni m³yñskich, które znajdowa³y siê w odpowiednich
wy¿³obieniach. Kiedy otwierano
grób, ko³o odtaczano i blokowano za pomoc¹ drewnianego
klina. Chc¹c zamkn¹æ ponownie
otwór grobowca, wystarczy³o
usun¹æ blokadê, aby kamieñ
wróci³ na swoje miejsce. Niew¹tpliwie w takim grobie pochowano Jezusa, bo ewangeliœci

wspominaj¹ o kamieniu, który
nale¿a³o usun¹æ, aby wejœæ
do œrodka.
Poniewa¿ Jezus umar³ o
godzinie 15., a zbli¿a³o siê
wielkie œwiêto ¿ydowskie i
jakakolwiek czynnoœæ po zachodzie s³oñca by³a zabroniona,
pogrzeb Jezusa odby³ siê w
wielkim poœpiechu. Cia³o owiniête w p³ótno z³o¿ono w nowym grobowcu, z zatoczonym
wielkim kamieniem. Przy grobie
pozosta³y dwie kobiety: Maria
Magdalena i druga Maria, matka
Jakuba i Józefa. Tak wiêc w
ostatniej drodze towarzyszy³y
Jezusowi trzy osoby: jeden
mê¿czyzna i dwie kobiety.
Mimo haniebnej œmierci, Jezus
zosta³ wiêc pochowany godnie
i z wielkim szacunkiem.
Józef z Arymatei jest postaci¹
trochê tajemnicz¹. Podj¹³ siê
ryzykownego zadania – sprawienie pogrzebu skazañcowi by³o
dla powa¿anego cz³owieka
czynem co najmniej nieroztropnym. Po pogrzebie odszed³ i
wiêcej siê nie pojawi³.
Istnieje jakiœ dramatyzm w
pojawieniu siê nieznanego
cz³owieka i póŸniej jego odejœciu na zawsze. Tak jakby ca³e
¿ycie przygotowywa³ siê do
tego dnia i tego czynu. By³
cz³owiekiem jednego czynu.
Po pi¹tkowych wydarzeniach
wydawa³o siê, ¿e wszystko jest
skoñczone, ¿e œmieræ mia³a
ostatnie s³owo, ¿e z³o zatriumfowa³o. Uczniowie siedzieli
zamkniêci ze strachu, ¿e i ich
dosiêgnie ¿ydowska i rzymska
w³adza. Przyt³acza³a ich równie¿ przeraŸliwa rozpacz, ¿e
ich Mistrz da³ siê zamordowaæ.
Tymczasem po trzech dniach
Jezus opuœci³ grób, powróci³ do
¿ycia, œmieræ zwyciê¿y³.
Czytelnikom Nowej Gazety
Praskiej ¿yczymy zatem
g³êbokiej wiary w to, ¿e ostatecznie dobro zwyciê¿a, z³o
zostaje pokonane, a Bóg jest
panem ¿ycia i œmierci.
Notowa³a Joanna Kiwilszo

Stabat Mater na Tarchominie
13 marca w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci odby³ siê
koncert muzyki barokowej. Us³yszeliœmy „Stabat Mater” w
wykonaniu orkiestry kameralnej „Unplugged Orchestra”
pod dyrekcj¹ Micha³a Œmigielskiego, chóru katedry
warszawsko-praskiej „Musica Sacra” oraz solistek: Kai
Mianowanej - sopran i Malwiny Borkowicz - alt.
Stabat Mater (dolorosa) czyli Sta³a Matka (bolej¹ca) to utwór
ukazuj¹cy boleœæ Matki Boskiej po ukrzy¿owaniu Chrystusa.
S³owa napisa³ Jacopone da Todi w XIII wieku. Muzykê do nich
komponowa³o wielu znanych kompozytorów, m. in. Karol Szymanowski. Tym razem artyœci po mistrzowsku zaprezentowali
nam dzie³o w³oskiego kompozytora, skrzypka i organisty,
Giovanni Battisty Pergolesi’ego (1710-1736).
JK

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
Zmartwychwstanie Pañskie AD 2016

„Nic by nam przecie¿ nie przysz³o z daru ¿ycia,
gdybyœmy nie zostali odkupieni….” (Exsultet)
Wielkanoc 2016 roku rozpoczyna w naszej OjczyŸnie bardzo szczególny
czas – kulminacjê obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty, Exsultet œpiewany na jej rozpoczêcie,
przypomni nam, w jakiej rzeczywistoœci Chrzest Œwiêty wprowadzi³ Polskê
i Polaków, z jakich Ÿróde³ ³aski mo¿emy od ponad tysi¹ca lat czerpaæ w
¿yciu spo³ecznym, rodzinnym, indywidualnym, w wymiarze powszechnym
i prywatnym. Osobist¹ wdziêcznoœæ za dokonane na Krzy¿u odkupienie
³¹czyæ bêdziemy z dziêkczynieniem za w³¹czenie do wielkiej rodziny
narodów, buduj¹cych swój byt i to¿samoœæ na fundamencie Ewangelii.
¯ycz¹c szczególnej obfitoœci Bo¿ej ³aski, radoœci z prze¿ywania Œwi¹t
w gronie rodzinnym, g³êbokich zamyœleñ nad tajemnic¹ ¿ywej wiary
przemieniaj¹cej serce cz³owieka i ludzk¹ historiê, wszystkim Czytelnikom
„Nowej Gazety Praskiej” na czas Wielkiej Nocy z serca b³ogos³awiê

