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Nowy Klub na Zaciszu otwarty!

• Organizacja imprez okolicznoœciowych • karaoke
• turnieje pi³karzyków i darta • ceny do negocjacji
ul. Szmaragdowa 16, tel. 784 548 874, e-mail clowbo.55@wp.pl
Zapraszamy codziennie w godz. 10:00-20:00.

Tradycja Grobów Pañskich
W Wielk¹ Sobotê, jak co roku, ca³ymi rodzinami wybierzemy siê zobaczyæ Groby Pañskie. Jedni
pójd¹ swoim ustalonym szlakiem, inni odwiedz¹ tylko najbli¿szy koœció³ parafialny, a najwiêksze t³umy
jak zwykle zgromadz¹ siê przed œwi¹tyniami na Trakcie Królewskim. Sk¹d siê wziê³a ta wci¹¿ ¿ywa w Polsce,
a trudna do zrozumienia dla obcokrajowców, tradycja budowania i odwiedzania Grobów Pañskich?
Bazylika Grobu Œwiêtego do grobu, z polecenia cesarza Naukowcy potwierdzili tak¿e
Pocz¹tków zwyczaju budo- Konstantyna, w IV wieku w³aœnie, istnienie wewn¹trz edyku³y
wania Grobów Pañskich szukaæ zosta³a wzniesiona Bazylika pierwotnych œcian wapiennej
nale¿y w IV wieku w Jerozolimie. Grobu Œwiêtego. W VII wieku jaskini, odpowiadaj¹cej opisowi
Chrzeœcijanie chcieli obchodziæ zburzyli j¹ Persowie, a odbudo- grobowca, który Józef z Arymatei
tajemnicê mêki i œmierci Jezu- wa³ cesarz Herakliusz. Po raz ofiarowa³ Jezusowi. Tak wiêc,
sa tam, gdzie one faktycznie siê kolejny zosta³a obrócona w mimo ¿e zewnêtrzny wygl¹d
dokona³y. Dlatego w miejscu gruzy na pocz¹tku XI wieku bazyliki w ci¹gu wieków siê
ukrzy¿owania i z³o¿enia Jezusa przez muzu³manów. Nieca³e sto lat zmienia³, przechowuje ona aupóŸniej, po zdobyciu Jerozolimy tentyczne, najcenniejsze relikwie
krzy¿owców, znowu zosta³a chrzeœcijañstwa i zawsze przySTOMATOLOGIA przez
odbudowana. Mimo po¿arów, ci¹ga³a t³umy pielgrzymów.
trzêsieñ ziemi i grabie¿y, które
Jednak nie ka¿dy móg³ poPROMOCJA
nêka³y sanktuarium, wnêtrze zwoliæ sobie na podró¿ do Jero- wype³nienia
Grobu Jezusa, znajduj¹cego siê zolimy. W Europie powstawa³y
w tzw. edykule, czyli niewielkiej wiêc Golgoty i Kalwarie, a tak¿e
- korony porcelanowe
kaplicy usytuowanej na odbywa³y siê widowiska Mêki
- protezy elastyczne
skrzy¿owaniu nawy g³ównej i Pañskiej. W œredniowieczu bar- protezy szkieletowe
transeptu bazyliki, pozosta³o dzo popularnym dramatem by³o
Nawiedzenie Grobu Pañskiego.
ul. Jagielloñska 3 nienaruszone.
Potwierdzi³y to ostatnie badania. W Polsce mamy nawet rodzim¹
tel. 22 619-99-99 Podczas prac konserwatorskich bazylikê Grobu Bo¿ego. W 1163
w 2016 roku, greccy archeolodzy roku, mo¿now³adca ma³opolski
509-878-869
ods³onili wnêtrze niszy grobowej Jaksa Gryfita, w podziêkowaniu
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
i
ustalili, ¿e przez wieki lokalizacja za szczêœliwy powrót z wyprawy
www.dentysta-praga.pl
Grobu nie uleg³a przesuniêciu.
dokoñczenie na str. 8
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Do wyborów samorz¹dowych pozosta³o jeszcze kilka miesiêcy, ale ju¿
teraz trwa ustalanie regu³ najbli¿szej elekcji. Jedn¹ z kluczowych kwestii
jest przy tym uzgodnienie liczby i kszta³tu okrêgów, w których wybierani
bêd¹ (dzielnicowi) radni. W kilku ostatnich wyborach Praga Pó³noc
podzielona by³a na trzy okrêgi, swoim zasiêgiem obejmuj¹ce w uproszczeniu
Pelcowiznê, rejon Placu Hallera i czêœæ historycznej Nowej Pragi (okrêg I),
rejon Portu Praskiego, Star¹ Pragê do Targowej, czêœæ Szmulek oraz
pozosta³¹ czêœæ historycznej Nowej Pragi (okrêg II) oraz Star¹ Pragê od
Targowej i wiêkszoœæ Szmulek (okrêg III). Poszczególnym okrêgom odpowiada³a ró¿na liczba mandatów - po 8 w okrêgu I i III oraz 7 w okrêgu II.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami byæ przypadek pó³nocnopraski. Otó¿
miejscy urzêdnicy i politycy, posi³kuj¹c siê ostatecznie Rada Miasta podjê³a decyzjê
niedawnymi zmianami w przepisach, których o pozostaniu przy trzech okrêgach. Nie
celem mia³o byæ zwiêkszenie wp³ywu oby- zmieniono równie¿ ich granic. Jedyna
wateli na przebieg procesu wyborczego, zmiana, za to wyj¹tkowo dziwna, dotyczy³a
postanowili dokonaæ zmian w okrêgach. przesuniêcia jednego mandatu z okrêgu
W przypadku Pragi Pó³noc planowano po- III do okrêgu II. W ten sposób Szmulki
dzia³ dzielnicy na cztery okrêgi wyborcze, zostan¹ z liczb¹ 7 radnych, natomiast czêœæ
których wielkoœæ (oraz liczba mandatów Starej i Nowej Pragi w radzie dzielnicy
przypadaj¹ca na dany okrêg) mia³y bêdzie reprezentowaæ 8 osób. Zmiana ta
zale¿eæ od liczby osób, zamieszkuj¹cych wydaje siê byæ o tyle dziwna, ¿e ze wzglêdu
poszczególne okrêgi. W najmniejszym z na oddawane w ostatnich latach inwestycje
okrêgów, I, który zamieszkuje ok. 12 tys. mieszkaniowe, liczba mieszkañców okrêgu
osób, pra¿anie mieli wybieraæ 5 radnych. III teoretycznie ros³a w przeciwieñstwie do
W pozosta³ych trzech okrêgach, w których wykwaterowywanej w zwi¹zku z rewitaliczba ludnoœci oscyluje w okolicach 15 tys. lizacj¹ Nowej Pragi. Czemu wiêc ta niby
mieszkañców, liczba mandatów mia³a byæ kosmetyczna zmiana ma s³u¿yæ?
taka sama (po 6 radnych). O ile w przypadku
Wydaje siê, ¿e kluczowe s¹ tutaj wyniki
Pragi Pó³noc zaproponowany podzia³, ostatnich wyborów samorz¹dowych na
opieraj¹cy siê na liczbie mieszkañców i Pradze Pó³noc. W ka¿dym z okrêgów
wystêpowaniu „naturalnych” barier (granice wygra³ wtedy PiS, ale o ile w I i II przewaga
okrêgów mia³y byæ zbli¿one do obszarów tej partii nad PO wynosi³a odpowiednio
Miejskiego Systemu Informacji), wydawa³ ok. 300 i ok. 600 g³osów, to w okrêgu
siê sensowny, o tyle w przypadku innych III liczba ta oscylowa³a w okolicach 800
dzielnic, ró¿ne lokalne komitety i mniejsze g³osów. Mo¿na œmia³o przyj¹æ, ¿e wynik
partie polityczne zaczê³y biæ na alarm, w okrêgu III zadecydowa³ o koñcowym
wieszcz¹c, ¿e PO i PiS do spó³ki chc¹ zabe- sukcesie Prawa i Sprawiedliwoœci.
tonowaæ warszawsk¹ scenê polityczn¹.
Oczywiœcie, takie zmiany w œwiecie
Finaln¹ decyzjê podjêli miejscy radni na polityki nie s¹ niczym nowym. Zjawisko
sesji 22 marca. Choæ w wiêkszoœci dzielnic odpowiedniego wykrawania okrêgów
wprowadzone zosta³y kontestowane przez wyborczych tak, by ich kszta³t mia³ wp³yw
ruchy miejskie zmiany, ciekawy wydaje siê na wynik koñcowy korzystny dla ró¿nych

ugrupowañ, najczêœciej tych, które w danej chwili decyduj¹ o regu³ach wyborczych,
nosi miano gerymanderyzmu, od nazwiska jednego z amerykañskich polityków,
który w ten sposób próbowa³ wp³ywaæ na
wyniki elekcji.
Jak siê przed tym chroniæ? Najproœciej
jest pójœæ na wybory. W 2014 r. z tej
mo¿liwoœci skorzysta³o jednak zaledwie
ok. 40% mieszkañców Pragi Pó³noc (ok.
20 tys. osób) uprawnionych do g³osowania.
Pozosta³e 60% (ok. 30 tys. osób)
pozosta³o w domach… Trzeba przy tym
wspomnieæ, ¿e by³a to jedna z najni¿szych
frekwencji w ca³ej Warszawie.
MIC
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Co po FSO?
W dniach 19-21 marca odby³y siê trójstronne warsztaty z udzia³em
miejskich urzêdników, w³aœcicieli terenów oraz mieszkañców, dotycz¹ce
przysz³ego zagospodarowania terenów po FSO.
To drugie, po dotycz¹cych Portu ¯erañ- udzia³ delegacja mieszkañców Œliwic, Fundacji
skiego, tego typu warsztaty w przeci¹gu P1, Miasto Jest Nasze oraz reprezentanci
miesi¹ca, tym razem znacznie mniej burzliwe. mieszkañców Golêdzinowa, Targówka, BiaCelem dialogu mia³o byæ przeanalizowanie ³o³êki, Pragi Pó³noc i ¯oliborza. Po stronie
kierunków rozwoju przestrzennego obszaru, w³aœcicielskiej z kolei przedstawiciele takich
a tak¿e wypracowanie docelowych stan- firm, jak Luxmed, Develey czy Centrum
dardów jakoœciowych nowych osiedli. Zgro- Logistyczne Jagielloñska. Poza FSO, zidenmadzona w ten sposób wiedza ma zostaæ tyfikowano kilkunastu innych w³aœcicieli
wykorzystane przy tworzeniu nowego dzia³ek na omawianym obszarze, ale proces
studium zagospodarowania przestrzennego. polega³ na dobrowolnoœci, wiêc mimo zachêt
Inicjator warsztatów, Biuro Architektury ze strony miasta, nie byli oni zobligowani
i Planowania Przestrzennego, zidentyfikowa³ do uczestnictwa w warsztacie. Rozpoczêto
kilkanaœcie miejskich biur maj¹cych w swojej od wizji lokalnej w terenie, a nastêpnie
sferze zainteresowañ wybrany do warsz- zaprezentowano koncepcje rozwoju okolicy,
tatów teren o powierzchni 100,6 ha. Poza przygotowane przez FSO, mieszkañców
przedstawicielami tych biur, udzia³ w Œliwic, Fundacjê P1 oraz dzia³aj¹cych na
warsztatach po stronie spo³ecznej wziê³a tym obszarze firm. Drugiego dnia rozpoczêto w³aœciw¹ pracê warsztatow¹ w mieszanych grupach roboczych, rozpatruj¹c
potencja³ obszaru, mo¿liwoœci lokowania
tu zabudowy i jej charakteru.
W zamyœle miasta obszar mia³by staæ siê
mixem funkcji mieszkalnych, biurowych i
drobnej produkcji, a przynajmniej po³owa
mieszkañców powinna móc znaleŸæ odpowiedni¹ dla siebie pracê na miejscu. Z tym
kierunkiem zgodzi³a siê zdecydowana wiêkszoœæ uczestników warsztatu. Na pocz¹tku
omówiono koncepcjê Miasto Jest Nasze
ulokowania na terenie FSO ogromnych hal
wystawienniczych. Pomys³ nie spodoba³ siê
ani mieszkañcom, ani urbanistom, ani przedstawicielom FSO. Wskazano, ¿e nawet w obecnie
obowi¹zuj¹cym studium zagospodarowania
s¹ wskazane potencjalne lokalizacje tego
typu obiektów (np. b³onia Stadionu Narodowego) o du¿o lepszym skomunikowaniu (kolej,
metro, komunikacja miejska). Do dalszych
prac jako punkt odniesienia pos³u¿y³a koncepcja przygotowana przez FSO. Zak³ada ona
zabudowê mieszkaln¹ na wiêkszoœci terenu
dawnej fabryki, z pozostawieniem miejsc na

dwie szko³y, przedszkola, funkcje kulturalne
i spo³eczne, zieleñ. Wy¿sze biurowce zaproponowano w miejscu budynku dyrekcji i przy
Trasie Toruñskiej. Wprowadzenia tej funkcji
w nadmiarze obawia³o siê nie tylko FSO, ale
i pozostali uczestnicy warsztatów. Obecna centralna droga fabryki mia³aby siê staæ traktem pieszo rowerowym, na którym mo¿na
by organizowaæ czasowe targowiska. G³ówn¹
drog¹, poza ul. Jagielloñsk¹, by³aby ulica
Nowo-Golêdzinowska, wiod¹ca wzd³u¿ terenów
kolejowych przez ca³y rozpatrywany obszar,
a droga rowerowa mog³aby prowadziæ a¿ do
Kana³u ¯erañskiego. Tê koncepcje uznano za
w³aœciw¹. Do zachowania w koncepcji FSO
przewidziano tylko dwie s¹siaduj¹ce ze sob¹
hale w centralnej czêœci. Mo¿na tam jednak
zmieœciæ wiele funkcji, np. muzeum motoryzacji oraz czêœciowo skryty pod konstrukcj¹
hali park. Podczas warsztatu rozpatrywano
skalê zabudowy i wysokoœæ budynków oraz
system komunikacyjny, przestrzenie publiczne,
a wyniki pracy grup nanoszono na mapê i
omawiano. Za kluczowe uznano skomunikowanie ze stacjami kolejowymi, a poprzez nie
z Bródnem, a tak¿e z Wis³¹. Wœród kluczowych rekomendacji znalaz³ siê te¿ postulat
zmiany klasy ulicy Jagielloñskiej, aby móc
odpowiednio obs³u¿yæ ca³y teren. Przewidziano te¿ mo¿liwoœæ wprowadzenia autobusu
³¹cz¹cego wa¿ne punkty osiedla z wêz³ami
komunikacyjnymi. Problemem sta³a siê planowana po drugiej stronie ul. Jagielloñskiej
zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa. Okaza³o
siê, ¿e w³aœciciel terenu, Mennica, otrzyma³
ju¿ w dzielnicy warunki zabudowy i pozwolenie na budowê I etapu inwestycji, w tym
na wysokoœæ 26,5 m, naprzeciwko 10 m
Œliwic, co w kontekœcie prac grup roboczych
wzbudzi³o wzburzenie miejskich planistów i
mieszkañców Œliwic, którzy zg³aszali jeszcze
przed warsztatami koniecznoœæ w³¹czenia
do nich tak¿e terenu po drugiej stronie ul.
Jagielloñskiej. Istniej¹ca zabudowa osiedla
Œliwice sta³a siê punktem odniesienia i miar¹
dla poszczególnych kwarta³ów, a w bezpoœrednim s¹siedztwie przedwojennych domów
jednorodzinnych, szanuj¹c ich charakter,
zaplanowano niskie, otoczone zieleni¹

budynki. Uznano, ¿e w pozosta³ych obszarach budynki nie powinny byæ wy¿sze ni¿
maksimum 6-8 piêter, a zabudowa nie powinna byæ zbyt intensywna. Granic¹ dla doœæ
szczegó³owych scenariuszy okaza³a siê ulica
Kotsisa i planowana w jej œladzie trasa
Krasiñskiego. Po³o¿one na po³udnie tereny
nale¿¹ obecnie do kilku w³aœcicieli, którzy nie
zawsze chc¹ wspó³pracowaæ przy wspólnej
koncepcji. Tutaj te¿ jest presja na zabudowê
mieszkaniow¹, co np. mo¿e zaszkodziæ
dobrze prosperuj¹cemu zak³adowi produkuj¹cemu musztardy i majonezy - firmie
Develey. FSO sprzeda³o niedawno po³o¿ony
obok teren magazynu wysokiego sk³adowania, gdzie ma powstaæ kilka budynków
mieszkalnych. Ten pomys³ akurat nie spotka³
siê ze zrozumieniem, kwestionowali go
tak¿e potencjalni przyszli mieszkañcy. Nikt
z nich nie chcia³by mieszkania z widokiem
na fabrykê i tirów z dostawami pod oknem.
Z kolei Centrum Logistyczne Jagielloñska nic
nie zamierza na swoim terenie zmieniaæ
przez najbli¿sze 10 lat, niechêtnie widzia³oby te¿ samochody s¹siadów na swojej
drodze. Natomiast tu¿ przy k³adce mia³by
szansê powstaæ nowoczesny akademik i
zabudowa mieszkaniowa na obecnym
rozleg³ym parkingu naprzeciwko Biedronki.
Uznano, ¿e presja na zabudowê mieszkaniow¹ rozpatrywanych terenów jest zbyt
du¿a. Miasto widzia³oby tam co najwy¿ej
15-17 tysiêcy nowych mieszkañców, natomiast FSO z ³atwoœci¹ zmieœci ich tam
dwa razy tyle. Wskazany jest poœpiech
planistyczny i stanowcza postawa miasta.
Do 18 kwietnia potrwaj¹ konsultacje
wniosków z warsztatów:
5 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 Urz¹d Dzielnicy
Praga Pó³noc (sala konferencyjna) 7
kwietnia (sobota) w godzinach
11:00-15:00 Siedziba Fundacji P1,
ul. Jagielloñska 88/93 (wjazd od
Kotsisa, budynek nr. 93)
Opiniê bêdzie mo¿na przes³aæ równie¿
mailem na adres:
osiedlawarszawy@um.warszawa.pl
Karolina Krajewska

Zdrowych, weso³ych
Œwi¹t Wielkanocnych
pe³nych radosnego, wiosennego nastroju
i serdecznych spotkañ w gronie rodzinnym
¿ycz¹
Ireneusz Tondera i Mariusz Borowski
radni Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Praskie murale RSM Praga
Praga Pó³noc - dzielnica, z któr¹ od blisko 50 lat zwi¹zana jest niezmiennie dzia³alnoœæ
Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Praga”. Ka¿dego dnia wychodzimy naprzeciw potrzebom
naszych mieszkañców i z myœl¹ o nich staramy siê zmieniaæ wizerunek prawobrze¿nej
Warszawy. Takim sposobem obok znanych prac warszawskiego street artu do szlaku praskich
murali z inicjatywy Zarz¹du RSM „Praga” do³¹czy³y dwa kolejne murale - Jamnik i Miœki.
Dlaczego jamnik? Symbol Pragi, czyli ponad 500
- metrowy blok przy Kijowskiej 11 zosta³ ozdobiony muralem z wizerunkiem jamnika, którego
wybór nie jest przypadkowy. „Jamnik” to bowiem
jedna z nazw jak¹ okreœla siê ten budynek.
Symbolika muralu jest bardzo prosta - nie
trzeba szukaæ ¿adnych metafor. Wizerunek
jamnika ma przypominaæ, i¿ jest to najd³u¿szy
budynek Warszawy. Oprócz pieska pojawia siê
na nim has³o „Budujemy od wielu lat, na wiele
lat…” oraz krótka informacja o budynku wraz z
rokiem budowy 1970. Praca wykonana zosta³a
przez artystów z Hello Art wed³ug projektu
przygotowanego przez RSM „Praga”.
Drugim naszym projektem s¹ warszawskie
Miœki, które ju¿ od listopada mo¿na podziwiaæ
na budynku przy ulicy Floriañskiej 14.
To wyj¹tkowy punkt na mapie Warszawy,
nazywany potocznie „Przy Miœkach”, dlatego
równie¿ sam mural jest œciœle zwi¹zany z charakterem tego miejsca, nawi¹zuje do Pragi oraz murali po klimatycznej Pradze Pó³noc, a byæ mo¿e
Joanna Golecka
miœków, które od lat s¹ symbolem tego miejsca. zostaæ tu na d³u¿ej.
Nowy mural jest dodatkowym powodem, aby odwiedziæ prawobrze¿n¹ Warszawê i wyruszyæ szlakiem
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Wystawa zdjêæ na budynku przy Kijowskiej 11
du¿y projekt, wielkie wyzwanie, ogromna satysfakcja
Robotnicza Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Praga” ju¿
niebawem skoñczy 50 lat. Od
pocz¹tku istnienia chce byæ
nie tylko domem dla swoich
mieszkañców, ale miejscem
spotkañ, zabaw, wspieraæ
wartoœci, którym jest bliska rodzinie, tradycji, ale jednoczeœnie dzia³aæ na rzecz rozwoju
prawobrze¿nej Warszawy. I
z takim przes³aniem Zarz¹d
RSM „Praga” przygotowa³
wystawê zdjêæ na najd³u¿szym

budynku w swoich zasobach,
a jednoczeœnie najd³u¿szym
prostym budynku w Warszawie,
blisko 508 metrowym „Jamniku”
przy ul. Kijowskiej 11.
Ten, jeden z najbardziej wyj¹tkowych bloków w Warszawie,
zosta³ zbudowany naprzeciwko
dworca Warszawa Wschodnia
przez Robotnicz¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „Praga” w
latach 1969-1973 wg projektu
Jana Kalinowskiego.
Teraz, dziêki decyzji Zarz¹du
RSM „Praga” i pomys³odawczyni projektu Annie Dobosz,
budynek uhonorowany zosta³
wystaw¹ zdjêæ z zasobów
Spó³dzielni. Obok zdjêæ z lat
70-tych, 80-tych oraz 90-tych
z archiwum Spó³dzielni zobaczyæ tam mo¿na wspó³czesny
obraz budynków z zasobów

RSM „Praga”, jej najnowsze
inwestycje mieszkaniowe oraz
pozytywne emocje, których przekaz wzmocniony jest has³ami na
granatowych i pomarañczowych
tablicach, m.in. „Od blisko 50 lat
dla ludzi, dla miasta”, „Budujemy
od wielu lat, na wiele lat”.
Dodatkowo szczyt budynku
ozdobiony zosta³ muralem z wizerunkiem jamnika, który symbolik¹
nawi¹zuje do nazwy budynku tak bowiem nazywany jest on
potocznie przez Warszawiaków.
Ca³oœæ œwietnie komponuje
siê z budynkiem i spotyka siê
z ciep³ym przyjêciem Mieszkañców, dlatego spaceruj¹c
ulicami Pragi, tej wystawy nie
mo¿na pomin¹æ! Zapraszamy
Joanna Golecka
Przedruk z gazety eReSeM
PRAGA nr 02 (76) grudzieñ 2017

Elastyczne
S
W
E
protezy nylonowe N
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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XXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Nieustaj¹cej sesji
koñca nie widaæ
Po d³u¿szej przerwie, ostatnie dwa tygodnie miêdzy kolejnymi wydaniami gazety zaowocowa³y a¿ dwoma wznowieniami trwaj¹cej od lutego
2017 r. XXXI sesji. W pi¹tkowy wieczór 16 marca byliœmy œwiadkami
6. czêœci sesji, natomiast tydzieñ póŸniej, tym razem w pi¹tkowy poranek
23 marca, sesjê wznowiono po raz siódmy. Szanse na jej zakoñczenie w tej
kadencji s¹ niestety niewielkie, zwa¿ywszy, ¿e w ostatni pi¹tek omawiany
by³ np. punkt nr 3 licz¹cego pierwotnie 59 pozycji porz¹dku obrad,
dotycz¹cy spraw w³asnoœciowych RSM Praga, a wspominany porz¹dek
jest uzupe³niany o dodatkowe punkty podczas kolejnych ods³on sesji. Oba
posiedzenia przebiega³y w nieco nerwowej atmosferze nasyconej plotkami
o wymianie jednego z cz³onków zarz¹du dzielnicy, którego mia³by zast¹piæ
przedstawiciel mniejszoœciowego koalicjanta. Jednak jak to zazwyczaj bywa
w przypadku plotek, rzeczywistoœæ ich nie potwierdzi³a. Niemniej nie brakowa³o ró¿nych ciekawostek, do jakich mo¿na zaliczyæ pretensje radnej
Sosnowskiej z PiS o brak kawy dla radnych na stolikach, co wymaga³o
przejœcia kilku kroków na koniec sali po kubek ma³ej czarnej.
Posiedzenie z 16 marca poœwiêcone aktem notarialnym. Spó³dzielnia domaga
by³o przesuniêciom bud¿etowym, które siê uregulowania statusu tych gruntów
dzielnicowi radni musieli zatwierdziæ przed ju¿ od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku.
planowan¹ na 22 marca sesj¹ rady miasta. Ostatecznie, poniewa¿ miasto zaprzecza³o
Dodatkowe œrodki zosta³y przyznane na prawu do w³adania tymi terenami przez
prace dotycz¹ce m.in. modernizacji parku spó³dzielniê, zaprzestano uiszczania op³at
Micha³owskiego, o co od lat zabiegali z tego tytu³u, zdaj¹c siê na rozstrzygniêmieszkañcy Szmulek, w tym szczególnie cia s¹du w tej sprawie. Burmistrz Iskra
cz³onkowie PSM Micha³ów, budowy ¿³obka wyjaœnia³, ¿e dzier¿awa spornych terenów
na Stolarskiej, czy dzia³añ w obszarze wygas³a 10 lat temu – sprawy uregukultury. Ponadto na wspominanym lowania w³asnoœci by³y w gestii miasta
posiedzeniu prascy radni zajmowali siê za- – m.in. s³ynnego ju¿ pana Bajko z Biura
twierdzeniem sprawozdania z wykonania Gospodarowania Nieruchomoœciami bud¿etu dzielnicy za 2017 r.
a nie dzielnicy. Co roku próbowano
Na posiedzeniu 23 marca, byæ mo¿e egzekwowania od RSM nale¿noœci za
za spraw¹ wczesnej pory, szeregi radnych bezumowne u¿ytkowanie. RSM ponowi³a
by³y przerzedzone. PO by³a reprezen- wniosek o regulacjê gruntów, któr¹
towana zaledwie przez dwie osoby, a podzielono na 5 etapów. Obecnie przygorajców z Kocham Pragê nie by³o wcale. towywane s¹ dokumenty.
Mimo to, uda³o siê zebraæ kworum.
Po krótkiej wymianie opinii na temat
Pierwszym merytorycznym punktem by³o jesionu, wyciêtego przez nieznanych
stanowisko komisji infrastruktury ws. dot¹d sprawców przy ul. Kawêczyñskiej 61,
utrzymania nazwy ul. D¹browszczaków. burmistrz Zab³ocki wyjaœnia³, ¿e sprawa
Mimo ¿e komisja przyjê³a najbezpiecz- jest w prokuraturze, a w³aœciciel terenu
niejsz¹ z mo¿liwych argumentacjê – poniesie karê za wycinkê. Niestety, jak
finansow¹ (podnoszono te¿ utrudnienia siê dowiadujemy, bêdzie to mo¿liwe tylko
dla mieszkañców), punkt próbowano zdj¹æ w przypadku udowodnienia mu winy.
z porz¹dku obrad - bezskutecznie. Jednak Radna Magdalena Guga³a zwróci³a
ostatecznie stosunkiem 7 do 8 projekt uwagê, ¿e po zmianie przepisów, wymiar
stanowiska odrzucono. W punkcie doty- kar za wycinkê uleg³ drastycznemu
cz¹cym sporu o grunty z RSM „Praga” ograniczeniu i zapewne nie bêdzie ona
g³os zabra³ prezes RSM „Praga” Andrzej w ¿aden sposób dotkliwa dla sprawcy.
Pó³rolniczak. Wyjaœnia³, ¿e tereny W zwi¹zku z brakiem kworum wiceprzespó³dzielczych budynków w latach 80. wodnicz¹cy rady Marek Bielecki przerwa³
przekazano spó³dzielni w wieczyste posiedzenie.
u¿ytkowanie, lecz nie potwierdzono tego
Kr.
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Pe³nych radoœci, pokoju
Œwi¹t Wielkiej Nocy
oraz ¿eby wiara, nadzieja i mi³oœæ
by³y zawsze obecne w naszym ¿yciu.

Wiktor Klimiuk

£ukasz Oprawski

Zbigniew Cierpisz

Piotr Gozdek

Dariusz Ostrowski

Piotr Oracz

Bia³o³êcki PiS

Sesje Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Wysyp sesji
Dwa tygodnie, które minê³y od ostatniego wydania NGP obfitowa³y w
sesje bia³o³êckiej rady - od XLIX do LIV. By³y sesje wywo³uj¹ce spory, sesja
nad podziw spokojna i zgodna, sesja szybko zwo³ana przez radnych koalicji
rz¹dz¹cej po wyjœciu z ratusza opozycji, sesja zaplanowana, która siê nie
odby³a. Jednym s³owem pe³ne spektrum. Do normalnoœci w bia³o³êckiej
radzie powrócimy chyba dopiero w nastêpnej kadencji. Tyle naszego
komentarza, teraz suche fakty.
Sesyjny maraton rozpocz¹³ siê od na odcinku od Marywilskiej do Annopol za
dokoñczenia XLIX sesji, podczas której kwotê 3,5 mln z³ zosta³ skierowany do prac
g³osowano m.in. nad stanowiskiem rady w komisji inwestycyjnej wobec zastrze¿eñ,
w sprawie zagospodarowania Portu ¯erañ, czy przypadkiem droga nie bêdzie s³u¿yæ
gdzie wedle radnych powinno powstaæ wy³¹cznie bogatym firmom operuj¹cym
Warszawskie Centrum Sportów Wodnych w tej czêœci dzielnicy.
z prawdziwego zdarzenia.
21 g³osami powo³ano Lucynê
Zagospodarowanie Portu ¯erañ Wnuszyñsk¹ w sk³ad komisji polityki
Sprawa nie jest nowa, temat powraca spo³ecznej i ochrony zdrowia. Udzia³u w
od po³owy lat 90. ubieg³ego wieku, ale kiedy g³osowaniu nie bra³ by³y przewodnicz¹cy
dzielnice by³y samodzielnymi gminami nie rady Wiktor Klimiuk (PiS).
by³o na to œrodków, odk¹d wesz³y w sk³ad Obrona Marcina Korowaja
miasta sto³ecznego projekt jakoœ nigdy nie
W kolejnym punkcie sesji przyst¹piono
doczeka³ siê powa¿nego zainteresowania do d³ugotrwa³ej procedury odwo³ywania
ze strony w³adz miasta. W sferze marzeñ z funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady
mog¹ na razie pozostaæ planowane w Porcie Marcina Korowaja (Razem dla Bia³o³êki).
¯erañ przedsiêwziêcia typu skatepark, Obrony nieobecnego podczas obrad Marboiska do pi³ki pla¿owej, wodny plac zabaw, cina Korowaja podj¹³ siê Wiktor Klimiuk,
trasy rowerowe, spacerowe, narto-rolkowe, cytuj¹c pozytywne opinie i rekomendacje
k¹pielisko, hotel olimpijski, centrum re- dla radnego od ró¿nego rodzaju stowahabilitacji dla sportowców, itp. Stanowisko rzyszeñ, organizacji i osób, które z nim
w tej sprawie zosta³o jednog³oœnie przyjête wspó³pracowa³y. Z racji d³ugich wyst¹pieñ
przez bia³o³êckich radnych.
i wzajemnych oskar¿eñ skrócono czas
Dyskutowany projekt uchwa³y w wyst¹pieñ do jednej minuty, co bynajmniej
sprawie modernizacji ulicy Inow³odzkiej nie ostudzi³o temperatury sporu. W wy-

powiedziach powracano do wydarzeñ
sprzed miesiêcy, kiedy funkcjonowa³y
równolegle dwa zarz¹dy, powracano do
czasu „wielkiej smuty”, kiedy to ówczesna przewodnicz¹ca Anna Majchrzak (PO)
og³osi³a trwaj¹c¹ kilka miesiêcy przerwê
w sesji, powracano do czasu, kiedy
rywalizuj¹ce strony zwo³ywa³y sesje i
kontrsesje. Ostatecznie odwo³ano Marcina Korowaja z funkcji wiceprzewodnicz¹cego rady dzielnicy. Za pracê dla
dzielnicy i mieszkañców podziêkowa³ mu
Wojciech Tumasz (Razem dla Bia³o³êki).
Odwo³any, nieodwo³any,
odwo³any …
Odwo³ywanie Dariusza Ostrowskiego
(PiS), kolejnego wiceprzewodnicz¹cego
rady, nie wywo³a³o ju¿ tak gor¹cych emocji, ca³a para posz³a w gwizdek podczas
odwo³ywania Marcina Korowaja. Dariusz
Ostrowski grzecznie podziêkowa³ radnym
za wspó³pracê i przyst¹piono do g³osowania.
Ku zdziwieniu wszystkich i szczeremu
zaskoczeniu samego zainteresowanego,
po podliczeniu g³osów okaza³o siê, ¿e do
odwo³ania Dariusza Ostrowskiego nie dosz³o, zabrak³o g³osów. Dariusz Ostrowski
podziêkowa³ za zaufanie i sesja siê zakoñczy³a. Nie zakoñczy³a siê jednak sprawa
Dariusza Ostrowskiego. Narada z prawnikami dzielnicy, która odby³a siê ju¿ po sesji
wykaza³a, ¿e dosz³o do pomy³ki (sic!) i
Dariusz Ostrowski zosta³ jednak skutecznie
odwo³any ze stanowiska.
Próba odwo³ania Marcina
Adamkiewicza
Nastêpnego dnia, po burzliwych
obradach opisanych powy¿ej, odby³a siê
poprowadzona przez Filipa Pelca (niezrzeszony, w koalicji z PO) kolejna sesja,
do której porz¹dku opozycyjni radni
wprowadzili punkt dotycz¹cy odwo³ania z
funkcji wiceburmistrza Marcina Adamkiewicza (Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki).
Radni opozycyjni zadali wiceburmistrzowi
szereg pytañ wskazuj¹cych - wed³ug
nich - na brak kompetencji, nieudolnoœæ
burmistrza i ró¿nego rodzaju uchybienia.
Pada³y m.in. pytania dotycz¹ce wycinki
drzew przy Kowalczyka w 2016, nadzoru
nad zasobem komunalnym, remontu
kominów przy Skierdowskiej, realizacji
obietnicy rozliczenia poprzedniego zarz¹du z burmistrzem Piotrem Jaworskim,
ewentualnego konfliktu interesów w
zwi¹zku z faktem, i¿ ¿ona burmistrza
Adamkiewicza wydaje lokaln¹ gazetê.
Postawiono burmistrzowi Adamkiewiczowi
zarzuty, ¿e nie przychodzi na posiedzenia
komisji rady, ¿e jest niesamodzielny i
nie rozró¿nia ró¿nego rodzaju aktów
prawnych. Adamkiewicz odpowiada³ na
pytania i odpiera³ zarzuty, czasem doœæ
emocjonalnie. Za odwo³aniem Marcina
Adamkiewicza g³osowa³o ostatecznie 6
radnych, 10 wstrzyma³o siê odg³osu. Tym
samym do odwo³ania nie dosz³o.
Pytania do zarz¹du
W kolejnym punkcie sesji znalaz³y siê
pytania do zarz¹du, na wiêkszoœæ których

burmistrzowie deklarowali odpowiedŸ na
piœmie. Radni pytali m.in. o sprawdzanie
zaœmiecenia terenów zielonych, o
utwardzenie ulicy Brzeziñskiej, o projekt
bud¿etu partycypacyjnego pod nazw¹
Ogrody Mehoffera, o nasadzenia drzew
przy oczyszczalni œcieków Czajka.
Na tym punkcie zakoñczy³a siê L sesja
i rozpoczê³a sesja LI, na której g³osowano
nad wykonaniem bud¿etu za rok 2017.
Radni opozycji orzekli, ¿e wykonanie
bud¿etu w 40 procentach bynajmniej nie
jest powodem do chwa³y. Burmistrz Ilona
Soja-Koz³owska stwierdzi³a, ¿e przez trzy
miesi¹ce 2017 roku nie by³o de facto w
Bia³o³êce zarz¹du, radni przekonywali,
¿e pani burmistrz mia³a w tym czasie
pe³nomocnictwa od prezydent Warszawy.
Ilona Soja-Koz³owska odpowiedzia³a, ¿e
nie wszystko mo¿na realizowaæ
jednoosobowo. Kolejnym zarzutem
opozycyjnych radnych by³y, jak siê
wyrazili - le¿¹ce inwestycje oœwiatowe z
racji niewywi¹zania siê Dorbudu, wykonawcy wiêkszoœci placówek oœwiatowych
w dzielnicy. Na tym punkcie sesja
zakoñczy³a siê przed godzin¹ 1 w nocy
i wszystko wskazywa³o na to, ¿e w nocy
z 13 na 14 marca nic ju¿ siê nie wydarzy.
Nastêpnego dnia rano …
14 marca rano dotar³a do nas
informacja, ¿e w nocy, najprawdopodobniej pod nieobecnoœæ radnych opozycji,
odby³a siê kolejna, LII sesja, podczas
której g³osowano nad powo³aniem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
rady dzielnicy Bia³o³êka. Nowym
przewodnicz¹cym zosta³ Pawe³ Tyburc
(PO), zaœ wiceprzewodnicz¹cym Filip Pelc
(niezrzeszony, koalicjant PO). Tak wiêc
opozycja, dysponuj¹ca niebagateln¹
iloœci¹ radnych zosta³a ca³kowicie pominiêta w tym rozdaniu.
Minê³o kilka dni …
Kolejn¹, LIV sesjê, tak, tak, to nie
pomy³ka, poprowadzi³ ju¿ nowy przewodnicz¹cy Pawe³ Tyburc. Zaopiniowano projekt uchwa³y Rady m.st. Warszawy w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania
Studium uwarunkowañ i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, po
czym w ekspresowym tempie przeg³osowano pakiet uchwa³ nadaj¹cych nazwy
nowym, bia³o³êckim ulicom: Ogrody
Przyjació³, Ksiêcia Jaremy, Szafrañców i
Koœcieszów. Nastêpnie przeg³osowano
uchwa³ê znosz¹c¹ i nadaj¹c¹ nazwê
ulicy Porajów, a tak¿e uchwa³y znosz¹ce
nazwy ulic Pa³uków i Leliwitów. Na zakoñczenie sesji Pawe³ Tyburc poinformowa³,
i¿ odwo³uje LIII sesjê zwo³an¹ na 21
marca przez Dariusza Ostrowskiego,
poprzedniego przewodnicz¹cego rady.
W trakcie tej sesji mia³a siê m.in. odbyæ
dyskusja na temat budowy metra w
Bia³o³êce.
Poczytamy sobie za sukces, jeœli uda³o
nam siê nieco rozjaœniæ zawi³oœci sytuacji
w bia³o³êckiej radzie.
(egu)
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Praga w psich odchodach
Dziœ temat bardzo przyziemny i jednoczeœnie bardzo uci¹¿liwy dla wielu
mieszkañców naszej dzielnicy – psie kupy.
Natkn¹æ siê na nie mo¿emy niemal¿e na
ka¿dym kroku. Id¹c chodnikiem, wchodz¹c
na trawnik, a nawet na placu zabaw,
zw³aszcza, jeœli jest wyposa¿ony w piaskownicê.
Wraz z roztopami problem po raz kolejny wyst¹pi³ na ogromn¹ skalê. Wbrew
pobo¿nym ¿yczeniom, topniej¹cy œnieg nie
tylko nie rozpuœci³ zwierzêcych fekaliów,
ale wrêcz wyeksponowa³ te wszystkie
nieczystoœci, które by³y wczeœniej „ukryte”
pod bia³¹ pokryw¹. Wzrost temperatury
doprowadzi³ równie¿ do uwolnienia ma³o
przyjemnych zapachów, które zaczynaj¹
siê wbijaæ w nozdrza przechodniów mijaj¹cych trawniki zamienione w psie toalety.
Oczywiœcie, problem psich kup nie
dotyczy tylko Pragi. Œmia³o wrêcz mo¿na

stwierdziæ, ¿e jest to problem ogólnopolski,
choæ akurat w naszej dzielnicy wystêpuje
on naprawdê na du¿¹ skalê. Jak sobie z
nim radziæ?
Swego czasu na fali poczucia bezradnoœci wobec zalewaj¹cych publiczne przestrzenie psich odchodów zorganizowaliœmy
przeœmiewczy festiwal „Psia kupa”,
w ramach którego publikowaliœmy w
internecie zdjêcia „niespodzianek”
pozostawianych przez czworono¿nych
pupili. Temat doœæ szybko podchwyci³y
warszawskie media, staraj¹c siê zwróciæ
uwagê na stale obecny w przestrzeni
miasta problem psich fekaliów. Nag³oœnienie
sprawy poprzez jej obœmianie nie przynios³o jednak rezultatów w postaci czystszej
dzielnicy. Tak mog³oby siê staæ jedynie w
sytuacji, gdy prócz dzia³añ edukacyjnych
nak³adane by³yby konkretne sankcje na

Praski folwark

Podchwytliwe zmiany
Wiosenne porz¹dki i œwi¹teczne przygotowania zosta³y przyt³oczone sporami
o granice okrêgów w nadchodz¹cych
wyborach samorz¹dowych 2018 i
„czarny protest”.
Mówi siê, ¿e „na osiem miesiêcy przed
wyborami warszawska PO zmienia
granice okrêgów wyborczych do rad
dzielnic”. Stowarzyszenia lokalne alarmuj¹. Padaj¹ zarzuty wrêcz o „próbê
manipulacji wyborów”. Mniejsza liczba
mandatów wybieranych w danym okrêgu zmniejsza bowiem szanse ruchów
miejskich i lokalnych komitetów na wejœcie do rady dzielnicy. Na ostatniej sesji
Rady Warszawy 22 marca zatwierdzono
zmiany na Bia³o³êce, Pradze Po³udnie,
Ochocie i Rembertowie. Propozycja zmian
dotyczy³a równie¿ Pragi Pó³noc. Trzy

dotychczasowe okrêgi planowano zamieniæ
na cztery. Planowano, nie zatwierdzono.
Pozosta³y trzy okrêgi. Przynajmniej na
razie.
Uchwalony jesieni¹ nowy kodeks wyborczy wprowadzi³ obowi¹zek ustalenia
liczby mandatów oraz dopasowanie ich
liczby do aktualnej liczby mieszkañców,
z zachowaniem zasady „przedstawicielstwa”.
Nowe przepisy okreslaj¹ iloœæ mandatów
w ka¿dym okrêgu tj. 5-8 mandatów. Im
mniej mandatów przypada na okrêg tym
wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e w ich
podziale wezmie udzia³ mniejsza iloœæ
ugrupowañ. Im mniej mandatów w okrêgu, tym wiêcej g³osów potrzeba, by je
zdobyæ. Tym samym zmniejszy to reprezentatywnoœæ wybieranych radnych. W
dzielnicach skutkowaæ bêdzie wzmocnie-

„Na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy przy ul. Modliñskiej 197 i ul. Marywilskiej 44
wywieszony zosta³ w dniu 19 marca 2018 r. wykaz lokali
u¿ytkowych (miejsc postojowych) przeznaczonych
do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.”

w³aœcicieli czworonogów, zapominaj¹cych
posprz¹taæ po swoich pupilach. Niestety,
na ulicach Pragi ciê¿ko spotkaæ regularne
patrole stra¿ników miejskich. Sama ich
obecnoœæ oraz groŸba kary w postaci
grzywny pieniê¿nej mog³yby „zachêcaæ”
w³aœcicieli psów do sprz¹tania. Brakuje te¿
akcji sprz¹tania realizowanych przez
jednostki samorz¹dowe zobligowane do
utrzymania czystoœci, choæby poprzez
wysy³anie na ulice Pragi specjalnego
odkurzacza. Zapewne czêœæ czytelników
pamiêta takie dzia³ania, realizowane
przed wielu laty przez ZPTP. Dlaczego z
nich zrezygnowano?
Wbrew narzekaniu czêœci mieszkañców
na Pradze nie brakuje przy tym infrastruktury sanitarnej – tylko w minionym roku
za spraw¹ ni¿ej podpisanego na ulicach
pojawi³o siê 250 koszy na œmieci i psie
odchody, w ramach innego projektu z
bud¿etu partycypacyjnego ustawiono
dyspozytory z workami na psie kupy,
kolejne maj¹ siê pojawiæ w tym roku. Narzêdzia wiêc s¹. Brakuje nawyku. W jego
niem dominacji dwoch najsilniejszych
ugrupowañ politycznych, a os³abieniem
niezale¿nych kandydatów. Mimo up³ywu
prawie 6 miesiêcy nie przeprowadzono
¿adnych konsultacji z ruchami lokalnymi, stowarzyszeniami, czy zarz¹dami
dzielnic w przedmiocie planowanych
zmian. Czy w³adze miasta nie powinny
dzia³aæ na rzecz zwiêkszania kontroli
mieszkañców nad organami samorz¹dów?
Zmiana granic okrêgów wyborczych,
czy zniechêcanie wyborców do g³osowania to nic innego, jak narzêdzia
manipulowania wyborami w granicach
prawa. Celem zastosowania którejkolwiek z piêciu mo¿liwych strategii przy
zmianie granic okrêgów wyborczych jest
uzyskanie okreœlonego wyniku. Jest to
szczególnie niebezpieczne dla jakoœci
demokracji. Co jednak dostrzegaj¹
wyborcy, a z kolei nie widz¹ politycy i
niektórzy samorz¹dowcy.
Znaczenie zbli¿aj¹cych siê wyborów
samorz¹dowych znajduje odzwierciedlenie w wysokim poziomie mobilizacji
mieszkañców, najwy¿szy poziom w
historii badañ CBOS. Opinia publiczna
traktuje wybory samorz¹dowe jako
najwa¿niejsze.

Bia³o³êcka karuzela

#Metro na Bia³o³êce

wyrobieniu mo¿e pomóc s¹siedzka presja.
Nie bójmy siê zwracaæ uwagi tym w³aœcicielom psów, którzy odwracaj¹ g³owy, gdy
ich czworono¿ny przyjaciel za³atwia fizjologiczne potrzeby. Zwrócenie uwagi i publiczne zawstydzenie to najskuteczniejszy
orê¿ w walce o Pragê woln¹ od psich kup.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Samorz¹d terytorialny jest bowiem
bardzo wa¿nym elementem spo³eczeñstwa obywatelskiego, którego ide¹ jest
decentralizacja w³adzy i dzia³ania bli¿ej
mieszkañców. To od nas zale¿y kto nas
reprezentuje!
Korzystaj¹c z okazji wszystkim pra¿anom, a przede wszystkim czytelnikom
Nowej Gazety Praskiej ¿yczê pogodnych,
rodzinnych Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Od kilku lat na Bia³o³êce pojawia siê
temat metra. Przedstawiane s¹ plany
budowy lub przynajmniej pomys³y na
rozbudowê w kierunku Zielonej Bia³o³êki
i Tarchomina. Podejmuje siê stanowiska,
a radni opowiadaj¹ bajki o niedalekich
planach budowy. Potem kampania wyborcza siê koñczy tak samo jak opowiadanie
bajek o metrze. Dlaczego tak jest?
Zaawansowane plany rozbudowy metra
w kierunku Bia³o³êki potwierdzaj¹, ¿e pod
wzglêdem technicznym jest to mo¿liwe.
Jest nawet konieczne. Analizy pod wzglêdem demograficznym wykazuj¹ znacz¹cy
przyrost liczby mieszkañców na Bia³o³êce. Wreszcie okazuje siê, ¿e jest tak¿e
realne pod wzglêdem ekonomicznym.
W marcu 2018 bia³o³êcki klub Prawa i
Sprawiedliwoœci z³o¿y³ projekt uchwa³y
inicjuj¹cej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy maj¹ce na
celu przesuniêcie 15 mln z³ z promocji
i obs³ugi prawnej na przygotowanie
planów rozbudowy, kosztorysów, analiz i
projektu rozbudowy metra na Bia³o³êkê.
Czym takie dzia³anie ró¿ni siê od dotychczasowych obietnic? Uchwa³a jest
wi¹¿¹cym dokumentem prawnym, nie
zaœ - jak by³o dotychczas - niewi¹¿¹c¹
deklaracj¹ lub niezobowi¹zuj¹cym stanowiskiem. Podjêcie uchwa³y zmusza w³adze
Warszawy do rozpoczêcia prac nad budow¹
metra na Bia³o³êkê. Sesja Rady Dzielnicy
Bia³o³êka w sprawie metra mia³a odbyæ
siê 21 marca 2018 roku. Niestety, radni
Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy
Mieszkañców Bia³o³êki (bezpartyjni.org)
oraz Komisaryczny Zarz¹d Dzielnicy z
nadania Platformy Obywatelskiej w osobach Ilony Soja-Koz³owskiej (PO), Marcina Adamkiewicza (IMB) oraz Dariusza
Kacprzaka (bezpartynji.org) w ogóle nie
przyszli na sesjê, uniemo¿liwiaj¹c podjêcie stosownej uchwa³y. Dlaczego? Ich
zdaniem uchwa³y w sprawie metra nie da
siê poprzeæ z powodu, uwaga - braku
podpisu urzêdowego prawnika. Takiej
pogardy dla mieszkañców Bia³o³êki nie
spodziewa³ siê nikt. Na sesji pojawili siê
jedynie przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwoœci oraz lokalnych dzia³aczy Razem
dla Bia³o³êki. Wiemy ju¿, które ugrupo-

wania chc¹ metra na Bia³o³êce, a które
maj¹ tylko przedstawicieli z ustami pe³nymi
frazesów. Byli te¿ mieszkañcy, którzy
przyszli przyjrzeæ siê pracy radnych i
pokazaæ swoj¹ obecnoœci¹, ¿e metro na
Bia³o³êce jest dla nich wa¿ne. Zobaczyli
zamkniête drzwi i ochroniarzy, którzy
próbowali mieszkañcom uniemo¿liwiæ
wejœcie do budynku bia³o³êckiego ratusza.
Czy tak powinna zachowywaæ siê w³adza?
Niestety, radni PO, IMB oraz Komisaryczny
Zarz¹d Bia³o³êki potrafi¹ zajmowaæ siê
tylko sob¹. Na sesji, na której obsadzali
sto³ki, siedzieli do 4:00 nad ranem. Obradom przewodniczy³ Filip Pelc. Po 2:00
powo³ane zosta³o nowe prezydium rady.
Mieli czas. Wybrany wówczas nowy
przewodnicz¹cy rady, Pawe³ Tyburc z PO,
swoj¹ pierwsz¹ decyzj¹ po zajêciu sto³ka
odwo³a³ sesjê w sprawie metra. Zrobi³ to z
ra¿¹cym naruszeniem prawa i nie raczy³
poinformowaæ mieszkañców. Rzekom¹
podstawê do takiego dzia³ania da³ mu
wspomniany wy¿ej prawnik i radny
Waldemar Roszak (PO), który w kampanii wyborczej obiecywa³ metro, a teraz
przez dwa tygodnie nie mia³ czasu zwo³aæ
swojej komisji i pozytywnie zaopiniowaæ
uchwa³y o metrze. Przypadek? Oceñcie
Pañstwo sami. Krótki filmik z sesji w sprawie metra, która siê nie odby³a, mo¿na
zobaczyæ na facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/bialoleckipis.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Prosto z mostu

Plaga szyldów
i niepodleg³oœæ
Rok 2018 jest rokiem wielu rocznic.
Dok³adnie sto lat temu wprowadzono w
Warszawie nowy, wysoki podatek od szyldów.
Jego celem nie by³ zysk magistratu, lecz
ograniczenie plagi szyldów - narastaj¹cej
w mieœcie odradzaj¹cym siê po wojennej
biedzie. Pewnie Pañstwo myœl¹, ¿e podatek od szyldów wprowadzi³ urzêduj¹cy
jeszcze tu wówczas pruski okupant? Ale¿
sk¹d: Warszawa posiada³a od 1916 r., gdy
odby³y siê pierwsze wybory samorz¹dowe, w³asny polski samorz¹d. Pierwszym
prezydentem Warszawy zosta³ ksi¹¿ê
Zdzis³aw Lubomirski. W 1917 r. ust¹pi³
miejsca swojemu zastêpcy, in¿. Piotrowi
Drzewieckiemu, który sprawowa³ tê funkcjê
a¿ do 1921 r. To w³aœnie prezydent Drzewiecki wprowadzi³ podatek od szyldów.
Jak widaæ, z t¹ nasz¹ niepodleg³oœci¹
nie by³o tak prosto, ¿e odzyskaliœmy j¹
dok³adnie 11 listopada 1918 r. Wprost
przeciwnie: polski S¹d Najwy¿szy (którego stulecie obchodziliœmy uroczyœcie w
ubieg³ym roku!) istnia³ ju¿ od wrzeœnia
1917 r., a od 13 grudnia 1917 r. dzia³a³
rz¹d, niezale¿ny od pañstw zaborczych bo

powo³any przez polsk¹ Radê Regencyjn¹.
W paŸdzierniku 1918 r. Rada Regencyjna
przejê³a kontrolê nad polskim wojskiem
istniej¹cym przy armii niemieckiej. Wtedy
to rozpoczê³o siê rozbrajanie niemieckich
¿o³nierzy i odbieranie im wojskowych
obiektów: koszar i szpitali.
Piszê to wszystko nie po to, by deprecjonowaæ wa¿noœæ przejêcia przez Józefa
Pi³sudskiego dowództwa nad wojskiem w
dniu 11 listopada, czego rocznicê do dziœ
obchodzimy, lecz ku pamiêci tych, którzy
ubolewaj¹, ¿e w 1989 r. nie by³o jednego,
wyraŸnego dnia odzyskania niepodleg³oœci.
Nie by³o, bo w procesach historycznych
czegoœ takiego nigdy nie ma. Zdobycia
Bastylii te¿ nie by³o.
Wracaj¹c do plagi szyldów: do rangi
procesu historycznego uroœnie wkrótce
trwaj¹ca w Warszawie od 2015 r. procedura tworzenia uchwa³y rady miasta „w
sprawie zasad i warunków sytuowania
obiektów ma³ej architektury, tablic reklamowych i urz¹dzeñ reklamowych oraz
ogrodzeñ”, która ma obecnie uregulowaæ
ten problem. Plaga reklam jest w III RP

Ch³odnym okiem

Wybory za pasem

bardziej dokuczliwa ni¿ w roku 1918,
przede wszystkim dlatego, ¿e zaraz po
1989 r. nikomu wa¿nemu nie zale¿a³o na
estetyce ulic i przestrzeni publicznych.
Dopiero w 2015 r. Sejm ustaw¹ pozwoli³
samorz¹dowi terytorialnemu siê tym
zaj¹æ; wczeœniej ratusz by³ bardziej
zainteresowany czerpaniem zysków z
umieszczania reklam na swoich nieruchomoœciach (co zreszt¹ czyni do dziœ).
Przygotowywana uchwa³a w sprawie
reklam, tzw. uchwa³a krajobrazowa, jest
doœæ obszerna i szczegó³owa. ¯yczê
Pañstwu na te wiosenne œwiêta, bym
móg³ wkrótce o niej napisaæ wiêcej jako o uchwalonym prawie. Jest bardzo
naszemu miastu potrzebna.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Wydawa³oby siê, ¿e osiem miesiêcy do
wyborów to termin odleg³y. Nic podobnego,
wybory czêsto rozstrzygane s¹ nie tylko
przy urnie wyborczej. Bywa, ¿e rozdanie
przy prawniczym stoliku zmniejsza lub
zwiêksza szanse niektórych ugrupowañ.
Najbli¿sze s¹ listopadowe wybory samorz¹dowe. Jak zapewne Pañstwo siê orientuj¹,
PiS dokona³ nowelizacji kodeksu wyborczego, zmieniaj¹c wiele zapisów, m.in.
dotycz¹cych wielkoœci okrêgów wyborczych. Wymaga to odpowiednich uchwa³
rad. Otworzy³o siê pole do dzia³añ zakulisowych. Wprowadzone zmiany u³atwiaj¹
PiS zwiêkszenie liczby radnych. Zniesiono
we wszystkich gminach, z wy³¹czeniem
gmin do 20 tys. mieszkañców, jednomandatowe okrêgi wyborcze, preferuj¹ce osoby znane miejscowym spo³ecznoœciom. W
pozosta³ych gminach i miastach radnych
wybierzemy z list wyborczych, a to preferuje du¿e ugrupowania, do których PiS
niew¹tpliwie siê zalicza. Dodatkowo na
nowo dookreœlono liczbê radnych wybieranych w okrêgach wyborczych. W gminach okreœlono je na od 5 do 8 radnych.
Warszawa, jako gmina na prawach powiatu,
musi wiêc dokonaæ korekty granic niektórych

okrêgów, w których zmieni³a siê liczba
mieszkañców. Kuriozalna sytuacja bêdzie
w okrêgu obejmuj¹cym do tej pory Targówek,
Wawer, Rembertów i Weso³¹. Rosn¹ca od
czterech lat liczba mieszkañców w tym
okrêgu, przy zastosowaniu przeliczników
ludnoœciowych na 1 mandat, powodowa³aby
koniecznoœæ utworzenia 9-mandatowego
okrêgu, a to sprzeczne z prawem. Wy³¹czono wiec z tego okrêgu Rembertów,
przy³¹czaj¹c go do Pragi Po³udnie, co
skutkuje zwiêkszeniem liczby mandatów
w nowo powsta³ym okrêgu Praga Po³udnieRembertów z 6 do 7. Rozerwana zosta³a
jednoczeœnie integralnoœæ okrêgu, bowiem
Weso³a nie styka siê z pozosta³¹ czêœci¹
dotychczasowego okrêgu. Przesuniêcia
mandatów na skutek zmian ludnoœciowych
nast¹pi¹ tak¿e w innych czêœciach Warszawy.
Strac¹ mandat Mokotów i Bielany z
¯oliborzem, zyska Bemowo z Ursusem i
W³ochami. Zmiany mia³y tak¿e dotkn¹æ
Pragê Pó³noc. Z urzêdu dzielnicy pod dyktando PiS wysz³a propozycja zwiêkszenia
liczby okrêgów wyborczych na Pradze z
trzech do czterech. Nowe okrêgi, zaproponowane przez PiS, mia³y mieæ 5 i 6
mandatów i by³a to klasyczna próba

rozstrzygania wyborów przy prawniczym
stoliku. Cztery okrêgi wyborcze w zdecydowany sposób poprawi³yby szanse PiS
na bezwzglêdne zwyciêstwo w wyborach
na Pradze, eliminuj¹c m.in. organizacje
pozarz¹dowe. W chwili obecnej w radzie
obecni s¹ przedstawiciele trzech partii
politycznych i dwóch organizacji pozarz¹dowych, po zmianach zosta³yby dwie
najwiêksze partie. Wszystko jednak wskazuje,
¿e zmian tych nie bêdzie, do wniosku
skierowanego do g³osowania na Radê Warszawy zg³oszono poprawkê, przywracaj¹c¹
trzy okrêgi. Za poprawk¹ na sesji rady
zag³osowali radni PO, przeciwko byli radni PiS.
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.

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
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Demokracja a feudalizm
Proszê Szanownych Pañstwa, od powstania Unii Europejskiej ani w Radzie Europy, ani w
Trybunale Sprawiedliwoœci UE nigdy nie widzia³em przydzielanych unijnych duszpasterzy,
aliœci na ka¿dym poziomie pañstwa polskiego i spó³ek skarbu narodowego jest dok³adnie
odwrotnie. Tysi¹ce za miliony mamony. Podczas niezliczonych pañstwowych mszy, politycy
musz¹ klêkaæ ok. 5 razy w ci¹gu godziny i odbieraæ ciêgi s³owne. Niby za co? Przyk³adem
nowego stylu w³adzy jest Beata Szyd³o, która biskupim tonem obwieszcza o swojej nagrodzie,
uzasadnia powstawanie z kolan, a wczeœniej w przedwyborczych obiecankach-cacankach
obra¿a siê na zastan¹ ruinê. Proszê pani, pañstwo polskie takie, jakie ja reprezentujê,
nigdy nie klêcza³o i klêczeæ nie bêdzie. Polska jest pojêciem œwieckim! Naród by³ i jest
uciskany i wiele brakuje mu z wykszta³cenia, ¿eby nie by³ poddany Watykanowi i Rosji. To
od biskupiego tonu Polacy maj¹ poczucie krzywdy, oszukania, okradzenia i dysz¹ chêci¹
zemsty. W sercach zaœ nosz¹ wieczne niezadowolenie jak pani. Ten biskupi ton tego pana,
co niedawno str¹ci³ pani¹ Szyd³o w poni¿enie, oddala Polskê od epoki oœwiecenia, rozwoju
i szczêœliwych kobiet. Te drugi rok chodz¹ w czerni.
Proszê Szanownych Pañstwa. Najmilsi, umi³owani stop. Nie ten ton, nie jestem hipokryt¹. W
okresie obecnej moralnej mody na trisomiê (choroba Downa) genetyka jako dziedzina wiedzy umrze.
Póki mogê opiszê klasyczn¹ chorobê genetyczn¹, mog¹c¹ spotkaæ ka¿d¹ rasê kotów, psów a tak¿e
cz³owieka. Hemofilia typu B ujawnia siê u kocurów najczêœciej rasy brytyjskiej. Aby ujawni³a siê
potrzebna jest nosicielka. W handlu kotami ka¿da chora hodowla zaprzeczy faktom. Czyli piêkna
kotka brytyjska z dostojnego brytyjskiego rodu, udaj¹c, ¿e pann¹ bêd¹c, dziecko maj¹c, a ¿eby
TO, to nigdy w ¿yciu, cytujê za bigoteryjnym porzekad³em wie, ¿e wada sprzê¿ona jest z chromosomem X, czyli zawsze z mêsk¹ p³ci¹ i mo¿e zwaliæ na inn¹ kotkê z innej hodowli. Niestety.
Dzisiejszy poziom wiedzy potrafi wykryæ wspó³winnych. Istot¹ hemofilii typu B jest recesywny
niedobór IX /dziewi¹tego/ czynnika krzepniêcia nazwanego czynnikiem Chrismasa,. W rzadkich
przypadkach mo¿e byæ te¿ skutkiem mutacji genowej pod wp³ywem toksyn lub ozonu. Fakt ten
mo¿e usprawiedliwiæ pojawienie siê hemofilii typu B w ka¿dej hodowli i w ka¿dym czasie.
Dok³adnie mutacja w locus Xq27.1-q27.2.Hemofilia w pojêciu ogólnym to choroba
niedoboru jednego z XII/dwunastu/ czynników krzepniêcia. Niedobór choæby jednego objawia
siê krwotokiem. Objawy mog¹ wystêpowaæ we wczesnym wieku lub w przypadku mutacji
genowej w ka¿dym. Jak diagnozujemy chorobê? Œwiatli hodowcy przeprowadzaj¹ badania
genetyczne. Mniej œwiatli - o co nie oskar¿am - dowiaduj¹ siê przy okazji obcinania pazurków
w trakcie przypadkowych skaleczeñ u fryzjerów lub typowych skaleczeñ. Najbardziej
przykrym przypadkiem ujawnienia hemofilii jest œmieræ na stole operacyjnym. Po tym
fakcie bezsilnoœci lekarza weterynarii zawsze winien jest lekarz. Czas krwawienia u
ssaków to 5 do 12 minut, póŸniejszy to powód do szukania przyczyny. Dlatego doradzam
m³odszym doktorom obserwowanie nieskrzepniêtych plamek krwi wraz w³aœcicielami.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie,
ul. Równoleg³a 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej
przez Damiana Marchliñskiego, z³o¿ony dnia 14 marca 2018 r.,
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia (poni¿ej
0,5 MPa) wraz z przy³¹czami do budynków mieszkalnych
na dz. nr ew. 2/9, 2/10 z obrêbu 4-17-04 przy ul. Zielony
Zagajnik 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.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika Piotra Wojtuniaka, z³o¿ony
dnia 14 marca 2018 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm, na czêœci dzia³ki ew. nr 27/13
oraz na dz. ew. nr 27/14 z obrêbu 4-01-07, w drodze dojazdowej
do ul. Grzymalitów w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)
za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, na 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.

Zdrowych,
Zdrowych, radosnych
radosnych
Œwi¹t
Œwi¹t Zmartwychwstania
Zmartwychwstania Pañskiego
Pañskiego
wype³nionych
wype³nionych mi³oœci¹
mi³oœci¹ ii spokojem
spokojem
¿ycz¹
¿ycz¹
S³awomir
S³awomir Antonik
Antonik
Burmistrz
Burmistrz Dzielnicy
Dzielnicy Targówek
Targówek m.st.
m.st. Warszawy
Warszawy

Zbigniew
Zbigniew Poczesny
Poczesny
Przewodnicz¹cy
Przewodnicz¹cy Rady
Rady Dzielnicy
Dzielnicy Targówek
Targówek m.st.
m.st. Warszawy
Warszawy
Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
3, 10, 17, 24.04 (wtorek) godz. 9.30 - Mama Fit - bezp³atne
zajêcia dla mam z dzieæmi (0-2 lata). Na ka¿de æwiczenia
obowi¹zuj¹ oddzielne zapisy przez stronê internetow¹.
Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
5, 12, 19, 26.04 (czwartek) godz. 14.30 - Warsztaty teatralne
- bezp³atne zajêcia realizowane w ramach projektu Miejsce Mieszkañców.
Wstêp wolny. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
7.04 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat).
Temat: Czy to jeszcze malarstwo, czy tylko z³udzenie Zabawy
plastyczne z op-artem. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.
* Malowany prezent - cykl warsztatów malarstwa akrylowego
dla m³odzie¿y 16+ i doros³ych. Godz. 10.00-13.00. Kolejny
termin 14.04.2018. Op³ata 120 z³/cykl.
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w
wieku 4-9 lat. Temat: Zagazowane warsztaty. I grupa - godz.
10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00. Op³ata:
karnet 75 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
* Warsztaty komiksu dla dzieci w wieku 8-13 lat. Godz. 10.00-13.50.
Zapisy od 28.03.2018. Warsztaty realizowane w ramach projektu
„Dzieciaki nie p³ac¹” – Bud¿et Partycypacyjny 2018.
7.04 (sobota) godz. 17.00 - „Skrzacie opowieœci” przedstawienie
teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Urwis. Bilet w cenie 10 z³.
8.04 (niedziela) godz. 17.00 - „Koncert Mistrzów” koncert
instruktorów Domu Kultury Zacisze. Wyst¹pi¹: Julia Greke-Patej
(sopran), Jan Kasprzyk (gitara), Barbara Hijewska z Mêskim Chórem
„Oktawian”. W programie utwory m.in. St. Moniuszki, A. Vivaldiego,
F. Tarregi, J. Kasprzyka, J. Greke-Patej i innych. Wstêp wolny.
9, 16, 23.04 (poniedzia³ek) godz. 13.30 - „G³ówka pracuje” bezp³atne
spotkania z planszówkami realizowane w ramach projektu Miejsce
Mieszkañców. Wstêp wolny. Finansowanie: Bud¿et Partycypacyjny 2018.
10.04 (wtorek) godz. 17.30 - Fluid acrylic painting - warsztaty malarskie
prowadzi Stanis³aw Baj. Warsztaty dla dzieci 7-15 lat. Udzia³ jest bezp³atny
- obowi¹zuj¹ zapisy. Realizacja w ramach Miejsca Mieszkañców.

mini og³oszenia
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
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
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
P£YTY GRAMOFONOWE, skup
oraz sprzeda¿. Wyceniamy
na miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876
• 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
www.drzwiokna.waw.pl

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

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o, ul. Krucza 6/14,
00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pe³nomocnika
Agatê Poœlada, z³o¿ony dnia 6 marca 2018 r. o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego
ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 750 m, œrednicy 110 mm PE
i 40 mm PE na dzia³kach ew. nr 15/1, 15/3, 15/4, 20/1, 20/3,
20/4 i na czêœciach dz. ew. nr 2/6, 24/2, 24/3, 27/4, 30/2
z obrêbu 4-04-12 oraz na czêœciach dz. ew. nr 31/2 i 14 z
obrêbu 4-04-15, w ulicach: Szynowej, Wczele, Uniwersa³u,
Srebrnogórskiej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)
za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c
od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o, ul. Krucza 6/14,
00-537 Warszawa, reprezentowanej przez pe³nomocnika
Agatê Poœlada, z³o¿ony dnia 6 marca 2018 r. o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego
ciœnienia do 0,5 MPa o d³ugoœci ok. 47,5 m i œrednicy 40 mm PE
na dzia³kach ew. nr 18/20, 18/22, 18/23, 18/24 oraz na czêœci
dzia³ki ew. nr 27/4 w obrêbie 4-04-24, przy ul. Orchowieckiej,
w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)
za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c
od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Tradycja Grobów Pañskich
dokoñczenie ze str. 1

krzy¿owej, zbudowa³ koœció³ w
Miechowie i sprowadzi³ do niego
zakon rycerski bo¿ogrobców z
Jerozolimy. Akurat zbli¿a³a siê
Wielkanoc i po nabo¿eñstwie w
Wielkim Tygodniu ods³oniêto zas³onê, za któr¹ le¿a³a figura Jezusa.
Przed ni¹ sta³o dwóch braci zakonnych, uzbrojonych w miecze i
st¹d wywodzi siê kultywowany do
dziœ zwyczaj pe³nienia warty przy
grobie Jezusa. A miechowska
kolegiata z gotycko-renesansow¹
kopi¹ jerozolimskiej kaplicy z
Grobem Pañskim, to dziœ jedyna
w Polsce bazylika Grobu Bo¿ego.
Groby zwi¹zane z histori¹ narodu
Zwyczaj budowania i dekorowania Grobu Chrystusa w koœcio³ach,
wprowadzony przez miechowskich
bo¿ogrobców, rozpowszechni³ siê
w Polsce w XVI wieku. Budowane pocz¹tkowo g³ównie przez
zakonników, groby nios³y przes³anie œciœle nawi¹zuj¹ce do mêki i
œmierci Jezusa. W XVII wieku, w epoce baroku, nabra³y dekoracyjnoœci.
Jêdrzej Kitowicz w swoim „Opisie
obyczajów za panowania Augusta
III” (czyli w latach 1733-1763), tak
przedstawia ówczesne groby:
„Groby robione by³y w formê
rozmait¹, stosowan¹ do jakiej
historii, z Pisma œwiêtego Starego
lub Nowego Testamentu wyjêtej.
Na przyk³ad reprezentowa³y
Abrahama patriarchê, syna swego Izaaka na ofiarê Bogu zabiæ
chc¹cego, albo Józefa patriarchê, od braci swoich do studni
wpuszczanego, albo Daniela
proroka w jamie miêdzy lwami
zostaj¹cego, albo Jonasza, którego wieloryb po³yka paszczêk¹
swoj¹.[...] Po niektórych koœcio³ach takowe wyobra¿enia by³y
ruchome. Lwy b³yska³y oczami
szklannymi, kolorami iskrz¹cymi
siê napuszczonymi i œwiat³em z
ty³u oœwieconymi, wachlowa³y
jêzorami z paszczêk wywieszonymi. Morze ba³wany swoje miota³o. Longin siedz¹cy na koniu
zbli¿a³ siê do boku Chrystusowego z w³óczni¹. Maryje stoj¹ce
pod krzy¿em, rêce do oczów z
chustkami podnosi³y i jakoby
zemdlone w dó³ opuszcza³y.”
Jak widaæ du¿o siê dzia³o w
tych XVIII-wiecznych grobowych
inscenizacjach. Biblijne obrazy,

wyliczone przez Kitowicza by³y
scenicznymi wyobra¿eniami
odpowiednich przypowieœci,
g³ównie ze Starego Testamentu.
Natomiast wspomniany Longin
jest postaci¹ pseudobiblijn¹.
Wed³ug dawnych martyrologii by³
to ¿o³nierz lub setnik, dowodz¹cy centuri¹ rzymskich ¿o³nierzy
w Jerozolimie, który otrzyma³
rozkaz dopilnowania wyroku
œmierci na Chrystusie, a poruszony jego mêk¹, uzna³ w nim
Syna Bo¿ego, za co zosta³ œciêty
na rozkaz Pi³ata. Wed³ug innych
podañ by³ to zwyczajny ¿o³nierz,
który przebi³ bok ukrzy¿owanego
Chrystusa, a krew, która wyp³ynê³a z rany, trysnê³a mu na twarz
i otworzy³a oczy, co oznacza³o
nawrócenie. Niektóre wyobra¿enia malarskie przedstawiaj¹ go
jako ¿o³nierza konnego.
PóŸniej, przez wieki, groby
zmienia³y swój charakter. Z czasem pojawia³o siê w nich coraz
wiêcej elementów nawi¹zuj¹cych
do wspó³czesnych wydarzeñ. W
epoce zaborów groby zawiera³y
aluzje polityczne, podnosz¹ce na
duchu, czytelne dla mieszkañców Warszawy. Podobnie by³o
podczas okupacji niemieckiej w
czasie II wojny œwiatowej. Ju¿
wówczas najchêtniej odwiedzano
koœció³ œw. Anny na Krakowskim
Przedmieœciu.
W pierwsz¹ Wielk¹ Sobotê
okupacji, 23 marca 1940 roku,
przed koœcio³em od rana k³êbi³ siê
t³um ludzi, chc¹cych zobaczyæ
niezwyk³y Grób Pañski: martwego
Chrystusa le¿¹cego wœród ruin
miasta. Ozdobion¹ bia³ymi i czerwonymi kwiatami jasn¹ rzeŸbê
Zbawiciela otacza³y kikuty zburzonych domów i uliczne mogi³y z
drewnianymi krzy¿ami. Nad
wszystkim górowa³ umieszczony
w oknie wielki krzy¿ ze spalonych
krokwi. Projektantem tego, jak
równie¿ nastêpnych okupacyjnych
Grobów w koœciele œw. Anny by³
artysta plastyk, Stanis³aw „Miedza”
Tomaszewski, ¿o³nierz Armii Krajowej,
autor winiety konspiracyjnego
„Biuletynu Informacyjnego”.
Przygotowywanie grobów zawieraj¹cych aluzje do sytuacji w
Polsce sta³o siê bardzo popularne w latach powojennych, gdy¿
by³ to jeden ze sposobów na
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W Œwiêta Wielkanocne i ka¿dego dnia
wszystkim naszym Czytelnikom i Og³oszeniodawcom,
wiele zdrowia, szczêœcia, pogody ducha i zadowolenia
¿yczy zespó³ redakcji Nowej Gazety Praskiej

przeciwstawienie siê wszechobecnej cenzurze. Szczególnie
znacz¹ce treœci zawiera³y Groby Pañskie w stanie wojennym.
Dziœ wystrój Grobów odnosi siê
raczej do stylu ¿ycia, moralnoœci
i przypomina o chrzeœcijañskich
wartoœciach.
Od Grobu do Grobu
W stolicy tradycyjna trasa
odwiedzania Grobów Pañskich
wiedzie od placu Trzech
Krzy¿y na Starówkê. Tak by³o
i dawniej, chocia¿, jak zauwa¿a ksi¹dz Kitowicz, August III,
lubo by³ pan wielce pobo¿ny i
wiêcej jeszcze pobo¿n¹ od
niego by³a królowa, grobów
jednak nie obchodzili.
Natomiast król Stanis³aw August Poniatowski w³aœnie tak¹
drogê pokonywa³ w towarzystwie
dworu. Wyrusza³ z Zamku Królewskiego do nieistniej¹cej ju¿ a
ufundowanej za Sasów Kalwarii
Ujazdowskiej. Zaczyna³a siê ona
w miejscu, w którym obecnie
znajduje siê plac Trzech Krzy¿y
i bieg³a w kierunku Zamku Ujazdowskiego. Obecnie w koœciele
œw. Aleksandra znajduje siê
sprowadzona z Rzymu przez
Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, a zachowana z Kalwarii
Ujazdowskiej, alabastrowa figura
Chrystusa. Tu Grób zbudowany
jest na sta³e, ale otwierany tylko
raz do roku, na Wielkanoc.
Na typowej wielkosobotniej
trasie godne uwagi zawsze s¹
Groby w bazylice Œwiêtego Krzy¿a,
koœciele sióstr Wizytek, seminaryjnym, œw. Anny, katedrze œw.
Jana, koœciele œw. Marcina, czy
u sióstr Sakramentek na Nowym
Mieœcie. Warto jednak zboczyæ z
tej trasy na Pragê, gdzie inscenizacje Grobów Pañskich bywaj¹
równie ciekawe. W 2015 roku w
praskiej katedrze œw. Micha³a
Archanio³a i œw. Floriana Mêczennika wystawiony by³ przejmuj¹cy
Grób Pañski, przypominaj¹cy o
ofiarach pañstwa islamskiego. Do tej
pory w nadwiœlañskich koœcio³ach
Groby nawi¹zuj¹ce do wydarzeñ
œwiatowych by³y rzadkoœci¹.
Mo¿e dlatego, instalacja w praskiej
katedrze, poœwiêcona wspó³czesnym
mêczennikom, budzi³a takie
emocje.
„Turki” czyli stra¿ przy grobie
Chrystusa
W XVII wieku zaczêto wystawiaæ przy Grobach warty –
¿o³nierzy, stra¿aków, a tak¿e

przedstawicieli poszczególnych
cechów rzemieœlniczych. Zwyczaj
ten, niegdyœ rozpowszechniony
w ca³ej Polsce, dziœ kultywowany
g³ównie na Podkarpaciu, ma
swoje Ÿród³o prawdopodobnie,
w siêgaj¹cych wczesnego
œredniowiecza inscenizacjach
religijnych, tzw. misteriach. Jak
wiadomo, scenariusze tych widowisk bazowa³y na przekazie
ewangelicznym oraz na bardzo
w tej epoce popularnych tekstach
apokryfów. Zawarta w Ewangelii
wzmianka o ¿o³nierzach rzymskich, którzy pilnowali Grobu
Chrystusa i byli œwiadkami
zmartwychwstania, zosta³a
przez literaturê apokryficzn¹
rozszerzona i skomentowana.
Wielkanocne warty przy Bo¿ym Grobie wi¹¿¹ siê nie tylko
z dawnym teatrem religijnym,
ale, jak ju¿ o tym wspomnieliœmy,
ze zwyczajem rozpowszechnionym w po³udniowej Polsce,
przez rycerski zakon Bo¿ogrobców. W koœcio³ach zakonnych urz¹dzano okaza³e
Groby Pañskie, a mnisi - rycerze
zaci¹gali przy nich wartê w
pe³nym rynsztunku bojowym.
Z kolei w okolicach Radomyœla
nad Sanem panuje przekonanie,
¿e pocz¹tek tej tradycji da³o przybycie akurat w Wielki Pi¹tek 1684
roku, wracaj¹cych z wiedeñskiej
odsieczy, ¿o³nierzy króla Jana III
Sobieskiego. Przekazywana z
pokolenia na pokolenie legenda
tak o tym opowiada:
Dzia³o siê to w Wielki Pi¹tek, gdy
objuczeni ³upami po odsieczy wiedeñskiej mieszkañcy Radomyœla

wracali do rodzinnego miasteczka.
Po drodze powdziewali zdobyczne
ubiory tureckie, gdy¿ ich w³asne
ubrania by³y zniszczone, a jako
zwyciêzcy, nie mogli wróciæ w ³achmanach. Na ich widok mieszkañcy
miasteczka pouciekali w przekonaniu, ¿e to najazd turecki. Wojacy
zaœ udali siê prosto do koœcio³a,
gdzie zaci¹gnêli wartê przy Grobie
Pañskim, dziêkuj¹c Bogu za szczêœliwy powrót do domu.
St¹d w po³udniowo-wschodniej
Polsce stra¿ników Grobu Pañskiego
nazywa siê Turkami. Niewykluczone,
¿e Ÿród³em tej nazwy by³a te¿ chêæ
zachowania wiernoœci w stosunku do relacji ewangelicznej: Grobu Pañskiego strzegli ¿o³nierze
rzymscy, a wiêc poganie, zaœ w
dawnej Polsce synonimem
niechrzeœcijanina by³ pocz¹tkowo
Tatar, a póŸniej w³aœnie Turek.
Stroje stra¿y Grobu Pañskiego
z biegiem czasu ulega³y „uwspó³czeœnieniu”. Zbrojê czy turecki ubiór
w wielu rejonach zast¹pi³y historyczne mundury wojskowe, w tym

tak¿e z okresu Ksiêstwa Warszawskiego. Obecnie wartê przy
Bo¿ym Grobie najczêœciej zaci¹gaj¹ stra¿acy oraz przedstawiciele ró¿nych grup zawodowych.
Mo¿liwoœæ wielkopi¹tkowego czy
wielkosobotniego czuwania zawsze traktowana by³a, i jest do
dzisiaj, jako wielki zaszczyt.
„Turki” rozpoczynaj¹ stra¿ przy
grobie Pañskim w Wielki Pi¹tek.
Niektóre oddzia³y przybieraj¹
wtedy swoje mundury elementami ¿a³obnymi, np. przepasuj¹ siê
czarn¹ szarf¹. Dopiero na niedzieln¹ rezurekcjê ubieraj¹ siê w
odœwiêtn¹, bogato przybran¹ kolorowymi szarfami i kwiatami
odzie¿. Po rezurekcji „Turki”
organizuj¹ parady z pokazami
musztry, niekiedy przy akompaniamencie orkiestr dêtych.
Odwiedzaj¹ te¿ domy i sk³adaj¹
mieszkañcom, na wzór bo¿onarodzeniowych kolêdników, ¿yczenia
pomyœlnoœci i b³ogos³awieñstwa
zmartwychwsta³ego Jezusa.
Joanna Kiwilszo

