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Œmieræ Jezusa - ludzkie
wybory czy Bo¿y plan?
Problem odpowiedzialnoœci za œmieræ Jezusa od wieków
nurtowa³ teologów, twórców i zwyk³ych chrzeœcijan. Kogo
nale¿y najbardziej winiæ: Judasza, Kajfasza czy Pi³ata? Czy
swoimi decyzjami wp³ynêli na losy œwiata, czy byli tylko
wykonawcami Bo¿ego planu, dziêki któremu zosta³y odkupione nasze grzechy? Na te pytania postaramy siê odpowiedzieæ w rozmowie z ks. dr Paw³em Mazurkiewiczem z
koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci w
Tarchominie.
- Aby odpowiedzieæ na py- mia³ jednak w³adzy, aby doprotanie, kto ponosi najwiêksz¹ wadziæ do skazania Jezusa.
odpowiedzialnoœæ za ukrzy- Tak¹ w³adzê posiada³ cz³o¿owanie Jezusa, zastanówmy wiek, który z ramienia Rzymu
siê, kto by³ najbardziej zain- by³ prefektem Judei, czyli Ponteresowany tym, ¿eby Jezus cjusz Pi³at. W rozwa¿aniach
nad odpowiedzialnoœci¹ za
znikn¹³ ze sceny wydarzeñ?
- Przyjê³o siê uwa¿aæ, ¿e t¹ œmieræ Jezusa nie mo¿emy
postaci¹ najbardziej nega- pomin¹æ te¿ jego samego.
tywn¹, której najbardziej zale- Oczywiœcie, mówimy o jego
¿a³o na œmierci Jezusa jest Ju- odpowiedzialnoœci w tym sendasz – zdrajca, który za 30 sie, ¿e on wiedzia³, jaki los go
srebrników wyda³ swojego Mi- czeka, wiedzia³, do czego dostrza starszyŸnie ¿ydowskiej. prowadz¹ jego wyst¹pienia,
Tymczasem, jeœli zag³êbimy siê które sam inicjowa³. By³ œwiaw ewangeliê, to dojdziemy do domy swojego koñca i ku temu
przekonania, ¿e - co prawda - koñcowi zmierza³, przekonany
Judasz móg³ mieæ motyw i rze- o swoim przeznaczeniu.
- Zacznijmy wiêc od pierwczywiœcie odegra³ swoj¹ rolê,
ale nie by³a to rola centralna. On szej postaci, czyli od spraby³ tylko narzêdziem w rêkach wuj¹cego urz¹d najwy¿szego kap³ana, Kajfasza. Kim
bardziej znacz¹cych osób.
Znacznie wiêkszy powód do by³ i jak daleko siêga³y jego
wyeliminowania Jezusa mia³ kompetencje?
- By³ najwy¿szym kap³anem
ten, kto sprawowa³ urz¹d arcykap³ana, a w tamtym czasie bardzo d³ugo – a¿ 18 lat – od
by³ to Kajfasz. Arcykap³an nie
dokoñczenie na str. 5
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protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Metro niezgody
Mimo deklaracji zakoñczenia najbardziej ha³aœliwych i
szkodliwych dla kamienic prac budowlanych, mieszkañców
ulicy Targowej nie opuszcza niepokój o stan ich budynków.
Dlatego ponownie wyszli na ulicê, aby za¿¹daæ odpowiednich zabezpieczeñ ich domów.
Konsorcjum buduj¹ce metro
Mediacji pomiêdzy wspólnonie zamierza spe³niæ tych tami a budowniczymi metra
¿¹dañ. Jedna z tarcz dr¹¿¹- podj¹³ siê burmistrz Piotr Zacych tunele tak¿e ruszy³a, lewski, ale brak systemowych
wbrew apelom mieszkañców i rozwi¹zañ oraz stopieñ nieufznajduje siê mniej wiêcej na noœci spo³ecznej nie wró¿y tej
wysokoœci ulicy Okrzei. Tym- inicjatywie sukcesu. Miasto
czasem powiêkszaj¹ siê rysy w umywa rêce, a mieszkañcy
budynkach znajduj¹cych siê na Targowej czuj¹ siê pozostadrodze tarczy, np. przy Targo- wieni sami sobie.
wej 41. Nie wiadomo, jakie
W poczuciu bezradnoœci
skutki prowadzone prace przy- wspólnoty decyduj¹ siê na sponios¹ kamienicy przy Targowej rz¹dzenie w³asnych ekspertyz
15, bezpoœrednio pod któr¹ budowlanych, ale z koniecznomaj¹ przejœæ tunele metra. œci s¹ to zazwyczaj tylko podMieszkañcy s¹ pe³ni obaw. stawowe badania. Ekspertyza,
Metro uspokaja: Na bie¿¹co która uwzglêdnia³aby tak¿e d³uprowadzony jest monitoring. gofalowe skutki dla budynku, po
Jeœli jego wyniki oka¿¹ siê nie- uruchomieniu metra, zazwyczaj
pokoj¹ce, podejmowane bêd¹ przekracza mo¿liwoœci finansodzia³ania zaradcze. Takie po- we wspólnot. Mieszkañcy uwadejœcie nie chroni jednak w na- ¿aj¹, ¿e takie ekspertyzy powinle¿yty sposób ani budynków, ny byæ wykonane przez inweani mieszkaj¹cych w nich ludzi. stora dla ca³ej ulicy Targowej.
Nie pomagaj¹ te¿ dzia³ania in- Chc¹ tak¿e, aby konsorcjum
stytucji kontrolnych: Podczas buduj¹ce metro powa¿nie pogdy Powiatowy Inspektorat traktowa³o sporz¹dzone przez
Nadzoru Budowlanego zarz¹- nich ekspertyzy. Wci¹¿ licz¹ na
dzi³ eksmisjê dwóch mieszkañ, rzetelne zbadanie wszystkich
jego zwierzchnik wojewódzki zagro¿onych kamienic przez
uchyli³ tê decyzjê, w dodatku z Wojewódzki Inspektorat Nadzoprzyczyn proceduralnych, a nie ru Budowlanego.
Kr.
merytorycznych.
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Zbadaj
s³uch
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady
protetyka s³uchu w gabinecie firmy Fonikon, który
mieœci siê przy ul. D¹browszczaków 5A (tel. 22 392 05 67).
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty
domowe (tel. 22 392 76 19).
Proponujemy szeroki wybór pomocy s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon.
Z tym og³oszeniem badanie s³uchu
i konsultacja protetyka gratis!
W kwietniu specjalna oferta
na aparaty telefoniczne dla nies³ysz¹cych!

Drugie otwarcie Czajki
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni Œcieków Czajka mia³o miejsce w miniony pi¹tek, w Œwiatowym
Dniu Wody. Niespodziewanie zyska³o du¿¹ rangê, jako ¿e
na tê okolicznoœæ Bia³o³êkê odwiedzili premier Donald Tusk
i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Tymczasem po Warszawie
By³o to ju¿ drugie otwarcie
Czajki. Kilka miesiêcy temu wci¹¿ kr¹¿¹ informacje, ¿e na
oczyszczalniê otwiera³a prezy- dobr¹ sprawê wiêkszoœæ
dent Warszawy. Premier mówi³ o obiektów oczyszczalni wci¹¿
inwestycji, jako o najwiêkszym w jeszcze jest w fazie odbiorów,
ostatnich latach w Europie przed- ¿e w tunelu przesy³owym œciesiêwziêciu œrodowiskowym i o ków pod dnem Wis³y zdarzaj¹
korzyœciach, jakie niesie moder- siê przecieki, ¿e jeden z podnizacja dla Warszawy, dla Wis³y wykonawców nie otrzyma³ zai dla Ba³tyku: S³owo Czajka p³aty za zrealizowane prace.
brzmia³o jak przekleñstwo dla
O te kwestie zapytaliœmy
Warszawy, dziœ mamy napraw- Romana Bugaja, rzecznika
dê nowoczesny obiekt – powie- prasowego MPWiK. Oto jego
dzia³ Donald Tusk. Krótki briefing odpowiedŸ: Eksploatacja uk³apremiera dotyczy³ w ca³oœci wiel- du przesy³owego przebiega
kiej polityki, m.in. sprawy Toma- bez jakichkolwiek problemów.
sza Arabskiego, zarekomendo- Dzia³a on bez zarzutu. Od
wanego na stanowisko ambasa- pocz¹tku roku przesy³a œciedora RP w Hiszpanii. Nie pad³o ki z lewobrze¿nej Warszawy
ani jedno pytanie dziennikarzy obydwoma ruroci¹gami do
dotycz¹ce bia³o³êckiej inwestycji.
dokoñczenie na str. 8

Jaj przepiêknie malowanych,
Œwi¹t s³onecznie rozeœmianych.
W poniedzia³ek du¿o wody,
zdrowia, szczêœcia oraz zgody!
Czytelnikom,
sympatykom
i reklamodawcom
¿yczy
zespó³ Nowej Gazety Praskiej
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XLIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Uchyliæ bubla
Tematem nadzwyczajnej
sesji, zwo³anej 22 marca na
wniosek 8 radnych, by³a
uchwa³a Rady Warszawy z 7
marca br. w sprawie wyboru
metody ustalania op³aty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej op³aty oraz ustalenia
stawki op³aty za pojemniki o
okreœlonej pojemnoœci. Podczas 3-godzinnych obrad g³os
zabierali radni Targówka,
przedstawiciel wspólnoty
mieszkaniowej, burmistrzowie,
Alicja ¯ebrowska radna m.st.
Warszawy, mieszkañcy; na ich
pytania odpowiada³a z-ca dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Jolanta
Krzywiec.
W imieniu wnioskodawców
uchwa³ê Rady Warszawy
ostrej krytyce podda³ Maciej
Jankiewicz, m.in. ze wzglêdu
na brak konsultacji przed jej
podjêciem, znaczny wzrost
op³at dla mieszkañców, wy¿sze stawki w Warszawie ni¿
w okolicznych gminach
(£omianki, Raszyn, Otwock i
inne), ra¿¹ce przeszacowanie
kosztów wywozu œmieci. Równie¿ Zbigniew Poczesny mówi³
o braku konsultacji, które obie-

DRZWI
polskie stalowe
(w okleinie drewnopodobnej)

1250 z³ z monta¿em netto
tel. 600-925-147

cywa³ wiceprezydent Jaros³aw
Kochaniak na spotkaniu z
przewodnicz¹cymi rad dzielnic
kilka miesiêcy temu.
Uchwa³a Rady Warszawy
ustala w budynkach wielorodzinnych op³atê miesiêczn¹
19,5 z³ w gospodarstwie 1-osobowym, 37 z³ w gospodarstwie
2-osobowym, 48 z³ w 3-osobowym, 56 z³ w 4- i wiêcej osobowym. Mieszkañcy domów jednorodzinnych, bez wzglêdu na
wielkoœæ gospodarstwa domowego zap³ac¹ 89 z³. Te stawki
dotycz¹ œmieci posegregowanych; za niesegregowane op³aty bêd¹ o 40% wy¿sze.
Dyrektor biura przekonywa³a, ¿e konsultacje siê odbywa³y; zrezygnowano z metody iloœciowej, bo wiele osób nie ma
pojemników i podrzuca odpady w lesie. Wyrazi³a opiniê, ¿e
przyjêta metoda „od iloœci
osób” jest najw³aœciwsza – od
ka¿dej kolejnej p³aci siê mniej;
wspólnoty i spó³dzielnie decyduj¹, czy œmieci maj¹ byæ segregowane, czy nie. Jeœli Polska nie wdro¿y dyrektywy, Unia
Europejska na³o¿y na nas kary.
Krytycznie o ró¿nych aspektach uchwa³y wypowiedzieli siê
radni: Ma³gorzata Zieliñska,
Marcin Sk³odowski, Mi³osz Stanis³awski, Andrzej Gapys, Danuta Winnicka, Anna Moczulska, Ma³gorzata Kwiatkowska,
Lilianna Lach. Zwracano uwagê m.in. na bardzo znaczny
wzrost op³at (szczególnie dla
domów jednorodzinnych), nie-

uwzglêdnienie specyfiki zabudowy Targówka, na³o¿enie nowych obowi¹zków i kosztów na
spó³dzielnie i wspólnoty. „Ten
system jest niemo¿liwy do realizacji i niesprawiedliwy” –
oceni³ S³awomir Antonik, który
wypowiada³ siê jako mieszkaniec Targówka, burmistrz i
przedstawiciel SM „Bródno”.
Jako „skandaliczne” okreœli³a
podwy¿ki op³at przy domach
jednorodzinnych Alicja ¯ebrowska. Zdaniem b. radnego Witolda Harasima uchwa³a jest
polityczna.
W przerwie sesji dokonano
niewielkiej poprawki w przygotowanym przez wnioskodawców uzasadnieniu Stanowiska
Rady Dzielnicy Targówek.
Za uchyleniem uchwa³y
Rady Warszawy, podjêtej 7
marca 2013 roku i sprzeciwem
wobec przyjêtych zasad naliczanie op³at oraz wobec
uchwalonych stawek – opowiedzieli siê w g³osowaniu
imiennym: Jacek Duczman,
Andrzej Gapys, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska,
Ma³gorzata Kwiatkowska, Lilianna Lach, Anna Moczulska,
Danuta Pieñkowska, Zbigniew
Poczesny, Jacek Rybak,
Krzysztof Sirko, Marcin Sk³odowski, Mi³osz Stanis³awski,
Urszula Suzdalcew, Danuta
Winnicka i Ma³gorzata Zieliñska; od g³osu wstrzymali siê:
Jêdrzej Kunowski, Karolina
Obrok i Daniel Wargocki. W
g³osowaniu nie wzi¹³ udzia³u
Krzysztof Miszewski, pozostali
radni byli nieobecni.
Pe³ny tekst Stanowiska
Rady Dzielnicy Targówek znajduje siê na stronie urzêdu.
K.

22 679-23-41

Poznaj smak tradycji
Nadbu¿añskie smaki to sklepy, które powsta³y z zami³owania do wielowiekowej polskiej tradycji wêdliniarskiej.
W³aœciciele - Grzegorz i Janina ¯y³owscy - podkreœlaj¹ swoje
zami³owanie do naturalnych, ekologicznych i zdrowych
produktów ¿ywieniowych, co urzeczywistniaj¹ w doborze
produktów do sklepów na terenie Warszawy.

jach Unii Europejskiej - zapewnia pan Grzegorz.
W naszych sklepach udoskonalono te¿ now¹ formê
sprzeda¿y w postaci sk³adania
zamówieñ na wybrane produkty, które mo¿na odebraæ w
wygodnej dla zamawiaj¹cego
porze. Dowozimy równie¿ zamówienia na ¿yczenie naszych klientów do domu.
Serdecznie zapraszamy na
zakupy do naszych sklepów
na terenie Warszawy:
ul. Floriañska 3
Praga Pó³noc
ul. ¯elazna 54
Wola

Wyroby w naszych sklepach pochodz¹ od sprawdzonych dostawców z ró¿nych
regionów Polski. Produkty
wêdliniarskie s¹ produkowane
z wysoce wyselekcjonowanego miêsa wieprzowego, cielêcego i wo³owego, peklowane
z dodatkiem naturalnych przypraw oraz odpowiednio wêdzone – dymem olchowym,
bukowym lub ja³owcowym bez
konserwantów, wed³ug starych receptur i wieloletniej tradycji – z uœmiechem na twarzy opowiada w³aœciciel sklepów – pan Grzegorz ¯y³owski.
Asortyment naszych sklepów uzupe³niamy wybornym
pieczywem, nabia³em, szerok¹ gam¹ przetworów, garma¿erk¹, miodami i innymi rarytasami najwy¿szej jakoœci.
Nasi dostawcy nie stosuj¹ ¿adnych barwników,

wype³niaczy i dodatków
chemicznych. Posiadamy
równie¿ w asortymencie
produkty bezglutenowe.
Tradycyjne metody produkcji u naszych dostawców
po³¹czone s¹ z dba³oœci¹ o
wysokie standardy higieniczne, stosowane w kra-

ul. Bukowiñska 12
Mokotów
CH KEN Center
stoisko „wyspa”
CH M1 Marki
stoisko „wyspa”
REAL - Ursynów
ul. Pu³awska 427
stoisko „wyspa”

Rzecznik pomo¿e
Z okazji Œwiatowego Dnia Konsumenta zajrzeliœmy do
S³ownika Jêzyka Polskiego. Zapisano w nim, ¿e „konsument”
to nie tylko – jak w potocznym rozumieniu - „spo¿ywca”, ale
tak¿e „u¿ytkownik dóbr” oraz „nabywca towarów”. Dochodzeniu praw w tych dziedzinach pomaga Miejski Rzecznik
Konsumentów, w Warszawie – Ma³gorzata Rothert.
Formy pomocy s¹ ró¿ne: bez- ustawowych. W £odzi przed
p³atne porady i informacje, re- S¹dem Okrêgowym toczy siê
prezentowanie mieszkañców w postêpowanie, w którym Miejsporach z przedsiêbiorcami, ski Rzecznik Konsumentów
czyli podejmowanie mediacji, jest reprezentantem 1,2 tysi¹wsparcie w kierowaniu spraw na ca osób, dochodz¹cych swych
drogê s¹dow¹ i w toku postêpo- roszczeñ od BRE BANK SA.
wania s¹dowego. W 2012 roku Ustawa o pozwach zbiorowych
z porad, interwencji, pozwów funkcjonuje prawie 3 lata. W tej
Rzecznika skorzysta³o 28 tysiê- samej sprawie musi wyst¹piæ
cy warszawiaków; udzielono im co najmniej 10 konsumentów.
ponad 26 tysiêcy porad, podjêW 2012 roku mieszkañcy najto interwencje w blisko 1,5 tysi¹- czêœciej skar¿yli siê na firmê
ca przypadków. Najwiêcej zg³o- sprzedaj¹c¹ energiê elektryczn¹
szonych spraw dotyczy³o umów w pakiecie z ubezpieczeniem i
sprzeda¿y oraz œwiadczenia rabatami w niektórych aptekach
us³ug (g³ównie telekomunikacyj- oraz na przedsiêbiorców, oferunych, bankowych i finansowych, j¹cych produkty z obszaru zdroa tak¿e turystycznych i eduka- wia (sprzêt medyczny, poœciel
cyjnych). Ponad 55% interwen- itp.) podczas pikników, targów,
cji i mediacji koñczy siê pomyœl- pokazów i prezentacji, w których
zwykle uczestnicz¹ osoby w ponie dla konsumentów.
Warszawski Rzecznik Kon- desz³ym wieku.
W minionym roku do Rzeczsumentów podj¹³ siê reprezentowania mieszkañców w postê- nika masowo zg³aszali siê konpowaniu grupowym. Reprezen- sumenci ze skargami na dziatuje 36 osób, domagaj¹cych siê ³alnoœæ doradców finansowych
od SM „Przy Metrze” odszko- (wprowadzaj¹ce w b³¹d prakdowania, w zwi¹zku z bezza- tyki, stosowane w niektórych
sadnym pobraniem odsetek bankach oraz firmach doradz-

W œwietle prawa
Wieœæ gminna g³osi, ¿e wkrótce nast¹pi zmiana burmistrza dzielnicy Targówek. Grzegorza Zawistowskiego ma
zast¹piæ Tomasz Mencina, b. burmistrz Ursynowa.
W kuluarach mówi siê, ¿e burmistrz z³o¿y³ rezygnacjê. Aby
zmiana wesz³a w ¿ycie, musz¹ byæ spe³nione wymogi statutu
dzielnicy i ustawy o ustroju m.st. Warszawy: do odwo³ania burmistrza dzielnicy w zwi¹zku z jego rezygnacj¹ niezbêdny jest
wniosek pani prezydent lub wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady. Zgodnie z par. 22 ust. 4 „Na wniosek prezydenta i zarz¹du dzielnicy lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady dzielnicy, przewodnicz¹cy rady dzielnicy obowi¹zany
jest zwo³aæ sesjê na dzieñ, przypadaj¹cy w ci¹gu 7 dni od dnia
z³o¿enia tego wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien zawieraæ porz¹dek dzienny sesji wraz z projektem uchwa³y.”
W momencie oddawania tego numeru do druku nie mamy
informacji o podjêciu proceduralnych kroków do tej zmiany.

twa finansowego), dzia³alnoœæ
firm parabankowych i firm windykacyjnych. Nasila siê zjawisko skupowania przez firmy
windykacyjne puli wierzytelnoœci i wysy³anie do konsumentów pism z ¿¹daniem ich zap³aty – tak¿e w przypadkach, gdy
czêœæ wierzytelnoœci nie istnieje b¹dŸ jest przedawniona. Bardzo czêst¹ praktyk¹ jest wprowadzanie klientów w b³¹d przez
proponowanie przez telefon
zmiany umowy, bez podania
pe³nych informacji.
Oprócz interwencji wydzia³
Miejskiego Rzecznika Konsumentów prowadzi dzia³ania
edukacyjno-informacyjne,
skierowane do osób starszych.
To m.in. „Poradnik dla konsumentów 60+”, udzia³ w Targach
Aktywny 50+, senioraliach.
Miejski Rzecznik Konsumentów wspó³pracuje z Urzêdem
Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisj¹ Nadzoru
Finansowego i Arbitrem Bankowym. Zachêca mieszkañców
Warszawy, by zadbali o swoje
prawa i przypomina: konsument
ma prawo: zapoznaæ siê z
umow¹, otrzymaæ potwierdzenie zawarcia umowy (jest nim
m.in. paragon i faktura; warto je
zachowaæ na wypadek reklamacji), rozmyœliæ siê i w ci¹gu
10 dni kalendarzowych zrezygnowaæ z zakupu, dokonanego przez Internet albo u akwizytora; domagaæ siê towaru,
zgodnego z umow¹ (towar
mo¿na reklamowaæ u sprzedawcy w ci¹gu 2 lat – na piœmie!); reklamowaæ towary, kupione na wyprzeda¿ach lub promocjach – u sprzedawcy albo
u gwaranta (np. producenta
albo importera).
Wiêcej informacji o prawach, przys³uguj¹cych konsumentom mo¿na uzyskaæ u
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, ul. Senatorska 27, tel. 22 44 33 444.
E-mail: konsument@um.waw.pl,
wwwkonsument.um.warszawa.pl.
K.

W poszukiwaniu wiosny
21 marca szuka³am wiosny w okolicznych ogródkach na
moim osiedlu. Ale ona jakby zapomnia³a o nas. Wszêdzie
by³o pe³no œniegu, spadaj¹cych sopli i poœniegowego b³ota. Dopiero, gdy mija³am sklep zoologiczno-wêdkarski przy
ulicy Skoczylasa 10/12, serce moje uradowa³o siê s³ysz¹c
piêknie œpiewaj¹ce kanarki.
Wesz³am do œrodka i wzro- sprzyjaj¹cej aury. Przy okazji
ku nie mog³am oderwaæ od dowiedzia³am siê, ¿e robaki
piêknie upierzonych ptaków. oraz inne sztuczne przynêty
Najpiêkniej œpiewa³ zielonka- tylko w tym sklepie zakupione,
wo-¿ó³ty lizard z oryginaln¹ gwarantuj¹ obfite po³owy, poozdob¹ na g³ówce w postaci niewa¿ maj¹ magiczn¹ moc.
czapeczki. Zachwyt mój poPolecam ten dobrze zaopadzieli³y pieski rasy york, które trzony sklep wszystkim osow oczekiwaniu na wykonanie bom, które hoduj¹ zwierzêta.
wiosennej fryzurki, weso³o ba- Sama równie¿ zakupi³am karraszkowa³y poœrodku sklepu. my dla ptaszków, które ka¿deUsiad³y spokojnie i strzyg¹c go ranka zmarzniête, pukaj¹ w
uszkami z zaciekawieniem szybê mojego okna, a potem
patrzy³y w stronê klatek, przy- weso³o œwiergocz¹.
s³uchuj¹c siê ptasim trelom.
Z okazji nadchodz¹cych
Optymistycznie nastroi³a Œwi¹t Wielkiej Nocy serdeczmnie rozmowa wêdkarzy, któ- ne ¿yczenia smacznego jajrzy uzupe³niali swój sprzêt, nie ka, mi³ych spotkañ rodzinmog¹c doczekaæ siê bardziej nych przy suto zastawio-

nych sto³ach oraz mokrego
dyngusa dla naszych mi³ych
Klientów oraz ich pupili, a
tak¿e naszej braci wêdkarskiej, sk³ada personel sklepu zoologiczno-wêdkarskiego z ulicy Skoczylasa 10/12.
A wiosny szuka³a
Bogumi³a Szyd³owska

Drugi etap osiedla na Golêdzinowie
Na Golêdzinowie przy ul. Jagielloñskiej ruszy³ drugi etap
budowy osiedla komunalnego. Po dwóch miesi¹cach od
rozpoczêcia prac wmurowano akt erekcyjny.
Powstaj¹ tu cztery siedmio- cy powstan¹ lokale u¿ytkowe. Ca³y
piêtrowe budynki komunalno-so- teren ma byæ w pe³ni dostêpny dla
cjalne dla 228 rodzin. Ceramicz- osób niepe³nosprawnych i przyjane wykoñczenia elewacji oraz zny rowerzystom. Dzielnica planunazwy budynków - „Redan”, je zakoñczenie inwestycji na sty„Barkan”, „Bastion”, „Luneta” czeñ 2015 roku, ale wykonawca,
maj¹ nawi¹zywaæ do XVII-XIX- firma Unibep SA. ju¿ zapowiada
wiecznej architektury obronnej i wywi¹zanie siê z kontraktu wczewpisywaæ siê w charakter zabu- œniej, pod koniec 2014, czyli na
dowy Fortu Œliwickiego.
czas wyborów samorz¹dowych.
W otoczeniu nowo powstaj¹Osiedle komunalne na Golêcych budynków zaplanowano te¿ dzinowie to obecnie najwiêksza
plac zabaw i tereny zieleni oraz tego rodzaju inwestycja w Warparking. Bloki bêd¹ wyposa¿one w szawie. Koszt drugiego etapu to
windy, a na parterze od strony uli- a¿ 59,7 miliona z³otych, przy

Patron w sztuce
19 marca, w dniu imienin patrona LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, og³oszono
wyniki I Dzielnicowego Konkursu na temat jego ¿ycia i dzia³alnoœci, zatytu³owany „Tak ¿yæ, jak ¿y³em, warto by³o”.
Udzia³ wziêli uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych z Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie.
Najlepsze prace, wy³onione w otrzymali dyplomy i cenne nowoI etapie - szkolnym, zosta³y za- œci ksi¹¿kowe oraz pendrivy.
kwalifikowane do II etapu – dzielKonkurs obj¹³ patronatem
nicowego. Ocenia³o je jury w burmistrz Pragi Pó³noc Piotr
sk³adzie: dr Jolanta Za³êczny z Zalewski oraz Instytut Józefa
Muzeum Niepodleg³oœci – prze- Pi³sudskiego w Nowym Jorku.
wodnicz¹ca oraz cz³onkowie:
Zgodnie z oczekiwaniem, wymgr Hanna Wach – metodyk hi- ra¿onym przez uczestników konstorii, mgr Henryka Hornowska kursu, tê formê popularyzacji po– nauczycielka jêzyka polskiego staci i idei Marsza³ka Pi³sudskiew LXXII LO i Ma³gorzata Geresz go, jego dzia³alnoœci niepodleg³o- nauczycielka historii w LXXVI œciowej i pañstwowotwórczej –
LO. Pod uwagê brano wartoœæ LXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce
merytoryczn¹, pomys³owoœæ i bêdzie kontynuowaæ w roku przynowatorstwo przekazu oraz ogól- sz³ym, w rozszerzonej formie – z
ne wra¿enie artystyczne pracy. prezentacj¹ multimedialn¹.
Nowoœci¹ w roku szkolnym
Zadaniem uczestników konkursu ze szkó³ podstawowych 2013/2014 w tym liceum bêd¹ klaby³o wykonanie, dowoln¹ tech- sy mundurowe. W ramach innonik¹ plastyczn¹, pocztówki ilu- wacji pedagogicznych nauczyciestruj¹cej wybrany okres ¿ycia Jó- le, przy wspó³pracy Komendy Stozefa Pi³sudskiego. I miejsce uzy- ³ecznej Policji, opracowali proska³a praca Weroniki Wojtyry z gram nauczania interdyscyplinarSP 127, II - Marii Zamojskiej-Tur- nego przedmiotu „Wiedza o s³u¿skiej z SP nr 30 z Oddzia³ami In- bach mundurowych”, ³¹cz¹cy treœci
tegracyjnymi; III - Wiktorii Szwed takich przedmiotów, jak: prawo,
z SP 127. Równie¿ dowoln¹ tech- psychologia, socjologia, historia –
nik¹ plastyczn¹ gimnazjaliœci wy- ze specjalistycznymi zagadnieniakonywali plakat, propaguj¹cy mi z kryminologii, kryminalistyki i
myœl patrona szko³y „Naród, któ- wiktymologii. Celem kszta³cenia
ry nie szanuje swej przesz³oœci, bêdzie merytoryczne i praktyczne
nie zas³uguje na szacunek teraŸ- przygotowanie uczniów do pracy
niejszoœci, nie ma prawa do przy- w policji i innych s³u¿bach munsz³oœci”. Autorkami najlepszych durowych oraz do studiów na
plakatów okaza³y siê: Sara Choj- uczelniach wojskowych i technicznacka z Gimnazjum 23 im. Ireny nych. Nabór do klas mundurowych prowadzony bêdzie w ca³ej
Sendlerowej (I miejsce) i Joanna
Warszawie. Akces mo¿na zg³osiæ
Perkowska z Gimnazjum nr 27
elektronicznie pilsudski@pilsudim. Orl¹t Lwowskich (II miejsce).
ski.edu.pl lub w siedzibie LXXVI
Najstarsi uczestnicy przygotowyLO przy ul. Kowelskiej 1, tel.
wali na konkurs filmy. W tej kate- 22 619 30 83.
K.
gorii wyró¿nienie za pomys³ otrzyma³y: Oliwia Praszcza³ek i Natalia Pistor z LXXVI LO, a wyró¿nienie za zdjêcia Klaudia Zieleniewska i Izabela Piórkowska.
Og³oszenie wyników i rozdanie
nagród odby³o siê w sali szkolnej,
która przybra³a klimat kawiarni
Adria, dziêki stylowej scenografii
i wystêpom uczniów – œpiewaj¹cych, graj¹cych i tañcz¹cych. Nagrody ufundowali: Zwi¹zek Pi³sudczyków, Wydawnictwo „Bellona”, Rada Rodziców. Laureaci

OKNA PCV
RABAT DO 30%
Drzwi antyw³amaniowe
Rolety ♦ ¯aluzje
Verticale ♦ Parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297
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czym 17,9 miliona dop³aci Bank
Gospodarstwa Krajowego.
W uroczystoœci podpisania i
wmurowania aktu erekcyjnego
wziêli udzia³ m.in. Micha³ Olszewski, zastêpca prezydenta m.st.
Warszawy, zarz¹d dzielnicy Praga Pó³noc, radni koalicji rz¹dz¹cej, przedstawiciele policji oraz
duchowni Koœcio³a prawos³awnego i katolickiego, którzy dokonali
poœwiêcenia inwestycji.
Dla spragnionej nowych
mieszkañ Pragi, nêkanej dodatkowo przez tajemnicze po¿ary, to inwestycja bardzo wa¿na. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e nie wszystkie mieszkania
bêd¹ przeznaczone dla nich.
30% lokali z ka¿dej miejskiej
inwestycji mieszkaniowej trafia
bowiem do puli miasta, które
mo¿e przydzielaæ je mieszkañcom innych dzielnic.
Kr.

XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sesja o œmieciach
XXXVIII nadzwyczajna sesja pó³nocnopraskiej rady
zwo³ana przez radnych opozycji mia³a w planowanym
porz¹dku obrad tylko jeden temat. Ocena uchwa³y rady
m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej op³aty oraz ustalenia stawki op³aty za
pojemnik okreœlonej pojemnoœci.
Sesjê na wniosek szeœciu ra gabinetu politycznego preradnych zwo³a³a i prowadzi³a zydent miasta, Jaros³aw JóŸpod nieobecnoœæ przewodni- wiak. Dyskusja na sesji nie
cz¹cej rady jej zastêpczyni mia³a politycznego wigoru, doMaria Tondera. Sesja nie zgro- minowa³y aspekty merytoryczmadzi³a - jak to czêsto bywa ne. Byæ mo¿e dlatego trwa³a
na Pradze - zainteresowanych tak krótko. Zakoñczy³a siê
mieszkañców, byæ mo¿e dla- kompromisowym stanowitego, ¿e tak naprawdê warsza- skiem wszystkich klubów w
wiacy odczuj¹ podwy¿ki dopie- radzie, w którym czytamy:
ro od lipca. Miasto na sesji re„Rada dzielnicy wnosi do
prezentowa³a Jolanta Krzy- Rady Miasta Sto³ecznego
wiec, zastêpca dyrektora biu- Warszawy o ponowne rozpara gospodarki odpadami ko- trzenie wysokoœci stawek
munalnymi i zastêpca dyrekto- ustalonych za wywóz odpadów komunalnych. Dobrym
STOMATOLOGIA krokiem jest ich zró¿nicowanie w zale¿noœci od prowadzenia segregacji, co powinPROMOCJA
no promowaæ postawy pro- wype³nienia 80-90 z³
ekologiczne, jednak ustalona
- zni¿ki na protezy
wysokoœæ stawek jest w opi- korony porcelanowe 430 z³ nii Rady Dzielnicy Praga Pó³noc za wysoka. Wnosimy za- protezy acetalowe
tem o ponowne ich rozpatrzeul. Jagielloñska 3 nie, zw³aszcza, je¿eli wp³ywy
op³at oka¿¹ siê wiêksze z
tel. 22 619-99-99 zracji
œrodków pochodz¹cych
od zadeklarowanych, a nieza22 818-44-77
meldowanych mieszkañców
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
www.gabinet-dentystyczny.firmy.net Warszawy, których wp³aty nie
zosta³y ujête w szacunkach

przeprowadzanych przez
Urz¹d m.st. Warszawy i odpowiednie biura.”
Zwrócono tak¿e uwagê na
brak konsultacji w tej jak¿e
wa¿nej sprawie, co znalaz³o
wyraz w nastêpuj¹cym zapisie:
„Rada Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy negatywnie ocenia brak konsultacji
tego projektu z zarz¹dami

wspólnot mieszkaniowych i
spó³dzielni mieszkaniowych
oraz mieszkañcami dzielnicy.
Ponadto Rada Dzielnicy Praga Pó³noc wyra¿a swoje niezadowolenie wobec faktu pominiêcia jej w opiniowaniu tak
bardzo wa¿nej uchwa³y, dotycz¹cej wszystkich mieszkañców dzielnicy”.
DCH

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

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 8.00-17.00
sobota 9.00-14.00

Rozliczamy PITy - 30 z³
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Niewidzialni
Ogl¹daj¹c film nie zdajemy sobie sprawy, jak du¿o ludzi
pracuje na koñcowy efekt, który widzimy na ekranie. Cichych
bohaterów filmowych planów ukazuje otwarta 23 marca w
Galerii przy Van Gogha wystawa fotografii Piotra Litwica
pt. „Niewidzialni”.

kiedy to z rusztowania spada
do kontenera kaskader, a wyskakuje z niego aktor, Mateusz
Damiêcki.
Si³¹ fotografii Piotra Litwica
jest ich autentyzm – zdjêcia nie
s¹ pozowane, pokazuj¹ ludzi
przy pracy i to pracy nietypowej. Dlatego s¹ takie ciekawe.
Wystawê „Niewidzialni” w
Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy
ul. Vincenta Van Gogha 1 mo¿na ogl¹daæ przez dwa tygodnie, do 6 kwietnia.
Joanna Kiwilszo

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 22 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

ZAWIADOMIENIE
O WYDANEJ DECYZJI
Piotr Litwic fotografuje od 15
lat, a od 6 jest fotosist¹ na planach filmów i seriali. Dokumentuje prace ekipy filmowej oraz
tworzy materia³y promocyjne
wykorzystywane w celach reklamowych. Zdjêcia zaprezentowane przez niego na wystawie, otwartej 23 marca w Galerii przy Van Gogha w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury, portretuj¹ ludzi, których nie widaæ, ale
bez których film by nie powsta³.
- Postanowi³em uhonorowaæ
tych twórców, których nazwiska
ukazuj¹ siê na samym dole napisów koñcowych – mówi artysta.

Widzimy operatorów szukaj¹cych kadrów na planie serialu „Przepis na ¿ycie” i konsultantów medycznych omawiaj¹cych z re¿yserem i aktorami
skomplikowan¹ operacjê przeprowadzon¹ w kolejnym odcinku „Lekarzy”. Obserwujemy
przygotowanie kostiumów do
serialu „Usta, usta” i budowanie bezpiecznej bazy dla kaskaderów skacz¹cych z mostu
w filmie „Jutro pójdziemy do
kina”. Piotr Litwic odkrywa
przed nami aktorskie tajemnice, takie jak kamufla¿ przy realizacji filmu „Kochaj i tañcz”,

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne
na wnioski
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015
Warszawa,
- z³o¿ony dnia 6 marca 2013 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca
240 m w drodze dojazdowej do ul. Chudoby (dz. nr ew.
15/5 z obrêbu 4-16-21) wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
na dz. nr ew. 15/5, 15/6, 36/1 z obrêbu 4-16-21 w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- z³o¿ony dnia 7 marca 2013 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie kana³u ogólnosp³awnego DN 0,40 m L ca 61 m
w ul. Modliñskiej (droga krajowa nr 61) wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 1 oraz czêœci dz. nr ew. 2
z obrêbu 4-04-05 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- z³o¿ony dnia 7 marca 2013 r. i zmieniony dnia 15 marca
2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego
DN 0,30 m L ca 10 m w ul. Modliñskiej (droga krajowa
nr 61) wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na dz. nr ew. 1
z obrêbu 4-02-34 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- z³o¿ony dnia 6 marca 2013 r. i zmieniony dnia 15 marca
2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca 80 m w ul. Piasta Ko³odzieja
na odc. ul. Maæka z Bogdañca do posesji przy ul. Piasta
Ko³odzieja nr 4 wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na
dz. nr ew. 101, 34, 14/2, 35/22, 35/23 z obrêbu 4-16-37
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze
z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w
godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2013 r. Nr 98, poz. 267.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 19/CP/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
zmiany treœci ostatecznej decyzji nr 79/CP/2012 z dnia
30.10.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie sieci cieplnej D 2x80 mm L ca
470 m na dz. nr ew. 1/8, 1/9, 1/3, 13/1, 14/1, 22/1, 23/2,
24/4, 24/8, 9/2, 9/17 i 45/4 z obrêbu 4-06-09 oraz 121,
122, 145, 137/2 z obrêbu 4-06-33 w ul. Klembowskiej,
Dorodnej, Szczupaczej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w
m.st. Warszawie w zakresie uzgodnieñ zarz¹dcy, na wniosek
p. Eugeniusza Kurpiewskiego, z³o¿ony dnia 3 stycznia 2013 r.
- decyzji nr 20/CP/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie
zmiany treœci ostatecznej decyzji nr 1/CP/2012 z dnia
02.01.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia PE
DN 63 mm, L 1350 m, na dz. nr ew. 39/2, 39/8, 37, 35/1,
33/1, 21/1, 22/1, 22/2, 20/5, 21/2, 20/4, 14/2, 14/1, 20/3,
11/2, 20/8, 20/9, 4/21, 4/20, 4/19, 5/2, 5/1 z obrêbu 4-16-35
przy ul. Kamykowej/Piasta Ko³odzieja na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w m.st. Warszawie w zakresie uzgodnieñ zarz¹dcy
drogi, na wniosek Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warszawa, Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa, reprezentowanej przez firmê GEOPROJEKT
Kamil P³atos, z³o¿ony dnia 8 stycznia 2013 r.
- decyzji nr 21/CP/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm (przewodu
wodoci¹gowego) w ul. S³odkiej, na odcinku od istniej¹cej
koñcówki przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm w ul.
S³odkiej do hydrantu za projektowanym przy³¹czem wodoci¹gowym do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
dzia³ce nr ew. 25/21 na dzia³kach ew. nr 25/2, 25/3, 25/24,
25/25, 25/4 z obrêbu 4-16-13 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 21 grudnia 2012 r.
i uzupe³niony dnia 4 stycznia 2013 r. oraz 9 stycznia 2013 r.
- decyzji nr 23/CP/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej
na budowie odcinka drogi (ul. Leœnej Polanki) wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ na dz. ew. nr 9/5 i 9/6 z ob. 4-01-20 oraz
na dz. ew. nr 2/1, 2/2, 1/3, 1/16 z ob. 4-01-28, na wniosek
Miasta Sto³ecznego Warszawy, Dzielnica Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony dnia 24 grudnia 2012 r.,
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 309, w poniedzia³ki
w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Prezydenta m.st.
Warszawy w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ
zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres
¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ
dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego
og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2013, poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity – Dz. U z 2012r., poz. 647)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek:
Pañstwa Mariusza i Ma³gorzaty Kocielnik, z³o¿ony
dnia 20.02.2013 r. w sprawie zmiany treœci ostatecznej
Decyzji nr 76/CP/2012 z dnia 19.10.2012 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie budynku placówki oœwiatowej niepublicznej przedszkola, ¿³obka oraz szko³y podstawowej - podpiwniczonego z placami zabaw, sal¹ gimnastyczn¹ i zapleczem,
boiskiem, parkingiem dwupoziomowym wraz z niezbêdn¹
infrastruktur¹ techniczn¹, przy³¹czami do budynku i
zagospodarowaniem terenu na dzia³kach nr ew. 82, 83 z
obrêbu 4-01-27 oraz ze zjazdem (stanowi¹cym dzia³kê
nr ew. 113 z obrêbu 4-01-27) z ul. Marcina z Wrocimowic
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, w zakresie frontu dzia³ki
i parkingu naziemnego jednopoziomowego.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom (w³aœcicielom i u¿ytkownikom
wieczystym terenu inwestycji i dzia³ek s¹siednich) s³u¿y
prawo zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ci¹gu 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia w godzinach pracy Urzêdu
w Biurze Obs³ugi Mieszkañców, poniedzia³ek 8:00-18:00,
wtorek-pi¹tek 8:00-16:00 przy ul. Modliñskiej 197.
Ponadto informujemy, ¿e na podstawie art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego, decyzja ostateczna mo¿e byæ w
ka¿dym czasie za zgod¹ stron zmieniona przez organ
administracji publicznej, je¿eli przepisy szczególne nie
sprzeciwiaj¹ siê zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spo³eczny lub s³uszny interes strony.
W zwi¹zku z powy¿szym nie wyra¿enie stanowiska przez
strony postêpowania uznaje siê za brak zastrze¿eñ co
do mo¿liwoœci zmiany w w/w decyzji.
W imieniu wnioskodawcy, mo¿e wystêpowaæ pe³nomocnik
(zgodnie z art. 32 Kpa). Osoba taka musi posiadaæ
pe³nomocnictwo imienne (wraz z podanymi danymi
osobowymi) sporz¹dzone na piœmie (lub zg³oszone przez
wnioskodawcê ustnie do protoko³u urzêdowego). Do akt
sprawy nale¿y do³¹czyæ orygina³ pe³nomocnictwa lub
urzêdowo poœwiadczony jego odpis.
W przypadku gdy strony zamieszka³a za granic¹ lub maj¹ca
siedzibê za granic¹, je¿eli nie ustanowi³a pe³nomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszka³ego w kraju, jest
zobowi¹zana wskazaæ w kraju pe³nomocnika do dorêczeñ.
W razie niewskazania pe³nomocnika do dorêczeñ
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia siê w
aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia. Stronê nale¿y o
tym powiadomiæ przy pierwszym dorêczeniu, zgodnie z
Art. 40 § 4 i 5 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy - Kodeks Postêpowania Administracyjnego oraz
ustawy - Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. z 2011r. nr 5 poz. 18).
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.

Czarny humor
Woody Allena
Teatr Dzia³añ Twórczych wystawi³ na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury sztukê Woody Allena pt „Œmieræ”. To
czarna komedia, w przewrotny sposób opowiadaj¹ca o ludzkim losie. Ka¿dy z nas ma jakieœ zadanie do wykonania,
tylko czasami nie wie, jakie…
Atutem przedstawienia jest doAkcja sztuki rozgrywa siê
wokó³ prób schwytania seryj- bre aktorstwo, szczególnie œwietnego mordercy przez zorgani- nie obsadzonego w roli Kleinmana
zowane grupy mieszkañców. Macieja Czuchryty, który fizycznie
Do tych dzia³añ zostaje te¿, przypomina nawet Woody’ego Almimo woli, wci¹gniêty trochê lena. Sztukê wyre¿yserowa³a Aneciapowaty urzêdnik Kleinman. ta Muczyñ. Ciekawa scenografia
Wszystko dzieje siê w nocy, jest dzie³em Marcina Kowalika. Munie bardzo wiadomo, co jest zykê skomponowa³ Jan Pa³ys.
Najbli¿szy termin przedstarzeczywistoœci¹, a co nie.
Du¿o tu absurdalnego humo- wienia: 6 kwietnia godz. 18.
ru, ale i filozoficznych spostrze- Wstêp wolny. Obowi¹zuje re¿eñ, dotycz¹cych kruchoœci zerwacja miejsc.
Joanna Kiwilszo
naszego zagonionego ¿ycia.

Œmieræ Jezusa - ludzkie
wybory czy Bo¿y plan?

dokoñczenie ze str. 1

18 do 36 r. n. e. Ten d³ugi czas
sprawowania przez niego
urzêdu pozwala zauwa¿yæ, ¿e
cieszy³ siê poparciem kolejnych prefektów rzymskich, a
co za tym idzie, musia³ byæ
zrêcznym graczem politycznym. Jako najwy¿szy kap³an,
dla ¯ydów by³ reprezentantem
w³adzy religijnej, ale w oczach
Rzymian pe³ni³ rolê polityczn¹,
tzn. mia³ dbaæ o to, aby ¯ydzi
nie buntowali siê przeciw Rzymowi z powodów religijnych.
Mia³ najwy¿sz¹ w³adzê religijn¹, bowiem sta³ na czele
Sanhedrynu – Wysokiej Rady
z³o¿onej z faryzeuszy, saduceuszy i uczonych w piœmie. W
jej gestii le¿a³o orzekanie o
najwa¿niejszych sprawach religijnych, równie¿ o tym, czy
ktoœ pope³ni³ bluŸnierstwo. Jak
wiadomo, taki zarzut postawiono Jezusowi z Nazaretu.
- Dlaczego Kajfasz móg³
byæ zainteresowany œmierci¹ Jezusa?
- Jak ju¿ powiedzieliœmy,
musia³ dbaæ o spokój w swoim narodzie, czyli nie móg³
dopuœciæ do sytuacji, kiedy
ktoœ, w sposób œwiadomy lub
nie, burzy zastany porz¹dek,
d¹¿y do wywo³ania jakichœ
zmian czy niepokojów na tle
religijnym.
Móg³ te¿ obawiaæ siê Jezusa z czysto ludzkiego powodu.
W ci¹gu 18 lat sprawowania
urzêdu arcykap³ana zgromadzi³ dosyæ spory maj¹tek.
Wspó³czesne znaleziska archeologiczne wykaza³y, ¿e
mieszka³ w luksusowym, ozdobionym mozaikami domu w
najbogatszej dzielnicy Jerozolimy. Przypuszcza siê, ¿e
ogromne dochody czerpa³ z
pobierania pieniêdzy za obmycia rytualne. ¯ydzi, którzy
uczestniczyli w wa¿nych œwiêtach, a przybywali do œwi¹tyni
z zewn¹trz, obowi¹zkowo musieli dokonaæ rytualnych obmyæ, a one by³y p³atne. Jezus,
który sprzeciwia³ siê jakimkolwiek formom odp³atnoœci za
praktyki religijne - swego czasu powywraca³ przecie¿ sto³y
bankierom i przepêdzi³ kupców
ze œwi¹tyni - móg³ stanowiæ
zagro¿enie dla dochodów arcykap³ana. Tak wiêc Kajfasz
móg³ mieæ powód do usuniêcia Jezusa, natomiast nie mia³
realnej w³adzy, aby to uczyniæ.
- Skoro nie mia³ realnej w³adzy, to dlaczego sprawowa³
s¹dy? Jak dalece Rzymianie
pozwalali na dzia³alnoœæ Sanhedrynu i jak wygl¹da³ proces
Jezusa z Nazaretu?
- Sanhedryn by³ organizacj¹
religijn¹, wiêc Rzymianie siê w

jego prace nie mieszali. Da³
temu zreszt¹ wyraz Poncjusz
Pi³at, kiedy przedstawiciele
Sanhedrynu przyszli do niego
z ¿ydowskim wiêŸniem. Nie
chcia³ wchodziæ w kompetencje religijnych w³adz ¿ydowskich i nakaza³, aby os¹dzili go
sami. Nie wiedzia³, ¿e s¹d zosta³ ju¿ dokonany.
Sanhedryn to by³o cia³o, które mog³o orzekaæ miêdzy innymi w sprawach o bluŸnierstwo,
które by³o karane œmierci¹.
Wydaje siê, lecz co do tego
g³osy nie s¹ zgodne, ¿e w czasach Jezusa Sanhedryn móg³
za takie przestêpstwo wydaæ
wyrok œmierci, jednak zatwierdzenie i wykonanie wyroku
nale¿a³o do Rzymian.
Tak naprawdê by³y wiêc dwa
procesy Jezusa: proces typowo religijny przed Kajfaszem,
w którym postawiono Jezusowi zarzut bluŸnierstwa i drugi
proces, przed prokuratorem
rzymskim.
- W ten sposób doszliœmy
do kolejnej osoby, któr¹
obarcza siê odpowiedzialnoœci¹ za œmieræ Jezusa. Kim
by³ Poncjusz Pi³at?
- Wiemy o nim sporo, i to nie
tylko ze Ÿróde³ kanonicznych,
jakimi s¹ dla nas ewangelie, ale
równie¿ z innych Ÿróde³ historycznych, z których najwa¿niejsze to pisma Filona z Aleksandrii i pisma historyka ¿ydowskiego Józefa Flawiusza. Imiê
Pi³ata pojawia siê te¿ u rzymskiego historyka Tacyta. Poncjusz Pi³at by³ rzymskim prefektem Judei w latach 26-36 n. e.,
a wiêc w czasach, w których
dzia³ali publicznie Jan Chrzciciel i Jezus z Nazaretu i który
zatwierdzi³ wyrok œmierci wydany na Jezusa przez Sanhedryn.
W Ÿród³ach ¿ydowskich Pi³at przedstawiony jest w spo-

sób bardzo negatywny, jako
cz³owiek obojêtny na uczucia
religijne ¯ydów, zbyt pochopny w u¿ywaniu si³y w t³umieniu wszelkich przejawów niepos³uszeñstwa. Oskar¿ano go
tak¿e o brak kompetencji i korupcjê. Ale to jest opinia tylko
jednej strony. Skoro rz¹dzi³
Jude¹ wyj¹tkowo d³ugo, bo a¿
10 lat, mo¿na mniemaæ, ¿e
w³adze rzymskie by³y z niego
zadowolone. Mia³ siedzibê w
Cezarei Nadmorskiej. Do Jerozolimy przybywa³ na œwiêto
Paschy, kiedy istnia³o realne
niebezpieczeñstwo zamieszek. Aby temu przeciwdzia³aæ, Pi³at dysponowa³ si³¹ 6
tys. legionistów.
Józef Flawiusz pisze, ¿e kiedy po raz pierwszy Pi³at sprowadzi³ wojska rzymskie z Cezarei do Jerozolimy, dopuœci³
siê bezprecedensowej obrazy
uczuæ miejscowej ludnoœci,
poniewa¿ pozwoli³ na to, by
¿o³nierze wnieœli do œwiêtego
miasta sztandary z wizerunkiem cesarza, co dla ¯ydów
by³o ba³wochwalstwem. W
wyniku protestów musia³ siê z
tego wycofaæ.
Filon z Aleksandrii natomiast
opowiada o incydencie, kiedy
wys³ane do Rzymu listy protestacyjne ¯ydów spowodowa³y
interwencjê samego cesarza,
który rozkaza³ Pi³atowi usuniêcie z³otych tarcz z imieniem
cesarza, umieszczonych w
jego rezydencji w Jerozolimie.
Podobne incydenty nie zawsze
jednak rozwi¹zywane by³y bez
rozlewu krwi. Józef Flawiusz
pisze o protestach, które wybuch³y, kiedy Pi³at zarekwirowa³
pieni¹dze œwi¹tyni na budowê
wodoci¹gu w Jerozolimie. Wielu ¯ydów zosta³o wówczas zabitych albo rannych.
Jak widaæ, Pi³at sta³ na stra¿y spokoju w prowincji, ale równoczeœnie nie móg³ zadra¿niaæ
sytuacji. ¯ydzi mieli bardzo dobre relacje z cesarzem, wobec
czego, aby zachowaæ swoje
stanowisko musia³ lawirowaæ,
pilnowaæ, aby nie by³o na niego zbyt wielu skarg. Ba³ siê, ¿e
mo¿e zostaæ usuniêty, jak prefekt s¹siedniej prowincji, którego mieszkañcy oskar¿yli, ¿e
wystêpuje przeciw cesarzowi.
Tak mog³oby siê staæ, gdyby
przeciwstawi³ siê ¯ydom i nie
skaza³ Jezusa.
- Jaki by³ udzia³ Pi³ata w
procesie i skazaniu Jezusa?
Czy z punktu widzenia prawa rzymskiego móg³ wydaæ
inny wyrok?
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Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Zmartwychwstanie Pañskie AD 2013
„Panie, Ty nas wybawi³eœ przez Krzy¿ i Zmartwychwstanie swoje, Ty jesteœ
Zbawicielem œwiata.” (Trzecia aklamacja eucharystyczna)
Podstaw¹ wiary Koœcio³a s¹ wydarzenia Triduum Paschalnego, od Ostatniej
Wieczerzy po Zmartwychwstanie Chrystusa. Wspominamy je, uobecniamy w
liturgiach, stajemy siê ich uczestnikami i pragniemy otwieraæ serca na ³aski,
jakie rozlewaj¹ siê z nich na nas i ka¿dego cz³owieka.
Tajemnica Mêki, Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – tajemnica odkupienie
i zbawienia, ze wzglêdu na któr¹ mia³y miejsce wszystkie inne wydarzenia zbawcze
– ona jedna godzi nas z cierpieniem, rodzi pokój, przynosi radoœæ, nadaje g³êboki
sens naszym dobrym dzie³om, czyni¹c je zas³uguj¹cymi zarówno w doczesnoœci,
jak i w wiecznoœci.
Dziel¹c radoœæ Zmartwychwstania Pana ¿yczê wszystkim Czytelnikom
„Nowej Gazety Praskiej” by ka¿dego dnia pog³êbiali osobist¹ relacjê bliskoœci z
Tym, nad którym œmieræ nie ma ju¿ w³adzy, a Jego ¿ywa, choæ zakryta przed
naszymi oczyma, obecnoœæ umacnia mi³oœæ, usposabia serca do ¿yczliwoœci,
pozwala ¿yæ nadziej¹ pomimo codziennych trudnoœci.
Niech nas ogarnia i przemienia moc Chrystusa Zmartwychwsta³ego

- To s¹ w³aœciwie dwie kwestie: mo¿liwoœæ wydania innego wyroku i koniecznoœæ skazania w przypadku takich
oskar¿eñ, jakie zosta³y postawione Jezusowi. Sanhedryn
oskar¿y³ Jezusa przed Pi³atem
o namawianie do niep³acenia
podatków, wzniecanie niepokojów publicznych i trzeci zarzut - najwa¿niejszy, na którym
póŸniej skoncentruje siê Pi³at
w trakcie przes³uchania - przyw³aszczanie sobie tytu³u królewskiego. Wszystkie te trzy
oskar¿enia wype³nia³y znamiona przestêpstwa obrazy majestatu. Za cesarza Tyberiusza
za obrazê majestatu skazywano na œmieræ.
Pi³at w³aœciwie nie chcia³
skazaæ Jezusa. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e Jezus jest Galilejczykiem, odes³a³ go do Heroda, który w tym czasie by³ w
Jerozolimie, a kiedy Jezus powróci³ do niego, podda³ go tylko karze ch³osty. Powiedzia³
przedstawicielom Sanhedrynu,
¿e nie znajduje w Jezusie ¿adnej winy. Próbowa³ skorzystaæ
z prawa uwalniania na œwiêto
Paschy jednego z wiêŸniów.
- Wiêc dlaczego tego nie
zrobi³? Ze strachu?
- Tak, Pi³at skaza³ Jezusa
pod wp³ywem podburzonego
przez cz³onków Sanhedrynu
t³umu, domagaj¹cego siê
uwolnienia Barabasza, a
ukrzy¿owania Jezusa. Teoretycznie móg³ siê postawiæ, zastosowaæ tylko jak¹œ ma³¹ karê
i w ten sposób Jezusa uratowaæ. Ale ¯ydzi zastosowali
wobec niego szanta¿ polityczny, czyli zagrozili doniesieniem
cesarzowi o nielojalnoœci, na
podstawie nastêpuj¹cego wywodu: ten, kto przyjmuje, ¿e
Jezus jest królem ¿ydowskim,

a ¯ydzi nie maj¹ innego króla, jak tylko cesarza, przestaje
byæ przyjacielem cesarza. Grozi³a za to œmieræ.
Podstawow¹ zasad¹ rzymskiego prawa by³o, ¿e nie wolno skazaæ niewinnego. Pi³at tê
zasadê z³ama³. A wiêc jego
indywidualna wina nie ulega
w¹tpliwoœci. Nie usprawiedliwia jej strach. Tchórzostwo te¿
jest win¹.
- Co sta³o siê z Pi³atem po
procesie?
- W 36. roku zosta³ odwo³any do Rzymu wskutek masakry Samarytan na górze Garizim. Jego dalsze losy nie s¹
znane. Wed³ug pism apokryficznych, tradycji i legend, póŸniejsze ¿ycie Pi³ata by³o pe³ne
nieszczêœæ. Jedne pisma
mówi¹, ¿e spêdzi³ resztê ¿ycia
na wygnaniu, inne - ¿e pope³ni³
samobójstwo w Rzymie za
czasów Kaliguli. Cia³o jego z³e
duchy wyrzuciæ mia³y kolejno
z Tybru i Rodanu, a¿ wreszcie
spoczê³o na dnie jeziora w
masywie górskim Mont Pilate
w œrodkowej Szwajcarii. Postaæ Pi³ata intrygowa³a wielu
pisarzy i malarzy. Micha³ Bu³hakow przedstawi³ go w jednym z w¹tków powieœci „Mistrz
i Ma³gorzata”. Widzimy go tak¿e w opowiadaniu Anatola
France’a „Prokurator Judei”.
- Spróbujmy podsumowaæ
nasze rozwa¿ania: czy mo¿emy odpowiedzieæ na pytanie, kto ponosi odpowiedzialnoœæ za œmieræ Jezusa?
- Pi³at mia³ w³adzê, ale nie
mia³ powodu skazaæ Jezusa,
Kajfasz mia³ powód, ale nie
mia³ w³adzy, st¹d obaj s¹ odpowiedzialni tylko po³owicznie.
Tym, który jest za tê œmieræ
odpowiedzialny, jest przede
wszystkim sam Pan Jezus. Nie

trzeba tej œmierci rozumieæ jako
tragicznego splotu wydarzeñ.
Warto przytoczyæ opiniê wspó³czesnego pisarza Petera Seewalda,
zamieszczon¹ w ksi¹¿ce „Jezus Chrystus, biografia”: Jezus
nie poniós³ klêski, jego mêka
to nie upadek, lecz sposób rozwi¹zania, odkupienia.
Zrobi³ wszystko, aby wykonaæ zamierzony projekt po
swojej myœli. Ca³y jego plan
zorientowany zosta³ na œwiêto
Paschy w roku 30. Jego dzia³ania by³y celowe, prowokowa³y. G³oœne wskrzeszenie £azarza, wjazd na oœlêciu do Jerozolimy spowodowa³y entuzjazm ludu, ale i zszokowa³y
faryzeuszy i wrêcz prosi³y siê
o jak¹œ kontrakcjê.
W tym, co siê póŸniej sta³o,
w procesie i ukrzy¿owaniu w
tajemniczy sposób przeplata
siê bo¿y plan i poszczególne
ludzkie wybory. I o ile dwaj z
trzech bohaterów dramatu
zniknêli zupe³nie ze sceny,
bowiem Kajfasz przesta³ byæ
arcykap³anem, a Pi³at zosta³
odwo³any do Rzymu, a koniec
jego ¿ycia jest nieznany, o tyle
trzeci z bohaterów, ten, który
zosta³ skazany na œmieræ, po
trzech dniach powróci³ do
¿ycia i jest Panem Historii.
Zakoñczmy rozwa¿ania
¿yczeniami œwi¹tecznymi:
¯yczê Czytelnikom Nowej
Gazety Praskiej, ¿eby potrafili
widzieæ wydarzenia historyczne nie tylko z czysto ludzkiej
perspektywy, ale te¿ w sposób
g³êbszy, nadprzyrodzony, maj¹c œwiadomoœæ dzia³ania Boga
w historii, i tego, ¿e nawet ze
z³a, jakim ewidentnie by³o skazanie na œmieræ Jezusa, potrafi wyprowadziæ dobro i przez
œmieræ przywróciæ ¿ycie.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie
sk³ada
w imieniu Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc
i w³asnym
Alicja D¹browska
Pose³ na Sejm RP
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mini og³oszenia

NAUKA
AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
DOŒWIADCZONY t³umacz z
j. angielskiego, 691-199-144
NAUKA keyboard, fortepian
nauczycielka 502-935-459
POLSKI 602-678-811
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra
US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
tel. 694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CHWILÓWKI, po¿yczki bez
BIK, szybko i dyskretnie,
tel. 784-989-536
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki,
karcherem, tel. 694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

D
R
Z
W
I

• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

O
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,
N
600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 22 756-52-43 i
698-916-118
FUTRA, szycie, przeróbki,
renowacje, wymiana
podszewek, tel. 516-504-469
MALOWANIE, remonty
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA krawiecka
zatrudni emerytki przy
poprawkach, tel. 662-872-118
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, 722-990-444
REMONTY, adaptacje,
osobiœcie, tel. 695-092-101
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA, imprezy okolicznoœciowe,
tel. 603-956-654
WYWÓZ gruzu, mebli z
za³adunkiem, sprz¹tanie
piwnic, tel. 600-359-594

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 w
ka¿dym stanie 519-353-990
MONETY, banknoty,
odznaczenia, antykwariat
ul. Andersa 18, 22 831-36-48
DO WYNAJÊCIA
LOKAL 200m2 z wyposa¿eniem
i zapleczem kuchennym,
Bia³o³êka, ul. Porajów,
601-353-545
INNE
POSZUKUJÊ osoby kompetentnej,
pomocnej do za³o¿enia fundacji
rzemieœlniczej (nie wykluczam
wspó³pracy). Osoby zainteresowane
proszê o zostawienie numeru
telefonu na henryart@wp.pl

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

plac Hallera 9

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy
informuje
¿e nieruchomoœæ o powierzchni 842 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy
Targówek przy ul. Radzymiñskiej 154, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr
72/10-cz. w obrêbie 4-10-07 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w
drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlowo-us³ugow¹, gastronomiczn¹. Niniejsza nieruchomoœæ jest zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 313 m2.
Wywo³awcza miesiêczna stawka za dzier¿awê wynosi: 380,15 z³ - rycza³t do
20 m2 powierzchni zabudowy, 15,20 z³/m2 za ka¿dy metr powy¿ej 20 m2 do 500 m2
powierzchni zabudowy oraz 2,09 z³/m2 za teren do obs³ugi budynku. £¹czna wysokoœæ
miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wynosi 5939,36 z³ + podatek VAT ustalony
wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy - Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
w wysokoœci 7300,00 z³ najpóŸniej do dnia 10.04.2013 r.
Za datê wniesienia wadium uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku
bankowym Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych
kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
„Oferta na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul.
Radzymiñskiej 154”, bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600, najpóŸniej do dnia 10.04.2013 r.
Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi
w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie
siê w dniu 12.04.2013 r. o godz. 1000, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.
Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym
dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w
Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu (22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
SZPZLO Warszawa Praga-Pó³noc, 03-719 Warszawa, ul. Jagielloñska 34
og³asza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzeda¿ „Kriosauny” Model 0104
Rok produkcji: 2007.
Szczegó³y na www.szpzlo.pl
OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
SZPZLO Warszawa Praga-Pó³noc, 03-719 Warszawa, ul. Jagielloñska 34
og³asza pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda¿ samochodu osobowego:
Marki: SKODA
Model pojazdu: FABIA 1,2 MR 07 HTP
Rok produkcji: 2007
Wersja: Classic.
Szczegó³y na www.szpzlo.pl

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

Dzieñ ósmy w tygodniu
Pani dyrektor poznañskiego
Teatru Dnia 8 Ewo Wójciak. Zawsze by³em orêdownikiem odwa¿nych wypowiedzi. Bêd¹c
obserwatorem Koœcio³a katolickiego mam wiele uwag krytycznych co do machiny, aliœci zgadzam siê z ide¹ Biblii. Po wyborze Franciszka I, kwitn¹ nadzieje i czekam na odnowê.
Szukaj¹c informacji o kolaboracji w Polsce bez ¿adnych trud-

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek
BORDERS A-R Sp. z o.o., ul. Ch³odna 51, 00-867
Warszawa, reprezentowany przez p. Grzegorza Kwietnia,
z³o¿ony dnia 1 marca 2013 r. i uzupe³niony dnia 15 marca
2013 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u deszczowego
œrednicy φ 800 mm i d³ugoœci ok. 300 m na dz. nr ew. 14/19,
14/20, 14/14, 11/20 z obr. 4-07-02 w ul. Kaczorowej w
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197, w godzinach
przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00
oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowanie administracyjne
na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672
Warszawa, reprezentowany przez p. Anettê Hamudê,
z³o¿ony dnia 15 marca 2013 r., w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na
budowie sieci elektroenergetycznej do zasilenia dz. nr ew.
16/12 i 16/13 z obrêbu 4-16-42 w ul. P³ochociñskiej na
dz. nr ew. 41/14 z obrêbu 4-16-44 w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê
ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197,
w godzinach przyjêæ interesantów w poniedzia³ki w godz.
10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

noœci mo¿na dowiedzieæ siê o
masowym donosicielstwie dla
gestapo, potem UB ze strony
polskich Niemców, Ukraiñców,
Polaków i - pere³ka! - licznych
¯ydów - np. w aglomeracji krakowskiej œrednio jeden kapuœ
na 300 mieszkañców. Dlatego
dziwiê siê dyr. Wójciak, wyzywaj¹cej od ch… nowego papie¿a, bêd¹cej otoczon¹ swoimi.
Hit o nieprzeniesieniu stolicy do
Krakowa traktujê jako samokrytykê, przeprowadzon¹ przez
Grzegorza Turnaua i Andrzeja
Sikorowskiego. Do tego dzisiejsza warszawka jest gdañska.
Proszê Szanownych Pañstwa, to nie koniec z robalami.
Oprócz pche³ i kleszczy w naszych pupilach mog¹ znajdowaæ siê tasiemce i glisty. Dla
tych, których zwierzaki wychodz¹ o dowolnej porze na
zewn¹trz, mam z³e wiadomoœci.
Mazowsze jest potwornie zatasiemczone. Trofea myœliwskie w
postaci myszy, szczurów, ryjówek, owadów s¹ wektorami za-

ka¿eñ paso¿ytami. Nasze „tygryski”, sk³adaj¹ce daninê na
progach naszych willi, w poœredni sposób ostrzegaj¹ – odrobaczaj. Je¿eli zauwa¿ycie na
tarczce odbytu ró¿owe lub bia³e pó³centymetrowe przypominaj¹ce poszatkowan¹ tasiemkê
Tworki, a w legowisku, lub wokó³
niego coœ, co przypomina wyschniêty ry¿ - to mamy do czynienia z cz³onami tasiemca. W
jednym odcinku mo¿e znajdowaæ siê ok. 100 tys. jaj. Cz³owiek jest ¿ywicielem niespecyficznym, dlatego tasiemczyca
odzwierzêca przebiegaæ bêdzie
narz¹dowo i bardzo niespecyficznie. Kocia i psia tasiemczyca mo¿e byæ zoonoz¹. Niechlubny rozkwit zara¿eñ tasiemcami kocimi i psimi notujê od ponad 10 lat. Pacjenci przywo¿eni s¹ z typowymi objawami, a
coraz czêœciej z objawami zatrucia, bólami jamy brzusznej,
zmianami skórnymi. Dermatozy
s¹ wa¿nym elementem diagnostycznym. Obecnoœæ pche³ i
wtórnie nastêpuj¹cej alergii na
skórze kota czy psa to pewna
tasiemczyca. Podpowiadam:
aby unikn¹æ k³opotów nale¿y
stale stosowaæ profilaktykê
przeciwko owadom zewnêtrznym, dok³adnie tak¹, jakiej u¿ywamy przeciwko kleszczom i
raz na trzy miesi¹ce w tzw. ciemno odrobaczaæ nasze koty i psy.

Ro¿ek ma Wielk¹ Nadziejê
Ro¿ek ju¿ od paru lat czeka w schronisku na swojego cz³owieka. Czeka potulnie i cierpliwie. Mo¿e wie, ¿e nie wyró¿nia siê urod¹ spoœród t³umu psiaków?
Skromny i cichy, nie domaga siê za wszelk¹ cenê uwagi goœci. Jest smutny, kiedy inne
psy wychodz¹ z ludŸmi do domów, ¿e to znów nie jego spotka³o to szczêœcie. Ale wierzy,
¿e i do niego los siê uœmiechnie. Ktoœ zauwa¿y w³aœnie jego, spojrzy czule w oczy...
I powêdruj¹ noga w ³apê na wspólny, d³ugi spacer. A potem Ro¿ek zamieszka w jego
domu i zostan¹ przyjació³mi na zawsze.
Ro¿ek jest niewielkim kundelkiem w œrednim wieku. Wolontariuszom da³ siê poznaæ jako bardzo
sympatyczny piesek, przyjazny zarówno wobec ludzi jak i innych towarzyszy schroniskowej niedoli.
Jest kontaktowy, otwarty na nowe znajomoœci i niewiele potrzeba czasu, by zaufa³ i zaprzyjaŸni³ siê
z nowo poznan¹ osob¹. Spokojny i zrównowa¿ony,
³adnie chodzi na smyczy, nie ci¹gnie.
Œwiêto Wielkiej Nocy to czas Wielkiej
Nadziei. Na to, ¿e wszystko zmieni siê na
lepsze. Oby w ten czas ktoœ przeczyta³ o
Wielkim Marzeniu Ro¿ka i zapragn¹³ je
spe³niæ. Niech to Œwiêto stanie siê dla cz³owieka i psa pocz¹tkiem Wielkiej Radoœci!
W adopcji pomog¹: Justyna 511 106 869
lub Miko³aj 796-123-413.

Lewa strona medalu

Dziwne po¿ary
Kolejn¹ prask¹ kamienicê strawi³
ogieñ. O ile przy pierwszym, czy nawet
drugim po¿arze mo¿na by³o mieæ jeszcze nadziejê, ¿e to przypadek, o tyle po
kolejnych nie wierzy w to chyba ju¿ nikt.
Ani policja, która powo³a³a specjaln¹ grupê do wyjaœnienia przyczyn po¿arów, ani
radni Rady Warszawy, którzy na ostatniej sesji jednog³oœnie za¿¹dali informacji
prezydent stolicy w tej sprawie.
Do tej pory z powodu ognia dach nad
g³ow¹ straci³o na Pradze ju¿ kilkadziesi¹t rodzin, dlatego zaniepokojeni mieszkañcy dzielnicy wysuwaj¹ szereg mniej
lub bardziej sensacyjnych hipotez. Jedni
obwiniaj¹ deweloperów i w³aœcicieli reprywatyzowanych kamienic, którzy w
ten sposób chc¹ siê pozbyæ dotychczasowych lokatorów. Inni podejrzewaj¹ bezdomnych, którzy szukaj¹ schronienia na
strychach i w pustostanach lub amato-

rów mocniejszych trunków, urz¹dzaj¹cych tam libacje. Najbardziej sensacyjn¹
i niedorzeczn¹ tezê us³ysza³em jednak
od jednego z wysokich urzêdników miasta, który stwierdzi³, ¿e podpaleñ dokonuj¹… sami mieszkañcy licz¹c, ¿e jako
ofiary po¿aru szybciej otrzymaj¹ nowe
mieszkania.
A tych na Pradze niestety brakuje i to
bardziej, ni¿ gdziekolwiek indziej. Kolejka oczekuj¹cych jest kilkusetosobowa i
tak naprawdê nie ma widoku na szybkie
jej roz³adowanie. Wprawdzie powstaj¹
wreszcie nowe budynki komunalne, ale
s¹ to projekty przygotowane przed ponad dziesiêciu laty, gdy Prag¹ rz¹dzi³ SLD.
Dlatego mogê w tym miejscu siê pochwaliæ, ¿e ruszy³a w³aœnie budowa kolejnego
etapu zaplanowanego wówczas osiedla
na Golêdzinowie i powstaæ ma tam kolejnych dwieœcie parê mieszkañ.

Ale to wszystko i tak kropla w morzu potrzeb, dlatego jako lewica od lat
postulujemy przeznaczenie dodatkowych œrodków na remonty praskich kamienic i zagospodarowanie pustostanów. W tym roku Hanna GronkiewiczWaltz po raz pierwszy siê do tego przychyli³a i da³a 10 milionów wiêcej, ni¿ z
mechanicznych wyliczeñ wynika³o. Tyle,
¿e milionów tych potrzeba prawie 300.
Prezydent twierdzi, ¿e wiêcej nie da, bo
nie ma. Tymczasem na ostatniej sesji
znalaz³a 6 milionów z³otych na remont
Placu Pi³sudskiego, bo - jak mówiono w
kuluarach - delegacje sk³adaj¹ce wieñce przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza siê potykaj¹. W aktualnej sytuacji
finansowej miasta dla mnie to ju¿ nawet nie fanaberia, ale zwyk³a g³upota.
I to nie dlatego, ¿e mi jakoœ potkniêcia
na tym placu siê nie zdarzaj¹, choæ
wieñców sk³adam tam sporo. Zaproponowa³em wiêc na sesji, aby zamiast Placu Pi³sudskiego wyremontowaæ za te 6
milionów choæ jedn¹ prask¹ kamienicê. Niestety, radni PO pozostali g³usi na
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Rada wielu

Praga p³onie
moje argumenty i za poprawk¹ nie zag³osowali – nawet ci wybierani na Pradze. Szkoda, bo wielce prawdopodobne, ¿e ostatnie po¿ary mog¹ wynikaæ z
fatalnego stanu praskich budynków, od
lat nie remontowanych. Ale tym ju¿ radni Platformy siê nie zainteresowali.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Obiektywny POradnik

Milion na szkolne boisko
W szerokim katalogu dowcipów i powiedzonek mo¿na znaleŸæ miêdzy innymi
okolicznoœci powstania drutu miedzianego. Otó¿ ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e powsta³ on dawno, dawno temu, wskutek
tego, ¿e poznaniak z krakowiakiem wyrywali sobie z r¹k z³otówkê. I choæ nie
chcia³bym dokuczaæ, ani naœmiewaæ siê z
rzeczonych obywateli Wielko- i Ma³opolski, to niew¹tpliwie ostrze satyry tnie w
tym przypadku pod k¹tem ukazania doœæ
powszechnie wystêpuj¹cej w niektórych
regionach Polski przywary, czyli sk¹pstwa.
Dziêki Bogu, do Szkotów jeszcze nam daleko, bo w przypadku nieszczêœcia, jakim
jest zgubienie grzebienia, kupujemy sobie drugi, zamiast goliæ g³owy na ³yso. W
dobie wspó³czesnego globalnego kryzysu

finansowego, który przek³ada siê - niestety
- tak¿e na trudn¹ sytuacjê finansów Warszawy, skarbnicy miasta i dzielnic, ka¿d¹
z³otówkê przed wydatkowaniem ogl¹daj¹
bardzo dok³adnie. Nie dochodzi, co prawda, do rêkoczynów, jak w parlamencie
ukraiñskim, ale ka¿da dzielnica za wszelk¹
cenê pragnie wyrwaæ z bud¿etu miasta jak
najwiêcej dla siebie, bo przecie¿ pilnych
potrzeb nigdy nie brakuje. I nie jest to rzecz jasna - przejaw sk¹pstwa skarbnika
czy pazernoœci dzielnic. To tylko próba racjonalnej alokacji dóbr rzadkich, jakimi s¹
w tym przypadku œrodki finansowe. Taka
jest w³aœnie uproszczona definicja piêknej
nauki spo³ecznej, jak¹ jest ekonomia. Dlatego te¿ ka¿de dodatkowe zwiêkszenie bud¿etu z rezerwy miasta po stronie dochodów jest powodem do satysfakcji dla radnych, a jednoczesne zwiêkszenie po stronie wydatków cieszy konsumentów tych
œrodków, czyli mieszkañców.
O takie zwiêkszenie bud¿etu zawnioskowali do Rady Warszawy w ubieg³ym
tygodniu radni dzielnicy Bia³o³êka na
swojej sesji. Wprowadzone zostanie do
bud¿etu nowe zadanie, zwi¹zane z modernizacj¹ boiska przy Szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów za 1 milion
z³otych. Boisko to bodaj jako pierwsze
na Bia³o³êce otrzyma³o sztuczn¹ nawierzchniê w po³owie lat 90., a obecnie

Prosto z mostu

Krajobraz po rzezi
Nie zgadn¹ Pañstwo, jakim s³owem
na ³amach „Gazety Wyborczej” najczêœciej okreœla siê dzia³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ja zauwa¿y³em to, zbieraj¹c materia³y do ca³kiem innego artyku³u. To s³owo to - „rzeŸ”.
Zaczê³o siê w 2006 r., gdy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, jako komisaryczny
zarz¹dca warszawskiej Platformy,
przeprowadzi³a czystkê w partii pod
has³em usuwania z niej sympatyków
prezydenta Paw³a Piskorskiego. Jeszcze ironicznie dziennikarze nazwali to
„rzezi¹ niewini¹tek”, gdy¿ wiele spoœród jej ofiar ze wzglêdu na m³ody wiek
nie mog³a nawet otrzeæ siê o afery, jakich rzekomo pe³en by³ sto³eczny ratusz podczas rz¹dów Piskorskiego
(1999-2001). W ramach brutalnej
walki o w³adzê w PO przyczepiono im
jednak ³atkê aferzystów.

Potem siê posypa³o. „Inwestycyjna
rzeŸ Pragi” przed Mistrzostwami Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r., które mia³y
byæ impulsem rozwojowym dla tej dzielnicy, dotknê³a praskich inwestycji infrastrukturalnych, umieszczonych w rz¹dowym programie Euro. W³adze miasta
wyciê³y z planu niemal wszystkie. RzeŸ
Pragi trwa nadal - ju¿ po Euro ratusz
zrezygnowa³ z rozszerzenia systemu sterowania ruchem ulicznym na prawobrze¿n¹ Warszawê.
Dramatyczne zaniedbania w utrzymaniu mienia komunalnego, przede wszystkim mieszkañ lokatorskich - znowu - na
Pradze, nazwano „komunaln¹ rzezi¹
Pragi Pó³noc”, a zmniejszenia wiêkszoœci lokalnych bud¿etów inwestycyjnych „inwestycyjn¹ rzezi¹ w dzielnicach”.
Z natury rzeczy najwiêcej rzezi odby³o siê z u¿yciem topora i pi³y mecha-

Podczas ostatniej sesji Rady Warszawy wszystkie kluby popar³y mój wniosek, aby Prezydent miasta z³o¿y³a radnym informacjê w sprawie po¿arów praskich kamienic. Uznaliœmy, ¿e kolejna
seria podejrzanych po¿arów powinna
wreszcie zmusiæ Ratusz do dzia³ania.
W czasie posiedzenia rady, sp³onê³y
gara¿e na ul. Brzeskiej, gdzie wczeœniej
p³onê³a kamienica. Wiêksze zainteresowanie mediów i w³adz wzbudzi³ jednak
niedawny po¿ar niezamieszkanej kamienicy na In¿ynierskiej, ni¿ tragedia 21
rodzin z Brzeskiej.
W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz
informacjê prezentowa³ burmistrz Zalewski wspierany przez wiceprezydenta Olszewskiego. Niestety, widaæ brak pomys³u i chêci do dzia³ania. W imieniu Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej domaga³em siê stworzenia mapy zagro¿onych
www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE
ODSZKODOWANIA

jako pierwsze nadaje siê do kapitalnego
remontu, poniewa¿ korzystanie z niego
grozi niebezpieczeñstwem utraty zdrowia. Dodam, ¿e w kwocie tej mieœci siê
modernizacja nie tylko samego boiska,
ale te¿ przylegaj¹cej infrastruktury towarzysz¹cej, czyli bie¿ni, skoczni itp.
Drug¹ dobr¹ wiadomoœci¹ w tej samej
uchwale s¹ kolejne dodatkowe œrodki,
tym razem dla najm³odszych mieszkañców Bia³o³êki. Otó¿ dziêki wsparciu z rz¹dowego programu „Radosna Szko³a” powstan¹ 2 nowe place zabaw na terenie
SP nr 118 przy ul. Leszczynowej i SP nr
342 przy ul. Strumykowej, a nastêpne
2 place zabaw na terenie SP nr 110 przy
ul. Bohaterów i wspomnianej ju¿ SP nr
314 zostan¹ zmodernizowane. Koszt
tego przedsiêwziêcia to 800 tys. z³, po³owa tej kwoty pochodzi z programu „Radosna Szko³a”, a pozosta³e 400 tys. z³ z
bud¿etu dzielnicy. Kolejn¹ optymistyczn¹
wiadomoœci¹ jest remont boiska „Orlik”
przy ul. Kowalczyka, spodziewany zaraz po ust¹pieniu œniegu.
Nastêpnym obiektem do remontu jest
boisko na terenie Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu przy ul. Strumykowej. Wymagana jest wymiana nawierzchni zgodnie
z nowymi technologiami i normami bezpieczeñstwa. Zamiarem rady i zarz¹du
dzielnicy jest przyst¹pienie do prac po

zakoñczeniu roku szkolnego i oddanie
do u¿ytku po wakacjach. I znów trzeba
bêdzie stan¹æ na wysokoœci zadania i powalczyæ o dodatkowe œrodki. Motywacja
jest silna, bo có¿ wygl¹da lepiej od miliona z³otych? Oczywiœcie 2 miliony….
szczególnie, gdy s¹ zainwestowane w nowoczesne, funkcjonalne i bezpieczne
boiska oraz place zabaw dla naszych
dzieci i naszej m³odzie¿y.
A z okazji nadchodz¹cej Wielkanocy,
¿yczê wszystkim czytelnikom i redakcji
NGP zdrowych, weso³ych œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego i œnie¿nego
dyngusa….
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

nicznej. „RzeŸ drzew na Podzamczu”
nast¹pi³a przy okazji budowy betonowego Parku Fontann, który prezentowa³by
siê efektownie w dziesi¹tkach miejsc, lecz
lokalizacjê wybrano mu akurat na zadrzewionym terenie spacerowym u podnó¿a Starego Miasta. By³a te¿ „rzeŸ
drzew na Saskiej Kêpie”, a „rzeŸ œcie¿ki
przyrodniczej” biegn¹cej prawym brzegiem rzeki uzyska³a nawet drugie miano: „masakra pi³¹ mechaniczn¹ nad
Wis³¹”. Trwa „rzeŸ drzew w Ogrodzie
Krasiñskich”, prowadzona wbrew zaleceniom konserwatorskim Sto³ecznego
Konserwatora Zabytków.
A teraz mamy „rzeŸ autobusów”:
zmiany rozk³adów jazdy polegaj¹ce na
likwidacji i skracaniu tras oraz zmniejszaniu czêstotliwoœci kursowania wielu
linii autobusowych, na czele z idiotyczn¹
decyzj¹ o likwidacji linii 175, jednej z
najbardziej znanych w Warszawie, ³¹cz¹cej Œródmieœcie z Lotniskiem Chopina, ale
te¿ Uniwersytet Warszawski z akademikami na Ochocie i kilka dzielnic ze szpitalem klinicznym przy ul. Banacha.

Ju¿ dosyæ. Podobnie, jak trudno jest
uwierzyæ nam w nadejœcie wiosny, tak i
nie³atwo uwierzyæ, ¿e kiedyœ skoñcz¹ siê
te rzezie. ¯yczê Pañstwu, by wiara, której zawsze pe³ne s¹ œwiêta Wielkiej Nocy,
w tym roku objê³a te¿ sprawy doczesne:
Warszawê bez rzezi, za to z dobrym gospodarzem miasta.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

dla osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK
Hexa Dochodzenie
Odszkodowañ Sp. z o.o.
ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa
tel. 22 460 49 49
gsm 600 996 166

miejsc dzielnicy i przekazanie jej Stra¿y
Miejskiej oraz Policji. Ten pomys³ w³adze dzielnicy realizuj¹. Wnosi³em te¿ o
zwiêkszenie liczby patroli Stra¿y Miejskiej wspólnie z Policj¹ i kontroli Stra¿y
Po¿arnej. Niestety, jak stwierdzi³ zastêpca prezydent Warszawy, mój postulat
„zostanie rozwa¿ony”….
Moim zdaniem trwa zorganizowana
akcja „oczyszczania” praskich budynków
z lokatorów i dotychczasowych najemców.
HGW planuje przekszta³cenie Placu Wileñskiego w wêze³ autostradowy. Byæ mo¿e,
ca³a dzielnica ma staæ jedn¹ wielk¹ stref¹
obs³ugi komunikacyjnej i zapleczem dla
osiedla budowanego w Porcie Praskim.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
Praska Wspólnota Samorz¹dowa
(Warszawska Wspólnota Samorz¹dowa)

Ch³odnym okiem

Wiadomoœci dobre i z³e
Ostatnio w jednym tygodniu uczestniczy³em w dwóch wydarzeniach jak¿e
ró¿nych od siebie. Chronologicznie: w
ubieg³y poniedzia³ek odby³o siê - po d³u¿szej przerwie - kolejne posiedzenie Rady
Spo³ecznej Szpitala Praskiego. Tak naprawdê by³em z lekka zaskoczony zaproszeniem. Nie s¹dzi³em bowiem, ¿e po
decyzji w³adz Warszawy o rozpoczêciu
procesu przekszta³cania szpitala w spó³kê rada spo³eczna bêdzie siê jeszcze spotyka³a. Na miejscu okaza³o siê, ¿e proces przekszta³cenia jest jeszcze w powijakach i trwaæ - jako rada - bêdziemy
zapewne do jesieni. Poproszono nas o
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 i przyjecie planu finansowego na rok 2013. Obraz, który ujrzeliœmy, optymizmem nie napawa. Potwierdza to opinia bieg³ego rewidenta,
któr¹ nam przedstawiono. Czytamy w
niej „bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê 127 856 027,76
z³otych, rachunek zysków i strat za
rok 2012 wykazuje stratê netto
20 919 869,35 z³otych”. Ocena koñcowa jest jednoznaczna i nie pozostawia
w¹tpliwoœci: „stwierdza siê, ¿e bilans wykaza³ niepokryte straty w wysokoœci ponad 136 milionów z³otych, a nale¿noœci
pokrywaj¹ zobowi¹zania tylko w 8%.
Œwiadczy to o braku mo¿liwoœci sp³aty
zobowi¹zañ”.
Szpital Praski tak naprawdê jest bankrutem. W planie finansowym na rok
2013 dyrekcja szpitala chce ograniczyæ
straty o 50%, czyli do poziomu 10 milionów z³otych. Zadanie trudne i karko³omne, bowiem kontrakt z NFZ na rok 2013,
który jest podstawowym Ÿród³em przychodów szpitala, to jedynie 65 milionów
z³otych, a planowane koszty to 98 milionów. Szpital nadal przyjmuje pacjentów, czeka na przekszta³cenie i przejê-

cie ca³ego zad³u¿enia przez organ za³o¿ycielski, czyli m.st. Warszawa. O rozwoju sytuacji bêdê Pañstwa na bie¿¹co
informowa³.
Drugie wydarzenie, zgo³a z innej pó³ki,
to wmurowanie kamienia wêgielnego
pod kolejne cztery budynki komunalne
osiedla mieszkaniowego, które powstaje na Golêdzinowie w s¹siedztwie Fortu
Œliwickiego. Pomys³ budowy tego osiedla powsta³ jeszcze w czasach mojego dyrektorowania na Pradze, czyli prawie 12
lat temu. Dziœ zbli¿a siê do fina³u. Pierwsze piêæ budynków, w których jest 75
mieszkañ, oddano jesieni¹ ubieg³ego
roku. Kolejne 228 - jak zapewni³ nas prezes firmy wykonawczej, któr¹ jest Unibep SA - zostan¹ oddane w IV kwartale
2014 roku. Ca³oœæ dwuetapowego przedsiêwziêcia zamknie siê kwot¹ prawie 100
milionów z³otych, ale trzeba i warto by³o.
Szczególnie w kontekœcie kolejnych zagro¿onych katastrofami i spalonych kamienic, z których wykwaterowywuje siê
ca³e rodziny.
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.
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Metrem na Bia³o³êkê?
Mo¿e jednak jest cieñ nadziei? Radni i kolejne zarz¹dy
dzielnicy walczyli wspólnie o wyd³u¿enie II linii metra i
takie jej poprowadzenie, by zamiast koñcowej stacji pod
skrzy¿owaniem Rembieliñskiej i Kondratowicza na Targówku,
linia pobieg³a pod Tras¹ Toruñsk¹ i koñczy³a siê pod skrzy¿owaniem trasy z ulic¹ G³êbock¹, a wiêc w Bia³o³êce.
Nie przeszkodzi³oby to w po- tu osiedla mo¿e zamieszkiwaæ
prowadzeniu – w odleglejszej 100 tys. osób. Bêdzie to stanoperspektywie – linii w kierunku wi³o powa¿ne wyzwanie komuZacisza. Ten wariant przebiegu nikacyjne i jeœli nie pomyœli siê
II linii metra by³ dobrze umoty- o nim ju¿ dziœ, bêdzie katastrowowany przez bia³o³êckich sa- fa. W odpowiedzi na tê sytuacjê
morz¹dowców, którzy wskazy- i zabiegi bia³o³êckich radnych,
wali, ¿e Targówek jest dosko- w³odarze Warszawy og³osili
nale skomunikowany niemal ze przetarg na przygotowanie stuwszystkimi dzielnicami Warsza- dium, którego zadaniem jest
wy i metro nie jest dla tej dziel- udzielenie odpowiedzi na pytanicy tak pal¹c¹ potrzeb¹, zaœ nie o zasadnoœæ zmiany przeBia³o³êka wci¹¿ niejako jest biegu trasy II linii metra.
odciêta od reszty stolicy. SytuFirmy, które zamierzaj¹ stan¹æ
acjê poprawi³ nieco Most Pó³noc- do przetargu na przygotowanie
ny, ale tylko nieco. Wschodnia owego studium maj¹ niewiele
czêœæ Bia³o³êki rozwija siê na czasu. 26 kwietnia tego roku to
tyle dynamicznie, ¿e w najbli¿- termin sk³adania ofert, zaœ na jego
szych latach licznie powstaj¹ce przygotowanie bêdzie 165 dni.

Jest tak¿e wariant alternatywny. Przed³u¿enie I linii metra.
Tak, tak, za stacj¹ M³ociny zaprojektowano tory na tak¹ w³aœnie ewentualnoœæ. Jaki jest
pomys³? Poprowadzenie linii od
stacji Marymoncka, Mostem
Pó³nocnym do Myœliborskiej, a
nastêpnie ju¿ pod ziemi¹ przez
Tarchomin, Nowodwory, Winnicê do D¹brówki Szlacheckiej.
Sprawa zosta³a tymczasowo
od³o¿ona z racji budowy linii
tramwajowej, ale skoro na razie
jest ona poniek¹d lini¹ donik¹d,
mo¿e jest szansa na metro? Na
wszystko potrzeba jednak czasu i ... pieniêdzy, a tych z racji
kryzysu mamy, ile mamy.
Jednego mo¿emy byæ pewni –
zarz¹d Bia³o³êki i radni dzielnicy
nie spoczn¹, z pewnoœci¹ bêd¹
przypominaæ, ¿e metro tej dzielnicy jest potrzebne jak powietrze.
(egu)

Burmistrzowie czytaj¹ dzieciom
To by³o pierwsze, ale z pewnoœci¹ nie ostatnie, spotkanie
burmistrza Adama Grzegrzó³ki z najm³odszymi obywatelami
Bia³o³êki. Miejsce spotkania – biblioteka przy Antalla,
okolicznoœci - druga edycja akcji „Bia³o³êka czyta dzieciom
po angielsku i po polsku”, organizator akcji – Szko³a Jêzykowa Helen Doron.
M³odzi obywatele, przed- ze skarbnicy braci Grimm – O
szkolaki, maj¹ swoje przyzwy- starym szewcu i krasnoludkach.
czajenia, wstaj¹ wczeœnie, wiêc Czytanie w systemie dwujêzyczczytanie z burmistrzem odby³o nym to pyszna zabawa, ale jedsiê o 9 rano, w systemie dwujê- noczeœnie sprawa bardzo pozycznym. Lektorka czyta³a po wa¿na – nauka jêzyka. Maluchy
angielsku, zaœ burmistrz po pol- sprawia³y wra¿enie bardzo zasku. A opowieœæ piêkna, wprost dowolonych, zaœ burmistrz

Drugie otwarcie Czajki
dokoñczenie ze str. 1

Oczyszczalni Œcieków Czajka.
Ponadto, w czasie tegorocznej,
styczniowej odwil¿y, po³¹czonej z kilkunastogodzinnym opadem deszczu w ca³ej Warszawie, zosta³a przeprowadzona
próba przesy³u œcieków przy
maksymalnej projektowanej
prêdkoœci oraz test systemów
zabezpieczeñ uk³adu i oczyszczalni. Ich wynik jest pozytywny. Syfon regularnie pracowa³,
przesy³aj¹c œcieki dwoma ruroci¹gami z prêdkoœci¹ 8,5 m3/s,
a kontrolowane przekroczenie
maksymalnej objêtoœci œcie-

ków kierowanych do oczyszczalni spowodowa³o prawid³owe zadzia³anie systemów zabezpieczeñ, skutkuj¹ce awaryjnym zamkniêciem zastawek. AFT Sp. z o.o. nie by³a
podwykonawc¹, lecz poddostawc¹ urz¹dzeñ dla Hydrobudowy Polska, bêd¹cej cz³onkiem konsorcjum realizuj¹cego uk³ad przesy³owy. Wszystkie nale¿noœci zwi¹zane z dostaw¹ zasuw no¿owych zosta³y uregulowane przez MPWiK
S.A. z Hydrobudow¹ Polska,
tak jak przewiduje kontrakt.
(egu)
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Adam Grzegrzó³ka powiedzia³
NGP: To by³o dla mnie bardzo
fajne doœwiadczenie, dzieciaki
œwietne, naprawdê s³ucha³y z
wielkim zainteresowaniem.
Spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹, mo¿na rzec rodzinn¹, fotografi¹.
Do nastêpnego czytania, 17
kwietnia, przymierzy siê burmistrz Piotr Jaworski. Spotka
siê z najm³odszymi bia³o³êczanami równie¿ o 9 rano, w Bibliotece Nautilus przy Pancera.
Akcja czytania dzieciom po
polsku i po angielsku potrwa w
dzielnicy do czerwca.
(egu)

