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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady audioprotetyka w
gabinecie firmy Fonikon,
który mieœci siê vis a` vis
Szpitala Bródnowskiego
przy ulicy Kondratowicza 37,
nr tel. 22 353 06 20.

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2008. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem

Ks. Proboszcz Tadeusz Olaczek

Wydzia³ Kultury

zapraszaj¹ na

Wykonawcy:

Bogumi³a Dziel-Wawrowska - sopran

Ryszard Wróblewski - tenor

Tadeusz Wicherek - dyrygent

Bia³o³êcka Orkiestra Romantica
Anna Barañska-Wróblewska - dyrektor Orkiestry

Fryderyk Stankiewicz
opracowanie kolêd na chór i orkiestrê

Chóry dzieciêce z Bia³o³êckich Szkó³

Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci
ul. Myœliborska 100

www.demeter.com.pl

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

Na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
oraz nadchodz¹cy Nowy Rok

¿yczymy Pañstwu
du¿o radoœci i dostatku
oraz spe³nienia marzeñ

w imieniu Lecznicy Demeter
Ewa i Zbigniew Cierpisz

Janusz Romanowski, przed-
stawiciel konsorcjum wykonaw-
ców: - Obecnie rozpoczêliœmy
przygotowywanie dokumenta-
cji projektowej. Za projekty sta-
cji odpowiada ILF Consulting
Engineers Sp. z o.o., a za tu-
nele Rocksoil S. p. A. Doku-
mentacja przygotowywana bê-
dzie etapami, które umo¿liwi¹
wczeœniejsze uzyskiwanie po-
zwoleñ na budowê na okreœlo-

Harmonogram budowy metra
Wstêpny harmonogram budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie

jest ju¿ gotowy. Prace przygotowawcze na stacjach rozpoczn¹ siê w kwietniu 2010 r.,
a ciê¿kie maszyny zostan¹ u¿yte na budowie pó³ roku póŸniej. W paŸdzierniku 2013 r.
zostanie zakoñczona budowa tej czêœci metra.

ne obiekty. Najszybciej po-
wstan¹ te, z których w pierw-
szej kolejnoœci ruszaæ bêdzie
budowa tuneli.

Prace budowlane roz-

poczn¹ siê jednoczeœnie na
wszystkich planowanych sta-

cjach. W harmonogramie

przewidujemy start tarcz dr¹-
¿¹cych tunele na pocz¹tku

2011 r. Do tego momentu
musimy mieæ gotowe wyko-

py stacyjne na obydwóch

koñcach tego odcinka, czyli
na Rondzie Daszyñskiego i

Dworcu Wileñskim.

Schemat przedstawia kie-

runek prac tarcz TBM, które
bêd¹ dr¹¿yæ tunele. Dwie z

nich zostan¹ zmontowane w

rejonie przysz³ej stacji Dwo-
rzec Wileñski. Pod¹¿aæ bêd¹

równolegle, a¿ do rejonu sta-

- Dlaczego Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia obchodzimy
25 grudnia? Czy znamy do-
k³adn¹ datê narodzin Jezu-
sa, czy ustalenie tej daty ma
charakter symboliczny?

- Tak naprawdê nie wiemy,

dlaczego dzieñ Bo¿ego Na-
rodzenia obchodzimy 25

grudnia. Poruszamy siê w

krêgu hipotez. Hipotez¹ naj-
bardziej rozpowszechnion¹

Wystawcy i doradcy, chwal¹c
organizacjê, rozlokowali swoje
stoiska w przestronnych kory-
tarzach Galerii na parterze  i
pierwszym piêtrze. W foyer na
parterze na profesjonalnie przy-
gotowanej estradzie mo¿na
by³o podziwiaæ wokalne i recy-

Bóg zamieszka³
poœród ludzi Wszystko dla zwierz¹t

- pierwsze targi na Pradze

tatorskie popisy dzieci i m³o-
dzie¿y przy œwiat³ej pomocy
organizatorów, prowadz¹cych
imprezê, a wszystko zwi¹zane
by³o z domowymi pupilami.

Osoby ma³o zwi¹zane
emocjonalnie z opiek¹ nad

5 grudnia w praskiej Galerii Rembieliñska odby³y pierwsze
na tak¹ skalê w Warszawie, targi ¿ywnoœci, ubiorów i urz¹-
dzeñ dla zwierz¹t oraz fachowych porad dla ich w³aœcicieli.

„...Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia-
³em wszystkiego ludu, gdy¿ dziœ narodzi³ siê wam Zbawiciel”
– tak anio³ mówi³ pasterzom, czuwaj¹cym noc¹ przy stadach
w okolicy Betlejem. Pe³en jasnoœci i wesela jest obraz
narodzin Jezusa w Ewangelii œw. £ukasza. Na pami¹tkê
tego, co wydarzy³o siê w betlejemskiej stajence ponad dwa
tysi¹ce lat temu obchodzimy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

Ale w³aœciwie dlaczego obchodzimy je w³aœnie 25 grud-
nia? O niejasnoœciach zwi¹zanych z dat¹ tych najradoœniej-
szych ze wszystkich œwi¹t o tym, dlaczego dajemy sobie pre-
zenty i o œwiêtym Miko³aju, biskupie z Azji Mniejszej, który
przemieni³ siê w brodatego dziadka w czerwonym stroju,
przybywaj¹cego z dalekiej pó³nocy rozmawiamy z ks. Paw³em
Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny Matki
Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej w Tarchominie.

Na pierwsze z nich, zorga-
nizowane w Akademii Leona
KoŸmiñskiego przysz³o nie-
wielu mieszkañców Pragi Pó-
³noc, czemu winna by³a chy-
ba przede wszystkim zbyt
s³aba informacja.

Projektant koncepcji,
Transprojekt Gdañski, przy-
gotowa³ ogólne za³o¿enia
rozwi¹zañ przysz³ego wêz³a

jako ³¹cznika z planowan¹
wschodni¹ czêœci¹ Obwodni-
cy Œródmiejskiej, budow¹ ul.
Tysi¹clecia i poszerzeniem
Œw. Wincentego.

Przygotowano dwa g³ówne
warianty rozwi¹zañ. W obu
maj¹ powstaæ dwujezdniowe
³¹cznice po dwa pasy ruchu,
zlikwidowany ma zostaæ le-
woskrêt z ul. Namys³owskiej
oraz ca³kowicie zamkniêta ul.
Szwedzka.

Wariant drugi zak³ada do-
danie ³¹cznicy na poziomie
+2 oraz wybudowanie ronda.
Jednak ze wzglêdu na kosz-
ty - ponad 400 milionów z³o-
tych - i du¿¹ terenoch³on-
noœæ, gro¿¹c¹ tak¿e zabyt-
kom, wariant ten jest ma³o
realny. Wariant pierwszy,
bardziej oszczêdny, opiera-

Koncepcja przebudowy
ronda „¯aba”

W minionym tygodniu odby³y siê dwa spotkania
informacyjne na temat planów budowy wêz³a ¯aba.
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Restauracja Mega Bait
ul. Modliñska 199 (wejœcie od ul. Produkcyjnej) tel. 22 744 50 33

e-mail: biuro@megabait.pl;  manager@megabait.pl;  www.megabait.pl

Restauracja Mega Bait - po³o¿ona w cieniu stuletnich dêbów

(w s¹siedztwie Ratusza Bia³o³êka)

zaprasza na Kuchniê Miêdzynarodow¹.

♦♦♦♦♦ Mi³a atmosfera,przytulne wnêtrze i profesjonalna obs³uga.

♦♦♦♦♦ Organizujemy przyjêcia okolicznoœciowe i spotkania firmowe.

♦♦♦♦♦ Od pn. do pt. w godz. 12.00-16.00 oferujemy zestawy lunchowe.

♦♦♦♦♦ Przyjmujemy zamówienia na wynos, dowozimy do klienta.

♦♦♦♦♦ Restauracja czynna od godz.12.00
   do ostatniego goœcia.

♦♦♦♦♦ W godz. 12.00-13.30 mo¿na u nas

   zjeœæ póŸne œniadanie.

♦♦♦♦♦ Piwo beczkowe Heineken.

♦♦♦♦♦ Du¿y wybór drinków alkoholowych

   i bezalkoholowych.

Zdrowych, spokojnych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz
wszystkiego najlepszego

w Nowym Roku 2010
¿ycz¹

Radni Województwa Mazowieckiego

Artur Buczyñski

Jaros³aw Jankowski

Tomasz Kucharski

Olga £yjak

dokoñczenie ze str. 1

Harmonogram
budowy metra
cji Œwiêtokrzyska, gdzie w
przysz³oœci bêdzie stacja
przesiadkowa pomiêdzy I a II
lini¹ metra. TBM 1, dr¹¿¹ca
tunel po³udniowy, zostanie
zdemontowana za stacj¹,
gdzie spotka siê z TBM 3.
Trzecia tarcza w pierwszej
kolejnoœci dr¹¿yæ bêdzie tu-
nel pó³nocny od Ronda Da-
szyñskiego do Œwiêtokrzy-
skiej, gdzie zostanie zdemon-
towana i przeniesiona na bu-
dowê po³udniowego tunelu,
znowu poczynaj¹c od Ronda
Daszyñskiego. Przed Œwiêto-
krzysk¹ ³ukiem dojdzie do tu-
nelu pierwszej linii metra,
tworz¹c w ten sposób ³¹cznik
niezbêdny do dojazdu poci¹-
gów metra od strony Kabat.

Centralny odcinek metra
po³¹czy dwa brzegi Wis³y i li-
czyæ bêdzie 6,1 km d³ugoœci.
Budowa obejmie siedem sta-
cji: Rondo Daszyñskiego,
Rondo ONZ, Œwiêtokrzyska,
Nowy Œwiat, Powiœle, Stadion
i Dworzec Wileñski. Umowa
na projekt i budowê centralne-
go odcinka II linii metra zosta-
³a podpisana z w³osko-turec-
ko-polskim konsorcjum Astal-
di, Gulermak i PBDiM Miñsk
Mazowiecki 28 paŸdziernika
2009 r. Od tego dnia bije licz-
nik czasu. Wykonawca zobo-
wi¹za³ siê do realizacji zada-
nia w ci¹gu 48 miesiêcy. W
pierwszych 300 dniach musz¹
zostaæ wykonane wszystkie
projekty budowlane, niezbêd-
ne do uzyskania decyzji o po-
zwoleniu na budowê.

O to, czym s¹ tarcze TBM,
spyta³em dr. in¿. Wojciecha
Grodeckiego z Wydzia³u In¿y-
nierii L¹dowej Politechniki
Warszawskiej: - Wœród tarcz
zmechanizowanych okreœla-
nych jako TBM (Tunnel Boring
Machine) rozró¿niane s¹, bio-
r¹c pod uwagê dostêp do
przodka, otwarte i zamkniête.
Tunele odcinka centralnego II
linii metra w Warszawie dr¹-

¿yæ bêd¹ tarcze zamkniête
wyrównanych ciœnieñ EPB
(Earth Pressure Balance).
G³owica skrawaj¹ca wyposa-
¿ona jest w no¿e. Obracaj¹c
siê jest ona jednoczeœnie
przesuwana do przodu za
pomoc¹ dŸwigników hydrau-
licznych. Œrednica tarcz za-
stosowanych w Warszawie
mieæ bêdzie ok. 6 m. Aby ob-
róciæ tak¹ g³owicê, konieczne
jest zastosowanie silników du-
¿ej mocy. Za g³owic¹ skrawa-
j¹c¹ znajduje siê komora ro-
bocza, oddzielona potê¿n¹
œciank¹ ciœnieniow¹ od wnê-
trza tunelu – st¹d nazwa tych
tarcz „zamkniêta”, gdy¿ cz³o-
wiek nie ma do nich dostêpu.
Przy obrocie g³owicy roz-
mieszczone na niej no¿e skra-
waj¹ grunt, który przedostaje
siê do komory roboczej po-
przez otwory w g³owicy. W tar-
czy EPB ca³¹ komorê robocz¹
wype³nia urobiony grunt. Do-
ciskany jest on do czo³owej
œciany gruntowej przez wspo-
mnian¹ œciankê ciœnieniow¹
za pomoc¹ dŸwigników hy-
draulicznych. Urobek z komo-
ry usuwany jest za pomoc¹
przenoœnika œlimakowego, a
nastêpnie wyprowadzany na
powierzchniê za pomoc¹
przenoœników taœmowych lub
transportu ko³owego.

Andrzej Rogiñski

Autor jest prezesem Spo³ecz-
nego Komitetu Budowy Metra

dokoñczenie ze str. 1

Koncepcja przebudowy ronda „¯aba”
j¹cy siê na przebiegu dróg
ju¿ istniej¹cych, to koszt oko-
³o 140 milionów. W obu wa-
riantach pod kilof ma pójœæ
a¿ 7 budynków po stronie
Targówka.

Na Pradze Pó³noc wybu-
rzenia prawdopodobnie nie
uniknie budynek przy Sta-
rzyñskiego 12, który ju¿ teraz
od jezdni dziel¹ zaledwie trzy
metry. Jego lokatorzy krytycz-
nie odnieœli siê do zapropo-
nowanych rozwi¹zañ, w tym
wariantu trzeciego, zak³ada-
j¹cego pozostawienie ich bu-
dynku, ale bez mo¿liwoœci ja-
kiegokolwiek zabezpieczenia
go przed ha³asem. Jako ¿e
realizacjê inwestycji przewi-
dziano dopiero po roku 2013,
obecny na spotkaniu wice-
burmistrz Pragi Pó³noc Jaro-
s³aw Sarna unika³ jasnych
deklaracji o mo¿liwoœci za-
pewnienia mieszkañ zastêp-
czych kilkunastu rodzinom z
tego budynku.

Rondo ¯aba ma szansê
zyskaæ na znaczeniu, bo-
wiem na biegn¹cej przy nim
linii kolejowej ma powstaæ
przystanek dla SKM. Okaza-

³o siê jednak, ¿e jego lokali-
zacja nie jest pewna, bowiem
istnieje spór z PKP-PLK, któ-
ry prace projektowe dla tego
odcinka ma zakoñczyæ dopie-
ro za kilka lat. Miasto tak¿e
siê zastanawia nad rezy-
gnacj¹ z tego przystanku na
rzecz nastêpnego, przy Ra-
dzymiñskiej, który bêdzie
skomunikowany z II lini¹ me-
tra. Nadal wiêc nie wiadomo,
czy powstanie tu tak potrzeb-
ny wêze³ przesiadkowy.

Chocia¿ przewidziano
utworzenie œcie¿ek rowero-
wych i zachowanie ich ci¹g³o-
œci, wydaje siê, ¿e w projek-
cie znów zadbano g³ównie o
kierowców, najmniej przejmu-
j¹c siê najs³abszymi u¿ytkow-
nikami ruchu, którym zafun-
dowano zbyt d³ugie dojœcia
do przystanków.

Pytano, dlaczego trasy,
która bêdzie mia³a du¿e ne-
gatywne oddzia³ywanie na
okoliczne tereny, nie zdecy-
dowano siê umieœciæ w wy-
kopie i dlaczego nie zostawio-
no rezerwy na tramwaj.

Projektanci uznali, ¿e wy-
kop by³by zbyt kosztowny, a
trudnoœci projektowe znacz-

nie wiêksze. Poza tym, nie
zlecono im takich analiz...

Tramwaju nie uwzglêdnio-
no, poniewa¿ nie zawiera go
przygotowany projekt ul. Ty-
si¹clecia. Zrobiono tak¿e
analizy, z których wynika, ¿e
tramwaj tam siê...nie op³aca.

Przypomnijmy, ¿e projekt
ten zosta³ bardzo Ÿle przyjê-
ty przez mieszkañców Pragi
i oprotestowany przez ponad
30 organizacji. Protesty
wzbudzi³a równie¿ koncepcja
przebudowy ulicy Œw. Win-
centego, która podzieli dziel-
nicê na pó³, staj¹c siê arteri¹
przelotow¹. Tam równie¿ nie
przewidziano tramwaju.

Takie myœlenie o mieœcie
wydaje siê wyj¹tkowo krótko-
wzroczne. Kiedyœ odgórnie i
autorytatywnie ustalono, ¿e li-
nii tramwajowej nie bêdzie siê
przed³u¿aæ od pêtli pod mo-
stem Grota na Tarchomin.
Wystarczy lepsza i tañsza

komunikacja autobusowa.
Efekty znamy wszyscy. Czy
tak bêdzie i tym razem? Zo-
baczymy. Zarz¹d Miejskich
Inwestycji Drogowych apelu-
je do mieszkañców o uwagi,
które mog¹ pomóc projektan-
tom w lepszym rozwi¹zaniu
tego wêz³a. Mo¿na je nadsy-
³aæ listownie lub droga elek-
troniczn¹, tak do biura projek-
towego, ZMID jak i do urzê-
du dzielnicy.                     Kr.

ul. Kondratowicza 23
CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 22 674 29 29

22 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 10.00-19.00

w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

Lekarze

�

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

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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zwierzêtami mog³y podziwiaæ
„wykwintn¹” karmê zwierzêc¹
od witaminizowanego kurcza-
ka po ³ososia w potrawce. Za-
dziwienie wrêcz budzi³y iloœci,
ró¿norodnoœæ i kolorystyka
ubiorów zwierzêcych, w roz-
miarach od maleñkiego yorka
do potê¿nego doga. Podobna
ró¿norodnoœæ gad¿etów zaba-
wowych, œrodków czystoœcio-
wych, no i oczywiœcie zesta-
wów sypialnianych (dawniej
zwanych budami) o dowolnych
rozmiarach, ³¹cznie z wisz¹-
cym ³o¿em typu hamak ze sta-
cjonarnym pomieszczeniem,
wygl¹daj¹cym na „pokój dzien-
ny”. Wed³ug relacji wystawców
i zwiedzaj¹cych najwiêkszym

zainteresowaniem cieszy³y siê
stoiska poradnictwa weteryna-
ryjnego (udzielaj¹cego porad

na podstawie wywiadu z w³a-
œcicielem zwierzêcia i metod¹
organoleptyczn¹ wymagaj¹c¹
ponadto porady specjalisty,
szczegó³owych badañ oraz
pomocy farmakologicznej) i
psychologiczno - treserskiego,
udzielaj¹cego porad w zakre-
sie wychowania i przeszkole-
nia pupila jako przyjaznego
psa. Zawiód³ nieco tytu³ impre-
zy „S³awni dla zwierz¹t”. Eks-
pozycja sk³adaj¹ca siê w wiêk-
szoœci z fotosów z autografa-
mi s³awnych darczyñców w ga-
blocie, nie dawa³a spodziewa-
nej po tytule satysfakcji. W su-
mie jednak impreza po¿ytecz-
na, któr¹ zgodnie z oczekiwa-
niami wystawców i zwiedzaj¹-
cych nale¿a³oby organizowaæ
cyklicznie. Niech Praga stwo-
rzy tak¹ tradycjê.

Krystyna So³tysiak

Wszystko dla zwierz¹t
- pierwsze targi na Pradze

Zmiany w sk³adach komi-

sji sta³ych rady to by³a jedy-
na, zaplanowana do przeg³o-

sowania uchwa³a. Powo³any

niedawno do sk³adu rady Ja-
cek Grucha³a vel Gruchalski,

znalaz³ siê w trzech komi-
sjach - oœwiaty, kultury i spor-

tu, polityki spo³ecznej i ochro-

ny zdrowia, statutowej i po-
rz¹dku publicznego. W dys-

kusji na temat bezpieczeñ-
stwa w dzielnicy g³os zabrali:

burmistrz Jacek Kaznowski,

Tadeusz Grzybowski – za-
stêpca dyrektora Biura Bez-

pieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego, m³. insp. Ma-

rian Nowak – komendant Ko-

misariatu Policji Warszawa
Bia³o³êka, insp. S³awomir

Sosnowski z Komendy Rejo-

nowej Policji Warszawa VI i

wielu spoœród radnych. W

dyskusji zwracano uwagê, ¿e
Bia³o³êka - jako jedna z dy-

namiczniej rozwijaj¹cych siê

dzielnic - nie ma adekwatnej
do potrzeb iloœci etatów poli-

cyjnych. Od czasu, gdy w
1999 roku utworzono zrefor-

mowany Komisariat Policji

Bia³o³êka, trzykrotnie wzros³a
populacja dzielnicy – z 30 tys.

do 82 tys. (zameldowanych)
mieszkañców. Jak wskazuj¹

policyjne szacunki, bez mel-

dunku mieszka w Bia³o³êce
od 15 do 20 tys. osób. Wci¹¿

powstaj¹ nowe osiedla
mieszkaniowe i iloœæ miesz-

kañców bêdzie dynamicznie

rosn¹æ. Planowane na 2010
rok otwarcie targowiska ze

stanowiskami dla 3 tys. kup-

ców spowoduje codzienne

LII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

przetaczanie siê przez Bia³o-

³êkê t³umów kupców i klien-
tów, co dodatkowo skompli-
kuje sytuacjê, jeœli chodzi o

bezpieczeñstwo w dzielnicy.
W tym kontekœcie zwiêksze-

nie iloœci etatów policyjnych
staje siê koniecznoœci¹, bo-
wiem ju¿ dziœ bia³o³êcki ko-

misariat policji nie do koñca
jest w stanie zapewniæ szyb-

kiej reakcji na zdarzenia, ude-
rzaj¹ce w bezpieczeñstwo
mieszkañców. Nowy rewir

dzielnicowych przy Marywil-
skiej 44 jest nowoczesny i

skomputeryzowany. Có¿ z
tego, skoro zbyt ma³a liczba
funkcjonariuszy sprawia, ¿e

nie ma mo¿liwoœci utworze-
nia ca³odobowego zespo³u

dy¿urnych. W Bia³o³êce na
jednego dzielnicowego przy-
pada ponad 5 tys. mieszkañ-

ców, w innych dzielnicach
oko³o 3 tys. mieszkañców.

Dysproporcja jest ewidentna,
a to powoduje, ¿e poczucie
bezpieczeñstwa spada, a

iloœæ wykroczeñ i przestêpstw
wzrasta. Wiêcej jest kradzie-

¿y, uszkodzeñ mienia, w³a-
mañ, bójek i pobiæ, za¿ywa-
nia narkotyków - dokonywa-

nych przez nieletnich. Ko-
niecznoœci¹ staje siê w tej

sytuacji stworzenie w Komi-
sariacie Policji Bia³o³êka ze-

spo³u do spraw nieletnich.

W wyniku dyskusji napisa-
no uchwa³ê w sprawie zwiêk-
szenia liczby etatów w Komi-
sariacie Policji Warszawa –
Bia³o³êka. W jej uzasadnieniu

mo¿na przeczytaæ: Specyfika
dzielnicy, jej rozleg³y obszar,
przewidywany ci¹g³y dyna-
miczny przyrost liczby miesz-
kañców, a w szczególnoœci

budowa Centrum Targowego
bêdzie generowa³a szybki

wzrost przestêpczoœci. Dlate-

go w trosce o nasze wspólne

dobro, jakim jest bezpieczeñ-
stwo obywateli, zwracamy siê

do: Rady m.st. Warszawy,

Prezydenta Warszawy oraz
Komendanta Sto³ecznego z

uchwa³¹ Rady Dzielnicy w
sprawie zwiêkszenia liczby

etatów w Komisariacie Policji

Warszawa Bia³o³êka.

Bia³o³êccy radni proponuj¹
zwiêkszenie faktycznych ob-

sad etatowych - dzielnicowych
Komisariatu Policji Warszawa

- Bia³o³êka do 28 policjantów,
funkcjonariuszy Referatu Pa-
trolowo-Interwencyjnego do

55, iloœci dy¿urnych do 10
funkcjonariuszy i utworzenie

etatowego zespo³u do spraw
nieletnich z obsad¹ etatow¹
minimum 7 funkcjonariuszy.

(egu)

Poprawiæ bezpieczeñstwo

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

VW     AUDI     SKODA     SEAT

Mechanika pojazdowa - serwis opon

Blacharstwo - Lakiernictwo

Sprzeda¿ czêœci

wszystkie marki

Stacja Kontroli Pojazdów

Warszawa, ul. Radzymiñska 82, tel. 670 17 07

Jakoœæ ASO, cena warsztatu niezale¿nego

5%
 ra

batu

na u
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gi!

www.e-carservice.pl

dokoñczenie ze str. 1
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Zdrowych, radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w nadchodz¹cym roku

w imieniu radnych Lewicy
oraz wszystkich cz³onków SLD Praga Pó³noc

¿yczy
wiceprzewodnicz¹cy SLD w Warszawie,

radny m.st. Warszawy

Sebastian Wierzbicki
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¿yczê rodzinom i osobom samotnym
wielu radosnych chwil i wszelkiej pomyœlnoœci

Witold Harasim
Przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju, Inwestycji

i Ochrony Œrodowiska Rady Dzielnicy Targówek

O celach i przebiegu akcji
opowiedzia³a nam Monika Ko-
morowska, koordynatorka se-
rii Gier Miasto Przysz³oœci –
MOJA WARSZAWA? „Przez
dwa dni zastanawialiœmy siê,
jak rozwijaæ potencja³ Parku
RzeŸby; czy mieszkañcy za-
akceptowali to, co w Parku
jest od pó³ roku, czyli instala-
cje artystyczne; która z nich
budzi najwiêksz¹ przychyl-
noœæ? Wypracowuj¹c pomy-
s³y na rozwijanie potencja³u
Parku staraliœmy siê przete-
stowaæ je w terenie; zbadaæ,
czy mieszkañcy byliby przy-
chylni i czy w³¹czyliby siê w
ich realizacjê? Nie da siê roz-

Œwiat³o na Park i na historiê
11 grudnia w Domu Kultury „Œwit” zakoñczy³y siê

2-dniowe warsztaty, poœwiêcone Parkowi RzeŸby na
Bródnie – jedna z Gier Miasto Przysz³oœci – MOJA
WARSZAWA?, organizowanych przez British Council
w ramach miêdzynarodowego Projektu Creative Cities

przy udziale partnerów lokalnych.

Jako pierwszy zabra³ g³os Jan
Mamaj, zg³aszaj¹c wniosek, by
na nastêpnej sesji przewodni-
cz¹cy komisji przedstawili spra-
wozdania z prac komisji (mo¿e
w styczniu 2010?). Kolejne inter-
pelacje dotyczy³y m.in. sprawy
op³at za parkingi spo³eczne, in-
wentaryzacji nowych nasadzeñ
drzew, palenia œmieci przy ul.
Bukowieckiej 6, z³ego stanu uli-
cy Wieczorowej po remoncie,
automatów do gry w budkach-
kioskach, procedury otrzymywa-
nia mieszkañ komunalnych,
uci¹¿liwoœci warsztatu przy ul.
Piotra Skargi 62, popadaj¹cego
w ruinê pa³acyku przy Tykociñ-
skiej 15. Jêdrzej Kunowski za-
chêca³, by radni sk³adali wnio-
ski na stosownych arkuszach.

Uzasadnienie pierwszej roz-
patrywanej uchwa³y, o zmianie
za³¹cznika dzielnicowego na rok
2009, przedstawi³ wiceburmistrz
Janusz Janik. Zaproponowano
zwiêkszenie o 121 000 z³ œrod-
ków finansowych, zaplanowa-
nych w bud¿ecie na rok 2009 w
Oœrodku Sportu i Rekreacji. W
zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ osi¹-
gniêcia wy¿szych ni¿ przewidy-
wano przychodów z najmu i
dzier¿awy sk³adników maj¹tko-
wych (o 8 000 z³) oraz us³ug (o
113 000 z³); jednoczeœnie – o
zwiêkszeniu planu wydatków o
68 000 z³ (zakupy inwestycyjne)
i œrodków obrotowych o 53 000
z³. Propozycje te pozytywnie za-
opiniowa³y 3 komisje: rozwoju,
inwestycji i ochrony œrodowiska,
sportu i rekreacji oraz bud¿etu i
finansów. Za uchwa³¹ g³osowa-
li wszyscy obecni na sali radni
– 16 osób.

Wymienione komisje pozy-
tywnie zaopiniowa³y równie¿
projekt nastêpnej uchwa³y, a
radni jednomyœlnie poparli
uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹
wykaz i plan finansowy wydat-
ków inwestycyjnych, które nie
wygasaj¹ z up³ywem 2009 roku.
S¹ to: budowa ul. Nowo-Troc-
kiej – prace przygotowawcze
(wydatki niewygasaj¹ce 306
575 z³); budowa ul. Codziennej
– etap I (449 978 z³); budowa
ul. Remontowej (95 492 z³); bu-
dowa wejœcia do Urzêdu Dziel-
nicy (180 000 z³); modernizacja
budynku mieszkalnego przy ul.
Œw. Wincentego 87 (1 564 586
z³); modernizacja p³ywalni kry-
tej przy ul. £abiszyñskiej 20
(468 364 z³); wykonanie przy-
³¹czy wodoci¹gowych – hydro-
fornia przy ul. Wêgrowskiej 2
(190 000 z³); wykonanie przy-
³¹czy wodoci¹gowych – hydro-
fornia przy ul. Smoleñskiej 79B
(140 000 z³). Przewidywany ter-
min realizacji tych wydatków to
30 czerwca 2010.

Trzecia, jednomyœlnie (16
g³osami) podjêta uchwa³a za-
wiera Regulamin Komisji
Mieszkaniowej – zasady i tryb
jej dzia³ania.

Pytania i w¹tpliwoœci wzbu-
dzi³ projekt uchwa³y w sprawie
planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej na rok 2010, przewiduj¹cy

kontrolê wydatkowania pieniê-
dzy otrzymywanych z bud¿etu
Dzielnicy Targówek przez ZOZ
Targówek w latach 2008 –
2009. Radni pytali, czy komisja
rewizyjna zajmowa³a siê kon-
trol¹ wydatkowania kwoty 1
634 000 z³, powsta³ej ze œrod-
ków przeznaczonych na dodat-
ki mieszkaniowe w 2008 roku?
Dlaczego komisja ma siê zaj-
mowaæ kontrol¹ wydatkowania
pieniêdzy przez ZOZ Targówek
w latach 2008 – 2009, skoro
ZOZ nie jest jednostk¹ dzielni-
cy, lecz miasta, a œrodki na
utrzymanie ¿³obków tylko
„przechodz¹” przez bud¿et
dzielnicy? Przewodnicz¹cy ko-
misji rewizyjnej Bartosz Szaj-
kowski wyjaœni³, ¿e œrodkami
na dodatki mieszkaniowe komi-
sja zajmie siê w ci¹gu najbli¿-
szych dwóch tygodni, a spraw-
dzenie zgodnego z przezna-
czeniem wydatkowania 4 mln
z³ zwi¹zane jest z tematem
³¹czenia ZOZ-ów Targówek i
Bródno i informacj¹, i¿ po wy-
³¹czaniu ¿³obków ze struktury
ZOZ Targówek – ten mo¿e nie
mieæ zdolnoœci finansowej do
dalszego funkcjonowania.

Wyjaœnienia da³y impuls do
nastêpnych pytañ. Czy tema-
tem zajmowa³a siê wczeœniej
komisja merytoryczna? Czy
cz³onkowie komisji rewizyjnej
przechodzili szkolenie na temat
kontroli? Czy jest koniecznoœæ
takiego szkolenia? Czy komisja
powinna i czy mo¿e korzystaæ
z pomocy ekspertów? Mimo
ró¿nicy zdañ w tych kwestiach,
uchwa³ê o umieszczeniu w pla-
nie kontroli komisji rewizyjnej na
rok 2010, wydatkowania pieniê-
dzy, otrzymywanych z bud¿etu
dzielnicy Targówek przez ZOZ
Targówek w latach 2008 – 2009
– popar³o 10 radnych, 1 by³
przeciw, 4 wstrzyma³o siê od
g³osu.                                      K.

Do³¹cz do PZU – lidera na polskim rynku ubezpieczeñ

W zwi¹zku z wprowadzeniem nowej strategii
sprzeda¿y szukamy osób na stanowisko:

Agenta Ubezpieczeniowego
Oferujemy m.in. nowy system wynagradzania,

program bezp³atnych szkoleñ.

Dowiedz siê wiêcej na temat stanowiska na stronie www.pzu.pl/agent

Przeœlij CV i list motywacyjny wraz z klauzul¹ o przetwarzaniu danych

osobowych na adres: mstachniuk@pzu.pl

XLV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Przed koñcem
roku

Kilkanaœcie interpelacji, cztery uchwa³y i wiele pytañ,
dotycz¹cych komisji rewizyjnej – wype³ni³y XLV sesjê
Rady Dzielnicy Targówek 30 listopada. Obrady prowadzi³
wiceprzewodnicz¹cy rady Jêdrzej Kunowski.

wijaæ miasta w sposób zrów-
nowa¿ony, sprzyjaj¹cy miesz-
kañcom – bez ich udzia³u. Te
warsztaty s³u¿¹ temu, by prze-
³amywaæ stereotyp, ¿e miasto
nale¿y tylko do urzêdników, ¿e
tylko oni mog¹ decydowaæ.
Prawo do miasta maj¹ wszy-
scy. Wœród naszych uczestni-
ków byli uczniowie, socjologo-
wie, animatorzy kultury, zwi¹-
zani z Domem Kultury „Œwit”,
stra¿nicy miejscy, przedstawi-
ciele Urzêdu Targówka, m³o-
dzi architekci – ludzie, których
chcieliœmy po³¹czyæ przy two-
rzeniu wizji dla Parku, by ta
wizja uwzglêdnia³a interesy
wszystkich.”

W piêciu zespo³ach, prezen-
tuj¹cych pomys³y dla Parku
RzeŸby, wziêli udzia³ ludzie z
ró¿nych œrodowisk, zwi¹zani z
lokaln¹ spo³ecznoœci¹, zapro-
ponowani przez dyrektora DK
„Œwit” Jacka Bia³ka i Wydzia³
Kultury Urzêdu Dzielnicy Tar-
gówek: osoby, znane z ró¿-
nych inicjatyw, studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku,
uczniowie, pracownicy urzêdu,
cz³onek Stra¿y Miejskiej.

O wyborze najlepszego
projektu zadecydowa³o g³o-

sowanie, w którym wziêli
udzia³ uczestnicy (nie mogli
g³osowaæ na swój projekt), or-
ganizatorzy i goœcie. Zwyciê-
¿y³ projekt „Œwiat³o na Park i
na historiê”, przewiduj¹cy ilu-
minacjê œwietln¹ Parku oraz
upamiêtnienie wybitnych po-
staci, zwi¹zanych z Targów-
kiem w przesz³oœci i obecnie.

„To nowoczesnoœæ, której
nie ma w Warszawie i w Pol-
sce. Nasz pomys³ tworzy
mocny artystyczny wizerunek
Parku RzeŸby, eksponuj¹cy
obiekty, które warto odwie-
dziæ; wp³ywa pozytywnie na

W sobotê, 19 grudnia, od godziny 12 na warszawiaków
czeka niespodzianka – Urz¹d m.st. Warszawy rozda bez-
p³atnie 2 tysi¹ce choinek na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

Œwierki srebrzyste w doniczkach wraz z „instrukcj¹ obs³ugi”
zostan¹ rozdane po dwóch stronach Wis³y:
- Sinfonia Varsovia, dawny Instytut Weterynarii (Grochowska 272)
- dziedziniec Ratusza (pl. Bankowy 3/5)

Leœnicy z Lasów Pañstwowych rozdadz¹ instrukcje postê-
powania z drzewkami. Udziel¹ te¿ porad i naucz¹ nas, jak
postêpowaæ z drzewkami, aby przetrwa³y okres œwi¹teczny
w domu.

Osoby, które nie znajd¹ miejsca na posadzenie choinki po
œwiêtach, mog¹ oddaæ je do przezimowania. 9 stycznia (pierw-
sza sobota po œwiêcie Trzech Króli), od godziny 10.00 do
16.00, na dziedziñcu Ratusza (pl. Bankowy 3/5), zostanie
przeprowadzona zbiórka takich drzewek. Chêtnych zaprosi-
my do wspólnego sadzenia na wiosnê pod doœwiadczonym
okiem leœników.

Projekt jest realizowany przez Urz¹d m.st. Warszawy w
ramach kampanii „Œwiêto drzewa” prowadzonej przez Klub
Gaja. Partnerem akcji s¹ Lasy Pañstwowe.

Bezp³atne choinki

podœwiadomoœæ, a tak¿e pod-
nosi stan bezpieczeñstwa
obiektu i otoczenia” mówi Ce-
cylia Rotter ze zwyciêskiego
zespo³u, w sk³ad którego
wchodzili tak¿e: Robert Boja-
ra, Joanna Mikulska, Ma³go-
rzata Misiuna.

Pozosta³e grupy zapropo-
nowa³y: „Park RzeŸby - pro-
jekt spo³eczny”, „¯yj zdrowo w
Parku RzeŸby na sportowo”,
„Nasz Park - Nasz Dom”,
„Cafe w Parku”.

O mo¿liwoœci realizacji po-
mys³u oœwietlenia Parku
RzeŸby zapytamy burmistrza
Grzegorza Zawistowskiego i
wiceburmistrza Krzysztofa
Buglê, pod których patrona-
tem odbywa³a siê Gra.       K.

Dom Kultury Zacisze wspólnie z Chórem „Zacisze”
oraz Zespo³em Wokalno-Estradowym „Zaciszañska
Nuta” pragnie zaprosiæ Pañstwa do udzia³u w:

- IX Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora
w dniach 30-31 (sobota-niedziela) stycznia 2010 r.

- III Konkursie Piosenki i Pieœni SOLO Senior 6 lutego
(sobota) 2010 r.

Celem obu konkursów jest integracja i pobudzenie ak-
tywnoœci œrodowiska Seniorów, promocja oraz wspieranie
ruchu amatorskiego, a tak¿e próba wy³onienia nowych
talentów artystycznych. Do udzia³u zapraszamy chóry, ka-
barety i zespo³y Seniora, a tak¿e indywidualnych artystów.

Regulaminy konkursów oraz karty zg³oszeñ s¹ dostêpne
na naszej stronie www.zacisze.waw.pl. Zak³adka konkursy.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e preferowan¹ form¹ dostar-
czenia kart zg³oszeñ jest droga elektroniczna.

Dom Kultury Zacisze ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa
www.zacisze.waw.pl

Sprostowanie
Program artystyczny uro-
czystoœci Ko³a Sybiraków
Warszawa Praga Pó³noc
przygotowali uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 84.
Autork¹  scenariusza i wier-
szy by³a pani Izabela Pyœk,
której dziêkujemy za zwró-
cenie uwagi na nieœcis³oœci
w tekœcie „Sybiracy na Za-
ciszu”, zamieszczonym w
NGP nr 22 z 2 grudnia.

Komunikat ZTM

W zwi¹zku z wybudowaniem nowych przystanków w ulicy
Codziennej przy Czerwiñskiej od 19 grudnia uruchomione
zostan¹ dwa dodatkowe przystanki, obowi¹zuj¹ce dla linii
512 jako warunkowe: CZERWIÑSKA 01; CZERWIÑSKA 02.

W zwi¹zku z budow¹ uk³adu przesy³owego do OŒ „Czajka” od
14 grudnia do odwo³ania funkcjonowanie przystanku PODRÓ¯-
NICZA 01 uleg³o czasowemu zawieszeniu. W zastêpstwie za-
wieszonego uruchomiony zosta³ zastêpczy przystanek PODRÓ¯-
NICZA 51 zlokalizowany 85 metrów przed przystankiem 01.

W zwi¹zku z zakoñczeniem prac od 14 grudnia przywróco-
ne jest funkcjonowanie przystanków GRYFITÓW 01 i 02 wraz
z kasacj¹ przystanków zastêpczych GRYFITÓW 51 i 52.
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Przystanek Sejm na Pradze

Biuro Poselskie pose³ Alicji D¹browskiej - Platforma Obywatelska

ul. Targowa 81 tel. (22) 670 05 20, e-mail: biuro@alicjadabrowska.pl

W poniedzia³ki w godzinach od 15.00 do 19.00 pe³ni dy¿ur poselski

pani pose³ Alicja D¹browska.

Przyjmuje w sprawach wa¿nych dla pra¿an i nie tylko.

Umów siê na spotkanie.

Radni Rady Dzielnicy Praga Pó³noc z Platformy Obywatelskiej

przyjmuj¹ w Biurze Poselskim w poniedzia³ki i wtorki.

Jeœli potrzebujesz porady prawnika lub psychologa, dzwoñ do Biura.

                                                                               Zapraszamy

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku
mam przyjemnoœæ z³o¿yæ w imieniu

Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc i w³asnym

najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Alicja D¹browska
pose³ na Sejm RP

Zaczê³o siê od zwracania
uwagi personelowi firmy – nie
poskutkowa³o. Kolejne proœ-
by o zminimalizowanie ha³a-
su spotyka³y siê z lekcewa-
¿eniem personelu i niecenzu-
ralnymi epitetami. Nie odnio-
s³y skutku rozmowy z szefo-
stwem firmy. A oto jak wygl¹-
da lista uci¹¿liwoœci - praca
maszyn wysokociœnienio-
wych, praca maszyn na sprê-
¿one powietrze, ha³as wywo-
³ywany dokrêcaniem kó³ i
uderzeniami m³otków pod-
czas prac monterskich, pisk
opon podczas podstawiania
samochodów na stanowiska
monterskie, nieznoœny ha³as
wywo³ywany regulacjami sil-
ników samochodowych, emi-
sja spalin z regulowanych
samochodów, ha³as wywo³y-
wany regulacj¹ autoalarmów
i ich samoczynnym w³¹cza-
niem siê – czêsto noc¹, ha-
³as wywo³ywany wy³adun-
kiem samochodów z lawet –
czêsto w œrodku nocy, prze-
nikliwy dŸwiêk samoczynnie
w³¹czaj¹cego siê – najczê-
œciej w nocy – alarmu, w któ-
ry wyposa¿ony jest budynek
firmy, g³oœne krzyki persone-
lu i niecenzuralne s³ownictwo
tego¿. Mieszkaniec wielokrot-
nie informowa³ bia³o³êcki ko-
misariat policji o powy¿szych
uci¹¿liwoœciach – bez skutku,
wiêc wystosowa³ do tego¿
pismo - W wyniku bezpraw-
nych dzia³añ pracowników tej
firmy (Chiniewicz Bosch -
przyp. red.) nasz mir domo-
wy, spokój, cisza nocna, do-
bre obyczaje s¹ codziennie

zak³ócane. ̄ ¹damy, aby pra-
ce w tej firmie odbywa³y siê
przy zamkniêtych drzwiach,
tak jak odbywaj¹ siê w zimie.

Nadmieniamy, i¿ policja z
Bia³o³êki by³a ju¿ informowa-
na o wieloletnim zak³ócaniu
naszego spokoju i miru do-
mowego przez tê firmê, ale
nie poczyni³a ¿adnych kro-
ków ku zaprzestaniu tego
zak³ócania. Dlatego zwraca-
my siê ponownie o zaprzesta-
nie  naruszeñ  i zaprowadze-
nie ³adu.

Policja – nie mog¹c nic
zrobiæ – skierowa³a sprawê
do s¹du. S¹d Rejonowy dla
Warszawy Pragi odmówi³
wszczêcia postêpowania,
powo³uj¹c siê na fakt, i¿ fir-
ma nie mo¿e pope³niæ czy-
nu. Odpowiedzialnoœæ za
wykroczenie mo¿e ponosiæ
jedynie cz³owiek i czyn mo¿e
siê odnosiæ jedynie do jego
zachowañ, nie zaœ do zacho-
wañ firmy jako ca³oœci.
Mieszkaniec z³o¿y³ za¿ale-
nie na decyzjê s¹du.

- Zaskar¿onemu powy¿ej
postanowieniu zarzucam ra-
¿¹ce naruszenie przepisów
postêpowania, tj. - art. 59 § 1
kpw, poprzez jego niezasto-
sowanie, bowiem skoro Pre-
zes S¹du dostrzeg³, ¿e wnio-

sek o ukaranie posiada braki
formalne w postaci b³êdnego
zidentyfikowania osoby obwi-
nionej, winien zwróciæ policji
ów wniosek w celu jego uzu-
pe³nienia i ustalenia krêgu
osób podejrzanych. - art. 5 §
pkt. 2 kpw, poprzez jego b³êd-
ne zastosowanie. Wnoszê o
zmianê zaskar¿onego posta-
nowienia w ca³oœci i zwrot
wniosku o ukaranie do poli-
cji, w celu jego uzupe³nienia,
(zidentyfikowania sprawcy
lub sprawców wykroczenia).
W uzasadnieniu mieszkaniec
napisa³ m.in. - Nie muszê
znaæ siê na czynnoœciach
œledczych, od tego s¹ orga-
ny œcigania. Z³o¿y³em zawia-
domienie o pope³nieniu wy-
kroczenia, bowiem nie mogê
normalnie ¿yæ przez mojego
s¹siada, który zak³óca mój
spokój i mojej rodziny. Poli-
cja prowadz¹c czynnoœci wy-
jaœniaj¹ce winna ustaliæ oso-
bê obwinionego, to, ¿e zro-
biono to zdaniem Prezesa
(s¹du – przyp. red.) wadliwie
i Ÿle, nie znaczy wcale, ¿e
wykroczenia nie pope³niono.
(...) Zarzuca siê mnie, wadli-
we ustalenie sprawcy. Mnie
nie obchodzi, kto zak³óca mój
spokój, chcê aby zosta³ z³a-
pany, ukarany i tego wiêcej
nie robi³. Skoro s¹siadujê z
przedsiêbiorc¹, którego dzia-
³alnoœæ zak³óca mój spokój,
to policja winna ustaliæ czy
robi to on, jego brat, ciotka,
ksi¹dz, który go odwiedza lub
któryœ z jego pracowników.
(...) Udzielono mi wyk³adu na
temat form prawnych spó³ek
prawa handlowego, piêknie
wyjaœniono, czym jest firma.
Tylko co to mnie obchodzi jak
dalej s¹siad robi to co robi³, a
jego pracownicy œmiej¹ mi siê
w twarz. Jeœli nie wiadomo,
kto pope³ni³ wykroczenie, to
nale¿y osobê tê ustaliæ, a nie
odmawiaæ wszczêcia postê-
powania.

Mieszkaniec ma nadziejê,
¿e policja skieruje do s¹du
poprawiony wniosek, ustala-
j¹c konkretnego sprawcê lub
sprawców ha³asu. Do sprawy
bêdziemy powracaæ.

(egu)

„Boschowanie”
na Zab³ockiej

To jest prawdziwe piek³o. Ha³as przez okr¹g³¹ dobê.
Pisk opon, dŸwiêki w³¹czaj¹cych siê w dzieñ i w nocy
autoalarmów, w³¹czaj¹cy siê samoczynnie alarm w bu-
dynku. Tak sytuacjê w firmie „Chiniewicz Bosch” przy
Zab³ockiej 13, która s¹siaduje z jego posesj¹, opisuje
mieszkaniec. Jako dowód prezentuje film obrazuj¹cy
uci¹¿liwoœci, których doœwiadczaj¹ on i jego rodzina.
Rzeczywiœcie, sytuacja nie do pozazdroszczenia.

Z t¹ reklam¹ 5% rabatu na ca³y asortyment!

www.sztucce.sklep.pl

Stowarzyszenie realizuje
swój program w trzech war-
szawskich Zespo³ach Psy-
chologiczno – Terapeutycz-
nych - przy Wileñskiej 45,
przy Œwiatowida 63b i na
Z¹bkowskiej 39. Programem
objête s¹ rodziny, dzieci, m³o-
dzie¿ i osoby doros³e. Pracu-
j¹cy w placówkach specjali-
œci pomagaj¹ w tworzeniu
wiêzi rodzinnych i ucz¹ pra-
wid³owego funkcjonowania
spo³ecznego, propaguj¹ war-
toœci prorodzinne, pomagaj¹
podopiecznym w sposób sys-
temowy i kompleksowy. Spo-
œród wielu zadañ placówek
najwa¿niejsze jest udzielanie
pomocy spo³ecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej,

wyrównywanie szans tych
rodzin i osób, przeciwdzia³a-
nie uzale¿nieniom i patolo-
giom spo³ecznym, ochrona i
promocja zdrowia - w tym
zdrowia psychicznego, pro-
wadzenie dzia³añ na rzecz
integracji i reintegracji zawo-
dowej i spo³ecznej osób za-
gro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym, dzia³ania edu-
kacyjne (choæby upowszech-
nianie kultury), oœwiatowe i
wychowawcze, rekreacyjne i
sportowe, dzia³ania na rzecz
osób niepe³nosprawnych,
promocja zatrudnienia i akty-
wizacji zawodowej osób bez
pracy lub zagro¿onych jej
utrat¹. Program realizuje ze-
spó³ psychologów, pedago-
gów, doradców rodzinnych,

Likwidacja œwietlicy?
socjoterapeutów i pracowni-
ków socjalnych. By³oby ze
szkod¹ dla wszystkich, gdy-
by taki potencja³ zosta³ za-
przepaszczony. Zapytany o
ewentualn¹ likwidacjê œwietli-
cy przy Œwiatowida, wicebur-
mistrz Andrzej Opolski skie-
rowa³ nas do Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych i Zdrowia bia³o-
³êckiego Urzêdu Dzielnicy,
gdzie us³yszeliœmy, ¿e Sto-
warzyszenie dla Rodzin przy-
st¹pi³o do konkursu na reali-
zacjê projektu, wygra³o ów
konkurs i przez kolejne trzy
lata bêdzie bez przeszkód re-
alizowaæ program m.in. w Ze-
spole Psychologiczno – Tera-
peutycznym przy Œwiatowida.
Lada dzieñ dokument potwier-
dzaj¹cy dotacjê zostanie pod-
pisany przez prezydenta War-
szawy. Nie ma wiêc powodów
do niepokoju.

(egu)

Zaniepokojony czytelnik zwróci³ siê do nas z proœb¹ o
wyjaœnienie sprawy planowanego zamkniêcia œwietlicy
przy Œwiatowida, prowadzonej nieodp³atnie przez Stowa-
rzyszenie dla Rodzin.

Rozpocz¹³ siê drugi etap budowy Oczyszczalni Œcieków
Czajka, najwiêkszej inwestycji ekologicznej w Polsce.

O szczegó³ach inwestycji pisaliœmy kilka tygodni temu. Drugi
etap wykonania uk³adu przesy³owego do oczyszczalni to bu-
dowa kolektorów kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnej - sani-
tarnej i deszczowej, wodoci¹gowej, elektroenergetycznej i te-
lekomunikacyjnej. Na tym etapie powstanie równie¿ tunelo-
wy syfon pod Wis³¹.

Inwestycja stawia kolejne wymagania - przebudowê funk-
cjonuj¹cej sieci trakcyjnej, oœwietlenia ulic, sieci gazowej i
infrastruktury drogowej. Ten etap obejmuje równie¿ powsta-
nie nowych budynków - krat, komory wejœciowej syfonu, ko-
mory wyjœciowej z komor¹ rozprê¿n¹ syfonu, pompowni œcie-
ków, stacji transformatorowej i budynku pomocniczego z urz¹-
dzeniami budowlanymi.                                                 (egu)

Czajka wesz³a w drugi etap budowy
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jest przeciwstawienie obcho-
dzonemu w tym dniu w staro-
¿ytnym Rzymie pogañskiemu
œwiêtu narodzin s³oñca chrze-
œcijañskiej uroczystoœci naro-
dzin Boga-cz³owieka. Na tê
okolicznoœæ obrano datê sym-
boliczn¹ przesilenia zimowego,
kiedy noc ustêpuje dniowi, œwia-
t³oœæ zwyciê¿a nad ciemnoœci¹.

Pogañskie œwiêto Natale So-
lis Invicti – Narodzenia S³oñca
Niezwyciê¿onego, bardzo po-
pularne w Rzymie, zast¹piono
w IV wieku chrzeœcijañskimi
obchodami Bo¿ego Narodze-
nia. Koœció³ w tym dniu ustano-
wi³ œwiêto prawdziwego œwiat³a,
s³oñca sprawiedliwoœci dla ca-
³ego œwiata.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e w roku
325 odby³ siê w Nicei pierw-
szy sobór chrzeœcijañstwa i
okreœli³ relacje miêdzy Jezu-
sem a jego Ojcem, czego efek-
tem jest sformu³owanie, jakie
wypowiadamy w modlitwie
„Wierzê w Boga”, ¿e Jezus jest
wspó³istotny Ojcu. Zast¹pienie
pogañskiego œwiêta œwiêtem
narodzin Jezusa, zrównanego
z Bogiem – Ojcem by³o do-
brym komentarzem postano-
wieñ soboru. W tym sensie
Bo¿e Narodzenie uwa¿a siê za
œwiêto nicejskiego dogmatu.

- Jakie s¹ inne hipotezy
ustalenia daty Œwi¹t Bo¿e-
go Narodzenia?

- Wspó³czeœnie przypuszcza
siê, ¿e dzieñ obchodów Bo¿e-
go Narodzenia jest œciœle zwi¹-
zany z ¿ydowskim œwiêtem
Chanuki - Œwiêtem Œwiat³a, ob-
chodzonym 25 grudnia, a upa-
miêtniaj¹cym zwyciêstwo Ma-
chabeuszów nad armi¹ sy-
ryjsk¹ w 166 r. p n e. Dok³ad-
nie tego dnia Juda Machabe-
usz, przywódca powstania
przeciw w³adzy Seleucydów w
Judei, po pokonaniu armii sy-
ryjskiej pod Emaus zaj¹³ Jero-
zolimê i usun¹³ ze œwi¹tyni je-
rozolimskiej o³tarz Zeusa, przy-
wracaj¹c w niej kult Jehowy. 25
grudnia by³ wiêc dniem oczysz-
czenia œwi¹tyni, odnowienia
zdeptanej chwa³y Boga i refor-
my kultu.

Podobnie narodziny Jezusa
s¹ prawdziw¹ reform¹ kultu. To,
czego Juda Machabeusz móg³
dokonaæ tylko w pewnym stop-
niu, Chrystus urzeczywistni³ w
pe³ni przez swoje narodziny.
Usun¹³ ze œwiata obrazy bo¿-

ków, zbudowa³ œwi¹tyniê swe-
go cia³a, odnowi³ chwa³ê bo¿¹.

Jest i trzecia hipoteza, opar-
ta na obliczeniach. Mianowicie
chrzeœcijanie uwa¿ali, ¿e poczê-
cie Jezusa, czyli zwiastowanie
Maryi dokona³o siê 25 marca, a
zatem jego narodziny powinny
przypadaæ na 25 grudnia. Czyli
data narodzin by³aby oparta na
zestawieniu podstawowych wy-
darzeñ ¿ycia i œmierci, tak cha-
rakterystycznych dla doskona-
³ych ludzi. ¯ycie Chrystusa zo-
sta³o ujête w ramy dwóch œwi¹t
paschalnych. Chrystus nie tylko
umar³ w dzieñ Paschy 25 mar-
ca, ale tak¿e jego ¿ycie rozpo-
czê³o siê 25 marca.

W myœl tej teorii mo¿emy
ustaliæ szereg dat ³¹cz¹cych
narodziny Chrystusa z narodzi-
nami i œmierci¹ Jana Chrzcicie-
la. Poczêcie Jana Chrzciciela
nast¹pi³o w jesiennym przesile-
niu, narodzenie zaœ w letnim.
Wed³ug Ewangelii £ukasza po-
czêcie Jezusa dokona³o siê w 6
miesiêcy po fakcie poczêcia
Jana, czyli w przesileniu wio-
sennym, 25 marca. W konse-
kwencji narodzenie Jezusa „mu-
sia³o” przypadaæ 25 grudnia.

Do tych hipotez dochodzi
jeszcze teoria, która utrzymuje,
¿e Ÿróde³ Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia nie nale¿y szukaæ w hi-
storycznych faktach czy wprost
w religii pogañskiej, lecz w re-
fleksji teologicznej nad s³owa-
mi prologu Ewangelii Œw. Jana,
który oœwiadcza, ¿e s³owo sta-
³o siê cia³em, ¿e s³owo, które
by³o na pocz¹tku u Boga przy-
chodzi na ziemiê jako œwiat³o.

Pierwotnym œwiêtem zwi¹za-
nym z tajemnic¹ wcielenia by³o
œwiêto Chrztu Pañskiego, czyli
nie od samego pocz¹tku obcho-
dzono dzieñ 25 grudnia. Œwiêto
Chrztu Pañskiego bowiem spra-
wowano na Wschodzie 6 stycz-
nia, w dniu, w którym nastêpo-
wa³o przesilenie na Wschodzie.
Z chrztem po³¹czono w IV w.
œwiêtowanie Narodzenia. W
nocy z 5 na 6 stycznia œwiêto-
wano Narodzenie, 6 stycznia
natomiast Chrzest. W³aœnie to
mia³o byæ pocz¹tkiem œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, które zo-
staje przyjête przez Rzym w wy-
niku teologicznych dyskusji w la-
tach 325-354 i ustanowione na
dzieñ 25 grudnia. W ustaleniu tej
daty nie odgrywa³y roli oblicze-
nia, czy te¿ próby okreœlenia
rzeczywistego dnia narodzin

Pana Jezusa, lecz refleksja do-
gmatyczna.

Tak wiêc dok³adnej daty na-
rodzin Jezusa, a co za tym idzie
i genezy ustalenia daty Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, nie znamy.
Ka¿da z przedstawionych wy¿ej
hipotez jest prawdopodobna i
ma swoje racje. Szczególnie hi-
poteza wi¹¿¹ca Bo¿e Narodze-
nie ze œwiêtem Chanuki jest
bardzo ciekawa. Ale s¹ to
wszystko tylko hipotezy. Ustale-
nie daty 25 grudnia jako dnia, w
którym Bóg zamieszka³ poœród
ludzi, ma charakter symboliczny.

- Czy to znaczy, ¿e te
wszystkie wydarzenia, któ-
re nast¹pi³y póŸniej, a wiêc
ucieczka Œwiêtej Rodziny
do Egiptu w obawie przed
Herodem, czy rzeŸ niewini¹-
tek nie s¹ autentyczne?

- Znaj¹c Heroda, który by³
nie tylko wielkim królem, ale i
krwawym, mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e niebezpieczeñstwo
dla Œwiêtej Rodziny by³o real-
ne. Mamy podstawy przypusz-
czaæ, ¿e to, o czym pisze
ewangelista, a wiêc wymordo-
wanie dzieci, by³o faktem hi-
storycznym. Nie mamy, co
prawda, potwierdzenia tego w
Ÿród³ach. Ewangelista, Œw.
Mateusz nie mówi o tym bez-
poœrednio, ¿e dzieci zosta³y
wymordowane. Mówi tylko, ¿e
Herod wyda³ rozkaz, aby po-
zabijaæ wszystkie dzieci w Be-
tlejem i jego okolicy „od dwóch
lat i m³odsze”. Wiadomo, ¿e
pod koniec ¿ycia Herod dopu-
œci³ siê wielu mordów, poszu-
kuj¹c rzeczywistych lub do-
mniemanych spisków, mog¹-
cych pozbawiæ go w³adzy,
m.in. zamordowa³ swojego
pierworodnego syna Antypa-
tra. Z uwagi na to mo¿na siê
domyœlaæ, ¿e potworny rozkaz
zosta³ wykonany.

Przyjmuj¹c, ¿e rzeŸ niewini¹-
tek jest faktem, mo¿na za³o¿yæ,
¿e liczba wymordowanych
dzieci p³ci mêskiej, urodzonych
w Betlejem mog³a siê wahaæ od
8 do 20 i ¿e wypadki te mia³y
miejsce przed 4. rokiem przed
Chrystusem, czyli wtedy, kiedy
Herod by³ jeszcze zdrowy i
przebywa³ w Jerozolimie. We-
d³ug nowej rachuby Herod
zmar³ trzy lata przed pocz¹t-
kiem naszej ery. Œwiêta Rodzi-
na wróci³a z Egiptu dopiero po
jego œmierci.

- Trzej Królowie, czy te¿
Mêdrcy, którzy przybyli ze
wschodu, przynieœli bogate
dary: z³oto, kadzid³o i mirrê.
Czy to dlatego w okresie
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ob-
darowujemy siê prezentami?

- Nie, zwyczaj dawania pre-
zentów nie pochodzi od
Trzech Mêdrców, chocia¿ np.
w Hiszpanii nie ma zwyczaju
obdarowywania siê prezenta-
mi na Bo¿e Narodzenie, a do-
piero na Trzech Króli.

Jeœli siê dobrze zastanowimy
nad tym, czym jest Bo¿e Naro-
dzenie, to dostrze¿emy, ¿e jest
ono œwiêtem dawania, bo Jezus
przyszed³ do ludzi jako dar. On
jest najlepszym prezentem, jaki
otrzymujemy. Ta idea dawania
prezentów w przeddzieñ Bo¿e-
go Narodzenia w³aœnie tutaj ma
swoje najg³êbsze uzasadnienie
i jest czymœ dobrym.

Czêsto narzekamy, ¿e isto-
tê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
ograniczamy do dawania pre-
zentów, zatracaj¹c ich religij-
ny wymiar. Ale, je¿eli przyjmie-

my, ¿e w centrum Bo¿ego Na-
rodzenia jest dar w osobie
Pana Jezusa, to nasze dary
bêd¹ w jakimœ stopniu nawi¹-
zaniem do tego daru. Dawa-
nie jest czymœ bardzo cen-
nym, pragniemy przecie¿ ofia-
rowaæ komuœ coœ z siebie.

- Zwyczaj obdarowywania
dzieci i wrêczania sobie pre-
zentów kojarzy siê ze œw. Mi-
ko³ajem. Kim by³ ten cz³owiek?

- Niewiele wiemy o Miko³a-
ju. Jest postaci¹ bardzo popu-
larn¹ na Wschodzie. Urodzi³
siê ok. 270 roku, a zmar³ ok.
350. Prawdopodobnie pocho-
dzi³ z bardzo bogatej rodziny,
zosta³ wybrany biskupem
Myry, biednej diecezji w Azji
Mniejszej. Swoj¹ diecezj¹ za-
rz¹dza³ z wielk¹ trosk¹ i wiar¹.
Tam zas³yn¹³ sw¹ œwiêtoœci¹
i cudami. To s¹ praktycznie
wszystkie sprawdzalne dane
historyczne. Reszta informa-
cji na jego temat jest po-
chodn¹ legend. Te legendy
mówi¹, ¿e by³ bardzo hojny.

Pierwsza legenda opowiada
o obywatelu Patary, który utra-
ci³ maj¹tek i nie móg³ zapewniæ
posagu swoim trzem córkom.
Grozi³o im zejœcie na z³¹ drogê
– ojciec chcia³ z nich zrobiæ la-
dacznice. S³ysz¹c o tym, Miko-
³aj wzi¹³ mieszek ze z³otem i
wrzuci³ przez okno do domu
tego cz³owieka. Najstarsza cór-
ka wysz³a dziêki temu za m¹¿.
Podobnie uczyni³ wobec dwóch
pozosta³ych dziewcz¹t, st¹d
czêsto przedstawiano go na
obrazach z trzema mieszkami.

B³êdna interpretacja tego wi-
zerunku spowodowa³a funkcjo-
nowanie drugiej historii, o tym,
¿e Miko³aj wskrzesi³ trzech
ch³opców, zamordowanych i
zakonserwowanych w beczce
przez w³aœciciela gospody.

Œwiêty Miko³aj pomaga³ te¿
¿eglarzom. Ukazywany jest
jako m³ody mê¿czyzna w stroju
biskupim, wrzucaj¹cy trzy z³o-

Bóg zamieszka³ poœród ludzi

te kule do domu trzech dziew-
cz¹t lub wskrzeszaj¹cy trzech
ch³opców z beczki z marynat¹.

- Sk¹d zatem wyobra¿enie
brodatego dziadka, ubrane-
go w czerwony strój?

- Trudno powiedzieæ. Mo¿e
taki wizerunek przystaje bar-
dziej do naszych wyobra¿eñ -
ktoœ, kto rozdaje prezenty powi-
nien byæ starszy i dobroduszny.
Pocz¹tkowo œw. Miko³aj przyby-
wa³ z Po³udnia. W Amsterdamie
Sinterklaas przyp³ywa³ ¿aglow-
cem z dalekich, ciep³ych mórz,
a wór z prezentami niós³ czar-
noskóry s³uga, zwany Pietem.
Cz³owiek z ciep³ych krajów nie
bardzo pasowa³ do zaœnie¿one-
go, zimowego pejza¿u, tote¿
gdy w XIX w. powsta³ poemat,
w którym œw. Miko³aj przybywa
z bieguna pó³nocnego saniami
zaprzê¿onymi w renifery, ten wi-

zerunek bardzo szybko siê
przyj¹³ i rozpowszechni³.

Obecny wizerunek œw. Mi-
ko³aja, ubranego w czerwony
p³aszcz i czapkê opracowa³ w
1930 r. na zlecenie koncernu
Coca-Cola amerykañski gra-
fik Fred Mizen. Reklama po-
mog³a utrwaliæ w powszechnej
œwiadomoœci taki kostium
œwiêtego. Miko³aj, jak i zwy-
czaje zwi¹zane ze Œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia, sta³y siê
uniwersalne, trac¹c w du¿ej
mierze swój religijny sens. Nie
mo¿na jednak zapominaæ, ¿e
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to
œwiêta nadziei. Oto Bóg naro-
dzi³ siê dla nas, zamieszka³
wœród ludzi, nie zostawi³ nas
samych, da³ nam swoj¹ mi-
³oœæ. Warto siê nad tym zasta-
nowiæ w ten œwi¹teczny czas.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Ucieczka do Egiptu, Francisco de Zurbaran (1598-1664)

Adoracja Dzieci¹tka, kwatera poliptyku z Wroc³awia,
nieokreslony malarz wroc³awski, ok. 1500 r.

„W Betlejem judzkim narodzi³ siê Zbawiciel”
- tê nowinê og³osili œwiatu najpierw Anio³owie,
potem Pasterze (por. £k 2,10 ns), a od tamtej

chwili, przez ponad dwa tysi¹ce lat stara siê j¹ g³osiæ
cz³owiek cz³owiekowi: wiar¹, s³owem, mi³oœci¹ z jak¹ ku
innym wychodzi, œwiadectwem ¿ycia z Bogiem dla bliŸnich.

Zród³o Mi³oœci Boga ku cz³owiekowi - jedynej prawdziwej
Mi³oœci - bije z Betlejemskiej Groty; jej œwiat³o jaœnieje znad
Stajenki i pragnie opromieniæ ka¿de ludzkie serce. Mi³oœæ
Boga têskni za cz³owiekiem, ale te¿ potrzebuje tu i teraz
naszych dobrych czynów i s³ów, oczu, d³oni, czasu poœwiêconego
bliŸnim - by jej cichy g³os zosta³ us³yszany.

W roku duszpasterskim 2009/2010 Koœció³ zachêca
nas: „B¹dŸcie œwiadkami mi³oœci”.

Wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” z racji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 2010 ¿yczê, by
stawali siê prawdziwymi œwiadkami Mi³oœci. By spe³nia³y
siê s³owa modlitwy, zanoszonej w poranek Bo¿ego Narodzenia:

„Przenikniêci nowym blaskiem Wcielonego S³owa
prosimy niech w naszych czynach odbija siê œwiat³o,
które przez wiarê jaœnieje w naszych duszach.”

Z pasterskim b³ogos³awieñstwem
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W tym roku, ju¿ po raz 13.
Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej, dziêki wsparciu sie-
ci sklepów spo¿ywczych Bie-
dronka, zorganizowa³ dla swo-
ich podopiecznych imprezê
Miko³ajkow¹, w której wziê³o
udzia³ 1500 dzieci. Miko³aj
odwiedzi³ na pocz¹tku dzieci
w parafii Najczystszego Ser-
ca Maryi przy pl. Szembeka na
Grochowie, a ju¿ nastêpnego
dnia pojawi³ siê przy ul. Kawê-
czyñskiej na Starej Pradze.

– Z ka¿dym rokiem jest nas
coraz wiêcej, dlatego nastêp-
nym razem musimy poszu-

kaæ jakiegoœ wiêkszego miej-
sca – mówi³ podczas miko³aj-
kowego spotkania brat Da-
riusz. Wiêcej dzieci to, na
pewno wiêksza zabawa, jed-

Na Pradze widziano Miko³aja!

Celem projektu by³o zachê-
cenie do aktywnoœci spo³ecz-
nej i zawodowej rodzin korzy-
staj¹cych z systemu pomocy
spo³ecznej, takich rodzin, w
których pojawiaj¹ siê proble-
my – biernoœæ zawodowa,
problemy wychowawcze,
uzale¿nienia. Uczestnicy pro-
jektu poznawali sposoby roz-
wi¹zywania konfliktów, radze-
nia sobie z przemoc¹ i
agresj¹, wzmacniania wiêzi
rodzinnych, nabywania kom-
petencji wychowawczych, za-
wodowych i spo³ecznych.

W projekcie uczestniczy³o
15 rodzin, które uprzednio zo-
bowi¹zane by³y do podpisa-
nia tzw. kontraktu socjalnego.
Rodzinom zaoferowano kur-
sy zawodowe, wsparcie psy-
chologiczne indywidualne i
grupowe, warsztaty komuni-
kacji interpersonalnej, warsz-
taty skutecznego rodzica, tre-
ning asertywnoœci i wsparcie
asystenta rodzinnego. Dzie-
ci uczestników projektu sko-
rzysta³y z pomocy w nauce,
z kursów jêzykowych, zajêæ
sportowych i edukacyjnych
czy wakacyjnych wyjazdów.
Projekt realizowany w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Kapita³ Ludzki - „Rozwój i
upowszechnianie aktywnej
integracji przez oœrodki po-
mocy spo³ecznej”, wymaga³
przeprowadzenia analizy po-
trzeb klientów bia³o³êckiego
OPS, uzgodnienia prioryte-
tów i zasad doboru uczestni-
ków. Na podstawie wywiadu
i wype³nianych przez klientów
ankiet, pracownicy socjalni

wytypowali oko³o 20 osób
kwalifikuj¹cych siê do projek-
tu. Wœród uczestników naj-
wiêcej osób mieœci³o siê w
przedziale wiekowym od 24
do 37 lat. Ostatecznie w pro-
jekcie wziê³o udzia³ 15 osób,
a raczej nale¿a³oby powie-
dzieæ – 15 rodzin, bowiem w
projekcie uczestniczy³y dzie-
ci beneficjantów. Jeœli chodzi
o statystyki, to uczestnicy pro-
jektu mieli stosunkowo wyso-
kie wykszta³cenie - ponad-
gimnazjalne, pomaturalne i
wy¿sze. W projekcie zdecy-
dowanie dominowa³y kobie-
ty. Wiele z nich pozostaje w
zwi¹zkach nieformalnych.
Partnerzy  s¹ osobami pracu-
j¹cymi lub pracuj¹cymi do-
rywczo. Kobietom czêsto bra-
kuje determinacji do poszuki-
wania pracy, nierzadko te¿
maj¹ ma³e dzieci, wymagaj¹-
ce zapewnienia opieki, co
stanowi dodatkowy problem
w podjêciu pracy. Kobiety
uczestnicz¹ce w projekcie s¹
mocno uzale¿nione material-
nie od swoich partnerów i od
pomocy spo³ecznej. Pracow-
nicy OPS, prowadz¹cy pro-
jekt, zak³adaj¹, ¿e po jego za-
koñczeniu 60% uczestników
podniesie poziom kompeten-
cji wychowawczych, 60% na-
uczy siê skutecznie rozwi¹zy-
waæ konflikty w rodzinie i le-
piej siê komunikowaæ z jej
cz³onkami, 50% poprawi wiê-
zi emocjonalne w rodzinie,
30% zmieni postawê biern¹
na aktywn¹, 70% zwiêkszy
motywacje i wiarê w swoje
si³y.                              (egu)

Przeciw
wykluczeniu

„Reintegracja spo³eczna i zawodowa osób zagro¿o-
nych wykluczeniem spo³ecznym” to kolejny projekt
systemowy wdra¿any przez bia³o³êcki Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej od kwietnia tego roku.

Tym razem konferencja po-
œwiêcona by³a – niemal w ca-
³oœci - problemowi karania
dziecka klapsem. Przez media
i instytucje wspomagaj¹ce wy-
chowanie przetoczy³a siê w tym
roku dyskusja na temat ca³ko-
witego zakazu stosowania kar
cielesnych wobec dzieci, w
zwi¹zku z przewidywan¹ nowe-
lizacj¹ ustawy o przeciwdzia³a-
niu przemocy w rodzinie. Na
otwarcie konferencji g³os za-
brali burmistrz Jacek Kaznow-
ski, dyrektor Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka
i naczelnik Wydzia³u ds. Prze-
ciwdzia³ania Przemocy Biura
Polityki Spo³ecznej Urzêdu
m.st. Warszawy. Wyk³ad inau-
guracyjny wprowadzaj¹cy w te-
matykê konsekwencji karania
dziecka klapsem wyg³osi³a Mi-
ros³awa K¹tna, wspó³za³o¿y-
cielka Komitetu Ochrony Praw
Dziecka, cz³onek zarz¹du Fun-

dacji Dzieci Niczyje. Kontrower-
sje wokó³ ca³kowitego zakazu
stosowania kar cielesnych wo-
bec dzieci, w œwietle noweliza-
cji ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie to temat
wyk³adu Olgi Kudanowskiej,
prawnika Fundacji Dzieci Ni-
czyje. Katarzyna Michalska z
Pañstwowej Agencji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholo-
wych,  przedstawi³a w swoim
wyk³adzie za³o¿enia kampanii
„Dzieciñstwo bez Przemocy”.

Do udzia³u w konferencji za-
proszono osoby, które zajmuj¹
siê w Bia³o³êce problemem
przemocy - nauczycieli, peda-
gogów, psychologów, funkcjo-
nariuszy Policji i Stra¿y Miej-
skiej, lekarzy, pielêgniarki i po-
³o¿ne œrodowiskowe, a tak¿e
pracowników socjalnych i
przedstawicieli organizacji po-
zarz¹dowych. Zaproszeni
mieli niepowtarzaln¹ okazjê

Wychowanie bez klapsa
uczestniczenia w warsztatach
zawieraj¹cych elementy szko-
lenia dla profesjonalistów,
przygotowuj¹ce do przepro-
wadzenia spotkania edukacyj-
nego dla rodziców pod has³em
- „Bez klapsa – jak z mi³oœci¹
i szacunkiem wyznaczaæ
dziecku granice”. Warsztaty
poprowadzili pracownicy Fun-

7 grudnia, w sali konferencyjnej bia³o³êckiego ratusza
odby³a siê IV konferencja dotycz¹ca przeciwdzia³ania prze-
mocy, zorganizowana przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Bia³o³êka. Konferencja odby³a siê w ramach spotkañ „Part-
nerstwo w praktyce – przeciwko milczeniu czterech œcian”.

dacji Dzieci Niczyje. Stanowi¹
one fragment kampanii „Dzie-
ciñstwo bez przemocy”, do
której przyst¹pi³ m.in. bia³o³êc-
ki Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej, pe³ni¹c w kampanii za-
szczytn¹ funkcjê ambasadora
idei godnego wychowywania
dzieci bez przemocy, w tym
tak¿e bez klapsów.            (egu)

nak smuci te¿ fakt, ¿e coraz
wiêcej dzieciaków musi ko-
rzystaæ z pomocy sióstr i bra-
ci Caritas. – Wiêcej dzieci, to

niestety wiêcej pracy i po-
œwiêcenia, jednak ka¿dy
dzieciêcy uœmiech z na-
wi¹zk¹ wynagradza nam ten
wysi³ek – mówili organizato-
rzy spotkania – Dodatkowo,
pomaga nam te¿ œwiado-
moœæ, ¿e co roku mo¿emy li-
czyæ na naszych partnerów.

Miko³ajki na Pradze uœwiet-
ni³ wystêp szkolnego kó³ka
„Szósteczka” z Miñska Mazo-
wieckiego. Zespó³ opowie-
dzia³ na scenie bajkê o kró-
lewnie Œnie¿ce, marz¹cej o
wygodnym ¿yciu i piêknym
królewiczu. Niestety, okaza-
³o siê, ¿e nic tak ³atwo nie

przychodzi. – Jak w prawdzi-
wym ¿yciu – powiedzia³a jed-
na z matek.

Zaraz po wystêpie aula
rozbrzmia³a kolêd¹, a ju¿ po
chwili na scenie pojawi³ siê
œw. Miko³aj. – A gdzie s¹ re-

nifery? – spyta³a 9-letnia Ma-
³gosia. – Na dachu, Mikiemu
zabrak³o drobnych na parko-

metr – uœmiechn¹³ siê jej ró-
wieœnik, Krzyœ.

Praski œwiêty Miko³aj nie
przypomina³ postaci w czerwo-
nym stroju, któr¹ znamy cho-
cia¿by z reklam czy bilbordów.
– Prawdziwy œwiêty by³ bisku-

pem, który ratowa³ ludzi od nie-
szczêœæ – t³umaczy³ brat Da-
riusz – W niczym nie ustêpowa³

swojemu bajkowemu koledze,
przynosi³ radoœæ i uœmiech.

Kolejne spotkanie ju¿ za rok.
Jak deklaruj¹ przedstawiciele
sieci Biedronka, g³ównego
sponsora Miko³aja Caritas, bez
wzglêdu na liczbê dzieci, pre-
zentów na pewno nie zabraknie!

- Miko³aj przyjedzie, Miko³aj bêdzie… - zanuci³a nieœmia-
³o siostra Ma³gosia z warszawskiego Caritas. - Miko³aj z
paczkami do nas przybêdzie! – odpowiedzia³o jej ponad
tysi¹c dzieciaków zgromadzonych w auli Wy¿szej Szko-
³y Menad¿erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. - Magiczna at-

mosfera œwi¹t, jak co roku, ma swój pocz¹tek na Pradze

– mówi Anna Król, mama 9-letniej Zosi.
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ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji, o wydanej decyzji na wniosek o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Nr 86/CP/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. na wniosek
MAZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ODDZIA£  ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA, z sie-
dzib¹ przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie ustalaj¹-
cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu dla inwestycji celu publicznego polegaj¹ce na bu-
dowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach rozgrani-
czaj¹cych siêgacza pieszo-jezdnego w³¹czonego do ul.
Smugowej, na dzia³kach ew. nr 16/6 i 19/9 z obr 4-05-21
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Nr 87/CP/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. na wniosek
MAZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ODDZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA, z sie-
dzib¹ przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie ustalaj¹-
cej warunki i szczegó³owe zasady zagospodarowania
terenu dla inwestycji celu publicznego polegaj¹ce na bu-
dowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w liniach rozgrani-
czaj¹cych siêgacza pieszo-jezdnego, ul. Smugowej i Tra-
sy Mosty Pó³nocnego, na dzia³kach ew. nr 19/9 i 21/1 z
obrêbu 4-05-21 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
Nr 93/CP/2009 z dnia 10.12.2009 r. na wniosek firmy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o. o. z siedzib¹
w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, z³o¿onego w dniu
06.10.2009 r. ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwesty-
cji polegaj¹cej na budowie teletechnicznej kanalizacji kablo-
wej przeznaczonej do zapewnienia ³¹cznoœci publicznej na
dzia³kach nr ew. 1/3, 115, 90/1, 91 w obrêbie 4-07-03, na
dzia³ce nr ew. 54/3 z obrêbu 4-07-06 oraz na dzia³kach nr
ew. 15, 16, 79 i 27 z obrêbu 4-07-05 w ul. Bia³o³êckiej i Szla-
checkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 94/CP/2009 z dnia 11.12.2009 r. na wniosek firmy
POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o. o. z siedzib¹
w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, z³o¿onego w dniu
16.10.2009 r. ustalaj¹c¹ warunki i szczegó³owe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwe-
stycji polegaj¹cej na budowie teletechnicznej kanalizacji
kablowej przeznaczonej do zapewnienia ³¹cznoœci pu-
blicznej na dzia³kach nr ew. 38/4 w obrêbie 4-07-13, oraz
na dzia³kach 10, 28 z obrêbu 4-07-12 w ul. Bia³o³êckiej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 95/CP/2009 z dnia 14.12.2009 r. na wniosek firmy MA-
ZOWIECKIEJ SPÓ£KI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. OD-
DZIA£ ZAK£AD GAZOWNICZY WARSZAWA, z sie-
dzib¹ w Warszawie Al. Jerozolimskie 179, z³o¿onego w
dniu 07.10.2009 r. ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe
zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci gazowej dys-
trybucyjnej œredniego ciœnienia w ul. Poœredniej rejon
ul. Zbyszka z Bogdañca na dzia³ce nr ew. 35/9 w obrêbie
4-07-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Nr 96/CP/2009 z dnia 14.12.2009 r. na wniosek firmy
TOMBUD ustalaj¹cej warunki i szczegó³owe zasady za-
gospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego
polegaj¹ce na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia w
liniach rozgraniczaj¹cych siêgacza pieszo-jezdnego w³¹-
czonego do ul. Perkusyjnej, na dzia³ce ew. nr 12/35 z
obr. 4-05-16 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednic-
twem Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w terminie 14 dni od
daty dorêczenia niniejszego zawiadomienia, je¿eli maj¹
zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich interesów w przy-
padku realizacji inwestycji. Dokumenty nale¿y sk³adaæ w
Wydziale Obs³ugi Mieszkañców na parterze w poniedzia-
³ki od 8:00 do 18:00 oraz wtorki-pi¹tki od 8:00 do 16:00.
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z tre-
œci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197, pokój
307 i 308 na III piêtrze, w poniedzia³ek w godz. 8.00 do 16.00
oraz w czwartek w godz. 13:00 do 16:00. Informacje mo¿na uzy-
skaæ równie¿ pod numerem telefonu 022 51-03-225 i 51-03-198.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-
konane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-
szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprze-
ciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie plano-
wanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr
92/CP/2009 z dnia 04.12.2009 r. o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na bu-
dowie przewodu wodoci¹gowego φφφφφ     100mm L = 226
w drodze dojazdowej w³¹czonej do ulicy Olesin na
dzia³kach ew. nr 56/7, 71 w obrêbie 4-16-03 wraz z
w³¹czeniem do wodoci¹gu w ul. Olesin na czêœci dzia³ek
ew. nr 54/9, 40, 36/1 w obrêbie 4-16-03, na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 Ustawy z dnia
14.06.1960 r. - Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn.
zmianami) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. nr 80, poz 717 z póŸn. zmianami)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania

¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek Jerzego Smoczyñskiego z dnia 24.07.2008 r., w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegaj¹cej na budowie ulicy bez nazwy

na dzia³kach nr ew. 42/10, 42/11, 42/12, 43/12, 43/13,
43/14 obrêbie 4-16-04, po³o¿onych na terenie Dzielnicy
Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Strony postêpowania mog¹ zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i wnioski do
Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197 w godzinach przyjêæ interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10.00 -16.00 oraz w czwartki w
godz. 13.00-16.00. W w/w godzinach mo¿na uzyskaæ
równie¿ informacje telefoniczne, pod numerem telefonu
(022) 51-03-199, fax: (+22) 51-02-210.

Informacje

W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za strony
postêpowania uznano:
- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których zlokalizowano
inwestycjê celu publicznego (powiadomionych na piœmie
zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o
Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póŸn. zmianami)
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, na strome internetowej:
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE

O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu
decyzji nr 739/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. dla
ANPHARM Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A. na
rozbudowê i przebudowê istniej¹cego budynku produkcyjne-
go, przy ulicy Annopol 6B, na terenie dzia³ek oznaczonych
w ewidencji gruntów nr 71/2, 71/11 - czêœæ, w obrêbie
nr 4-07-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, w Warszawie.

Z dniem 1 maja 2004 roku
zniesiono obowi¹zek podpisy-
wania faktur VAT przez osobê
uprawion¹ do wystawienia fak-
tury oraz osobê uprawnion¹ do
jej odbioru. Zniesienie niniejsze-
go wymogu jest wynikiem do-
stosowania polskich regulacji
podatkowych do VI Dyrektywy
Unii Europejskiej. Zasadniczym
celem tego dostosowania ma
byæ uproszczenie prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Po-
jawiaj¹ siê jednak w¹tpliwoœci,
czy taki niepodpisany doku-
ment, mo¿e zostaæ zakwalifiko-
wany, jako prawid³owo wysta-
wiony dowód ksiêgowy?

Rezygnacja z wymogu pod-
pisywania faktur by³a oczywi-
œcie krokiem w dobrym kierun-
ku, gdy¿ niew¹tpliwie u³atwia
to prowadzenie rozliczeñ z VAT
i pozwala unikn¹æ licznych nie-
przyjemnoœci zwi¹zanych z
brakiem podpisu na fakturze.
Musimy jednak zwróciæ uwa-
gê równie¿ na negatywne skut-
ki braku obowi¹zku podpisy-
wania faktur.

Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e
œwiadcz¹c us³ugê lub dokonu-
j¹c dostawy towaru, lub wysta-
wiacie Pañstwo fakturê i zap³a-
ciliœcie nale¿ny VAT, a pomimo

tego nie otrzymujecie p³atnoœci
za fakturê (lub otrzymujecie j¹
w ni¿szej wysokoœci). Co zro-
biæ w takiej sytuacji? Zap³aco-
ny VAT, mo¿na, rzecz jasna,
próbowaæ odzyskaæ. Ale co z
nale¿noœci¹ g³ówn¹? Niestety,
mo¿e siê okazaæ, ¿e aby odzy-
skaæ nale¿n¹ zap³atê bêdziecie
Pañstwo zmuszeni pofatygo-
waæ siê do s¹du. W tym przy-
padku, najkorzystniejsz¹ proce-
dur¹ postêpowania cywilnego,
w ramach której, mo¿na docho-
dziæ zaleg³ych nale¿noœci - jest
postêpowanie nakazowe. Z po-
stêpowaniem tym wi¹¿¹ siê
najni¿sze op³aty s¹dowe, a wy-
rok zapada wzglêdnie szybko.
Aby jednak sprawa mog³a tra-
fiæ do rozpoznania w tym trybie,
trzeba wraz z pozwem przed-
stawiæ przynajmniej jeden ze
wskazanych w art. 485 Kodek-
su postêpowania cywilnego, do-
wodów. Wœród tych dokumen-
tów wymieniony jest m.in. zaak-
ceptowany przez d³u¿nika ra-
chunek lub dowód dorêczenia
mu faktury lub rachunku. Nato-
miast akceptacjê i dowód dorê-
czenia uzyskaæ mo¿na w³aœnie
poprzez uzyskanie podpisu na
tych dokumentach przez na-
bywcê. Wobec powy¿szego,

chocia¿ przepisy nie nak³adaj¹
obowi¹zku podpisywania faktur
VAT, to jednak brak podpisu
mo¿e spowodowaæ, ¿e docho-
dzenie nale¿noœci wynikaj¹cej
z takiej faktury bêdzie wymaga-
³o zaanga¿owania du¿o wiêk-
szych nak³adów i œrodków. Wi¹-
¿e siê to tak¿e z du¿o wiêkszym
ryzykiem przegrania sporu.

Podstawa prawna: Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Finansów z
dnia 28 listopada 2008 r. w spra-
wie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego
zwrotu podatku, zasad wysta-

wiania faktur, sposobu ich prze-
chowywania oraz listy towarów
i us³ug, do których nie maj¹ za-
stosowania zwolnienia od po-
datku od towarów i us³ug (Dz.U.
Nr 212, poz. 1337), Kodeks po-
stêpowania cywilnego(Dz. U. z
dnia 1 grudnia 1964 r.).

Anna Kiczor

prawnik

Kancelaria Prawna „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0500 020 048

0515 134 071

Prawnik radzi

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia strony postêpowania,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek:
Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie, z³o¿ony w dniu 12 listopada 2009r., w spra-
wie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego po-
legaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia do
0,4 MPa, na dzia³kach, nr ew.: 21/13, 14/15, 82/3, 82/2,
224, 82/4, 14/16, 22/4, 22/1, 21/14, 21/12, 22/4, 23/1,
23/2 w obrêbie 4-01-18, dz. nr ew.: 225, 1/4, 2/5, 4/18, 8/2,
4/20, 4/7, 5/3, 58/4, 58/3, 9/25, 9/26, 10/19, 8/3, 45/12,
48/2, 53/2, w obrêbie 4-01-22, dz. nr ew.: 18, 10/1, 11/1,
12/4, 13/4, 14/1, 15/4, 16/2, 17/4, 9/1, 26/1, 19/2, 20/5 w
obrêbie 4-01-23 w ulicy Nowodworskiej i Odkrytej, w
Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ
swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni (licz¹c od dnia
dokonania zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budow-
nictwa 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.

Brak obowi¹zku podpisywania faktur VAT
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Ch³odnym okiem

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Lewa strona medalu

POzytywnie

Rada wielu

Prosto z mostu

Jak siêgam pamiêci¹, od lat,
gdy w kalendarzu zbli¿a siê
data 13 grudnia, przez media
przetacza siê dyskusja zwi¹za-
na z wprowadzeniem stanu
wojennego. W tym roku mija
28. jego rocznica. Co roku w
tê noc przed domem Genera-
³a Jaruzelskiego spotkaj¹ siê
jego zwolennicy i przeciwnicy.
Co roku pojawiaj¹ siê wspo-
mnienia z tamtych dni. Co roku
wiele osób zadaje sobie pyta-
nie, czy by³o to nieuchronne,
czy nie? Co roku publikowane
s¹ coraz to nowsze dokumen-
ty maj¹ce œwiadczyæ.... .

W tym roku jest to tzw. no-
tatka Anoszkina, adiutanta na-
czelnego dowódcy wojsk Uk³a-
du Warszawskiego Kulikowa.
„Zeszyt roboczy” genera³a
Anoszkina, z którego pochodzi
notatka, zosta³ wydany jesz-
cze we wrzeœniu br. w Instytu-
cie Studiów Politycznych PAN.
Wtedy pies z kulaw¹ nog¹ nie
zwróci³ na niego uwagi. Dziœ
sta³ siê sensacj¹, która nicze-
go nie dowodzi, a ma za za-
danie pokazanie Genera³a
jako zwolennika rosyjskiej in-
terwencji w Polsce. Tezê tak¹
od lat lansuj¹ jego przeciwni-
cy, za nic maj¹c dokumenty i
wypowiedzi nie tylko Genera-
³a, ¿e ide¹ przewodni¹ stanu
wojennego by³o unikniêcie ze-
wnêtrznej interwencji. Dosko-
nale pamiêtam tamte dni - roz-
gor¹czkowanie, dyskusje po
domach i na Uniwersytecie.
Wejd¹? Nie wejd¹? (Wojska
Uk³adu Warszawskiego).
Wprowadzi? Nie wprowadzi?
(Genera³ stan wojenny). Bê-
dzie? Nie bêdzie? (Powszech-
ny strajk generalny szykowany
przez Solidarnoœæ). Panowa³o
powszechne przekonanie, ¿e w
grudniu COŒ siê wydarzy.

Dziœ na wiele pytañ znamy
odpowiedzi, na wiele jeszcze
nie. Stan wojenny zmieni³
¿ycie wielu ludzi. Wyzwoli³ ol-
brzymie emocje. Elitom ów-
czesnej w³adzy pozwoli³ na jej
utrzymanie jeszcze przez pra-
wie dekadê. Spolaryzowa³
spo³eczeñstwo. Pod jego
p³aszczykiem czêsto za³atwia-
no prywatne porachunki. Byæ
mo¿e, ocali³ ¿ycie dziesi¹tkom

ludzi, choæ przyniós³ wiele
ofiar. Da zapewne zajêcie po-
koleniom socjologów i history-
ków. Pytania, oceny i w¹tpliwo-
œci mo¿na mno¿yæ. Genera³
Jaruzelski nie móg³ w ówcze-
snej rzeczywistoœci podj¹æ do-
brej decyzji, ka¿dy mo¿liwy
wariant wi¹za³ siê z ryzykiem.
Wybra³ zapewne ten, który w
jego mniemaniu by³ najbar-
dziej obliczalny. Dziœ jego wro-
gowie nie szczêdz¹ mu epite-
tów. Ma tak ka¿dy, kto zapisa³
siê w historii. Na Pi³sudskim
jego wrogowie z endecji nie zo-
stawiali suchej nitki, zarzuca-
j¹c mu m.in. szpiegostwo,
opluwani byli Witos i Sikorski.
Prymas Glemp, choæ w innym
kontekœcie, broni¹c swoich ra-
cji, mówi³ kiedyœ o ujadaj¹cych
kundelkach - coœ w tym jest.

PS.Tak naprawdê do napi-
sania tego felietonu zmusi³
mnie wywiad, który z Genera-
³em Jaruzelskim przeprowa-
dzili dziennikarze programu
TERAZ MY Sekielski i Moro-
zowski. Buta, nieznajomoœæ
realiów, czêsto arogancja wo-
bec starszego b¹dŸ co b¹dŸ
cz³owieka. To nie by³ rzetelny
warsztat dziennikarski. Przez
chwilê wyobrazi³em sobie ten
sam sposób komunikacji obu
panów z Marsza³kiem Pi³sud-
skim. Zapewne us³yszeliby na-
tychmiast „Wam, panowie,
kury szczaæ prowadzaæ.....”,
lub coœ mocniejszego, a Ge-
nera³ - frontowy ¿o³nierz – pró-
buj¹c racjonalnie wy³o¿yæ swo-
je racje, czêsto wobec takiego
chamstwa stawa³ bezradny.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Grudniowe strachy

…Nielegalne kwiaty,

zakazany krzy¿,

co dnia rozkwitaj¹

z betonowych p³yt.

Ludzie je sk³adaj¹,

wierni sercom swym,

co w nadziei trwaj¹

przeciw mocom z³ym.

Jan Pietrzak

Do niedawnej mglistej nocy
z soboty na niedzielê, przy sto-
³ecznych ulicach znajdowa³y
siê setki krzy¿y, upamiêtniaj¹-
cych ofiary wypadków drogo-
wych. Krzy¿e, kwiaty i p³on¹-
ce przy nich znicze by³y dla
bliskich wyrazem pamiêci o
zmar³ych, a dla wszystkich kie-
rowców ostrze¿eniem, swo-
istym memento mori.

Tradycja krzy¿y przydro¿nych
upamiêtniaj¹cych tragedie siê-
ga w Europie czasów œrednio-
wiecza. Nie tak dawno przy nie-
mieckich autostradach stawiano
za publiczne pieni¹dze billboar-
dy z krzy¿ami w liczbie takiej, jak
ofiar wypadków w danym miej-
scu. W Polsce krzy¿e na pobo-
czach stawiane s¹ na mocy pra-
wa zwyczajowego. Nie podle-
gaj¹ bowiem pod ¿adne przepi-
sy porz¹dkowe. Nikt rozs¹dny
nie neguje te¿ faktu, ¿e w euro-
pejskim kraju krzy¿ nie jest sym-
bolem obojêtnym.

W Warszawie upamiêtniono
w ten sposób miêdzy innymi
pewn¹ m³od¹ motocyklistkê i
policjantów, którzy zginêli w
poœcigu za przestêpc¹. Nieste-
ty, nie upamiêtniono ich trwa-
le. Pewnej nocy wszystkie
krzy¿e zosta³y usuniête. Kosz-
towa³o to sporo publicznego
grosza na nocne nadgodziny i
sprzêt. Dwie miejskie instytu-
cje – Zarz¹d Oczyszczania
Miasta i Zarz¹d Dróg Miejskich
– œciœle wspó³pracowa³y w tej
sprawie. Decyzja musia³a wiêc
zapaœæ na najwy¿szym szcze-
blu. Urzêdnicy przyznali, ¿e

akcjê przeprowadzono noc¹
ze wzglêdu na obawê przed
protestami rodzin ofiar.

Zalew nielegalnych billboar-
dów, œmieci na poboczach i gó-
..na na chodnikach to codzien-
noœæ stolicy. Jednak Hannie
Gronkiewicz-Waltz, ostentacyj-
nie podkreœlaj¹cej swoj¹ religij-
noœæ, najbardziej przeszkadzaj¹
krzy¿e. Wed³ug jej podw³adnych
stanowi¹ zagro¿enie dla uczest-
ników ruchu drogowego. Nie to
co nielegalne czterometrowe
tablice z pó³nagimi modelkami.

Na ostatniej sesji Rady War-
szawy, radni koalicji PO/SLD
nie chcieli nawet wys³uchaæ
informacji w tej sprawie. Dla
mediów atrakcyjniejszym te-
matem jest np. parada pede-
rastów, na któr¹ chêtnie zgo-
dzi³a siê Pani Prezydent.

Swego czasu HGW twierdzi-
³a, ¿e Duch Œwiêty powiedzia³

jej, i¿ zostanie prezydentem
Polski. Czy wtedy zlikwiduje
tak¿e krzy¿e œw. Andrzeja bê-
d¹ce znakami drogowymi?

Z okazji narodzin Tego, co
na krzy¿u umar³ za nas
wszystkich, Weso³ych Œwi¹t!

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

HGW wojna z krzy¿em

Widmo kr¹¿y po Europie - wid-
mo walki z globalnym ocieple-
niem. Upewni³em siê o tym ostat-
nio, po przeczytaniu dwóch tek-
stów. W „Dzienniku” niegdysiej-
szy guru libera³ów John Gray
opublikowa³ esej „O zmianach
klimatu”, w którym tocz¹c¹ siê w
periodykach naukowych za¿art¹
dyskusjê o wp³ywie aktywnoœci
cz³owieka na zmiany klimatu
skwitowa³ jednym zdaniem: „Nie
licz¹c niepowa¿nego marginesu,
który kwestionuje konsensus na-
ukowy, ludzie przyjêli do wiado-
moœci, ¿e œwiatowy klimat ulega
przeobra¿eniom oraz ¿e prze-
obra¿enia te wywo³a³a dzia³al-
noœæ cz³owieka.”

Tak o jednym z najciekaw-
szych i najwa¿niejszych proble-
mów wspó³czesnych nauk przy-
rodniczych wypowiadaj¹ siê la-
icy, z naukami œcis³ymi nie ma-
j¹cy wiele wspólnego. Utrwalaj¹
przekonanie, ¿e na zmiany kli-
matyczne, których jesteœmy nie-
w¹tpliwie œwiadkami, cz³owiek
wywiera istotny wp³yw - co wca-
le nie jest oczywiste i stanowi
w³aœnie przedmiot dyskusji na-
ukowców. Dalej jest ju¿ prosto:
nie ma sensu wys³uchiwaæ trud-
nych naukowych argumentów,
skoro znany profesor powie-
dzia³, i¿ to niepowa¿ny margi-
nes. Zamiast opinii ekspertów
pojawiaj¹ siê prawdy wiary,
wzmacniane przez zinfantylizo-
wanych polityków pozostaj¹cych
chyba pod wra¿eniem filmów ka-
tastroficznych typu „2012”.

Drugi tekst to wywiad z fiñsk¹
feministk¹ o nazwisku Sorainen.
Dzia³aczka apeluje ¿arliwie na
³amach „Gazety Wyborczej”:
„Dlaczego kobieta ma uwa¿aæ
za oczywiste, ¿e musi mieæ
dziecko? Zamiast tego mo¿e
poœwiêciæ siê na przyk³ad wal-
ce z ocieplaniem klimatu!” To nie
jest zabawne. Wiemy z historii,

¿e absurd staje siê niebezpiecz-
ny, gdy mimo oczywistej œmiesz-
noœci coraz wiêksza grupa osób
zaczyna o nim mówiæ ze œmier-
teln¹ powag¹. Wiemy te¿, ¿e
jako ludzie umiemy siê przysto-
sowaæ do niemal ka¿dej zmia-
ny klimatu, natomiast marnie
wytrzymujemy d³ugotrwa³e od-
dzia³ywanie agresywnej in¿ynie-
rii spo³ecznej...

Na razie nie dzieje siê nic z³e-
go, ot, podczas konferencji kli-
matycznej w Kopenhadze wy-
dano zakaz stawiania w miej-
scach publicznych choinek bo-
¿onarodzeniowych. Nietrudno
jednak ulec wra¿eniu, ¿e w ten
sposób na chwilê nowa religia
symbolicznie wypar³a star¹.

¯yczê Pañstwu, aby tak nie
by³o. Abyœmy do koñca naszych
dni œwiêtowali - chrzeœcijanie wie-
rz¹c, a pozostali ciesz¹c siê ra-
doœci¹ chrzeœcijan - rocznicê Bo-
¿ego Narodzenia, wypadaj¹c¹ nie
z pocz¹tkiem jesiennego sezonu
handlowego w hipermarketach
lecz, jak ustali³ tysi¹c osiemset lat
temu œwiêty Hipolit, w ósmym dniu
przed kalendami styczniowymi.
Abyœmy umieli cieszyæ siê tym, co
³¹czy nas z pokoleniami, dziêki
którym jesteœmy.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Antymanifest

No i jest. Dla wielu to okazja
do radoœci – bo mieszkañcy
maj¹ nowe boisko w miejscu,
sk¹d do najbli¿szego terenu
sportowego daleko, dla innych
zaœ – powód do narzekañ: Dla-
czego akurat tu, a nie gdzie in-
dziej? Czemu dopiero w grud-
niu 2009, a nie np. w lipcu 2008?
Dlaczego w ogóle boisko, a nie
droga albo muzeum? itp. itd.

My siê cieszymy – dzielnica
Bia³o³êka ze swojego bud¿etu
nie wyda³a ani z³otówki, a m³o-
dzie¿ ma gdzie z po¿ytkiem spê-
dzaæ czas wolny. Warto pochwa-
liæ sprawnie przeprowadzon¹
inwestycjê: w lipcu og³oszono
konkurs na projekt, w koñcu paŸ-
dziernika wprowadzono wyko-
nawcê na plac budowy przy ul.
Kowalczyka, a po kolejnych 50
dniach obiekt jest gotowy.

O ile nam wiadomo, nikomu
w kraju nie uda³o siê zbudowaæ
„Orlika” równie szybko i to w
gwiazdkowym prezencie. Stan-
dard to 60 dni, a i tak niewielu
tylko uda³o siê go dotrzymaæ.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radoœci
oraz refleksji dotycz¹cych mi-
nionego okresu i planów na
nadchodz¹cy nowy rok. W tych

Grudzieñ to miesi¹c wyj¹tko-
wy i to nie tylko ze wzglêdu na
œwiêta. W samorz¹dzie to
przede wszystkim czas gor¹cz-
kowego wydawania pieniêdzy
pozosta³ych w bud¿etach urzê-
dów i miejskich instytucji. Na
porz¹dku dziennym s¹ wiêc
pospieszne remonty, zakupy
inwestycyjne, a nawet… sa-
dzenie ozdobnej zieleni, mimo
¿e za oknami le¿y ju¿ œnieg.

Z drugiej strony jest to okres
przygotowañ do uchwalenia
przez Radê Miasta bud¿etu na
2010 rok. Jak mo¿na siê domy-
œleæ, moment gor¹cy przede
wszystkim dla w³adz miasta,
czyli Pani Prezydent i podleg³ych
jej urzêdników, zw³aszcza ¿e
zgodnie z now¹ ustaw¹ o finan-
sach publicznych po raz pierw-
szy bud¿et trzeba uchwaliæ do
31 stycznia roku bud¿etowego,
a nie do koñca marca, jak to mia-
³o miejsce wczeœniej. W tym
roku temperatura wokó³ tego jest
wiêc wyj¹tkowo wysoka, i to z
kilku powodów. Po pierwsze: w
kasie miasta bêdzie du¿o mniej
pieniêdzy ni¿ w latach poprzed-
nich, gdy wszyscy przyzwycza-
ili siê tak naprawdê do ich nad-
miaru. To oznacza, ¿e trzeba
szukaæ oszczêdnoœci w ka¿dej
dziedzinie i ka¿dy z dyrektorów
miejskich biur walczy, aby ciê-
cia w jak najmniejszym stopniu

Grudzieñ
dotknê³y jego zadañ. Paradoks
polega na tym, ¿e jest to zara-
zem bud¿et wyborczy, bo w
2010 roku czekaj¹ nas wybory
samorz¹dowe, w których war-
szawiacy wy³oni¹ radnych i pre-
zydenta miasta na kolejn¹ ka-
dencjê. To oznacza, ¿e jest
ostatnia chwila na rozpoczêcie
realizacji wyborczych obietnic,
zw³aszcza tych kluczowych, jak
chocia¿by budowa nowych mo-
stów. Na to potrzebna jest jesz-
cze kasa, a jak wczeœniej pisa-
³em, Warszawa ma z ni¹ pro-
blem. Dodatkowo powiêkszaj¹
go ogromne rozbie¿noœci odno-
œnie celów, na realizacjê których
pieni¹dze znaleŸæ siê musz¹.
Okazuje siê, ¿e inne pomys³y
ma ratusz, a inne w³adze po-
szczególnych dzielnic i sto³ecz-
ni radni. Pierwsi skupiaj¹ siê na
zadaniach i inwestycjach ogól-
nomiejskich, pozostawiaj¹c bur-
mistrzom dzielnic problemy z
drastycznym brakiem pieniêdzy,
chocia¿by na oœwiatê. Burmi-
strzowie biegn¹ po pomoc do
radnych wybranych w ich okrê-
gach wyborczych, a ci interwe-
niuj¹ proœb¹ i groŸb¹ u w³adz
miasta. I tym sposobem kó³ecz-
ko siê zamyka, bo ¿eby komuœ
daæ, trzeba innemu odebraæ.

Do tego wszystkiego do-
chodz¹ tak naprawdê najwa¿-
niejsze ustalenia, czyli pomiê-
dzy Pani¹ Prezydent a popie-
raj¹cymi j¹ klubami radnych:
PO i Lewicy (SLD). Ka¿da ze
stron wskazuje na swoje prio-
rytety, które zapisano zbiorczo
przed trzema laty w trójporozu-

mieniu programowym. Zarówno
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
jak i Platforma Obywatelska
¿¹daj¹, by w 2010 roku w³adze
miasta zajê³y siê do koñca tym,
co partie te obiecywa³y w swych
programach wyborczych. Lewi-
ca obstaje przy postulatach do-
tycz¹cych socjalnej strony mia-
sta z naciskiem na budowê no-
wych szkó³, przedszkoli i ¿³ob-
ków, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
w³aœciwe dbanie o najm³od-
szych to najlepsza inwestycja
dla przysz³oœci miasta. Najnow-
szy pomys³ SLD z tej dziedziny
to budowa nowoczesnych, pro-
fesjonalnych placów zabaw w
ka¿dej z 18 dzielnic Warszawy,
które stanowi³yby niezbêdne
uzupe³nienie dla budowanych
dla starszych dzieci – boisk
(tzw. orlików).

Karuzela z bud¿etem skoñ-
czy siê 17 grudnia, bo na ten
dzieñ zaplanowana jest sesja
Rady Miasta na której g³oso-
wany bêdzie bud¿et. Dzieñ
zapowiada siê burzliwie, bo
Prawo i Sprawiedliwoœæ wyko-
rzysta go jako okazjê do kolej-
nego politycznego ataku na
Hannê Gronkiewicz-Waltz i
Platformê Obywatelsk¹. So-
jusz Lewicy Demokratycznej
bêdzie zg³asza³ swoje popraw-
ki, które zapewne zostan¹
uwzglêdnione. I choæ nie bê-
dzie to bud¿et naszych ma-
rzeñ, to ze wzglêdu na kryzys,
dla dobra miasta go poprzemy.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Orlik na gwiazdkê

wyj¹tkowych dniach chcê
wszystkim Czytelnikom ¿yczyæ
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjêtych wyzwañ. Dla ka¿-
dego z nas Œwiêta to czas
szczególny. To nie tylko wspo-
mnienie wa¿nego wydarzenia
religijnego, ale tak¿e czas od-
poczynku, spotkañ z bliskimi i
rodzin¹. Coraz czêœciej Œwiêta
staj¹ siê ucieczk¹ od codzien-
noœci, czasem wyciszenia i re-
fleksji. ¯yczê wszystkim Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia spêdzo-
nych w rodzinnej atmosferze
oraz wielu mi³ych chwil w nad-
chodz¹cym Nowym 2010 Roku.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

mojabialoleka@wp.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 22 889-73-54,
606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka, 609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, hiszpañski, korepetycje,
konwersacje, egzaminy
606-744-724
ANGIELSKI profesjonalnie,
Praga Pó³noc 661-596-888
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
J. POLSKI nauczycielka
725-480-337
LEKCJE muzyki, ró¿ne
instrumenty 511-486-484
MATEMATYKA nauczyciel z
doœwiadczeniem 504-384-936
NIEMIECKI - autor ksi¹¿ek,
ka¿dy zakres, 603-881-419,
www.naukaniemieckiego.pl

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 696-085-381
MEDICA - USG, gastrolog,
ginekolog, chirurg ortopeda,
laryngolog, psychiatra, leczenie
na³ogów, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
SPECJALISTYCZNE us³ugi
lekarskie w miejscu wezwania
- wizyty domowe, terapia w
ka¿dym wieku równie¿ gine-
kologia i po³o¿nictwo, mobile:
501-093-502, 606-906-515

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
512-139-430
BIURO rachunkowe Sp. z o.o.,
licencja, pe³en zakres us³ug,
tanio, solidnie (Tarchomin,
Powiœle) 505-909-782,
22 42-43-100
CYKLINOWNIE, solidnie
22 751-96-01
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, karcherem, tanio
605-726-258
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, kar-
cherem - profesjonalnie
694-825-760
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
22 619-40-13, 502-928-147

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 22 756-52-43
i  698-916-118
HYDRAULIKA, remonty, na-
prawy, instalacje w domach
jednorodzinnych 504-944-852
LODÓWKI, pralki, telewizory
- naprawa 694-825-760
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów -
dojazd, 602-216-943
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
22 679-00-57, 501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17, tel. 22 619-10-67
PRZEPROWADZKI 503-788-934
REMONTY rzetelnie,
gwarancja 609-574-750
SPRZ¥TANIE piwnic,
694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie bla-
chy. Ul. Radzymiñska 98, tel.
22 679-60-81, 604-460-142

KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
501-285-268
KOLEKCJONER kupi stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 22
677-71-36, 502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 22 831-36-48

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn, zm.)

Prezydent m.st. Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej
inwestycji o wszczêciu postêpowania administracyjnego
na wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:
budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 Lca 320m
w drodze dojazdowej do ul. Juranda ze Spychowa na
odcinku od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego
DN 150mm w ul. Juranda ze Spychowa do istniej¹cego
przewodu wodoci¹gowego DN 15Omm w ul. Echa
Leœne, inwestycja zlokalizowana na terenie dzia³ek
nr ew. 1/1 w obrêbie 4-07-03, nr ew. 54/1, 6/18, 17 w
obrêbie 4-07-06 oraz na dzia³ce nr ew. 44 w obrêbie
4-07-07 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka, na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w
Warszawie Pl. Starynkiewicza 5, z³o¿onego w dniu
23.11.2009 r.

Pouczenie

Informujê, ¿e strony maj¹ prawo do z³o¿enia zeznañ,
ewentualnych zastrze¿eñ b¹dŸ wyjaœnieñ w przedmiotowej
sprawie w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców dla Wydzia³u Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka z siedzib¹ przy
ul. Modliñskiej 197 w poniedzia³ki 8:00-18:00, wtorki-
pi¹tki 8:00-16:00 w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma.
Strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, pokój
308 (III p.) w poniedzia³ki od 08:00-16:00 i w czwartki
od 8:00-16:00 lub pod numerem tel. 022 510 32 25.
Zawiadomienie lub dorêczenie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie 14 dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicyog³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
dzia³aj¹c na podstawie Uchwa³y Nr XLII/999/2004 Rady
m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
sprzeda¿y, zamiany i nabywania lokali mieszkalnych
w domach wielolokalowych
oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
gruntami nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
póz. 2603 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomoœci,

¿e w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 zosta³ na tablicy og³oszeñ
Urzêdu wywieszony w dniach 09.12. - 31.12.2009 r.
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w budynku przy:
ul. Œreniawitów 6
dz.ew. nr 40/2m2

pow. dzia³ki 2098 m2

lokale 7, 24
pow. u¿yt. budynku 1583,58 m2

obrêb 4-03-22

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 22 679-23-41,

600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Proszê Szanownych Pañ-
stwa, id¹ Œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia i Nowy Rok. W No-
wym Testamencie napisane
jest, ¿e Chrystus rodzi³ siê w
ma³ej cichej, stajence w asy-
œcie bardzo zacnej, aliœci
skromnej iloœciowo, kompanii.
Jedna z najpiêkniejszych ko-
lêd opowiada o tamtej cichej
nocy i szczególnym jej nastro-
ju. Ostatnimi laty utar³o siê wi-
watowanie za pomoc¹ fajer-
werków, petard i wszelakich
dóbr doczesnych wydaj¹cych
g³oœne dŸwiêki ju¿ od Wigilii.
Oczywiœcie, g³oœne œwiate³ka
pod niebem coraz bardziej po-
mys³owe i coraz bardziej ko-
lorowe ciesz¹ nasze oczy w
sylwestrowe i œwi¹teczne
noce, ale innego zdania s¹
zwierzêta.

Huk dla nich jest czymœ wy-
j¹tkowym. W naturze mega-
iloœæ decybeli uwalniana jest
przy okazji uderzeñ piorunów.
Zjawisko, jak ka¿dy z nas wie,
jest wyj¹tkowe, nieczêste i
niezbyt d³ugotrwa³e. Co inne-
go z fajerwerkami. Okres
œwi¹teczny w zakresie s³yszal-
nym zaczyna przypominaæ
przygotowanie artyleryjskie
przed natarciem kilku dywizji
piechoty. Kilkugodzinne kano-
nady nikogo z nas, ludzi, ju¿
nie dziwi¹. U zwierz¹t nato-
miast budz¹ strach i wywo³uj¹
zespo³y lêkowe. Najdotkliwiej
prze¿ywaj¹ ha³as psy. Rzad-
ko kiedy zg³aszaj¹ siê w³aœci-
ciele kotów czy innych gatun-
ków zwierz¹t z proœb¹ o zaor-
dynowanie preparatów uspa-
kajaj¹cych czy przeciwlêko-
wych. Z moich obserwacji do
30 procent psów cierpi katu-
sze psychiczne podczas na-
szych „hukscesów”. Objawy
widoczne s¹ od razu. Lêkliwy
zwierzak usi³uje odizolowaæ
siê od Ÿród³a ha³asu. Na po-
rz¹dku dziennym jest wciska-
nie siê pod wannê, wchodze-
nie do szafy czy takich zaka-
marków mieszkañ i posesji, z
których wydobycie zwierzêcia
jest bardzo trudne lub wrêcz
niemo¿liwe. Czêstym zjawi-
skiem s¹ ucieczki. Oszala³e ze
strachu psy wyœlizguj¹ siê ob-
ro¿y, przeskakuj¹ ogrodzenia
i odreagowuj¹ stres ruchem,
czyli biegiem na oœlep. Sytu-
acja z gruntu niebezpieczna
ze wzglêdu na wypadki drogo-
we. S³owem, to, co dla nas
jest zabawne, w tym przypad-
ku dla naszych podopiecz-
nych na pewno nie jest. Dla-

tego moja sugestia: obyczaju
strzelania na wiwat nie zmie-
nimy, natomiast warto udaæ
siê do lekarza weterynarii po
œrodek, który z³agodzi lub wy-
eliminuje objawy lêkowe. War-
to rozpocz¹æ próby dzia³ania
leku wczeœniej. Nie u wszyst-
kich osobników skutecznoœæ

Wystrza³owe psiaki jest zadowalaj¹ca lub dzia³a-
nie jest zbyt intensywne. Mu-
simy mieæ zatem czas na
zmianê preparatu lub mode-
lowanie dawki.

Drodzy Pañstwo, skoro za-
dbaliœmy o o spokój naszych
zwierz¹t, to pozwólcie sobie
¿yczyæ zdrowych, spokojnych
i weso³ych Œwi¹t. ¯yczê zdro-
wia, wszelakiej pomyœlnoœci i
Do Siego Roku. Pozdrawiam
te¿ ca³¹ redakcjê NGP.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia strony postêpowania, ¿e zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek:

POLKOMTEL S.A. ul. Postêpu 3, 02-676 Warszawa z
dnia 25.05.2009 r. uzupe³niony w dn. 25.11.2009 r., w

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na instalacji urz¹dzeñ Stacji Bazowej PLUS
GSM BT-10444 PRODUKCYJNA w tym:
• instalacji dwóch masztów stalowych mocowanych do
elewacji budynku
• instalacji anten sektorowych i radioliniowych na masztach
• instalacji urz¹dzeñ BTS w pomieszczeniu technicznym w
wydzielonej czêœci istniej¹cego pomieszczenia budynku
„na budynku us³ugowo-handlowym Carrefour, zlokali-
zowanym przy ul. Œwiatowida 18 dz. ew. nr 47/2 obrêb
4-03-06 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ strona postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski do Wydzia³u Architektury i Budownictwa Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, w godzinach przy-
jêæ interesantów w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00

oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.

INFORMACJE

W powy¿szym postêpowaniu administracyjnym za
strony postêpowania uznano:

- w³aœcicieli nieruchomoœci (dzia³ek), na których
zlokalizowano inwestycjê celu publicznego (po-

wiadomionych na piœmie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 póz. 717 ze zm.));

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 - parter,
naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie plano-
wanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr
91/CP/2009 z dnia 04.12.2009 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
gazoci¹gu œredniego ciœnienia w drodze dojazdowej
w³¹czonej do ul. Ruskowy Bród na czêœci dzia³ek ew.
nr: 42/16, 42/20, 42/1 i 42/2 w obrêbie 4-16-13, na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i
Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 308, w poniedzia³ki
w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00 - 16.00.
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♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Spadki

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 22 394-54-74, fax 22 357-84-09,
tel. kom. 508-164-939

Howard Barker (ur. 1946 r.)
brytyjski dramatopisarz i poeta,
wspó³czesny klasyk, jest auto-
rem kilkudziesiêciu sztuk te-
atralnych. Sw¹ twórczoœæ
okreœla jako grê wyobraŸni. W
jego poetyckim teatrze prze-
wa¿aj¹ tragedie, jako gatunek
lepiej - wed³ug autora - odda-
j¹cy kondycjê wspó³czesnoœci.
W swoich sztukach penetruje
takie obszary, jak przemoc,
seksualnoœæ, si³a po¿¹dania,
charakter ludzkich motywacji.

Na okreœlenie swej twórczo-
œci Howard Barker stworzy³
termin teatru katastroficznego,
czy te¿ teatru katastrofy. Teatr
ten stoi w opozycji do wspó-
³czesnego teatru, nazwanego
przez Barkera teatrem huma-
nistycznym. Barker okreœli³ kil-
ka zasad teatru katastroficzne-
go i przeciwstawi³ je zasadom
teatru humanistycznego. Przy-
k³adowo w teatrze humani-
stycznym zasada:
Wszyscy siê zgadzamy, kiedy
siê œmiejemy

przeciwstawiona jest zasadzie
teatru katastroficznego:
Zgadzamy siê tylko czasami.

Pierwsza, najwa¿niejsza
zasada teatru katastroficzne-

go brzmi: sztuka nie jest ³atwo
przyswajalna. Ma raczej dra¿-
niæ œwiadomoœæ, jak ziarnko
piasku w brzuchu ostrygi. I
dlatego, w przeciwieñstwie do
teatru humanistycznego, po
spektaklu widownia nie idzie
do domu zadowolona ani pod-
budowana i wzmocniona, lecz
poruszona lub zdumiona.

Tak w³aœnie poruszeni wy-
chodziliœmy z galerii fabs po
prezentacji „Europejczyków”.
Akcjê sztuki autor umieœci³ w
XVII-wiecznym Wiedniu, po
zwyciêstwie nad Turkami. Bo-
haterk¹ dramatu jest Katrin,
m³oda chrzeœcijanka, któr¹ Tur-
cy brutalnie zgwa³cili i której
obciêli piersi. Katrin jest w ci¹-
¿y. Domaga siê publicznego
porodu. Rodzi córkê, która póŸ-
niej zostanie oddana Turkom.

Taka jest treœæ tej nieprzyjem-
nej, ale jak¿e aktualnej w odnie-
sieniu do wspó³czesnej Europy
sztuki. Jest tam wiele w¹tków
odzwierciedlaj¹cych okropne,
wstydliwe problemy nêkaj¹ce
spo³eczeñstwa europejskie tak
w XVII, jak i XX oraz XXI wieku.
Wydawa³oby siê, ¿e w XX-
wiecznej Europie nie ma ju¿
miejsca dla waœni religijnych. A

jednak to, co przydarzy³o siê
Katrin, przydarzy³o siê wielu ko-
bietom w by³ej Jugos³awii. Pro-
blem czy urodziæ wroga mia³a
nie tylko Katrin, ale i francuskie
czy polskie kobiety po wyzwo-
leniu ich krajów spod okupacji
niemieckiej. Nie ma znaczenia,
czy gwa³cone s¹ chrzeœcijanki,
czy muzu³manki, Polki czy
Niemki. Zawsze najwiêksze
koszty wojen ponosz¹ najs³ab-
si, a wiêc kobiety i dzieci.

Los kobiet to nie jedyna
p³aszczyzna problemów „Euro-
pejczyków”. Jest tam i ambitny
ksi¹dz, który za wszelk¹ cenê
chce zostaæ biskupem. Jest
cesarz Leopold, ministrowie i
przedstawicieli armii. Jest cesa-
rzowa, maj¹ca chusteczkê z
monogramem, którego wyszy-
wanie „zabra³o komuœ dwadzie-
œcia siedem godzin” . Na przy-
k³adach tych ludzi Barker poka-
zuje i krytykuje zjawiska spo-
³eczne. Ale nie tylko. On siêga
g³êbiej, nawet poza granice mo-
ralnoœci, badaj¹c mechanizmy
rz¹dz¹ce skrytymi pragnienia-
mi. Pokazuje to, czego woleli-
byœmy nie widzieæ i dochodzi do
wniosku, ¿e choæ zmieniaj¹ siê
gabinety i systemy polityczne,
ludzie s¹ brutalni i bezduszni.

Jest jeszcze jeden ciekawy
temat, który porusza w swoim
dramacie Howard Barker. To
sztuka. Jaka ma byæ wspó-
³czesna sztuka, czego ma do-
tyczyæ, jaka jest kondycja ar-
tystów, czy mog¹ byæ nieza-
le¿ni. Jednym z bohaterów
„Europejczyków” jest malarz,
przebywaj¹cy na dworze ce-
sarskim. W pewnym momen-
cie Katrin zarzuca mu brak
w³asnego zdania:

- Odpowiadasz „tak” na ka¿-
de moje pytanie.

To jak chcesz zostaæ przy-
zwoitym malarzem?

Swoje refleksje o sztuce
Barker koñczy stwierdzeniem,
¿e sztuka przysz³oœci bêdzie
oparta na lustrach. W³aœciwie
nie wiadomo, co przez to ro-
zumie, ale to zgadza siê z
jedn¹ z jego zasad teatru ka-
tastroficznego:

Widownia nie mo¿e poj¹æ
wszystkiego, podobnie jak
sam autor.

Dramat „Europejczycy” napisa-
ny jest ostrym, czasami wulgar-
nym jêzykiem. Trzeba zwróciæ
uwagê na œwietne t³umaczenie
tekstu przez Piotra Szymora, an-
glisty, t³umacza, specjalizuj¹cego
siê w historii i teorii dramatu. Od
1999 r. wydano dziesiêæ ksi¹¿ek
i wiele tekstów krytycznych o
sztuce w jego przek³adach na
jêzyk polski i angielski. Jest
wspó³autorem anglojêzycznej
antologii wspó³czesnej poezji
polskiej, wydanej w Wielkiej Bry-
tanii. „Europejczycy” to drugi
dramat Barkera przez niego
przet³umaczony. W 1991 r. prze-
³o¿y³ wraz z Ma³gorzat¹ Sidor
jego sztukê „Bohaterowie pra-
cy”, zrealizowan¹ w Teatrze TV.

Odbiór trudnego tekstu „Eu-
ropejczyków” by³ mo¿liwy
dziêki wspania³ej interpretacji
aktorki Jolanty Juszkiewicz,
za³o¿ycielki teatru Kropka
Theatre w Sydney. Spektakle
teatru Kropka mo¿na ogl¹daæ
w Domu Kultury „Praga” W
grudniu i w styczniu, w ramach
konkursu „Literatura Dawna”
Jolanta Juszkiewicz prezentu-
je spektakl „Judyta jak¹ by³a”,
oparty na motywach apokry-
ficznej historii z Ksiêgi Judyty.

„Europejczycy” w fabs
12 grudnia w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy

ul. Brzeskiej 7 odby³a siê prezentacja sztuki Howarda Bar-
kera pt. „Europejczycy” w przek³adzie Piotra Szymora.
Tekst zaadaptowa³a i czyta³a Jolanta Juszkiewicz.

Prezentacja „Europejczy-
ków” Howarda Barkera to bar-
dzo ciekawa inicjatywa Stowa-
rzyszenia Artystów fabs. Gdy-
by nie to przedstawienie, pew-
nie nie mielibyœmy okazji po-
znaæ tego poruszaj¹cego dra-
matu. Rzeczywiœcie, tak jak
zreszt¹ by³o to ¿yczeniem
twórcy teatru katastroficznego
wychodziliœmy z galerii poru-
szeni. Nie trzeba by³o wielu
aktorów, ani specjalnej sceno-
grafii. Okaza³o siê, ¿e si³a tkwi
w samym, mistrzowsko prze-
kazanym tekœcie.

Joanna Kiwilszo

Stowarzyszenie fabs za-
prasza na otwarcie wystawy
prac Michaela Micali, które
odbêdzie siê 19 grudnia o
godz. 18, w galerii fabs, przy
ul. Brzeskiej 7.

Praga Pó³noc
W cyklu gazety o przygotowa-

niu miasta do opieki nad zwie-
rzêtami przed nadchodz¹ca
zim¹, otrzymaliœmy rzeczowy
materia³ od naczelnika Wydzia-
³u Ochrony Œrodowiska dzielni-
cy Praga Pó³noc Piotra Banasz-
kiewicza, który przedstawiamy z
niewielkimi skrótami.

W dzielnicy Praga Pó³noc
corocznie od piêciu lat Wydzia³
Ochrony Œrodowiska prowadzi
dzia³ania polegaj¹ce na dokar-
mianiu, dostarczaniu lekarstw
i akcesoriów zapewniaj¹cych
warunki higienicznego bytowa-
nia kotów. Funkcjonuje tak¿e
specjalistyczna przychodnia
weterynaryjna, gdzie poza le-
czeniem mo¿na wykonywaæ
tak¿e zabiegi sterylizacyjne i
kastracyjne.

Wydzia³ wspó³pracuje ze
100 karmicielami, zorganizo-
wanymi w sieæ ustalonych re-
jonów obejmuj¹cych ca³¹ dziel-
nicê, którzy opiekuj¹ siê oko³o
rzesz¹ oko³o 1700 bezdom-
nych kotów. Sucha karma i
konserwy dla kotów wydawa-
na jest karmicielom przez pra-
cowników ochrony œrodowiska
proporcjonalnie do szacowanej
liczby kotów w danym rejonie.
Tak¹ sam¹ opiek¹ Wydzia³u
objête s¹ ogrody dzia³kowe,

By prze¿y³y zimê
Listopad by³ dla nas i naszych zwierz¹t ³askawy. Nieste-

ty, zaczê³a siê zima. Zamkniêci w ciep³ych domach niejed-
nokrotnie zapominamy o naszych braciach mniejszych.
G³odne i zmarzniête czekaj¹ na nasz¹ pomoc, za któr¹
hojnie nam odp³acaj¹. Czêsto trzeba tak niewiele! Otwarte
okienko w piwnicy zapewnia im przetrwanie. Ale s¹ ludzie,
którzy robi¹ o wiele wiêcej. Co robi¹ dzielnice?

gdzie opiekunami s¹ sami
dzia³kowicze.

Naczelnik Banaszkiewicz
przypomnia³ równoczeœnie nie-
zwykle wa¿ny przepis z ustawy
o ochronie zwierz¹t (ustawa z
21 sierpnia 1997 r.), który koty
wolno bytuj¹ce okreœla jako
zwierzêta dzikie, stanowi¹ce
dobro ogólnonarodowe i jako
takie powinny mieæ zapewnione
(przez cz³owieka) warunki roz-
woju i swobody. Przypomnia³ te¿
stanowisko uchwalone w 2009
roku przez Radê Warszawy
uznaj¹ce koty wolno ¿yj¹ce jako
element ekosystemu miejskie-
go, których obecnoœæ zapobie-
ga rozprzestrzenianiu siê gryzo-
ni, mog¹cych stanowiæ bezpo-
œrednie zagro¿enie dla ludzi.
Zatem na bezpoœrednich opie-
kunach i zarz¹dcach nierucho-
moœci spoczywa obowi¹zek
udostêpnienia ca³orocznego
schronienia dla kotów w po-
mieszczeniach, zapewniaj¹cych
swobodne wejœcie i wyjœcie, hu-
manitarnego traktowania zwie-
rz¹t z zachowaniem zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego.

Nie poprzestaj¹c na opiece
nad tymi czworonogami Wy-
dzia³ realizuje program ochro-
ny ptaków, w szczególnoœci zi-
muj¹cych u nas. Rozdawane
jest suche ziarno i karma w po-
staci kul do zawieszania na
drzewach i w innych dostêp-
nych dla ptaków miejscach
(jak np. prywatne balkony i
loggie). Rozwiniêciem tych
dzia³añ jest akcja skierowana
do szkó³ i przedszkoli, polega-
j¹ca na wydawaniu karmników
dla ptaków umo¿liwiaj¹ca naj-
m³odszym poznawanie œwia-
ta ornitologicznego.

Naczelnik Wydzia³u Ochro-
ny Œrodowiska z naszej dziel-
nicy zwróci³ tak¿e uwagê, i¿ na
terenie miasta dzia³a specjali-
styczny Eko Patrol, dzia³aj¹cy

w ramach Stra¿y Miejskiej, a
wspó³dzia³aj¹cy z miejskim
schroniskiem na Paluchu, ma-
j¹cy zapewniaæ skuteczn¹ po-
moc i ochronê zwierz¹t dyspo-
nuj¹cy ca³odobowym i bezp³at-
nym telefonem nr 986.

Bia³o³êka
Na pytania gazety o dzia³a-

niach dzielnicy, pozwalaj¹cych
zwierzêtom, a w szczególno-
œci kotom, prze¿yæ zbli¿aj¹c¹
siê zimê, otrzymaliœmy synte-
tyczne informacje, z których
wynika  sprawna w zasadzie
organizacja samorz¹du w tym
zakresie. Otó¿ po pierwsze, w
bud¿ecie dzielnicy zaplanowa-
ne s¹ œrodki na opiekê nad
zwierzêtami, a jeden pracow-
nik odpowiada za opiekê nad
zwierzêtami i koordynuje pra-
cê wolontariuszy. Dzielnica
szacuje, ¿e dokarmianiem ob-
jêtych jest oko³o 600 kotów,
którymi opiekuje siê 50 wolon-
tariuszy. Ka¿dy z nich ma pod
opiek¹ od 5 do 40 kotów. Dziel-
nica udziela pomocy wolonta-
riuszowi maj¹cemu pod opiek¹
nie mniej ni¿ 5 zwierzaków,
przydzielaj¹c miesiêcznie po 1
kg karmy na jednego kota. W
ramach dzia³añ profilaktycz-
nych ze strony dzielnicy pro-
wadzona jest sterylizacja i ka-
stracja oraz leczenie kotów,
wykonywane w lecznicach wy-
³onionych w drodze przetar-
gów. W tych dzia³aniach dziel-
nica polega na wolontariu-
szach, dostarczaj¹cych zwie-
rzêta na zabiegi, nastêpnie wy-
puszczane przez nich w miej-
sce ich bytowania. Sporadycz-
nie, niestety, zwierzêta znaj-
duj¹ prawdziwy dom, dziêki
chêtnym do adopcji.

Dotychczas dzikie ptactwo,
w tym ³abêdzie, nie s¹ objête
opiek¹, lecz w przypadku ciê¿-
kiej zimy dzielnica deklaruje
otoczenie ich opiek¹. Niedobr¹
wiadomoœci¹ jest brak w Bia-
³o³êce schroniska dla zwierz¹t
i nieprzewidywanie budowy w
planach. Oby jednak wszyst-
kie dzielnice przynajmniej tak
zajmowa³y siê zwierzêtami!

Krystyna So³tysiak

Dzielnica Targówek wci¹¿
myœli nad odpowiedzi¹ na
nasze – wydawa³oby siê
proste – pytania….
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Niektóre z prezentowanych
na ekranie dzia³añ komentowa-
³a 12-letnia Kinga w towarzy-
stwie 9-letniego brata Damiana
(na zdjêciu). Razem z Ew¹ i
Majk¹ uczestniczy³a w zajê-
ciach od pocz¹tku. Dzieci zmie-
ni³y nazwê miejsca na Tygry-
skowo, potem wprowadzi³y
„elementy szaleñstwa”, maluj¹c
siê na piêkne ksiê¿niczki i su-
permodelki. Wykonywa³y te¿
„ciê¿kie prace rêczne”, których
efektem by³y m.in. poduszki i
kartki œwi¹teczne. By³a tak¿e
nauka (jêzyk polski, matematy-
ka, komputery) i aktywnoœæ
podczas spacerów i gry w ko-
sza „Ciocia Marcelina jest fajna
– powiedzia³a Kinga, dziêkuj¹c
tak¿e pracownikom OPS. – Bar-
dzo chcemy, by œwietlica trwa-

³a. Poprawi³y nam siê oceny w
szkole. Nauczyliœmy siê, jak
grzecznie odmawiaæ obcym.”

Ten projekt koncentruje siê na
rodzinach wieloproblemowych –
wyjaœni³a Teresa Tracz-Zieliñ-
ska. Nadrzêdnym celem by³o
objêcie pomoc¹ wszystkich
cz³onków rodziny: poprawa spo-
³ecznego i emocjonalnego funk-
cjonowania rodziny, poprawa
umiejêtnoœci wychowawczych,
kszta³towanie umiejêtnoœci roz-
wi¹zywania konfliktów i radze-
nia sobie z przemoc¹ w rodzi-
nie, rozwój nowych kompeten-
cji zawodowych i spo³ecznych
wœród cz³onków rodziny oraz
zmiana postaw biernych, rosz-
czeniowych, uzale¿nienia od
pomocy spo³ecznej – na aktyw-
ne osi¹ganie za³o¿onych celów.

Po pierwsze - rodzina
Pochwalmy siê tym, co uda³o nam siê stworzyæ po raz pierw-

szy w tym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej – zachêca³a Teresa
Tracz-Zieliñska podczas konferencji, wieñcz¹cej realizowany
w OPS Praga Pó³noc od marca br. Projekt PO KL 7.1.1. „Z
rodzin¹ mogê wiêcej”. Reprezentuj¹ca zespó³ projektu reali-
zatorka, na pierwszym miejscu wymieni³a utworzenie Klubu
Samopomocy Rodzinnej – przyjaznego miejsca kontaktu dla
rodzin, g³ównie dla dzieci. Tu raz w tygodniu odbywa³y siê
spotkania z pani¹ prawnik, pani¹ od informatyki (indywidual-
ne konsultacje dla doros³ych, potem g³ównie dla dzieci), spo-
tkania grup wsparcia. Spotkania grupowe pozwoli³y wielu oso-
bom lepiej siê poznaæ, niektórym nawet zaprzyjaŸniæ.

Grupa docelowa projektu to
45 osób (g³ównie trwale bezro-
botnych oraz 7 pracuj¹cych,
najwiêcej w wieku 24 – 37 lat)
z 25 rodzin. Wsparciem objêto
ok. 40 dzieci. Ka¿dy z uczest-
ników projektu indywidualnie
podpisywa³ kontrakt socjalny.
Na realizacjê projektu zaplano-
wany zosta³ bud¿et w wysoko-
œci 598 000 z³, w tym wk³ad
w³asny, w formie zasi³ków ce-
lowych wynosi³ 62 790 z³.

W realizacjê projektu w³¹-
czono asystenta rodziny.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
wsparcie doradcy zawodowe-
go. By³y indywidualne i grupo-
we spotkania z psychologiem,
warsztaty kszta³tuj¹ce umiejêt-
noœci interpersonalne, a tak¿e
dwie imprezy integracyjne: pik-
nik wiosenny i wyjazd integra-
cyjno-edukacyjny do Okuninka
ko³o W³odawy, dla 80 osób.

Indywidualne konsultacje z
doradc¹ zawodowym zaplano-
wano dla 36 osób, skorzysta³y
42 osoby; program z asysten-
tem, w planie dla 11 rodzin,
ukoñczy³o 14 rodzin; indywidu-
alne prace z psychologiem, za-
planowane dla 17 osób –
ukoñczy³o 25 osób; certyfikat
kursu zawodowego uzyska³y
42 osoby, w planie by³o 31.

Te dane oraz wyniki ankiet,
comiesiêczne sprawozdania
asystentów rodzin i pracowni-

ków socjalnych daj¹ nadziejê,
¿e wiêkszoœæ zamierzonych
celów zosta³a zrealizowana.

Dorota Krzemiñska, wspó-
³pracuj¹ca z Fundacj¹ „Drabina”,
zajmowa³a siê terapi¹ psycholo-
giczn¹ oraz aktywnym poszuki-
waniem pracy. Podczas warsz-
tatów zachêca³a uczestników,
by patrzyli na pracê nie tylko jako
Ÿród³o dochodów, ale te¿ jako
coœ, co daje radoœæ i nowe rela-
cje z ludŸmi i jest wielk¹ frajd¹.
Niezwykle wa¿na jest przy tym
sieæ wsparcia miêdzyludzkiego.

Bogumi³a Borowska z „Dialo-
gu” podkreœli³a, ¿e warsztaty
pomog³y beneficjentom odkryæ,
¿e maj¹ umiejêtnoœci, a tak¿e
zobaczyæ swoje s³abe strony i
pomóc je zmieniæ. „Je¿eli uda³o
siê zasiaæ w beneficjentach po-
trzebê dokonania zmian – to
wielki sukces. Zmian by nie by³o,
gdyby nie pieni¹dze na projekt.”

„Jako pracownicy OPS za-
uwa¿amy te zmiany. Benefi-
cjenci naprawdê siê rozkrêcili.
Stali siê pewniejsi, nabrali
wiêkszej wiary w siebie, przy-
chodz¹ wspó³pracowaæ” –
oceni³a Karolina KuŸnicka.

Wnikliwej analizie podda³a
projekt beneficjentka Dorota
Kowalewska, uczestnicz¹ca
wraz z mê¿em, matka piêcior-
ga dzieci. Jej zdaniem, za ma³o
by³o spotkañ z psychologiem
rodzinnym oraz kursów; podo-
ba³y siê spotkania integracyjne.
Dla niej najwa¿niejsze by³y:
kurs przedsiêbiorczoœci, praca
z psychologiem, odci¹¿enie

bud¿etu domowego dziêki za-
si³kowi. W podsumowaniu pani
Dorota stwierdzi³a: „Po Projek-
cie „Z rodzin¹ mo¿esz wiêcej”
przede wszystkim wiem, ¿e
mogê wiêcej; uczestnictwo w
nim pozwoli³o mi inaczej spoj-
rzeæ na przysz³oœæ moj¹ i mo-
jej rodziny, pozwoli³o udosko-
naliæ swoje umiejêtnoœci co do
otworzonej firmy, inaczej po-
strzegaæ swoj¹ rodzinê i ota-
czaj¹cych mnie ludzi. Mam na-
dziejê, ¿e bêdê mog³a, bêdzie-
my mogli razem z rodzin¹,
uczestniczyæ jeszcze w projek-
tach tego typu, które wspieraj¹
rozwój nasz i rodziny.”

Gratulacje i ¿yczenia wytrwa-
³oœci z³o¿y³a organizatorom i be-
neficjentom projektu Irena
Chmiel, dyrektor Biura Polityki
Spo³ecznej Urzêdu Miasta. Dziê-
ki realizacji takich projektów
zmniejsza siê liczba osób, korzy-
staj¹cych z pomocy spo³ecznej;
znaczy to, ¿e dzia³ania OPS s¹
efektywne, rodziny dŸwigaj¹ siê
z kryzysu, staj¹ siê samodzielne.

„W Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej rodzina jest najwa¿niejsz¹
komórk¹, nad któr¹ siê pracuje.
W przysz³ym roku wchodzimy w
kolejny projekt” – zapowiedzia³
Wojciech Gajewski, dyrektor
OPS Praga Pó³noc.                 K.

Tworzymy historiê szpitala
A¿ wierzyæ siê nie chce, a jednak to ju¿

prawie 220 lat up³ywa od chwili powstania Szpitala
Praskiego pw. Przemienienia Pañskiego.

Jego historiê tworz¹ ludzie w nim pracuj¹cy i mieszkañcy
Pragi, którym wielokrotnie s³u¿y³ pomoc¹.

Przyszed³ nam do g³owy pomys³, aby stworzyæ coœ w
rodzaju pamiêtnika-kroniki, zawieraj¹cej wspomnienia per-
sonelu i pacjentów szpitala. Nawet krótkie wspomnienia o
dy¿urach, kole¿ankach i kolegach, o pobycie w oddzia³ach,
o walce z chorob¹ gwarantuj¹, ¿e bêdzie to ¿ywa kronika
naszego ¿ycia, naszej dzielnicy.

Okazj¹ do jej wydania bêdzie nie tylko jubileusz szpitala,
ale tak¿e planowane na przysz³y rok niezwykle wa¿ne wyda-
rzenie – otwarcie pawilonu A2, który bêdzie milowym krokiem
w unowoczeœnianiu naszej pracy.

Na wspomnienia czekamy pod adresem mailowym:
wfidzinski@gmail.com i korespondencyjnym tradycyjnie:
Sekretariat Szpitala Praskiego, Al. Solidarnoœci 67.


