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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)

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
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tni
e

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 21 (600) 13 grudnia 2017 roku

www.ngp.pl

facebook.com/nowapraska

ISSN 1234-6365

Nak³ad 25 000 egz.

dokoñczenie na str. 4

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

„Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹...

narodzi³ siê wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz, Pan”

Ewangelia œw. £ukasza

Radosnych i rodzinnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

Nios¹cych spokój, zgodê

i nadziejê na przysz³oœæ

oraz Wszelkich £ask Pañskich

w Nowym 2018 Roku,

¿yczy Czytelnikom

Pawe³ Lisiecki

Pose³ na Sejm RP

- W Ewangelii œw. £ukasza

czytamy: „W owym czasie

wysz³o rozporz¹dzenie Cezara

Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis

ludnoœci w ca³ym pañstwie”.

Dlaczego w opisie Bo¿ego

Narodzenia, które mia³o miejsce

w Betlejem w Palestynie,

pojawia siê cesarz rzymski?

- Ewangelista £ukasz mówi¹c

o narodzeniu Pana Jezusa

mówi o panowaniu rzymskiego

cesarza Augusta. Chodzi o

jednego z najwybitniejszych

rzymskich w³adców, Oktawiana

Augusta. Dlaczego znalaz³ siê

w Ewangelii? Bo pocz¹wszy od

63 r. przed Chrystusem, kiedy

wojska Pompejusza wkroczy³y

do Jerozolimy, Palestyna sta³a

siê rzymsk¹ prowincj¹.

My, mówi¹c o Palestynie, czy

te¿ o Ziemi Œwiêtej myœlimy, ¿e

to by³o centrum ówczesnego

œwiata. Tymczasem wcale tak

nie by³o. Palestyna, niewielki

pustynny kraj, podobnie jak ca³y

basen Morza Œródziemnego,

znajdowa³a siê pod panowaniem

rzymskim. Le¿a³a na obrze¿ach

ogromnego imperium. W³adza

cesarzy rozci¹ga³a siê od dzisiejszej

Hiszpanii, poprzez wspó³czesn¹

Francjê, oczywiœcie Pó³wysep

Narodziny, które

zmieni³y porz¹dek œwiata
„…Naród krocz¹cy w ciemnoœciach ujrza³ œwiat³oœæ

wielk¹. […] Albowiem Dzieciê nam siê narodzi³o, Syn zosta³

nam dany. […] Wielkie bêdzie Jego panowanie, w pokoju

bez granic, na tronie Dawida, i nad Jego królestwem, które

On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwoœci¹, odt¹d i

na wieki.” (Iz, 9) Te s³owa proroka Izajasza, zapowiadaj¹ce

przyjœcie Mesjasza pokazuj¹ przymioty jego przysz³ych rz¹dów:

powszechnoœæ, trwa³oœæ, sprawiedliwoœæ i pokój. Tymczasem

Pan Jezus urodzi³ siê w konkretnym momencie i miejscu.

O tym, jak wygl¹da³ œwiat w chwili narodzin Jezusa, kto

rz¹dzi³ wtedy w Palestynie, po co organizowano spisy

ludnoœci i dlaczego Herod „cieszy” siê u nas tak z³¹ legend¹

rozmawiamy z ksiêdzem dr Paw³em Mazurkiewiczem

z koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego w Legionowie.

Taki w³aœnie numer Nowej Gazety Praskiej macie Pañstwo

w rêku. To ponad 22 lata naszej obecnoœci na terenie Bia³o³êki,

Pragi Pó³noc i Targówka. Przez te lata staraliœmy siê byæ

blisko mieszkañców. Mamy du¿e grono sta³ych czytelników,

wiêc chyba siê uda³o…. Nadal liczymy na Pañstwa odzew,

bo to w³aœnie jest inspiracj¹ dla naszych dziennikarzy.

Zespó³ NGP

600

Dyskusyjne wybory miss
Dzieñ przed Miko³ajkami

tzw. internety zagrzmia³y. Jeden

z praskich samorz¹dowców z

wieloletnim sta¿em wrzuci³ na

popularne forum mieszkañców

skan interpelacji dotycz¹cej

zakupu nagród na imprezê pod

nazw¹ „I wybory sportowej

miss Pragi Pó³noc”, opatruj¹c

swój post k¹œliwym komen-

tarzem, dotycz¹cym sposo-

bu wydatkowania œrodków

publicznych przez dzielnicê.

Pod postem radnego szybko

pojawi³y siê kolejne komentarze

internautów, sugeruj¹ce m.in.

przyznanie specjalnej na-

grody dla praskiego urzêdu

za marnowanie publicznych

pieniêdzy czy te¿ poszukanie

innych, bardziej potrzebnych

wydatków. W dyskusjê w³¹czy³

siê rzecznik dzielnicy, który

nie omieszka³ zasugerowaæ,

¿e radny manipuluje liczbami

oraz ¿e tak naprawdê chodzi o

zakup drobnych upominków

i gad¿etów…

Przypomnijmy, ¿e dzier¿awca

zaproponowa³ w przetargu

(odby³ siê jesieni¹ 2016 roku)

stawkê 8,2 z³/m2 powierzchni

zabudowanej oraz 4,5 z³/m2

powierzchni niezabudowanej

– dzia³ka liczy prawie 4,4 tys m2,

z czego 1,3 tys. m2 to powierzch-

nia zabudowana. Miesiêcznie

dzier¿awca bêdzie przelewa³ na

miejskie konto prawie 30 tys. z³.

Ratuszowa 6
Dobiega koñca sprawa dalszych losów dzia³ki miejskiej

po dawnej bazie ogrodniczej przy Ratuszowej 6 na terenie

Parku Praskiego. 14 listopada br. zarz¹d dzielnicy podpisa³

umowê dzier¿awy tego terenu na okres 20 lat, do 2037 roku.

Teren zosta³ wydzier¿awiony olsztyñskiej firmie TNieru-

chomoœci Sp. z.o.o., która wygra³a og³oszony przez praski

ZGN przetarg. Pod koniec listopada br. dzier¿awca przej¹³

kontrolê nad nieruchomoœci¹. dokoñczenie na str. 2

W minionym tygodniu tarcza TBM Maria zakoñczy³a swoj¹

marszrutê, dr¹¿¹c tunel d³ugoœci 2224 metrów miêdzy

Targówkiem i Prag¹ Pó³noc. Tarcza zostanie niebawem

wydobyta z szybu startowego i przewieziona na Wolê,

gdzie w lutym, marcu przysz³ego roku rozpocznie kolejne

dr¹¿enie. Do³¹czy do niej Anna, po skoñczeniu dr¹¿enia

równoleg³ego tunelu miêdzy Targówkiem i Prag¹ Pó³noc,

w którym przebiegaæ bêd¹ tory w przeciwnym kierunku.

Budowa II linii metra

Maria zakoñczy³a dr¹¿enie

Tymczasowa, gruba œciana,

która powsta³a na zapleczu

stacji Dworzec Wileñski pod-

czas budowy poprzedniego

odcinka, zakoñczonego w

2015, zosta³a skruszona

przez Mariê w porannym

szczycie komunikacyjnym w

minion¹ œrodê, nie zak³ócaj¹c

ruchu poci¹gów i nie przyspa-

rzaj¹c pasa¿erom ¿adnych

problemów.
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To cieszy, zw³aszcza, ¿e dzia³ka

przez lata sta³a opuszczona

i trzeba by³o do niej dok³adaæ.

Nieruchomoœæ zosta³a wy-

dzier¿awiona na prowadzenie

dzia³alnoœci gastronomicznej

(restauracja), kulturalnej, spor-

towej i rekreacyjnej. Z umowy

dzier¿awy wprost wynika

zakaz prowadzenia przy Ratu-

szowej 6 punktu gier losowych,

sprzeda¿y ró¿nych œrodków

psychoaktywnych („dopalacze”),

a tak¿e organizowania g³oœnych

imprez w godzinach 23:00-

7:00 oraz pokazów pirotechnicz-

nych. Z³amanie tych zakazów

mo¿e skutkowaæ rozwi¹zaniem

dokoñczenie ze str. 1 umowy w trybie natychmiasto-

wym. Jeszcze w grudniu br.

dzier¿awca jest zobowi¹zany

przedstawiæ miastu harmonogram

prac remontowo-budowlanych

dla wspominanej dzia³ki (znaj-

duj¹ce siê na niej obiekty

wymagaj¹ pilnej interwencji).

Ciekawostk¹ jest równie¿

obowi¹zek przedstawiania

przez dzier¿awcê raz w roku,

do koñca lutego, rocznego

planu dzia³alnoœci kulturalnej,

sportowej i rekreacyjnej, co

daje nadziejê na w³¹czenie

realizowanych przy Ratuszowej

inicjatyw w szerszy kontekst

dzia³añ po stronie dzielnicy

czy miasta.

Podobnie jak nasi czytelnicy,

ciekawi jesteœmy efektu koñco-

wego adaptacji terenu przy

Ratuszowej 6. Dzier¿awca w

swojej krótkiej, licz¹cej dwie

strony maszynopisu ofercie

wspomina³, ¿e teren pozostanie

otwarty, a osobom go odwie-

dzaj¹cym zaproponowana

zostanie zró¿nicowana oferta

gastronomiczna w ramach

restauracji, kawiarni oraz sto-

isk z ekologiczn¹ ¿ywnoœci¹.

Na dzier¿awionej dzia³ce ma

równie¿ powstaæ plac zabaw

dla dzieci, a tak¿e miejsca

parkingowe dla osób odwiedza-

j¹cych kompleks. Mamy nadziejê,

¿e w ca³y proces zagospoda-

rowywania dzia³ki przy Ratu-

szowej 6 w³¹czeni zostan¹

równie¿ mieszkañcy Pragi.

KMI

D¹browska-Majewska zo-

sta³a doceniona za wieloletnie

dzia³ania ukierunkowane na

resocjalizacjê osób skazanych

na karê wiêzienia. Co roku

Fundacja „Zmiana” zbiera i

przekazuje do bibliotek zak³a-

dów karnych tysi¹ce ksi¹¿ek w

ramach akcji „Ksi¹¿ki w Pudle”.

Maria D¹browska-Majewska z presti¿owym medalem
Animatorka kultury, twórczyni bibliotek s¹siedzkich,

dzia³aczka spo³eczna i mieszkanka Pragi. Maria D¹browska-

Majewska, prezes Fundacji „Zmiana”, bo o niej mowa,

zosta³a uhonorowana presti¿owym Medalem œw. Jerzego

za wieloletni¹, ciê¿k¹ pracê na rzecz osób, które potrzebowa³y

pomocy, zainteresowania, rozmowy. Medal œw. Jerzego

to honorowa nagroda przyznawana przez „Tygodnik

Powszechny” od 1993 roku. Wœród dotychczasowych

laureatów nagrody warto wymieniæ m.in. Janinê Ochojsk¹,

Jacka Kuronia, siostrê Ma³gorzatê Chmielewsk¹, Leszka

Ko³akowskiego, Annê Dymn¹ czy Karola Modzelewskiego.

Majewska znana jest równie¿

ze wspierania akcji tworzenia

oddolnych bibliotek s¹siedz-

kich. Efektem prowadzonych

przez ni¹ dzia³añ na Pradze s¹

spo³eczne czytelnie funkcjonu-

j¹ce w przesz³oœci przy ulicy

Okrzei oraz na Bazarze

Ró¿yckiego, a obecnie przy

Targowej, a tak¿e umieszczane

w przestrzeni publicznej tzw.

rotarega³y, gdzie zainteresowa-

ne osoby mog¹ nieodp³atnie

wymieniaæ siê ksi¹¿kami.

Maria D¹browska-Majewska

jest równie¿ aktywnie zaanga-

¿owana w prowadzone na

Pradze dzia³ania spo³eczno-

kulturalne realizowane w ramach

programu rewitalizacji, m.in.

w ramach projektu „Otwarta

Z¹bkowska”. Aktualnie kiero-

wana przez ni¹ fundacja jest

jednym z organizatorów

miejskiej wigilii, która w tym

roku odbêdzie siê na Pradze,

w³aœnie na Z¹bkowskiej, w

niedzielê 17 grudnia.

Krzysztof Michalski

Ratuszowa 6
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Postanowiliœmy przyjrzeæ

siê bli¿ej ca³ej sprawie. Dotar-

liœmy te¿ do szczegó³owych

informacji dotycz¹cych orga-

nizacji imprezy, która ma siê

odbyæ 16 grudnia. Na jej prze-

prowadzenie praski ratusz

og³osi³ przetarg (zamówienie

do kwoty 30 tys. euro) 17 listo-

pada br. Dziesiêæ dni póŸniej

up³ywa³ termin zg³aszania siê

oferentów. Najkorzystniejsz¹

ofertê z³o¿y³a „Ma³a Warsza-

wa Sp. z.o.o.” dzia³aj¹ca przy

Otwockiej, która organizacjê i

przeprowadzenie imprezy

wyceni³a na 124 tys. z³ brutto

(kontrofertê przedstawi³a firma

e-xon s.c. z Poznania wyceniaj¹c

swoje us³ugi na kwotê 130 tys. z³

brutto). Dodatkowe dwie ofer-

ty dotyczy³y zakupu nagród i

upominków na ww. imprezê

(oferenci za¿yczyli sobie od-

powiednio 24,9 tys. z³ i 22,5 tys. z³

za dostarczenie na imprezê 30

odtwarzaczy MP3, 30 zegarków

z pulsometrem, 40 plecaków,

dokoñczenie ze str. 1 400 maskotek o wysokoœci

ok. 22 cm i 160 maskotek o

wysokoœci ok. 11 cm). Ponie-

wa¿ na dzieñ pisania artyku³u

(10 grudnia), wyniki drugiego

przetargu nie by³y wprowadzone

na stronê internetow¹ dzielnicy,

nie podajemy nazw oferentów.

Tak czy inaczej ca³oœæ imprezy

kosztowaæ bêdzie praskiego

podatnika ok. 150 tys. z³otych.

Ca³kiem sporo, zwa¿ywszy na

fakt, ¿e rzeczywiœcie brakuje

œrodków na inne bliskie sercu

mieszkañców potrzeby.

W¹tpliwoœci jest wiêcej.

Zgodnie z zaproszeniem do

sk³adania ofert wykonawca by³

zobligowany do zapewnienia

zadaszonego obiektu dla ok.

450 osób, dysponuj¹cego

czterema wydzielonymi salami

o pow. min. 200 m2, który to

obiekt znajduje siê na terenie

dzielnicy Praga Pó³noc. Abstra-

huj¹c ju¿ od faktu, ¿e takich

obiektów nie jest zbyt wiele

(zastanawiamy siê, kto poza

firm¹ z Otwockiej dysponuje

tak¹ przestrzeni¹ na Pradze),

byæ mo¿e zasadnym z ekonomicz-

nego punktu widzenia by³oby

przeprowadzenie imprezy w

obiektach dzielnicowych/miejskich

(hala szko³y, DOSiR)? Oczy-

wiœcie, taki wymóg wynika z

innych oczekiwañ dzielnicy,

mianowicie zorganizowania

m.in. stoisk rekreacyjno-spor-

towych dla dzieci i seniorów,

stoisk zdrowotno-sportowych,

bloków tematycznych (zumba,

fitness, aerobik), poczêstunku

dla uczestników, zapewnienia

ochrony, ubezpieczenia oraz

przeprowadzenia najwiêkszej

atrakcji dnia, czyli wyborów

sportowej miss dzielnicy.

Ten ostatni element równie¿

budzi kontrowersje. W wyborach

ma uczestniczyæ co najmniej

12 pe³noletnich mieszkanek

dzielnicy, które zg³aszaj¹c siê

zgodnie z regulaminem musz¹

przys³aæ trzy fotografie (twarzy,

sylwetki w stroju sportowym

oraz sylwetki w stroju k¹pielo-

wym), a tak¿e napisaæ krótk¹

notatkê o sobie, swoich zain-

teresowaniach, osi¹gniêciach

lub aspiracjach sportowych

lub zwi¹zanych ze zdrowym

trybem ¿ycia. Nie za wiele na-

szym zdaniem ma to wspólne-

go z nazw¹ konkursu (w tego

typu targetowanych inicjatywach

wybiera siê najczêœciej np.

najlepsz¹ zawodniczkê/zawod-

nika w danej dyscyplinie spor-

towej), przypomina natomiast

klasyczny konkurs piêknoœci.

Przypuszczenia te potwierdzaj¹

dalsze zapisy regulaminu:

I wyjœcie – prezentacja wszyst-

kich kandydatek w strojach

fitness (leginsy, top i sportowe

obuwie), II wyjœcie – przed-

stawienie poszczególnych

kandydatek i indywidualna

prezentacja, III wyjœcie –

prezentacja wszystkich kandy-

datek w strojach/sukienkach

koktajlowych/wieczorowych/

dyskotekowych dowolnie

wybranych przez kandydatki.

Na miss czeka atrakcyjna

nagroda finansowa – 3 tys. z³.

Pozosta³e laureatki (cztery

osoby) równie¿ otrzymaj¹

nagrody pieniê¿ne (odpo-

wiednio ni¿sze). Wyboru miss

dokona jury, w którego

sk³adzie znajdzie siê m.in.

trzech przedstawicieli urzêdu

dzielnicy.

Wybory odbywaj¹ siê pod

honorowym patronatem burmi-

strza Zab³ockiego, co trochê

dziwi, zw³aszcza, ¿e to impreza

zlecana do organizacji przez

dzielnicê. Wydaje siê to byæ

sprzeczne z sam¹ procedur¹

przyznawania patronatów,

która doœæ jasno opisana jest

na stronie internetowej urzêdu.

Zwa¿ywszy, ¿e „Osoby i insty-

tucje ubiegaj¹ce siê o Honorowy

Patronat Burmistrza Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

s¹ proszone o z³o¿enie pisem-

nego wniosku”, zasadne jest

Sprawy lokalne
Czy wreszcie przywróc¹ nam

autobusy linii 509 na ¿¹danie i linii 125

(trzy przystanki) z PL. HALLERA?

Miejski Zak³ad Komunikacji

sukcesywnie od kilku lat likwidowa³

dogodne bezpoœrednie po³¹czenia

z pêtli autobusowej Pl. Hallera do

innych dzielnic Warszawy.

Zdaniem Mieszkañców spotka³a

nas wyraŸna niesprawiedliwoœæ,

która uwidoczni³a siê szczególnie

na pocz¹tku wrzeœnia 2016 r.

(pocz¹tek nowego roku szkolnego).

W krótkim czasie zlikwidowany

zosta³ przystanek autobusowy przy

Pl. Hallera dla linii 509 na ¿¹danie oraz trzy przystanki linii 125

z Pl. Hallera do Metro Stadion Narodowy, bo dalej oba autobusy

kursuj¹ bez zmian. Na trasie zabranych linii usytuowane s¹ liczne

szpitale, przychodnie, przedszkole dla dzieci niepe³nosprawnych

i wiele innych instytucji.

CZUJEMY SIÊ DYSKRYMINOWANI!

W kwestii przywrócenia linii 509 na ¿¹danie i 125 (tylko trzech

przystanków) z³o¿ylismy wiele pism i odby³o siê kilka spotkañ

Mieszkañców z Dyrektorem Zarz¹du Transportu Miejskiego. By³y

równie¿ interwencje z Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc. Powsta³

Spo³eczny Komitet Mieszkañców Pl. Hallera za przywróceniem

autobusów. Zebraliœmy ³¹cznie 1045 g³osów.

Decydenci myœl¹ i milcz¹, a Mieszkañcy cierpliwie czekaj¹ i

pytaj¹ mnie, czy Nowy Rok 2018 przyniesie pozytywn¹ odpo-

wiedŸ w wy¿ej wymienionej sprawie. Z³o¿one w paŸdzierniku

tego roku kolejne pismo wraz z podpisami mieszkañców wci¹¿

oczekuje na rozpatrzenie.

Ma³gorzata Anna Grzegorzewska

(m.grzegorzewska13@gmail.com)

pytanie, czy dzielnica o taki

patronat wystêpowa³a…

Na koniec ma³e promocyjne

faux pas. W niedzielê, 3 grudnia

wieczorem, pojawi³y siê w

internecie pierwsze grafiki

promocyjne. W nag³ówku

znajdowa³a siê informacja o

osobie zapraszaj¹cej na im-

prezê. Nie by³ ni¹ burmistrz, a

nomen omen „Przewodnicz¹cy

Dzielnicy Pragi-Pó³noc” Ryszard

Kêdzierski. Po paru dniach

dokonano korekty, dodaj¹c do

tytulatury s³owo „Rady”…

ONI

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje,

¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy

Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na

stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek

www.targowek.waw.pl w dniu 1.12.2017 r. zosta³

wywieszony na 21 dni i podany do publicznej

wiadomoœci wykaz nr WGN/22/2017 dotycz¹cy

przeznaczenia 24 nieruchomoœci do wydzier¿awienia

na okres do 3 lat.

Dyskusyjne wybory miss
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Siedem miesiêcy dr¹¿enia

Marszruta Marii trwa³a siedem

miesiêcy, co jak na 2-kilometrowy

odcinek podziemnego tunelu

jest bardzo dobrym czasem,

zwa¿ywszy na planowe prze-

stoje na stacjach Targówek i

Szwedzka, a tak¿e na bardzo

powolne dr¹¿enie pod zagro¿o-

nymi kamienicami przy Strze-

leckiej. Tarcza bardzo szybko

przemknê³a przez Targówek,

pokonuj¹c dziennie nawet 30

metrów tunelu, schody zaczê³y

siê dopiero na starej Pradze,

ale i tak ogólny wynik jest wielce

satysfakcjonuj¹cy. Tarczê czeka

teraz demonta¿ i przewiezienie

w czêœciach na Wolê, gdzie po

zmontowaniu i konserwacji

rozpocznie dr¹¿enie ze stacji

Ksiêcia Janusza, pokonuj¹c

skrzy¿owanie Kasprzaka, Prostej

i Karolkowej, by dotrzeæ na

zaplecze stacji rondo Daszyñ-

skiego. Za jakiœ czas do³¹czy do

Marii tarcza Anna. Rozpocznie

dr¹¿enie tunelu równoleg³ego.

Wystrój stacji ostatniego

odcinka II linii

W poprzednim wydaniu NGP

pisaliœmy o og³oszonym przetargu

na projekt i budowê ostatniego

odcinka II linii metra, czyli na trzy

stacje: Lazurowa, Chrzanów i

Po³czyñska wraz ze stacj¹

techniczno-postojow¹ w Morach,

o ³¹cznej d³ugoœci blisko 4 kilo-

metrów. Wiemy ju¿, jak maj¹

wygl¹daæ stacje tego odcinka.

Wyspowe perony bêd¹ mia³y co

najmniej 10 m szerokoœci.

Wszystkie posadzki zostan¹

wy³o¿one du¿ymi p³ytami lastryko

z marmurowych kruszyw, mi-

nimum 60 na 60 cm ka¿da. Na

peronach znajd¹ siê drewniane

³awki na metalowych nogach.

Ostrzegawcze pasy prowadz¹ce

dla niewidomych nie bêd¹ wy-

konane z metalu, jak to mia³o

miejsce na dotychczasowych

stacjach metra, ale ze spe-

cjalnego, antypoœlizgowego i

trwa³ego betonu. Ostrzegawcze

guzki zostan¹ wykonane ze

sztucznego kamienia. Cztery

metry od krawêdzi peronu bêd¹

stref¹ woln¹ od jakichkolwiek

przeszkód. Nad peronami za-

planowano szare, blaszane

sufity podwieszane o strukturze

siatki z oœwietleniem LED. Na

œcianach za torami planowane

s¹ panele akustyczne wyko-

nane z blachy perforowanej,

podobnie jak sufity w kolorze

szarym. Inne œciany i kolumny

zostan¹ wy³o¿one barwionym

betonem architektonicznym.

Na antresole nad peronami

bêd¹ prowadzi³y schody zwyk³e,

Budowa II linii metra

Maria zakoñczy³a dr¹¿enie

W Bibliotece Dzielnicowej Pragi-Pó³noc im. Jana Twardowskiego przy

ul. Skoczylasa we wtorek, 5 grudnia o 17.00, mieliœmy przyjemnoœæ

obejrzeæ recital prof. Stanis³awa Górki, któremu akompaniowa³

Jerzy Derfel, a który uœwietni³ zakoñczenie warsztatów poetycko –

teatralnych „Czas na poezjê, poezja na czasie.” Projekt realizowany

by³ w dwóch bibliotekach dzielnicowych – Pragi, na Pradze-Pó³noc

i Pradze-Po³udnie, gdzie równie¿ zakoñczy³ siê wieczorem poetyc-

kim pt. „Syn dwóch matek” poœwiêconym poezji Zygmunta Jana

Rumla. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja

marzeñ” finansowanego z Funduszu Animacji Kultury Urzêdu m.st.

Warszawy, to mini warsztaty recytatorskie zwi¹zane z doskonale-

niem warsztatu artystycznego i umiejêtnoœci wyst¹pieñ publicznych.

Uczestnicy pod kierunkiem prof. Górki pracowali nad interpretacj¹

wybranych wierszy Z.J. Rumla oraz patrona pó³nocnopraskiej

Biblioteki ks. Jana Twardowskiego, doskonalili umiejêtnoœci

przekazu, ekspresjê, emisjê g³osu i komunikacjê z widzem. W

finale uczestnicy zaprezentowali efekty swej pracy, a wœród nich

utwór poetycki, do którego kompozytor Jerzy Derfel napisa³ muzykê.

Zainteresowanie, z jakim spotka³y siê zakoñczone w³aœnie warsztaty,

zachêca nas do powtórzenia projektu w najbli¿szym czasie.

Beata Bieliñska-Jacewicz

„Czas na poezjê…”

schody ruchome i windy. Œciany

przy schodach bêd¹ wykoñczone

bia³ym lub szarym, marmurowym

lastryko do wysokoœci nieco

ponad metr. Hale odpraw bêd¹

wyposa¿one w podwieszane

sufity identyczne z tymi na

peronach, zaœ œciany bêd¹ wy-

³o¿one perforowanymi panelami

z nadrukami. Posadzki antresoli

zostan¹ wy³o¿one jasnym lastryko,

œciany wykoñczone panelami

betonu architektonicznego, a sufit

pokryty jasnoszarym tynkiem. W

otwartej strefie ogólnomiejskiej

znajd¹ siê m.in. biletomaty,

bankomaty i toalety.

Zaplanowano przejœcia o

minimalnej szerokoœci piêciu

metrów, wyjœcia ze szk³a i stali

nierdzewnej, panele z nazw¹ stacji

utworzon¹ z bia³ych diod LED.

(egu)

Pierwsze œwiêta

w Galerii Pó³nocnej

W Galerii Pó³nocnej zapanowa³

ju¿ prawdziwie œwi¹teczny

klimat, a zimow¹ metamorfozê

widaæ z daleka. Przy wejœciu od

ulicy Œwiatowida do prze¿ycia

arktycznej przygody i wspólnych

zdjêæ zaprasza misiowa rodzinka

- ma³y polarny niedŸwiadek i

jego mama. Natomiast od strony

Traktu Nadwiœlañskiego wita

goœci œwietlista karuzela z

saniami i reniferami. Kolejne

niespodzianki czekaj¹ na

klientów w œrodku galerii.

Du¿ym powodzeniem wœród

dzieci cieszy siê interaktywna

Arktyczna Wyspa z zimowym

placem zabaw, stanowisko do

animacji, manufaktura pierniczków

oraz fotel pilnowany przez polar-

ne niedŸwiedzie, na którym od

6 grudnia zasiada Œwiêty Miko³aj.

Efektowne, zimowe dekoracje

Galerii Pó³nocnej to ³¹cznie

250 tysiêcy punktów œwietlnych,

bazuj¹cych na energoosz-

czêdnych diodach eko-LED.

- Tworz¹ wyj¹tkow¹ atmosferê,

a dla nas s¹ pretekstem do stwo-

rzenia œwi¹tecznej opowieœci i

zaproszenia goœci Galerii Pó³noc-

nej do wspólnego celebrowania

przedœwi¹tecznych przygotowañ

– podsumowuje projekt Emilia

Szkudlarek, Dyrektor Marketingu

Galerii Pó³nocnej.

Rzeczywiœcie, trzeba przyznaæ,

¿e dekoracje w Galerii Pó³nocnej

zaprojektowane zosta³y z wy-

j¹tkowym smakiem, w zimowej

gamie kolorów. Pomyœlano o

najdrobniejszych szczegó³ach:

nawet pi³eczki w baseniku,

do którego dzieci zje¿d¿aj¹

na Arktycznej Wyspie s¹ bia³e

i niebieskie.

W iluminacjach Galerii Pó³noc-

nej dominuje motyw polarnego

niedŸwiedzia, a ca³a akcja ma

równie¿ charakter edukacyjny,

zwi¹zany z ochron¹ tego gi-

n¹cego gatunku. Na specjalnie

ustawionych ko³o misiów tabli-

cach, klienci mog¹ przeczytaæ

ciekawe fakty, zwi¹zane z

¿yciem bia³ych niedŸwiedzi.

- Jako ¿e jednym z g³ównych

czynników zagra¿aj¹cych

zwierzêtom ¿yj¹cym w klimacie

polarnym jest globalne ocieple-

nie, nasze dekoracje musia³y

spe³niaæ szereg parametrów

zwi¹zanych z energooszczêd-

noœci¹. Ekologia jest wa¿nym

elementem strategii Galerii

Pó³nocnej i nie zapominamy

o niej tak¿e w czasie Œwi¹t -

wyjaœnia Emilia Szkudlarek.

W dniach 2-23 grudnia pierwsza

galeria handlowa na Bia³o³êce

zaprasza dzieci i doros³ych do

udzia³u w animacjach, które po-

zwol¹ wspólnie odkrywaæ magiê

Œwi¹t. Niektóre atrakcje takie, jak

polarna zje¿d¿alnia z pi³eczkami

czy malowanie igloo, dostêpne

s¹ ju¿ dla maluszków od 18.

miesi¹ca ¿ycia. Przez ca³y ty-

dzieñ w godzinach 10.00-20.00

na klientów Galerii Pó³nocnej

czeka tak¿e s³odka niespodzianka

– Manufaktura Pierniczków.

Dzieci dostaj¹ ciasto, same je

rozwa³kowuj¹ i foremkami

wycinaj¹ i ozdabiaj¹ pierniczki,

które nastêpnie na miejscu

s¹ pieczone. PóŸniej nastêpuje

degustacja. Co ciekawe, jest

mo¿liwoœæ skosztowania œwie¿o

wypiekanych pierniczków w wersji

klasycznej lub bezglutenowej.

Szczegó³owy harmonogram

œwi¹tecznych animacji Galerii

Pó³nocnej dostêpny jest

na stronie internetowej

www.galeriapolnocna.pl

oraz na Facebooku.          JK

Polarne niedŸwiadki, 12-metrowa b³yszcz¹ca œwiate³kami

choinka, zapach pieczonych pierniczków i poczta polarna,

która dostarczy ¿yczenia w najdalsze zak¹tki œwiata.

Pierwsze Œwiêta Galerii Pó³nocnej bêd¹ mia³y wyj¹tkow¹

oprawê. Od 2 do 23 grudnia na dzieci oraz doros³ych

czekaj¹ liczne atrakcje.

dokoñczenie ze str. 1

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta

pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia

prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia

w zdrowiu, radoœci

i ciep³ej rodzinnej atmosferze.

W imieniu

 komitetu PiS Bia³o³êka

Wiktor Klimiuk

Piotr GozdekZbigniew Cierpisz

£ukasz Oprawski

Dariusz Ostrowski
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Pomimo ¿e budowa obwod-

nicy bardzo mocno wp³ywa na

sytuacjê Pragi Pó³noc (dziêki

jej budowie jest szansa na

eliminacjê tranzytu przez

centraln¹ czêœæ dzielnicy),

pierwotnie spotkañ z miesz-

kañcami u nas nie planowano.

Po interwencji naszego stowa-

rzyszenia (PSM „Micha³ów” –

przyp. KM) ZMID zorganizowa³

dodatkowe spotkanie 29 li-

stopada br. w Wy¿szej Szkole

Mened¿erskiej przy Kawê-

czyñskiej. Gwoli œcis³oœci, od-

rêbnie o takie spotkanie pisa³

do ZMID burmistrz oraz komisja

infrastruktury, ale na spotkaniu

¿aden z samorz¹dowców

praskich siê nie pojawi³…

A warto by³o przyjœæ (co uczy-

ni³a czeœæ mieszkañców), by na

w³asne oczy zobaczyæ projekt i

porozmawiaæ z jego autorami z

firmy Mosty Katowice oraz

urzêdnikami ZMID, ZDM, ZTM,

Zarz¹du Zieleni m. st. Warszawy

i kilku innych jednostek. O ile

najwiêksze kontrowersje budzi

przebieg obwodnicy na Pradze

Po³udnie (m.in. d³ugoœæ tunelu,

dublowanie czêœci jezdni na po-

wierzchni, eliminacja po³¹czeñ

Jednak niezbyt szczêœliwie

termin spotkania zbieg³ siê z

innymi konsultacjami – projektu

domkniêcia obwodnicy œród-

miejskiej. Urz¹d dzielnicy nie

informowa³ te¿ o nim zbyt

intensywnie, st¹d zapewne

niewielka frekwencja w sprawach

mieszkañców interesuj¹cych.

Ze strony miasta w spotkaniu

wziê³a udzia³ Jolanta Krzywiec

– p.o. dyrektora Biura Gospo-

darowania Odpadami. Wed³ug

projektu Ministerstwa Œrodowi-

ska, od 1 stycznia 2019 roku

maj¹ ulec ujednoliceniu zasady

selektywnej zbiórki odpadów.

Do tej pory wiele zale¿a³o od

lokalnych samorz¹dów. Teraz

zasady maj¹ byæ takie same w

ca³ej Polsce. Z 3 do 5 ma siê

zwiêkszyæ liczba obowi¹zko-

wych pojemników. Osobno

maj¹ byæ zbierane: papier,

szk³o, metal/plastik, odpady

biodegradowalne (z wy³¹cze-

niem t³uszczu i odpadów zwie-

rzêcych), pozosta³e zmieszane.

Ujednoliceniu ma te¿ ulec

kolorystyka pojemników, na

co przewidziano kolejnych 5 lat.

Konsultacje dotyczy³y m.in.

czêstotliwoœci odbioru po-

szczególnych frakcji. Papier

mia³by byæ odbierany co miesi¹c,

co podczas dyskusji zarz¹dcy

budynków uznali za zbyt d³ugi

termin, a odpady kuchenne –

nie rzadziej ni¿ co tydzieñ.

Wnioskowano te¿ o wyd³u¿enie

Oddaj g³os
Tylko do 15 grudnia br. mo¿na zabraæ g³os w sprawie projektu

obwodnicy œródmiejskiej na prawym brzegu, tzw. obwodnicy

Pragi. Obecnie Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych, który

pe³ni rolê inwestora, konsultuje projekt odcinka obwodnicy

biegn¹cego od Ronda Wiatraczna do skrzy¿owania z ulic¹

Radzymiñsk¹. Dalszy odcinek, od Radzymiñskiej do Ronda

¯aba, na razie jest w fazie planowania. Naj³atwiej wyraziæ

stanowisko przez internet, pisz¹c maila do ZMID na adres e-mail:

obwodnica@zmid.waw.pl (projekt dostêpny jest na stronie

konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/obwodnica-srodmiejska),

ale te¿ warto wybraæ siê na dy¿ury konsultacyjne (ostatni

odbêdzie siê 13 grudnia na Pradze Po³udnie).

poprzecznych, ekrany dŸwiêko-

ch³onne przed blokami itp.), o

tyle równie¿ niektóre elementy

dotycz¹ce nas, mieszkañców

Pragi Pó³noc bezpoœrednio,

warto skorygowaæ. Chodzi m.in.

o poprawê po³¹czeñ pieszych i

rowerowych z projektowan¹ ob-

wodnic¹, poprawê dostêpnoœci

przystanków autobusowych (w

niektórych przypadkach znacz¹co

wzrosn¹ dystanse do przejœcia

przez pasa¿erów), lepsze „skle-

jenie” obwodnicy z planowan¹

przez PKP stacj¹ Warszawa

Stalowa, czy wreszcie zmiany w

uk³adzie komunikacyjnym

Pragi wraz z budow¹ obwodnicy

(co dalej z Al. Solidarnoœci w

kszta³cie 2 x 3 pasy?). O wszyst-

kich tych elementach mo¿na

napisaæ do ZMID. Warto siê

pospieszyæ i zabraæ g³os. Od tego,

jak zostanie zaprojektowana

najwa¿niejsza po metrze in-

westycja miejska na prawym

brzegu, zale¿eæ bêdzie przy-

sz³oœæ naszej dzielnicy i tego,

jak bêdzie siê w niej ¿y³o ko-

lejnym pokoleniom.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

O odpadach
29 listopada na Pradze Pó³noc odby³o siê dodatkowe

spotkanie konsultacyjne zmian w systemie gospodarki

odpadami. Upomnieli siê o nie sami mieszkañcy. Pierwotnie

grafik konsultacji nie uwzglêdnia³ tej dzielnicy. Problem

zalegaj¹cych œmieci, w tym gabarytowych, zdominowa³ wiele

dyskusji pra¿an na forach internetowych, omawiano go tak¿e

na sesjach Rady Dzielnicy. Nie inaczej by³o i tym razem.

odbioru odpadów zielonych.

Obecnie wywozi siê je na

zg³oszenie od kwietnia do

listopada. Dla utrzymania po-

rz¹dku, za wskazane uznano

umo¿liwienie odbioru takich

œmieci ju¿ od marca. Podno-

szono te¿ problem braku

miejsca na dodatkowe pojem-

niki do segregacji œmieci.

Dyskusjê zdominowa³y

jednak skargi na dzia³alnoœæ

na terenie Pragi Pó³noc firmy

Lekaro. Pani dyrektor potwier-

dzi³a, ¿e te problemy s¹ jej

znane. Na firmê s¹ nak³adane

kary z tytu³u niewywi¹zywania

siê z umowy, ale ich pierwotn¹

wysokoœæ zakwestionowa³a

Krajowa Izba Odwo³awcza,

przez co nie s¹ one dla Lekaro

zbyt dotkliwe. Podobno nie

mo¿na tak¿e rozwi¹zaæ z ni¹

umowy, o co wnioskowali

mieszkañcy. Z tak¹ sugesti¹

do prezydenta Micha³a Ol-

szewskiego zwróci³ siê tak¿e

zastêpca burmistrza Marcin

Iskra. DoraŸnym rozwi¹zaniem

zarz¹dców nieruchomoœci jest

wynajmowanie innej firmy do

sprz¹tniêcia zalegaj¹cych œmieci

i obci¹¿enie Lekaro kosztami tej

operacji. Dla unikniêcia proble-

mów w œci¹gniêciu p³atnoœci,

powinno to byæ jednak ka¿do-

razowo konsultowane z Biurem

Gospodarowania Odpadami.

W zgodnej opinii mieszkañ-

ców, obecny system nie dzia³a

dobrze, a rozpatrywanie tylko

pojedynczych spraw, bez

mo¿liwoœci zg³oszenia zmian

systemowych nawet w obecnie

obowi¹zuj¹cym warszawskim

regulaminie utrzymania czystoœci,

budzi obawy, ¿e ujednolicony

system centralny bêdzie zmieniæ

jeszcze trudniej. Ze wzglêdu

na ró¿ny charakter zabudowy,

ró¿ne nastawienie mieszkañ-

ców do segregacji œmieci,

wskazana by³aby wiêksza

elastycznoœæ, tak w doborze

czêstotliwoœci, sposobie zbiera-

nia odpadów, jak i byæ mo¿e

op³at za nie. Brak te¿ zarówno

szerokiej m¹drej promocji se-

gregowania, jak i stosownego

karania osób podrzucaj¹cych

swoje œmieci gdziekolwiek.

Na wiosnê tego roku za

spraw¹ PSM Micha³ów, Towa-

rzystwa Przyjació³ Pragi i Rady

Kolonii Œliwice zorganizowano

oddolne sprz¹tanie najbardziej

zaœmiecanych terenów zielo-

nych i chodników. Z biegiem

czasu powstaj¹ kolejne ini-

cjatywy, co tak¿e œwiadczy

o niewydolnoœci obecnego

systemu, ale te¿ pokazuje, ¿e

nie powinno byæ i nie jest nam

wszystko jedno.

Karolina Krajewska

Biuro Edukacji pozyska³o œrodki na zakup oczyszczaczy

powietrza dla przedszkoli. Œrodki przekazane zostan¹ w

pierwszej kolejnoœci placówkom dzia³aj¹cym w obszarach

szczególnie zagro¿onych zanieczyszczeniem powietrza wyni-

kaj¹cym g³ównie ze spalania paliw sta³ych lub niewielkiej (do

oko³o 100 m) odleg³oœci od ruchliwych szlaków komunikacyjnych.

Œrodki na zakup oczyszczaczy zostan¹ przekazane do

za³¹cznika dzielnicowego zarz¹dzeniem Prezydenta m.st.

Warszawy. Zakupu mo¿e dokonaæ Dzielnica lub bezpoœrednio

dyrektorzy przedszkoli. Przyznana kwota na zakup jednego

oczyszczacza to 2.000 z³. W ramach tej kwoty mo¿liwy jest

zakup filtrów. Ca³kowita kwota wsparcia dla przedszkola

uzale¿niona jest od liczby oddzia³ów.

Na dzieñ dzisiejszy przyznano œrodki na zakup oczyszczaczy

powietrza dla siedmiu przedszkoli na Targówku wed³ug poni¿szego

podzia³u (nazwa placówki, adres, liczba oddzia³ów, przyznana kwota):

Przedszkole nr 81 ul. Barkociñska 19/21 - 4 - 8.000 z³

Przedszkole nr 95 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Króla

Maciusia ul. T. Korzona 2 - 7 - 14.000 z³

Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4 - 6 - 12.000 z³

Przedszkole nr 128 ul. H. Sternhela 40 (obecnie: mjr. Mariana

Bernaciaka „Orlika” 40) - 10 - 20.000 z³

Przedszkole nr 150 „Przystanek Uœmiech” ul. Pra³atowska 12 - 5 - 10.000 z³

Przedszkole nr 155 „Roztañczona Kraina” ul. Bartnicza 6 - 5 - 10.000 z³

Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkiem” ul. Bazyliañska 10

- 6 - 12.000 z³

Podczas spotkania przedstawi-

ciel Lasów Miejskich przedstawi³

mo¿liwoœæ przeprowadzenia

dzia³añ doraŸnych za pomoc¹

spryskiwania preparatem Hukinol

terenów zieleni wokó³ Lasu

Bródnowskiego oraz wzd³u¿

szlaków migracji dzików.

W zwi¹zku z powy¿szym

w³adze Dzielnicy podjê³y decyzjê

o zakupie tego preparatu. Od

pocz¹tku wrzeœnia preparat jest

sukcesywnie przekazywany

przedstawicielom wspólnot

mieszkaniowych oraz admini-

stracji osiedli. Preparat szcze-

gólnie polecany zarz¹dcom

wspólnot oraz administratorom

osiedli bezpoœrednio przylega-

j¹cych do Lasu Bródnowskiego

oraz terenów, na których

najczêœciej pojawiaj¹ siê dziki.

Do tej pory preparat odebrali

przedstawiciele:

1) RSM Praga Osiedle Generalska

2) Wspólnoty Mieszkaniowej

Œw. Wincentego 124

3) Wspólnoty Mieszkaniowej

Œw. Wincentego 128

4) Wspólnoty Mieszkaniowej

Œw. Wincentego 130

5) Wspólnoty Mieszkaniowej

ul. Kondratowicza 61

6) Wspólnoty Mieszkaniowej

ul. Kondratowicza 63

7) SM Bródno – Osiedle „Wy-

sockiego”

8) Spó³dzielni Budowlano

- Mieszkaniowej Technika

Hukinol to 3-metylowy kwas

mas³owy, który ma za zadanie

swoim zapachem odstraszyæ

dzikie zwierzêta. Jest ca³kowicie

Walka z dzikami
W zwi¹zku z nadmiern¹ populacj¹ dzików bytuj¹cych

na terenie Lasku Bródnowskiego w Urzêdzie Dzielnicy

Targówek odby³o siê spotkanie z And¿elik¹ Gackowsk¹ –

zastêpc¹ dyrektora Lasów Miejskich Warszawa. Przedmio-

tem spotkania by³o omówienie sposobów przeprowadzenia

dzia³añ zaradczych dot. zmniejszenia populacji dzików i

zminimalizowania szkód przez nie spowodowanych. 

nietoksyczny i bezpieczny dla

ludzi oraz zwierz¹t. Admini-

stratorzy osiedli oraz zarz¹dcy

wspólnot zostali poinformowani

o sposobie stosowania tego

œrodka. Preparat ten posiada

Atest Narodowego Instytutu

Zdrowia Publicznego – Pañ-

stwowego Zak³adu Higieny

Nr PZH/HT – 2805/2013. Koszt

zakupu preparatu 2.000 pln.

Specjalnie dla mieszkañców

Urz¹d przygotowa³ ca³odniow¹ i

bezp³atn¹ imprezê utrzyman¹ w kli-

macie i duchu sportowym, podczas

której ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.

W programie miêdzy innymi

porady dietetyków, spotkania z

doradcami personalnymi,

sportowe bloki tematyczne

(miêdzy innymi ZUMBA, AE-

ROBIK) oraz warsztaty tañca.

Dla seniorów gimnastyka i

zajêcia rehabilitacyjne, a dla

najm³odszych stoiska rekre-

acyjno-sportowe (gry i zabawy),

konkursy z nagrodami oraz

przedstawienie multimedialne

„Mówi¹cy Wieloryb”.

Do tego prezentacja Klubów

Sportowych z Pragi-Pó³noc,

stoiska zdrowotno-sportowe

np. z pomiarem ciœnienia i

pomiarem tkanki t³uszczowej

oraz koncert grupy KORZUH.

Dla wszystkich uczestników

sportowy przedœwi¹teczny

poczêstunek.

Kulminacj¹ wydarzenia bêd¹

I Wybory Sportowej Miss Pragi-

Pó³noc. Kandydatki bêd¹

bra³y udzia³ w poszczególnych

konkurencjach sportowych

oraz zachêca³y do w³aœciwego

od¿ywiania oraz dbania o

zdrowy i sportowy tryb ¿ycia.

Ta czêœæ imprezy przewidziana

jest od godziny 19.00.

Wiêcej informacji znajdziecie

Pañstwo w REGULAMINIE znaj-

duj¹cym siê na stronach: http://

praga-pn.waw.pl/page/25,aktu-

alnosci.html?id=13780 oraz

http://nasza.praga-pn.waw.pl/

page/oraz na http://www.mala-

warszawa.pl/regulamin

Impreza ma na celu popu-

laryzacjê sportu i rekreacji,

zdrowego ¿ywienia, a tak¿e

poprawy kondycji cia³a i ducha

wœród mieszkañców Dzielnicy

jak i ca³ej Warszawy.

Serdecznie zapraszamy

wszystkich do czynnego udzia³u

w ca³ym wydarzeniu!

Zaproszenie na Otwock¹
Urz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc serdecznie zaprasza

wszystkich mieszkañców Warszawy na ca³odniowe i otwarte

wydarzenie sportowe pod honorowym patronatem Wojciecha

Zab³ockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st.

Warszawy w dniu 16.12.2017 r. które odbêdzie siê w Ma³ej

Warszawie przy ul. Otwockiej 14.

Wiêcej czystego powietrza
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Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to niezwyk³y czas.

Rodziny spotykaj¹ siê przy wspólnym stole

i obdarowuj¹ siê najcenniejszymi prezentami

– swoj¹ obecnoœci¹ i serdecznoœci¹.

Na ten magiczny, choæ niezwykle krótki okres,

¿yczymy Pañstwu prawdziwie œwi¹tecznej atmosfery,

bliskoœci najwa¿niejszych osób

i odpoczynku od codziennego zabiegania.

Aby uda³o siê nam wszystkim wzmocniæ wzajemne relacje,

doceniæ wspólne chwile i celebrowaæ bo¿onarodzeniow¹ radoœæ.

A wspomnienie tegorocznych œwi¹t niech rozgrzewa serca

przez kolejne miesi¹ce.

Natomiast na nadchodz¹cy 2018 rok

¿yczymy realizacji planów i optymizmu.

Oby nowy rok obfitowa³ w mi³e zdarzenia

i dni warte zapamiêtania.

Zarz¹d i Rada

Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
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Apeniñski a¿ po Persjê. Na pó³nocy

siêgaj¹c Renu, obejmowa³a ca³y

Bliski Wschód, Azjê Mniejsz¹, Afry-

kê Pó³nocn¹, tereny dzisiejszej

Grecji i Turcji, a tak¿e tê czêœæ

œwiata, któr¹ nazywamy Palestyn¹.

To by³ bardzo rozleg³y obszar,

który w momencie narodzenia

Pana Jezusa cieszy³ siê poko-

jem, tzw. Pax romana i pokój ten

zawdziêcza³ w³aœnie cesarzowi

Augustowi. Warto wiedzieæ, ¿e

Oktawian August chcia³ byæ

zapamiêtany nie tylko jako

wybitny polityk, ale tak¿e jako

postaæ teologiczna. Œwiadczy o

tym pochodz¹ca z 9 r. przed

Chrystusem tzw. Inskrypcja z

Priene [dzisiaj miasto w Turcji],

nadaj¹ca cesarzowi wrêcz boski

wymiar. W inskrypcji tej cesarz

nazwany jest zbawicielem, który

przynosi œwiatu pokój. Ewange-

lia wg œw. £ukasza natomiast

polemizuje z boskim kultem ce-

sarza g³osz¹c, ¿e prawdziwy

pokój przyniesie œwiatu ten,

który narodzi³ siê w Betlejem.

- Czy jednak Oktawian August

pojawia siê w Ewangelii rze-

czywiœcie tylko dlatego, ¿e by³

wybitnym cesarzem, dziêki

któremu zapanowa³ na œwiecie

pokój, czy te¿ umieszczaj¹c

go w swoim przekazie Ewan-

gelista £ukasz mia³ jeszcze

inny, specjalny zamys³?

- Drugim powodem, dla które-

go cesarz August wspomniany

dokoñczenie ze str. 1

Narodziny, które zmieni³y porz¹dek œwiata

jest w Ewangelii by³o uœwiado-

mienie czytelnikom, ¿e Jezus

narodzi³ siê w czasie, który mo¿-

na dok³adnie okreœliæ. Oktawian

August zarz¹dzi³ przeprowadzenie

spisu ludnoœci, co spowodowa-

³o, ¿e Józef z poœlubion¹ sobie

Maryj¹ udali siê do Betlejem,

istnia³ bowiem przepis, w myœl

którego, aby siê zapisaæ, ka¿dy

musia³ udaæ siê do miejsca

swego pochodzenia. Poniewa¿

Józef by³ potomkiem króla Da-

wida, a ród ten wywodzi³ siê z

Betlejem, tam w³aœnie pospieszy³.

I w³aœnie w Betlejem narodzi³ siê

Jezus. Spe³ni³o siê w ten sposób

proroctwo proroka Micheasza,

mówi¹ce, ¿e pasterz Izraela

narodzi siê w tym mieœcie.

„Nie zdaj¹c sobie z tego

sprawy, cesarz przyczynia siê

do spe³nienia obietnicy” - mówi

w swojej ksi¹¿ce „Jezus z

Nazaretu” papie¿ Benedykt

XVI. – „Historia Cesarstwa

Rzymskiego i historia zbawienia

przenikaj¹ siê ze sob¹”.

Tak wiêc poprzez osobê ce-

sarza rzymskiego i jego dekret

nakazuj¹cy przeprowadzenie

spisu, narodzenie Pana Jezusa

wpisuje siê w kontekst historii

powszechnej.

- Czy wiadomo, o który

dok³adnie spis chodzi³o?

- Wed³ug Ewangelii œw. £uka-

sza celem podró¿y Józefa i

Maryi by³ spis, do którego

przeprowadzenia zobowi¹za³

August wielkorz¹dcê Syrii, Kwi-

ryniusza. Problem polega na

tym, ¿e Kwiryniusz panowa³ w

Judei pocz¹wszy od 6 roku po

Chrystusie, jako nastêpca nie-

udolnego syna Heroda Wielkiego,

Archelaosa. Judeê, która do tej

pory by³a królestwem i cieszy³a

siê dosyæ du¿¹ autonomi¹, w³¹-

czono wówczas do rzymskiej

prowincji Syrii. Pan Jezus mia³

wtedy mniej wiêcej 10-12 lat.

W zwi¹zku ze zmianami ad-

ministracyjnymi, cesarz August

wydaje rozporz¹dzenie o spisie.

Spis ten ma dotyczyæ jedynie tej

prowincji Syrii, której czêœci¹

sta³a siê Palestyna, a nie ca³ego

Imperium. Chodzi³o bowiem o to,

aby ujednoliciæ pobór podatków

w ca³ej prowincji. Cesarz chcia³

wprowadziæ w Judei podatek od

gruntu, który by³ œci¹gany w ca-

³ym imperium, natomiast nie by³

egzekwowany od ¯ydów. ¯ydzi

p³acili bowiem zupe³nie inny po-

datek, podatek od g³owy, gdy¿

uwa¿ali, ¿e ziemia, któr¹ za-

mieszkuj¹ jest w³asnoœci¹ Jahwe

i podatek gruntowy sprzeciwia

siê prawu Moj¿eszowemu.

Spis Kwiryniusza, dobrze udo-

kumentowany, bo spowodowa³

rewoltê Judy Galilejczyka, nie

móg³ wiêc byæ powodem podró¿y

do Betlejem, poniewa¿ w czasie

narodzenia Pana Jezusa Herod

jeszcze ¿y³, a spis Kwiryniusza

odby³ siê 10 lat po jego œmierci.

Poza tym za czasów Heroda

Wielkiego wielkorz¹dc¹ Syrii by³

Saturnin, a po nim Warus.

- Coœ ta chronologia siê

nam rozchodzi...

- Chronologia siê sypie, ale

proszê pamiêtaæ, ¿e £ukasz

swoj¹ Ewangeliê pisze mniej

wiêcej 80 lat po narodzeniu Pana

Jezusa i dysponuje ograniczony-

mi Ÿród³ami. Wiadomoœæ, któr¹

znajdujemy w jego przekazie,

byæ mo¿e dotyczy spisu Heroda,

zarz¹dzonego w 7/6 r. przed

Chrystusem w ca³ym królestwie

Judei. Herod Wielki – „Król-

Sprzymierzeniec” – przeprowa-

dza³ swoje spisy i nak³ada³ po-

datki wed³ug regu³ ¿ydowskich,

tzn. „od g³owy”. Oczywiœcie,

podatki wprowadzone przez

niego, choæ nie obejmowa³y

w³asnoœci ziemskich, by³y nie

mniej uci¹¿liwe od cesarskich.

- Raz mówimy o panowa-

niu cesarza Augusta, raz

Heroda. Do kogo w koñcu

nale¿a³a w³adza w Palestynie

za czasów Chrystusa?

- Chc¹c wyobraziæ sobie ¿ycie

w Palestynie sprzed dwóch tysiêcy

lat musimy zdaæ sobie sprawê,

¿e by³ to kraj okupowany. Rzy-

mianie dzier¿yli nad nim w³adzê

rz¹dz¹c nim poprzez osoby przez

siebie upowa¿nione. Od 37. roku

p.n.e na tronie Judei zasiada³

Herod zwany Wielkim. Na kartach

Ewangelii i w historii jego imiê

odbi³o siê tragicznym echem,

jednak by³oby niesprawiedliwo-

œci¹ os¹dzaæ go wy³¹cznie na

podstawie zas³u¿onej opinii

krwawego kata. Ten zrêczny dy-

plomata, administrator o rozle-

g³ych planach, wreszcie niezmor-

dowany budowniczy, dla Judei

zrobi³ wiele dobrego. Podsta-

wow¹ zasad¹ jego polityki by³a

zgoda i uleg³oœæ wobec Rzymu.

Kiedy w 31. roku przed

Chrystusem dosz³o do konfliktu

miêdzy Oktawianem Augustem a

Markiem Antoniuszem i 2 wrze-

œnia okrêty Oktawiana zatopi³y

pod Akcjum flotê Antoniusza,

Herod, przyjaciel pokonanego,

oœwiadczy³ zwyciêzcy: „By³em

wiernym przyjacielem Antoniusza.

Próbowa³em go zatrzymaæ na

drodze do zag³ady, ku której

popycha³a go Kleopatra. Je¿eli

oka¿esz mi zaufanie, stanê

siê dla ciebie najwierniejszym

z przyjació³”

Widocznie potrafi³ byæ dosta-

tecznie przekonuj¹cym, bo

Oktawian mu uwierzy³. Od tej

chwili, a¿ do œmierci Heroda,

który mia³ œwiadomoœæ, ¿e jest

królem z ³aski Rzymu, panowa-

³y miêdzy nimi bardzo dobre

stosunki. Herod by³ niew¹tpliwie

znakomitym administratorem i

gospodarzem. Dla nas efekty

jego dzia³alnoœci s¹ najlepiej

uchwytne w dziedzinie bu-

downictwa: pa³ace i twierdze,

budowle u¿ytecznoœci publicz-

nej i sakralne, ca³e miasta.

Kto dzisiaj jeŸdzi do Ziemi

Œwiêtej i ogl¹da zabytki z czasów

Jezusa, mo¿e byæ pewien, ¿e s¹

to budowle wzniesione przez

Heroda. Najwspanialszym jego

dzie³em by³a œwi¹tynia w Jero-

zolimie, która rozmachem i bo-

gactwem przewy¿sza³a pierwsz¹

œwi¹tyniê króla Salomona i która

budowana by³a przez prawie sto

lat. Prace zakoñczono dopiero w

kilkadziesi¹t lat po œmierci Hero-

da, nied³ugo przed wybuchem

powstania przeciwko Rzymowi.

Po zdobyciu Jerozolimy przez

wojska Tytusa, œwi¹tynia leg³a w

gruzach na zawsze.

Herod, zrêczny pochlebca

umia³ przypodobaæ siê swoim

mocodawcom. Jego forteca

nazywa³a siê wprawdzie „An-

tonia” od imienia Antoniusza,

ale w jego pa³acu znajdowa³y

siê te¿ sale zwane „Cezar” i

„Agryppa”. W zamian za to

przyznano mu wszelkie pozory

niezale¿nego monarchy.

- Skoro tyle zrobi³ dla Judei,

dlaczego by³ tak znienawidzony?

- Przede wszystkim dlatego,

¿e nie by³ ̄ ydem. By³ Idumejczy-

kiem. Mia³ poczucie obcoœci.

Panowa³ nad narodem, do któ-

rego sam nie nale¿a³, a ¯ydzi

widzieli w nim uzurpatora.

Wprawdzie o¿eni³ siê z ksiê¿-

niczk¹ z ¿ydowskiej dynastii

Hasmoneuszy, Mariamme, ale jej

brata zg³adzi³. Do tego dochodzi³a

jego lojalnoœæ wobec Rzymu.

Poza tym wznoszone przez

niego budowle kosztowa³y

masê pieniêdzy. Sk¹d mia³ na

to œrodki? Oczywiœcie z podat-

ków, które œci¹ga³ tward¹ rêk¹.

To zawsze wywo³uje opór.

No i wreszcie jego okrucieñ-

stwo. Obsesyjnie obawiaj¹c

siê zdrady i zamachów, nie

oszczêdza³ nikogo. Mariamme,

jedna z 10 ¿on, by³a najpraw-

dopodobniej jedyn¹ kobiet¹,

któr¹ kocha³, co jednak nie prze-

szkodzi³o mu jej zamordowaæ.

Zg³adzi³ te¿ dwóch swoich

synów, narodzonych z Mariamme,

teœciow¹ i brata Mariamme,

którego nieopatrznie mianowa³

arcykap³anem. By³ cz³owie-

kiem krwawym i okrutnym, co

dobrze odda³ August, mówi¹c:

„Lepiej byæ wieprzem Heroda,

ni¿ jego synem”.

- Czy by³ te¿ winien rzezi

niewini¹tek?

- W³aœnie owe przyczyny nie-

nawiœci do Heroda – surowoœæ

rz¹dów, s³u¿alczoœæ wobec impe-

rium, okrutne traktowanie nawet

w³asnej rodziny – pozwalaj¹ zro-

zumieæ powstanie i prawdziw¹

wymowê opowieœci o magach

spiesz¹cych do Betlejem i o rzezi

niewini¹tek. Natomiast nie jest

ona potwierdzona historycznie.

Jedynym, który o tym pisze, jest

ewangelista Mateusz. Józef Fla-

wiusz, któremu zawdziêczamy

du¿o wiadomoœci o czasach Je-

zusa, o tym wydarzeniu nie wspo-

mina. To milczenie Ÿróde³ mo¿na

uzasadniæ. RzeŸ 20-40 ch³opców

by³a niczym, wobec setek ludzi,

których Herod potrafi³ za jednym

zamachem zg³adziæ.

Natomiast trzeba mu przy-

znaæ, ¿e choæ by³ krwawym

tyranem, mia³ ludzkie gesty.

Na przyk³ad w 25. roku przed

Chrystusem, aby zapobiec

straszliwej klêsce g³odu,

sprzeda³ z³ote zastawy sto³owe

na zakup egipskiego zbo¿a.

Sw¹ lojalnoœæ wobec Impe-

rium Rzymskiego okazywa³

wrêcz ostentacyjnie. Ku oburze-

niu zw³aszcza ̄ ydów. W zamian

jednak otrzyma³ swobodê w

sprawach wewnêtrznych. Pa-

trz¹c z perspektywy wieków

trzeba stwierdziæ, ¿e w tamtej

sytuacji by³ to wybór s³uszny.

Nie tylko osobiœcie dla Heroda,

ale i dla ca³ego kraju. Gdyby nie

taka polityka, Judea sta³aby siê

rych³o jeszcze jedn¹ prowincj¹

imperium. Natomiast Herodowa

polityka odsunê³a o kilkadzie-

si¹t lat bezpoœrednie wejœcie

rzymskiej administracji. Sta³o

siê to dopiero, jak ju¿ wspo-

mnieliœmy, po zdetronizowaniu

nastêpcy Heroda, Archelaosa.

Podsumowuj¹c, ani cesarz

August, ani Herod nie zmienili

porz¹dku œwiata, choæ mieli takie

ambicje. Zmieni³y go dopiero

narodziny pewnego dziecka w

Betlejem. W zwi¹zku z tym,

chcia³bym z³o¿yæ czytelnikom

Nowej Gazety Praskiej ¿yczenia:

- Ewangelie mówi¹, ¿e Jezus

narodzi³ siê za panowania

cesarza Augusta, wtedy, gdy

wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz,

czyli mówi¹ o wydarzeniu hi-

storycznym. Ale te¿ mówi¹, ¿e

pasterze us³yszeli glos anio³a:

„Dziœ w mieœcie Dawida naro-

dzi³ siê Mesjasz-król”. Chocia¿

mówimy o wydarzeniach histo-

rycznych, to wa¿ne jest, aby-

œmy zauwa¿yli, ¿e Ewangelia

o Narodzeniu nie odnosi siê

tylko do przesz³oœci, lecz jest

œciœle zwi¹zana z nasz¹ teraŸ-

niejszoœci¹. Nie traktujmy tego

przekazu tylko jako wydarzenia

z zamierzch³ej historii, ale jako

coœ, co ma œcis³y zwi¹zek z

teraŸniejszoœci¹. ¯yczmy so-

bie, abyœmy w naszym „dzisiaj”

rozpoznali Tego, który narodzi³

siê w dawnych czasach.

Dziêkujemy za rozmowê

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Rodzinnych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem.

Szczêœliwego Nowego Roku 2018

nios¹cego nadziejê, optymizm i radoœæ

¿ycz¹

Rada i Zarz¹d

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 Jerozolima i œwi¹tynia jerozolimska w czasach Chrystusa wed³ug XIX-wiecznej ilustracji biblijnej
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„Opiekê nad ubogimi sprawuje Bóg
przez nasze rêce, zdolnoœci, talenty,
gorliwoœæ i mi³oœæ”- powiedzia³ kardyna³
Stefan Wyszyñski. To zdanie mo¿e byæ
dewiz¹ dla grupy wolontariuszy z Zespo³u
Caritas przy koœciele NMP Matki Piêknej
Mi³oœci przy ulicy Myœliborskiej 100,
którzy od 17 lat niezmiennie zajmuj¹ siê
rozprowadzaniem ¿ywnoœci, odzie¿y i
œrodków czystoœci wœród najbardziej po-
trzebuj¹cych mieszkañców Bia³o³êki oraz
organizuj¹ cykliczne akcje okolicznoœciowe,
maj¹ce na celu pomoc najubo¿szym.

Jest ich siedmioro wspania³ych: Gra¿y-
na, Monika, Irena, Beata, Krysia, Basia i
Piotr. Ka¿dy ma w zespole swoj¹ funkcjê,
np. Gra¿yna, koordynatorka zespo³u, zaj-
muje siê dystrybucj¹ ¿ywnoœci unijnej i
„biedronkowej” oraz wzorowo prowadzi
dokumentacjê, Krysia prowadzi punkt
u¿ywanej odzie¿y, Beata wypo¿ycza sprzêt
rehabilitacyjny, Piotr pomaga wydawaæ
towary i przywozi œwiece, a Basia prowadzi
kronikê placówki. Mo¿e to dziêki tej or-
ganizacji Parafialny Zespó³ Caritas dzia-
³aj¹cy pod opiek¹ proboszcza parafii NMP
Matki Piêknej Mi³oœci, ksiêdza Piotra
Jêdrzejewskiego tak œwietnie funkcjonuje.
Jednak g³ównym motorem ich dzia³ania
jest chêæ bezinteresownej pomocy. Poma-
ganie to jest po prostu ich ¿yciowa pasja.

Pracuj¹ od 2010 roku w strukturze
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, jako
jeden z 47 Parafialnych Zespo³ów Caritas.

Przypomnijmy, ¿e Caritas powsta³a w
Polsce w 1929 roku i funkcjonowa³a pod
oficjaln¹ nazw¹ Instytut Caritas. Koordy-
nowa³ on dzia³alnoœæ Caritas diecezjalnych,
które powstawa³y sukcesywnie w latach
trzydziestych. Caritas diecezjalne obejmo-
wa³y wszystkie podmioty koœcielne, zaj-
muj¹ce siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹:
instytucje zakonne, stowarzyszenia, soda-
licje, bractwa itp. W 1950 roku w³adze
komunistyczne zlikwidowa³y koœcielne
struktury Caritas, a jej maj¹tek zosta³ prze-
kazany Zrzeszeniu Katolików Œwieckich
„Caritas”. Wa¿nym etapem na drodze do
odrodzenia dzia³alnoœci spo³ecznej koœcio³a
by³o powo³anie Instrukcj¹ Episkopatu w
1986 roku parafialnych zespo³ów chary-
tatywnych, które zajmowa³y siê g³ównie
rozdawnictwem darów zagranicznych.

Pocz¹wszy od 1989 roku Caritas wra-
ca³a do ¿ycia w poszczególnych diecezjach.
Obecnie dzia³a 44 Caritas diecezjalnych i
archidiecezjalnych. Caritas Archidiecezji
Warszawskiej zosta³a powo³ana na mocy
dekretu ksiêdza prymasa Józefa Glempa
14 grudnia 1989 roku. Natomiast 29
kwietnia 1992 roku powsta³a Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej, powo³ana
do ¿ycia przez ordynariusza Diecezji,
ksiêdza biskupa Kazimierza Romaniuka.
Caritas w Polsce jest pe³noprawnym
cz³onkiem Caritas Europa.

Parafialny Zespó³ Caritas przy koœciele
NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul.
Myœliborskiej ma w tej chwili 600
podopiecznych, skierowanych z opieki
spo³ecznej i liczba ta wci¹¿ roœnie.

- Potrzebuj¹cych jest na pewno jeszcze
wiêcej, tylko wstydz¹ siê przyjœæ – ocenia
wolontariuszka Gra¿yna.

Do tego dochodzi 70 bezdomnych,
którzy otrzymuj¹ pomoc bez skierowañ z
OPS, jedynie po podpisaniu oœwiadczenia.
Wolontariusze zajmuj¹ siê g³ównie orga-
nizowaniem i rozprowadzaniem pomocy
¿ywnoœciowej, przede wszystkim w ramach
Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej
Potrzebuj¹cym (FEAD). Dystrybucja ¿yw-
noœci unijnej odbywa siê wed³ug œciœle
okreœlonych kryteriów dochodowych,
wyliczanych przez oœrodek pomocy spo-
³ecznej, tj. 1268 z³ dochodu przypadaj¹ce
na osobê samotn¹ oraz 1028 z³ przy-
padaj¹ce na osobê ¿yj¹c¹ w rodzinie.

¯ywnoœæ z FEAD-u wolontariusze rozpro-
wadzaj¹ podczas dy¿urów w œrody, w
godz. 15-19 i w soboty, w godz. 8-13.

Ostatnio Caritas Polska podpisa³a umowê
z sieciami sklepów „Biedronka” i „Tesco”
w zakresie do¿ywiania potrzebuj¹cych.
W ramach tej umowy wybrane sklepy
przekazuj¹ placówce Caritas nadwy¿ki
towarów ¿ywnoœciowych, takich jak miêso,
wêdlina, warzywa, na dwa dni przed
up³yniêciem terminu wa¿noœci. Towary te
rozprowadzane s¹ w siedzibie Caritas przy
Myœliborskiej we wtorki. Na tym nie
koñczy siê wspó³praca z „Biedronk¹”. Ta
popularna sieæ handlowa przekaza³a Caritas
Polska siedem samochodów dostawczych
do przewo¿enia ¿ywnoœci. Jeden z tych sa-
mochodów, marki mercedes sprinter trafi³
do Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Poza „Biedronk¹”, œwietnie uk³ada siê
wspó³praca Zespo³u Caritas z Myœliborskiej
ze Stowarzyszeniem „Alter Ego” z Weso³ej,
które poza prowadzeniem Punktu Pomocy
DoraŸnej dla Najubo¿szych, jad³odajni,
schroniska i ogrzewalni, udziela te¿ pomocy
osobom opuszczaj¹cym jednostki penitencjarne.
Pan Krzysztof z „Alter Ego”, który pozyskuje
du¿e iloœci ¿ywnoœci, w tym mro¿onek oraz
artyku³ów chemii gospodarczej dla swoich
podopiecznych, chêtnie dzieli siê nadwy¿kami
z wolontariuszami z Bia³o³êki.

Poza dystrybucj¹ towarów ¿ywnoœcio-
wych i chemicznych, Zespó³ Caritas przy
koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci roz-
prowadza te¿ odzie¿ u¿ywan¹, tak dla
dzieci, jak i dla doros³ych oraz prowadzi
wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego.
5 specjalnych ³ó¿ek dla ob³o¿nie chorych,
kule, wózki inwalidzkie i balkoniki, za
niewielk¹ op³at¹ trafiaj¹ do ludzi starszych
lub dotkniêtych ciê¿k¹ chorob¹.

Oprócz regularnej dystrybucji ¿ywnoœci
i innych towarów, wolontariusze z Parafial-
nego Zespo³u Caritas przy ul. Myœliborskiej
prowadz¹ szereg akcji okolicznoœciowych.
Teraz, przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy
Myœliborskiej oraz w koœciele œw. Franciszka
z Asy¿u przy ul. Strumykowej, po ka¿dej
niedzielnej mszy do 17 grudnia, trwaj¹
zbiórki ¿ywnoœci i œrodków czystoœci na
paczki œwi¹teczne dla ubogich rodzin.
Akcjê mo¿na te¿ wspomóc wrzucaj¹c
pieni¹dze do puszek. Przez ca³y adwent
rozprowadzane s¹ równie¿ œwiece
„Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom”.

Równie¿ z myœl¹ o dzieciach, 3 grudnia
w koœciele przy Myœliborskiej pojawi³a siê
choinka z serduszkami, na których wypi-
sane s¹ imiona i wiek dzieci z najubo¿-
szych bia³o³êckich rodzin. Ka¿dy mo¿e
wzi¹æ takie serduszko i zrobiæ paczkê dla
konkretnego dziecka. Ju¿ w pierwsz¹ nie-
dzielê akcji, po ka¿dej mszy przy choince
zbiera³a siê du¿a grupa ludzi. Po tygodniu,
ze 170 serduszek pozosta³o kilkanaœcie.
W tym roku „oferta” choinki poszerzy³a
siê o gwiazdeczki dla osób bezdomnych,
starszych i samotnych.

Podobnie przed Wielkanoc¹, te¿
przeprowadza siê zbiórkê ¿ywnoœci i
pieniêdzy na paczki dla najubo¿szych. Wo-
lontariusze z Myœliborskiej bior¹ równie¿
udzia³ w zbiórkach ¿ywnoœci w „Biedronce”,
a tak¿e uczestnicz¹ w „Szlachetnej Paczce”
oraz w „Wirtualnej choince”.

Jeszcze jedn¹ ciekaw¹ akcj¹ przepro-
wadzan¹ przez wolontariuszy z Parafial-
nego Zespo³u Caritas przy koœciele NMP
Matki Piêknej Mi³oœci jest akcja „Tornister
pe³en uœmiechów”. Dziêki niej, co roku po-
nad setka uczniów z wielodzietnych rodzin
rozpoczyna rok szkolny z plecakiem wy-
pe³nionym nowymi przyborami szkolnymi.

Jak widaæ, pracy jest bardzo du¿o.

- Kiedyœ w Caritasie by³am podczas dy¿urów
w œrody i w soboty, teraz ca³y tydzieñ
spêdzam w koœciele – œmieje siê Gra¿yna. –

Do 17 grudnia stoimy na zbiórkach, potem
pozostaje do œwi¹t kilka dni, wiêc czasem
siedzimy do 11 w nocy i szykujemy paczki
– przecie¿ ludzie musz¹ je dostaæ na czas!

Dzia³alnoœæ wolontariuszy z Zespo³u
przy koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci
zosta³a wielokrotnie doceniona. Trzykrotni
laureaci „Skrzyde³ Anio³a”, nagrody przy-
znawanej przez Diecezjê Warszawsko-
Prask¹, w tym roku, 2 grudnia otrzymali
specjalne podziêkowanie burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka za dzia³alnoœæ na rzecz
mieszkañców dzielnicy. Ponadto cz³onkowie
Zespo³u zostali zaproszeni do nagrania
filmu w ramach zbiórki ¿ywnoœci „Tak,
pomagam”, który zosta³ wyemitowany 8
grudnia w programie „Panorama” w TVP.
Wczeœniej, wraz ze sklepem „Biedronka”
w Legionowie i jad³odajni¹ na Lubelskiej
wyst¹pili w filmie przeznaczonym dla
publicznoœci portugalskiej.

Mimo tych dowodów uznania, pozostaj¹
skromni. Nie przypisuj¹ tylko sobie wszystkich
zas³ug. Twierdz¹, ¿e bez pomocy i ¿yczliwoœci
wielu osób ich Zespó³ Caritas nie dzia³a³by
tak sprawnie. Dziêkuj¹ przede wszystkim
proboszczom obu tarchomiñskich parafii,

ks. Piotrowi Jêdrzejewskiemu z parafii NMP
Matki Piêknej Mi³oœci i ks. Janowi Józef-
czykowi z parafii œw. Franciszka z Asy¿u za
opiekê i wsparcie, ale tak¿e Krzysztofowi
z „Alter Ego” za dzielenie siê mro¿onkami
i owocami, pani Kasi ze sklepu dzieciêcego
z bazarku na Æmielowskiej, która przekazuje
zespo³owi Caritas du¿o dzieciêcej odzie¿y,
a tak¿e kierowcom: Mateuszowi, Sylwestrowi
i Maækowi, którzy przywo¿¹ towary z
Biedronki oraz wszystkim darczyñcom
i ludziom dobrej woli.

- Na szczêœcie otaczamy siê dobrymi
ludŸmi, którzy chêtnie pomagaj¹ – mówi
Gra¿yna. – Wówczas Bóg prowadzi i
dobrze siê pracuje, a ¿ycie wtedy ma sens,
kiedy robi siê coœ dobrego dla innych.

Joanna Kiwilszo

Pomaganie ma sens
Dystrybucja ¿ywnoœci, pakowanie œwi¹tecznych paczek,

akcja „Choinka”– Parafialny Zespó³ Caritas przy parafii NMP

Matki Piêknej Mi³oœci na Tarchominie od 2010 roku niesie

pomoc ponad 600 ubogim i potrzebuj¹cym.

W bia³o³êckich przedszkolach publicznych i niepublicznych, dzia³aj¹cych na takich
samych zasadach jak publiczne, jest kilkadziesi¹t wolnych miejsc. Warto skorzystaæ z
tej oferty. 1 stycznia pojawi siê dodatkowych 30 miejsc w publicznym przedszkolu W
Bajkowym Ogrodzie, przy Parcelacyjnej 7C. Do tego przedszkola mo¿na ju¿ zapisywaæ
dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat pisz¹c na adres: kontakt@wbajkowymogrodzie.pl.

Z wykazem wolnych miejsc w przedszkolach mo¿na siê zapoznaæ pod adresem:
http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-24-2278-publiczne_przedszkola_wolne_miejsca.html.

***

Wiceburmistrz Dariusz Kacprzak i przedstawiciele Biura Infrastruktury m.st.
Warszawy zapraszaj¹ mieszkañców zainteresowanych budow¹ wodoci¹gu i kanalizacji
w osiedlach Choszczówka, P³udy i Bia³o³êka Dworska na spotkanie poœwiêcone temu
zagadnieniu. Odbêdzie siê ono 14 grudnia o godz. 19:00, w Szkole Podstawowej nr 367
na Przytulnej 3 i poza wy¿ej wymienionymi wezm¹ w nim udzia³ przedstawiciele
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji.                                      (egu)

Bia³o³êka w soczewce

Wydarzenia integruj¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ,
dlatego Klub S¹siada Skaryszewska dzia³aj¹cy
przy ul. Skaryszewskiej 10 lok. 1 postanowi³
zorganizowaæ spotkanie wigilijne. Odbêdzie siê ono
20 grudnia o godz. 18:00 w salce parafialnej

Œwi¹tecznie na Kamionku
Czas oko³oœwi¹teczny jest doskona³¹ okazj¹, by chocia¿ na moment

przystan¹æ w codziennym pêdzie i zwróciæ uwagê na drugiego cz³owieka.

koœcio³a Ksiê¿y Pallotynów (ul. Skaryszewska 12).
Chocia¿ podczas jego organizacji pomyœlano
przede wszystkim o mieszkañcach i sympaty-
kach ulicy Skaryszewskiej, to jest ono otwarte
dla mieszkañców Kamionka, którzy chc¹

wspólnie spêdziæ czas z innymi ludŸmi w mi³ej

atmosferze. Spotkanie stanowi dope³nienie

choinki, która 12 grudnia pojawi³a siê przy

Lubelskiej 30/32.

Spotkanie jest mo¿liwe dziêki konkursowi

na wsparcie lokalnych projektów na terenie

objêtym Zintegrowanym Programem

Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022

Centrum Aktywnoœci Lokalnej Paca 40.

MonWes
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Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.

LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 grudnia

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 stycznia

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji:

www.filipinskieuzdrowienia.pl

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

MATEMATYKA - nauczycielka

udziela korepetycji

tel. 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

ADWOKAT JOANNA LIPKA

przyjmuje ju¿ na Grochowie przy

ul. Grenadierów 12 - umowy,

odszkodowania, rozwody,

alimenty, nieruchomoœci,

spadki, sprawy karne,

porady, tel. 517-355-662

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ROLETY dzieñ, noc 514-165-445

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

Z£OTA r¹czka 606-181-588

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

SKUP AUT I MOTOCYKLI

KA¯DY STAN 791-373-004

mini og³oszenia

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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www.drzwiokna.waw.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 17 stycznia

Od 16 grudnia do 7 stycznia redakcja nie bêdzie czynna

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A

tel./faks 22 618-00-80

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

https://www.facebook.com/nowapraska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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Proszê Szanownych Pañstwa, pierworod-

nym grzechem zjednoczonej prawicy i Koœcio³a

jest zdemontowanie Trybuna³u Konstytucyjnego.

To on ka¿demu rz¹dowi pozwala dzia³aæ w

granicach prawa i poszanowaniu Konstytucji,

stanowi¹c pokój w urzêdach, domach i na uli-

cach. Do zgliszczy s¹dów prawica do³¹czy³a

lekcewa¿enie prezydenta i z g³upia frant, na

pstrykniêcie palca, mo¿liwoœæ wywalenia  swo-

jej premier z urzêdu. Owocem podeptania

œwieckoœci pañstwa i rozchwiania prawa jest

bo¿onarodzeniowa chêæ dzielenia siê surowymi

jajkami obywateli z ministrami na dachach

i szybach samochodów tych ostatnich pod pa-

³acem prezydenckim. Ciekawe czy nie rych³o

ju¿ nast¹pi wymiana hierarchów na bardziej

obytych z Europ¹, bo je¿eli tak ... to Panie

Jaros³awie szacun, aliœci nie wiem czy to Pan

sam czy z pos³em Piotrowiczem wymyœla,

czy to na skutek innych czynnych telefonów,

bo kogo jak kogo, ale Pana siê nie pods³uchuje

i przez to naród nie wie, kto tak naprawdê

rz¹dzi Polsk¹.

17 lutego 2014 tu¿ przy granicy z Bia-

³orusi¹ zdiagnozowano pierwszy w historii

naszego kraju przypadek afrykañskiego

pomoru œwiñ. Jest to wysoce zakaŸna, wysoce

œmiertelna posocznicowa choroba trzody

chlewnej i dzików. Stopieñ zarazy, pomoru

zwi¹zany z ³atwym rozprzestrzenianiem.

Wysokie straty ekonomiczne w³¹czaj¹ j¹ do

grupy chorób zwalczanych z urzêdu. W krajach,

w których wystêpuje, natychmiast ustaje

eksport miêsa wieprzowego i dziczyzny. W

miejscach nawet pojedynczych upadków wy-

bijane s¹ ca³e stada œwiñ i dzików i - co naj-

gorsze - chlewnie nie s¹ wype³niane nowym

materia³em, wiêc stoj¹ puste. Wirus jest oporny

na dzia³anie podstawowych œrodków odka¿a-

j¹cych. Jest ¿ywotny. Potrafi zachowaæ wital-

noœæ 6 miesiêcy w œrodowisku i ponad pó³tora

roku w nosicielach bezobjawowych. Zakazem

eksportu objêta jest ca³a Unia Europejska. Cho-

roba wci¹¿ siê rozprzestrzenia i niedawno

przekroczy³a liniê Wis³y. Oprócz nas w Unii

pomór stwierdzono w Estonii, £otwie, Litwie

i we W³oszech. Na razie asf po pryszczycy

byd³a i ptasiej grypie to zaraza niezoonotyczna,

czyli niegroŸna dla cz³owieka. W przypadku

potr¹cenia lub znalezienia martwego dzika

nale¿y powiadomiæ najbli¿szego lekarza

weterynarii lub ka¿d¹ pañstwow¹ s³u¿bê.

Nie przenoœcie nam stolicy do Torunia

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia,

¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek

Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015

Warszawa, z³o¿ony dnia 16 listopada 2017 r. o wydanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u ogólnosp³awnego

φ 300 mm na dzia³ce ew. nr 42/10 w obrêbie 4-01-09 przy

ul. Modliñskiej  w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

Pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje

uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania

zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi

Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa dla

Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹

w Wydziale, ul. Modliñska 197.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni

od publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej

www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)

– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

Sprostowanie
W artykule „Zamiana u¿ytkowania wieczystego we w³asnoœæ” z

numeru 20 (599) omy³kowo b³êdnie wskazaliœmy podstawê prawn¹

dla mo¿liwej ingerencji s¹du w sprawach przekszta³ceñ w³asnoœcio-

wych. Stanowi j¹ art. 199 Kodeksu Cywilnego: „Do rozporz¹dzania

rzecz¹ wspóln¹ oraz do innych czynnoœci, które przekraczaj¹

zakres zwyk³ego zarz¹du, potrzebna jest zgoda wszystkich

wspó³w³aœcicieli. W braku takiej zgody wspó³w³aœciciele, których

udzia³y wynosz¹ co najmniej po³owê, mog¹ ¿¹daæ rozstrzygniêcia

przez s¹d, który orzeknie maj¹c na wzglêdzie cel zamierzonej czynnoœci

oraz interesy wszystkich wspó³w³aœcicieli”. Za b³¹d przepraszamy.

Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie, temat przekszta³ceñ

wieczystego u¿ytkowania we w³asnoœæ bêdziemy kontynuowaæ.

Redakcja

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje, ¿e nast¹pi³a

zmiana przepisów dot. udzielania 50% bonifikaty

z tyt. op³at za u¿ytkowanie wieczyste gruntu.

Od 1 wrzeœnia 2017 roku, nast¹pi³a zmiana art. 74

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (j.t. Dz.U.

2016 r. poz. 2147, ze zm.):

* uzupe³nione i podpisane wnioski nale¿y z³o¿yæ w terminie

DO DNIA 1 MARCA roku, za który op³ata jest wnoszona.

Wnioski z³o¿one po wskazanym terminie (po 1 marca)

nie bêd¹ rozpatrywane, co w konsekwencji oznacza

nieprzyznanie bonifikaty.

* Dochód miesiêczny, jest obliczany jako œrednia

miesiêczna z dochodu, o którym mowa w przepisach

o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku po-

przedzaj¹cym rok, za który op³ata roczna jest wnoszona.

Ciê¿ar dowodu, ¿e istniej¹ przes³anki udzielenia bonifikaty

od tej op³aty, spoczywa na u¿ytkowniku wieczystym.

* Przez gospodarstwo domowe rozumie siê gospodarstwo

prowadzone przez u¿ytkownika wieczystego samodzielnie

lub wspólnie z ma³¿onkiem lub innymi osobami stale

z nim zamieszkuj¹cymi i gospodaruj¹cymi na nieru-

chomoœci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste.

To by³o malowanie na ¿ywo. Podczas dwóch

dni w sobotê i w niedzielê 2 i 3 grudnia Kuba

Janyst tworzy³ na œcianie korytarza ³¹cz¹cego

dwie sale Pragalerii swój nowy obraz, inspiro-

wany szumem miasta. Mogliœmy œledziæ proces

twórczy, patrzeæ, jak w miarê przybywania

kolorowych linii, obraz zagêszcza siê.

Kuba Janyst, absolwent Wydzia³u

Architektury Politechniki Krakowskiej

(2005) oraz College of Art And Architecture

University of Tennessee, w swojej malarskiej

twórczoœci nawi¹zuj¹c do op-artu lat 60. XX

wieku, czerpie z fascynacji architektur¹.

- Myœlê lini¹ – mówi artysta. – Ale

wa¿na jest dla mnie równie¿ muzyka,

dŸwiêki, odg³osy miasta.

Inspiracj¹ do nowego muralu by³ w³aœnie

zgie³k wielkiego miasta. Podczas rocznego

pobytu w Nowym Yorku zafascynowa³o go

¿ycie wielkiej metropolii, gdzie mieszaj¹ siê

wszystkie jêzyki i kultury, gdzie istnieje du¿a

otwartoœæ na wszelkie nowoœci.

- Mamy tam ca³y œwiat w jednym

miejscu - t³umaczy swoje fascynacje artysta.

Kuba Janyst lubi eksperymentowaæ.

Malowanie muralu to te¿ rodzaj eksperymentu,

zabawy z widzem, który w miarê przybywania

linii i barw, widzi co raz to, co innego. Tak

jak w op-arcie kombinacja linii powodowa³a

z³udzenia optyczne, tak w wypadku ma-

larstwa Kuby Janysta, w nagromadzeniu

barwnych linii z czasem widzimy okrêgi.

Nowy mural Kuby Janysta mo¿na

bêdzie ogl¹daæ w Pragalerii przy ul. Sta-

lowej 3 przez kolejne trzy miesi¹ce.

Joanna Kiwilszo

Mural Kuby Janysta w Pragalerii
2-3 grudnia, na jednej ze œcian Pragalerii, w ci¹gu 12 godzin na oczach

widzów powsta³ nowy mural. Ka¿dy móg³ przyjrzeæ siê pracy malarza.

Swi¹t Bo¿ego Narodzenia

w blasku Gwiazdy Betlejemskiej

oraz spe³nienia marzeñ w 2018 roku

Czytelnikom, Przyjacio³om

i Reklamodawcom

¿yczy

zespó³ Nowej Gazety Praskiej
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Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

Spo³eczny obserwator

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Zbli¿a siê Bo¿e Narodzenie, dla

chrzeœcijan najwa¿niejsze po Wielkanocy

œwiêto w roku. Wprowadzone dla uczczenia

tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa

obchodzone jest od IV wieku naszej ery.

Dawniej w Polsce pierwszy dzieñ œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia, czyli 25 grudnia, roz-

poczyna³o poranne nabo¿eñstwo. Potem

czas spêdzano przy suto zastawionym

stole, na rozmowach, œpiewaniu kolêd,

modlitwie i odpoczynku. Tego dnia po-

wstrzymywano siê od wszelkiej pracy, nie

wolno by³o sprz¹taæ, r¹baæ drewna, przy-

nosiæ wody ze studni, a nawet gotowaæ.

Tradycja zakazywa³a równie¿ czesania siê,

przegl¹dania w lustrze i spania w ci¹gu

dnia, zwyczajowo nie urz¹dzano w tym

dniu wesel ani zabaw, nie sk³adano i nie

przyjmowano wizyt poza spotkaniami z

najbli¿sz¹ rodzin¹. Po wojnie podczas œwi¹t

mówi³o siê, ¿e jak jest chleb, to na pewno

bêdzie mo¿na prze¿yæ najtrudniejsze dni.

Symbolem chleba jest op³atek. Dziœ Bo¿e

Narodzenie to nie tylko czas radoœci, ale

równie¿ moment refleksji przy jednej z

najpiêkniejszych tradycji bo¿onarodzeniowych,

jakim jest w³aœnie ³amanie siê op³atkiem.

W polskich domach op³atek na stole goœci

jako symbol braterstwa, mi³oœci, pokoju i

pojednania. Niekiedy traktowany jest jako

jeszcze jeden œwi¹teczny dodatek w rodzaju

choinki czy kolorowych œwiecide³ek. Takie

czasy. Tradycja i kultura ewoluuj¹ tak, jak

ca³y otaczaj¹cy nas œwiat. Wa¿ne, aby

zachodz¹ce zmiany nios³y ze sob¹ coœ

dobrego. W zwi¹zku z tym, ¿e œwiêta tu¿

tu¿ i niebawem wszyscy spotkamy siê przy

rodzinnych, wigilijnych sto³ach tradycyjnie

dziel¹c siê op³atkiem, korzystam z okazji

i sk³adam swoim czytelnikom œwi¹teczne

¿yczenia. ¯ebyœmy z ka¿dym kolejnym

rokiem mogli cieszyæ siê nowymi szko³ami,

przedszkolami i ¿³obkami w naszej okolicy,

Œwi¹tecznie

których brak w ostatnim czasie tak bardzo

doskwiera, sprawniejsz¹ komunikacj¹

miejsk¹, tramwajami i metrem kursuj¹cymi

bez opóŸnieñ, rozwiniêt¹ infrastruktur¹

drogow¹ z bezkolizyjnymi wêz³ami i do-

brze zsynchronizowanymi sygnalizacjami

œwietlnymi, czystym i pachn¹cym zieleni¹

powietrzem, które pozwoli nam oddychaæ

pe³n¹ piersi¹ ca³y rok. ¯yczê Pañstwu

tak wyczekiwanego na Bia³o³êce szpitala,

niezbêdnego naszej powiêkszaj¹cej siê

dzielnicy oraz przed³u¿enia Mostu

Pó³nocnego, co niew¹tpliwie doprowadzi

do integracji wewnêtrznej ca³ej dzielnicy.

¯yczê odejœcia od zwyczaju posypywania

sol¹ ulic i ci¹gów pieszych, dziêki czemu

nasza przyroda nie bêdzie rokrocznie

nara¿ana na ogromne szkody. W koñcu

¿yczê Pañstwu prze¿ywania Bo¿ego

Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej

rodzinnej atmosferze pe³nej pokoju i

¿yczliwoœci. Niech nadchodz¹cy rok

bêdzie dla nas lepszy od mijaj¹cego. Tego

Pañstwu ¿yczê.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Na 12 grudnia zwo³ano, a w³aœciwie

wznowiono obrady XXXI nadzwyczajnej

sesji rady dzielnicy, sesji trwaj¹cej z prze-

rwami ju¿ od 3 lutego br. Dlaczego w

takim trybie - mogê siê tylko domyœlaæ W

trakcie sesji nadzwyczajnej trudniej jest

uzupe³niaæ porz¹dek obrad (wymaga to

nie tylko wiêkszoœci 12 radnych, ale tak¿e

zgody wnioskodawców, w tym przypadku

klubu PiS). Trochê chyba siê do tego przy-

czyni³em, wnosz¹c pismem do przewod-

nicz¹cego rady wniosek o rozszerzenie

porz¹dku obrad o zlecenie komisji rewi-

zyjnej kontroli zadania inwestycyjnego -

budowa pawilonu na skwerze przy Szy-

manowskiego, którego koszt - 50 000 z³ -

wyda³ mi siê horrendalny. PiS tym samym

bez g³osowania mo¿e nie dopuœciæ w ogóle

do procedowania tego wniosku. G³ównym

tematem maj¹ byæ zmiany bud¿etowe.

Zmiany bud¿etowe dramatyczne w swoim

wyrazie. Od dawna o tym mówi³em i

pisa³em, obserwuj¹c zaanga¿owanie wy-

datków bud¿etowych. Teraz burmistrz nie

mo¿e ju¿ zarzucaæ mi pesymizmu. Ponad

po³owa wydatków inwestycyjnych, czyli

30 milionów z³otych z 57 milionów, jaki

Praga mia³a na ten rok przewidziane na

inwestycje zostaje zdjêta z tegorocznego

bud¿etu. Na sesji zapewne us³yszê tê sam¹

opowieœæ, która jest przytaczana od lat -

œrodki nie zgin¹, ale s¹ przesuwane na

kolejne lata 2018-2020. Tak samo mówio-

no przesuwaj¹c 6 milionów z roku 2015

na 2016 i 19 milionów z roku 2016 na

lata 2017-2018. Panowie maj¹ tendencjê

wzrostow¹. W poprzedniej kadencji za

rz¹dów PO i SLD potrafiono nie tylko

doskonale wydaæ œrodki z roku bie¿¹cego,

a nawet jeœli inwestycja by³a wieloletnia

to siêgano do roku kolejnego. Dziwne -

ten sam urz¹d, w sumie ci sami urzêdnicy

(co prawda PiS stosuje dziwn¹ politykê

kadrow¹, ale to temat na osobny felieton),

a wyniki dramatyczne. Mam œwiadomoœæ,

¿e 30 milionów to kwota astronomiczna i

trudno wyobra¿alna. Radni PiS grzecznie

podnios¹ ³apki i bêdzie po sprawie, acha

wczeœniej poszukaj¹ winnego, najchêtniej

nie w swoich szeregach. Wspomnia³em

na pocz¹tku o ma³o gospodarnej w mojej

ocenie budowie pawilonu na Szymanow-

skiego, kto widzia³, ten wie o co mi chodzi.

Za podobne mniejsze pieni¹dze moja

wspólnota mieszkaniowe na podstawie

posiadanej dokumentacji ma zamiar

postawiæ altanê œmietnikow¹ z bloczków

betonowych, zadaszon¹ blaszanym da-

chem. Takie przyk³ady nieprzemyœlanych

wydatków, jak pawilon, mo¿na mno¿yæ.

Publicznie burmistrzowi zada³em pytanie

czy zasadne jest organizowanie imprezy

o której czytam „Zwieñczeniem wydarzenia

bêd¹ I Wybory Sportowej Miss Pragi-

Pó³noc”. Kto bêdzie wybiera³, jakie stroje,

kryteria, przedzia³ wiekowy uczestniczek

i dlaczego tylko uczestniczek, a gdzie wy-

bory Mistera - nawet nie pytam. Pytam o

aspekt wychowawczy przedsiêwziêcia.

£y¿k¹ dziegciu mo¿na zepsuæ beczkê

miodu. Na to kasa jest. Nie swoje na pier-

do³y ³atwo siê wydaje, trudniej na sprawy,

których oczekuj¹ ludzie. Wiêkszoœæ z

kwoty 30 milionów, które wypadaj¹ z

tegorocznego bud¿etu, zapisana by³a na

doposa¿anie kilkunastu kamienic w cen-

tralne ogrzewanie i inne sprawy zwi¹zane

z rewitalizacj¹. Oby zima by³a lekka.

PS. Z racji, i¿ jest to ostatni felieton

w tym roku pragnê Pañstwu ¿yczyæ

wszelkiej pomyœlnoœci i m¹drych wyborów

w nowym 2018 r.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Nasze pieni¹dze

Poza œwiat³em jupiterów od prawie

dwóch miesiêcy trwaj¹ bardzo burzliwe

prace nad docelow¹ treœci¹ projektu

uchwa³ Rady Warszawy, dotycz¹c¹ Polityki

mieszkaniowej Mieszkania 2030 i Wielo-

letniego Programu Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Miasta sto³ecz-

nego Warszawy (WPGZM) na lata 2018-

2022. Uchwa³, które na wiele lat wyznacz¹

kierunki dla rozwoju mieszkalnictwa w

Warszawie. Uchwa³, które okreœl¹ m.in.

dzia³ania urzêdników m.st. Warszawy

wobec lokatorów w budynkach prywatnych,

dzia³ania zapobiegaj¹ce powstawaniu

zaleg³oœci czynszowych, zasiêg pomocy

spo³ecznej przy wykorzystaniu istniej¹cego

zasobu lokalowego, formu³ê zarz¹dzania

i administrowania mieszkaniowym zasobem

miasta (zgodnie z wyliczeniem jednego ze

stowarzyszeñ oszczêdnoœci w kosztach

zarz¹dzania przez ZGN to oko³o 200 mln

z³ rocznie, co pozwoli³oby na budowê oko³o

1000 mieszkañ w skali roku), czy te¿

okreœl¹ przysz³oœæ dla prowadzonych

w latach 1998-2003 eksperymentów

mieszkaniowych zwanych czynszówkami.

Na sesji Rady Warszawy w dniu 14

grudnia 2017 roku (czwartek) obydwie

uchwa³y bêd¹ procedowane i poddane pod

g³osowanie radnych. Czy radni miasta po-

chyl¹ siê i merytorycznie przeanalizuj¹

zg³oszone przez stowarzyszenia lokalne i

Komisje Dialogu Spo³ecznego uwagi, czy

bêdzie to po prostu decyzja polityczna?

Z europejskich statystyk wynika, ¿e Polska

plasuje siê na jednym z ostatnich miejsc,

jeœli chodzi o zabezpieczenie potrzeb swo-

ich obywateli. Z³e warunki lokalowe, brak

w³asnego lokum to tylko niektóre z pro-

blemów mieszkaniowych warszawiaków. Z

przeprowadzonych badañ wynika, ¿e

k³opoty lokalowe s¹ dla nas o wiele

bardziej pal¹ce ni¿ np. brak odpowiedniej

s³u¿by zdrowia czy poczucia bezpieczeñstwa

obywatelskiego. Jest to problem, który

poci¹ga za sob¹ szereg komplikacji i

bardzo trudnych decyzji ¿yciowych.

Podczas organizowanych przez urz¹d

m.st. Warszawy debat/konsultacji w temacie

mieszkalnictwa, wielokrotnie s³ysza³am od

uczestników: „Dla kogo s¹ te spotkania?

Dla panelistów przeznaczaj¹ 2,5 godziny,

a dla nas mieszkañców tylko pó³ godziny.

Ci¹gle brakuje czasu”. Czy¿by kolejny

przejaw arogancji? Komisje Dialogu

Spo³ecznego (KDS) z przedstawicielami

stowarzyszeñ lokalnych aktywnie w³¹czyli

siê w prace nad projektami; merytoryczne

uwagi, konkretne wskazania zapisów,

wnikliwe analizy. Wielogodzinne spotkania

z przedstawicielami ratusza, które dopiero

po formalnym, negatywnym zaopiniowaniu

projektów przez KDS-y, zaczê³y przynosiæ

efekty. Nagle okaza³o siê, ¿e mo¿na kon-

struktywnie, kieruj¹c siê obiektywizmem,

rozmawiaæ i rozwi¹zywaæ podnoszone przez

spo³eczników kwestie. Mieszkalnictwo jest

bardzo wa¿nym tematem dla ka¿dego

warszawiaka, a szczególnie dla pra¿an.

To tu jest jeden z najwiêkszych zasobów

komunalnych m.st. Warszawy, a Praga

Pó³noc zosta³a okreœlona mianem obszaru

kryzysowego w Zintegrowanym Programie

Rewitalizacji. Dla wyjaœnienia wszelkich

w¹tpliwoœci przed koñcowym zatwierdze-

niem dokumentów, przy du¿ej dynamice

rozwoju dzia³añ, KDS-y zorganizowa³y

spotkanie z radnymi m.st. Warszawy.

Piêciu z 60 radnych zainteresowa³o siê

problematyk¹. Z pozosta³ych tylko jedna

radna poprosi³a o przes³anie materia³ów

drog¹ emailow¹. Czy¿by faktycznie

decyzja polityczna? W wypowiedziach

us³yszymy zapewne „terminy nale¿y

ustalaæ z du¿ym wyprzedzeniem”, „mieli-

œmy inne zaplanowane spotkania” itp.

Wszystko siê zgadza, tylko dlaczego dzia³a

to w jedn¹ stronê. Spo³ecznicy w tematach

tak wa¿nych dla mieszkañców jak miesz-

kalnictwo, kosztem w³asnego czasu, ¿ycia

rodzinnego opiniowali, analizowali …

znaleŸli czas.

Decyzja polityczna?

Projekty uchwa³ bêd¹ zatwierdzane

przez Radê Warszawy na posiedzeniu w

dniu 14.12.2017 roku; punkt III i IV

proponowanego porz¹dku obrad, sesja

rozpoczyna siê o godz. 10:00 w PKiN IV

piêtro, wejœcie od strony ul. Marsza³kowskiej.

Nic o nas bez nas!

„Bez Twojego pozwolenia nikt nie mo¿e sprawiæ,

¯e poczujesz siê gorszy” – Eleanor Roosevelt

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Do tej pory o bud¿ecie partycypacyjnym

pisa³em albo w czerwcu (gdy odbywa siê

g³osowanie na projekty mieszkañców), albo w

sierpniu (podsumowuj¹c w pierwszym numerze

„powakacyjnym” dan¹ edycjê BP). Tym razem

zrobiê od tej regu³y odstêpstwo, poœwiêcaj¹c

bud¿etowi partycypacyjnemu ostatni felieton

w koñcz¹cym siê roku kalendarzowym. Z

dwóch powodów. Pierwszy, doœæ prozaiczny –

z pocz¹tkiem grudnia wystartowa³a kolejna,

pi¹ta edycja BP. Do 22 stycznia 2018 r. miesz-

kañcy mog¹ zg³aszaæ rozmaite projekty doty-

cz¹ce najrozmaitszych sfer funkcjonowania

miasta: poprawy przestrzeni, bezpieczeñstwa,

œmieci, inicjatyw kulturalnych i spo³ecznych itp.

Podobnie jak w minionym roku, równie¿ w

tym mamy do dyspozycji 3 mln z³ – 1 mln na

projekty ogólnodzielnicowe i po 1 mln z³ na

projekty sk³adane w obszarze 1 (Nowa Praga

z Pelcowizn¹) lub 2 (Stara Praga, Szmulowizna,

Micha³ów). Prócz projektodawcy pod danym

projektem musi podpisaæ siê minimum 30 osób

– istotnym novum dla tej edycji jest wprowa-

dzenie wymogu zamieszkiwania co najmniej

15 osób popieraj¹cych na obszarze, którego

projekt ma dotyczyæ. Ze swojej strony

zapraszam na 13 stycznia (sobota) do urzêdu

dzielnicy na maraton pisania projektów do BP

– Pañstwa pomys³y bêdzie mo¿na wtedy

na miejscu skonsultowaæ z urzêdnikami z

odpowiednich jednostek.

Drugi powód, dla którego w³aœnie teraz

piszê o bud¿ecie partycypacyjnym, zwi¹za-

ny jest z pewnym niepokoj¹cym zjawiskiem,

które mo¿e czêœæ z Pañstwa nastawiæ do idei

obywatelskiej partycypacji co najmniej

nieufnie. Pewnym symbolem jest tutaj

wybudowana na skwerze Szymanowskiego

altana, która pierwotnie mia³a byæ zgodnie z

zamierzeniami autorów projektu publicznym

pokojem, pawilonem s³u¿¹cym mieszkañcom

do realizacji ró¿nych aktywnoœci o ka¿dej

porze roku. Mia³a, bo w wyniku jednostronnej

decyzji urzêdników na etapie realizacji

zwyciêskiego projektu (w 3. edycji BP na ten

projekt zag³osowa³o prawie 430 mieszkañców)

zrezygnowano z kluczowego elementu, tj.

przeprowadzenia z mieszkañcami warsztatu

projektowego, pozwalaj¹cego zaprojektowaæ

„pokój” i jego wyposa¿enie. Niby nic wielkie-

go, ale zamiast mieszkañcom, decyzjê o tym,

jak „pokój” bêdzie wygl¹da³, pozostawiono

wybranemu przez urz¹d architektowi. Efekt

widzimy na co dzieñ. Piszê o tym, by zwróciæ

Pañstwa uwagê na pewne niuanse, które w

g³osie powszechnego oburzenia i podejrzeñ

o „marnotrawienie” publicznych œrodków

mog¹ zostaæ pominiête.

Bud¿et partycypacyjny to szko³a, szko³a

obywatelskiego gospodarowania i troski

mieszkañców o to co dzieje siê w danej gmi-

nie. Ale pamiêtajmy, ¿e decydujemy zaledwie

o 1% œrodków w bud¿ecie. O pozosta³ych 99%

decyduje zarz¹d, radni i urzêdnicy. Warto o

tym pamiêtaæ przy ewentualnym rozliczaniu,

szczególnie projektodawców, którzy po zakoñ-

czeniu g³osowania nie maj¹ w praktyce wp³ywu

na to, co dalej dzieje siê z projektem.

Uczmy siê na b³êdach, ale te¿ bierzmy

sprawy w swoje rêce. Bud¿et partycypa-

cyjny jest póki co jednym z nielicznym

narzêdzi, które nam na to pozwalaj¹. Nie

bójmy siê z niego korzystaæ!

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

PS. korzystaj¹c z okazji ¿yczê Szanownym Czy-

telnikom spokojnych, rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia i wszelkiej pomyœlnoœci w 2018 roku.

Bud¿et partycypacyjny nie gryzie

Oleje t³oczone na zimno:

olej lniany, olej rzepakowy,

olej z pestek dyni i inne.

www.e-zdroweoleje.pl

Mam bardzo mieszane uczucia uzupe-

³niaj¹c swój ksiêgozbiór poprzez zakup w

internecie ksi¹¿ek, które by³y przedmiotem

moich westchnieñ trzydzieœci lat temu, nie

do zdobycia normaln¹ drog¹ w ksiêgarniach,

osi¹gaj¹cych kosmiczne ceny w nielicznych

wówczas antykwariatach. Dziœ mo¿na je

nabyæ po 2-3 z³ote za sztukê. Trochê mi

wstyd kupowaæ za takie kwoty piêkno i

m¹droœæ minionych epok. ¯al te¿ czasu

spêdzonego w ksiêgarnianych kolejkach...

Wyjaœnienie dramatycznej deprecjacji

wartoœci ksi¹¿ek jest doœæ proste. Kiedyœ

ludzie czytali - a przynajmniej kupowali -

du¿o ksi¹¿ek, pañstwowi na ogó³ wydawcy

du¿o zaœ drukowali. To by³o inne „du¿o” ni¿

teraz: w czasach PRL ksi¹¿ki ukazywa³y siê

w nak³adach od 10 do 100 tysiêcy egzem-

plarzy w jednym wydaniu. Dziœ autor, który

sprzeda 1 (jeden) tysi¹c egzemplarzy

swojego dzie³a, uwa¿a siê za popularnego.

Te setki tysiêcy egzemplarzy Szekspira,

Faulknera czy Prousta, nie mówi¹c o milio-

nach tomów Sienkiewicza, Gombrowicza i

Wañkowicza, masowo trafiaj¹ z likwidowanych

bibliotek i domowych ksiêgozbiorów na

rynek. Jednoczeœnie spada liczba osób

czytaj¹cych ksi¹¿ki - jakiekolwiek, o ambit-

nych nie wspominaj¹c. Ekonomia popytu i

poda¿y jest bezwzglêdna: ceny musz¹ maleæ.

Dlaczego ludzie przestaj¹ czytaæ ksi¹¿ki?

Bo trac¹ ten nawyk. Wielkim smutkiem

nape³ni³ mnie niedawno og³oszony „sukces”

Ministerstwa Rozwoju, polegaj¹cy na uru-

chomieniu w internecie wirtualnej biblioteki

lektur dla uczniów szkó³ podstawowych i

liceów. Koniec z koszmarem kompletowania

przez rodziców ksi¹¿ek, które nasze pociechy

maj¹ obowi¹zek przeczytaæ w nowym roku

szkolnym! Uczeñ sam wszystko znajdzie

w sieci. Po co ma dŸwigaæ papierzyska?

Internet jednak, w odró¿nieniu od domowej

czy szkolnej biblioteki, jest przebogaty w

treœci, hm, rozmaitej jakoœci. A drugie najwa¿-

niejsze prawo ekonomii - obok prawa popytu i

poda¿y - to prawo Kopernika: gorszy pieni¹dz

wypiera lepszy. Nie warto nawet zadawaæ

pytania, co wybierze m³ody cz³owiek na smart-

fonie: czytanie d³ugaœnego tekstu literackiego

czy obejrzenie wyg³upów youtubera?

Có¿, mam nieodparte wra¿enie, ¿e jeden

z najwspanialszych wynalazków ludzkoœci

(jak pisa³ Umberto Eco), zbiór dwustronnie

zadrukowanych kartek z³¹czonych grzbietem

o rozmiarach takich, ¿e ca³oœæ wygodnie

mieœci siê w d³oni, czyli ksi¹¿ka, odchodzi

do lamusa. Konsekwencje tego zjawiska to

nie temat na jeden felieton.

¯yczê Pañstwu na Nowy Rok, ¿ebym

siê w tych dywagacjach kompletnie

myli³. A na Bo¿e Narodzenie - wielu,

wielu ksi¹¿ek pod choinkê.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

Nie ka¿da zmiana jest dobra
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