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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

gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na

moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Reklama

w Nowej Gazecie Praskiej

Docieraj z nami

 do tysiêcy klientów

reklama@ngp.pl , tel. 609-490-949

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wybielanie zêbów

- 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

dokoñczenie na str. 2

- Nasz¹ erê liczymy od mo-

mentu narodzenia siê Pana

Jezusa, ale czy rzeczywiœcie

nast¹pi³o ono 2018 lat temu?

Kiedy naprawdê urodzi³ siê

Jezus z Nazaretu?

- Mamy rok 2018. Wyda-

waæ by siê mog³o, ¿e w³aœnie

tyle lat up³ynê³o od czasu

narodzenia Pana Jezusa.

Jednak, je¿eli przyjrzymy siê

Ÿród³om historycznym, to tak

nie jest. Jezus nie urodzi³ siê

w 1. roku naszej ery. Urodzi³ siê

przed rokiem, który uwa¿amy

za moment jego narodzenia,

bo jeszcze za panowania

króla Heroda, a wiemy, ¿e

Herod zmar³ w 4. roku przed

Chrystusem. A zatem czas

narodzenia Jezusa z Nazare-

tu trzeba przesun¹æ przed

moment œmierci Heroda, i to

o jakieœ 6-7 lat. Król Herod

bowiem, dowiedziawszy siê,

¿e w mieœcie Dawida narodzi³

siê król ¿ydowski, postanowi³

zabiæ wszystkie dzieci p³ci

mêskiej do lat dwóch.

Ta ró¿nica kilku lat wynika

z b³êdu, jaki w Œredniowieczu

pope³ni³ zakonnik o imieniu

Dionizy Ma³y. Ów ¿yj¹cy w

VI w. i pochodz¹cy ze Scytii

mnich, posiadaj¹cy bogat¹

wiedzê teologiczn¹ i astrono-

miczn¹, znaj¹cy biegle jêzyk

grecki oraz ³aciñski uwa¿a³,

¿e czas narodzenia Chrystu-

sa powi¹zany jest z greckimi

olimpiadami i ustali³, ¿e Jezus

narodzi³ siê 25 grudnia 1 roku

przed Chrystusem, dok³adnie w

753 roku od za³o¿enia Rzymu.

¯eby nie wprowadzaæ dodat-

kowego zamieszania, pozo-

stajemy przy rachubie czasu,

przyjêtej przez Dionizego.

B¹dŸmy jak pasterze

- pójdŸmy do Betlejem
„Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dziœ w mieœcie

Dawida narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” – tak anio³ przemówi³

do pasterzy, pilnuj¹cych noc¹ swoich stad. Na te s³owa, które od tysiêcy lat niezmiennie

nas wzruszaj¹, pasterze nie zwlekaj¹c pobiegli do Betlejem, gdzie ujrzeli dzieciê owiniête

w pieluszki i po³o¿one w ¿³obie. Narodziny tego dziecka okaza³y siê tak donios³e, ¿e od

tego momentu od nowa liczymy czas. Jednak Jezus z Nazaretu nie urodzi³ siê w 1.

roku naszej ery, tylko parê lat wczeœniej. O niejasnoœciach zwi¹zanych z dat¹ urodzin

Pana Jezusa, o Betlejem, „nie bardzo pod³ym mieœcie” i o tym, dlaczego to w³aœnie

pasterze pierwsi us³yszeli Dobr¹ Nowinê o Narodzeniu Pañskim rozmawiamy z

ksiêdzem dr Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego w Legionowie.

Decyzjê uzasadni³y wprowa-

dzeniem do statutu spó³dzielni,

podczas tegorocznego walne-

go zgromadzenia w czerwcu,

nowego paragrafu. Przed³u¿a

on o rok – z czterech do piêciu

lat – kadencjê dotychczaso-

wych organów spó³dzielni, w

tym spó³dzielczego samorz¹du

mieszkañców, jakim s¹ rady

osiedli.

Wybory og³oszone i w

czêœci przeprowadzone

W regulaminowym terminie

w gablotach na klatkach

schodowych budynków osie-

dli pojawi³y siê informacje o

zebraniach kolonii, podczas

których mia³y byæ wybrane

osoby do nowych rad osiedla.

I tak te¿ siê sta³o. Na prze³omie

listopada i grudnia (pocz¹w-

szy od 26 listopada) kolejno

– zgodnie z terminami wyzna-

czonymi przez Zarz¹d SM

Bródno – odbywa³y siê wybo-

ry. Tym razem mieszkañcy

zmobilizowali siê wyj¹tkowo

i… w wyborach wygrywa³y

kandydatki i kandydaci spoza

kó³ka przyjació³ prezesa i

zarz¹du.

Nagle, 6 grudnia, okaza³o

siê, ¿e nie bêdzie zmian w

radach osiedli, a przed „sta-

rymi” jeszcze rok rz¹dzenia.

Dlaczego? A dlatego, ¿e 6

grudnia SM Bródno poinfor-

mowa³a, ¿e od ostatniego

Wrze we

spó³dzielczym kotle

Wybory do rad osiedli w SM Bródno

W SM Bródno, zdaniem coraz liczniejszej grupy miesz-

kanek i mieszkañców, nie dzieje siê dobrze. Dotychczas

koñczy³o siê g³ównie na szemraniu „po k¹tach”.  Jednak

ostatnie wydarzenia zmobilizowa³y spó³dzielców. W³adze

SM Bródno uzna³y bowiem za niewa¿ne przeprowadzone

demokratycznie wybory do rad osiedli.

W dniach 22-26 listopada

obchodziliœmy Dni Honorowego

Krwiodawstwa, które w Pol-

sce maj¹ 55-letni¹ tradycjê.

Co roku w naszym kraju krew

oddaje ok. 420 tysiêcy ludzi.

- To du¿a liczba, ale ze

wzglêdu na ró¿ne grupy krwi,

ich ofiarnoœæ nie zaspokaja w

pe³ni potrzeb du¿ych oddzia³ów

szpitalnych kardiochirurgii,

chirurgii urazowej czy hema-

tologii – mówi doktor Wies³aw

Serwatko, kierownik Dzia³u

Pobierania Krwi w Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

MSW przy ulicy Wo³oskiej w

Warszawie, prezes Klubu

Honorowych Dawców Krwi

w tej placówce. Codziennie

oddaje tu krew ok. 30 osób.

26 listopada by³o ich a¿ 97.

Wœród krwiodawców, którzy

zg³osili siê tego listopadowego

dnia do Centrum Krwiodawstwa

by³ cz³onek tego klubu,

mieszkaniec Targówka, eme-

rytowany podinspektor policji,

Jan Maciejczuk, który w ci¹gu

50 lat odda³ 100 litrów krwi.

W swoich legitymacjach ma

100 litrów na 100-lecie
Krew s³usznie nazywana jest darem ¿ycia. Pomimo

ogromnego postêpu medycyny i biotechnologii nic nie jest

w stanie jej zast¹piæ. S¹ wœród nas ludzie, którzy bezintere-

sownie ofiarowuj¹ ten dar od siebie innym ludziom. W tej

grupie wyró¿nia siê mieszkaniec Targówka, Jan Maciejczuk,

którego 100 litrów oddanej krwi uratowa³o niejedno serce.

Nowy zarz¹d, komisje

i przesuniêcia w bud¿ecie

Posiedzenie rozpoczêto

jednak od przyjêcia protoko-

³u z pierwszej sesji. Przy tej

okazji przewodnicz¹cy rady

Ireneusz Tondera poinformo-

wa³, ¿e Robert Kazanecki z

PiS jednak zosta³ jednym z

wiceprzewodnicz¹cych rady.

Poprzednio uznano, ¿e przy

stosunku g³osów 13 za, 0

przeciw i 3 wstrzymuj¹cych siê,

nie uzyska³ wystarczaj¹cej

liczby g³osów.

Po odebraniu œlubowania

od radnej Barbary Domañskiej,

nieobecnej na pierwszym po-

siedzeniu rady, przyst¹piono

do wyboru zarz¹du dzielnicy.

Na stanowisko burmistrza

zaproponowano Ilonê Sojê-

Koz³owsk¹ z KO, dotychcza-

sow¹ szefow¹ zarz¹du na

Bia³o³êce. Po odpowiedzi na

seriê pytañ radnych, m.in.

o priorytety na przysz³y rok

- znajdzie siê wœród nich kon-

tynuacja rewitalizacji, rozwój

rekreacji, likwidacja barier

architektonicznych – prze-

prowadzono g³osowanie, w

wyniku którego stosunkiem

g³osów: 15 za, 8 przeciw, Ilona

Druga sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Rozpoczêciu drugiej sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

towarzyszy³o du¿e zainteresowanie. Nic dziwnego, skoro

wybierany mia³ byæ nowy zarz¹d dzielnicy.

dokoñczenie na str. 3

Nastêpne wydanie NGP - 23 stycznia 2019 r.

Od 22 grudnia do 13 stycznia redakcja nie bêdzie czynna.

www.ABCK.pl
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- Mieszkañcom Prawego Brzegu

najlepsze ¿yczenia œwi¹teczne

oraz noworoczne

sk³ada

Marek Borowski

Senator Praski

Wrze we spó³dzielczym kotle
dnia listopada zaczê³y obo-

wi¹zywaæ zmiany wprowa-

dzone do statutu – w³aœnie

wpisany zosta³ poprawiony

statut do Krajowego Rejestru

S¹dowego. Zarz¹d natych-

miast anulowa³ wyniki ju¿

przeprowadzonych wyborów

i zawiesi³ te spotkania wy-

borcze, które jeszcze mia³y

siê odbyæ w trzech koloniach.

Na klatkach schodowych

pojawi³o siê zawiadomienie

Zarz¹du SM Bródno przery-

waj¹ce procedurê wyborcz¹

do rad osiedli na kadencjê

2018-2022, i uniewa¿niaj¹ce

wybory dokonane przez

mieszkañców na zebraniach

kolonii od 26 listopada do 5

grudnia 2018 r. Stanowisko

Zarz¹du nie jest spójne ze

stanem prawnym.

Wybory s¹ wa¿ne

Nowo wybrani podczas

zebrañ kolonii cz³onkowie

rad osiedli natychmiast opu-

blikowali swoje stanowisko

oceniaj¹ce zaistnia³¹ sytuacjê.

Jednog³oœnie orzekli, ¿e nie

zgadzaj¹ siê z decyzjami

Zarz¹du SM Bródno, które

uniewa¿niaj¹ lub zawieszaj¹

wybory, poniewa¿ dokumen-

ty te nie maj¹ umocowania

prawnego. W momencie wy-

boru nowych automatycznie

wygasaj¹ bowiem mandaty

dotychczasowych cz³onków

rad.

W stanowisku czytamy:

„To cz³onkowie spó³dzielni w

g³osowaniach wyrazili wolê,

¿eby wybrani przedstawiciele

reprezentowali ich w Radach

Osiedli. Wyd³u¿enie kaden-

cji przez wejœcie w ¿ycie

zmian statutu przyjêtych na

czerwcowym Walnym nie ma

wp³ywu na wa¿noœæ przepro-

wadzonych Zebrañ Kolonii.

Zgodnie z zapisami statutu

w momencie og³oszenia

wyników wyborów wygasa

mandat dotychczasowego

przedstawiciela miesz-

kañców w Radzie Osiedla.

Nastêpstwem tego powinno

byæ dokoñczenie wyd³u¿onej

kadencji Rad Osiedli przez

nowo wybranych radnych.

Nie zostawimy tej sprawy

bez wyjaœnienia i doprowa-

dzenia jej do stanu zgodnego

z prawem”.

W liœcie do mieszkañców,

nowo wybrani cz³onkowie rad

osiedli napisali: „6 grudnia

2018 roku Zarz¹d Spó³dziel-

ni Mieszkaniowej Bródno

og³osi³, ¿e wybory do Rad

Osiedli rozpoczête 26 listopa-

da 2018 roku s¹ niewa¿ne.

Zarz¹d SM Bródno decyzjê

o uniewa¿nieniu wyborów

uzasadni³ wpisaniem no-

wego statutu do Krajowego

Rejestru S¹dowego w dniu

30 listopada 2018 roku.

Nowy statut przewiduje wy-

d³u¿enie kadencji Spó³dziel-

czych Rad Osiedli z 4 do 5

lat. Naszym zdaniem Zarz¹d

SM Bródno nie mia³ prawa

uniewa¿niæ wyników ju¿

przeprowadzonych wyborów

do Rad Osiedli”.

Podpisali siê pod tym nowo

wybrani cz³onkowie rad osiedli.

O co chodzi Zarz¹dowi?

– Skoro wybory zosta³y

og³oszone zgodnie z pro-

cedurami i czêœæ z nich siê

odby³a, to nie ma podstaw, by

w radach osiedli nie znaleŸli

siê wybrani przez spó³dziel-

ców kandydaci – mówi To-

masz Szynkiewicz, jeden z

wybranych. – SM Bródno

dzia³a wbrew prawu, a my

nie zamierzamy siê poddaæ.

Wybrali nas mieszkañcy,

cz³onkowie spó³dzielni, ze-

brania mia³y moc prawn¹,

wiêc nie mo¿na tak po prostu

wszystkiego przekreœliæ.

Coraz czêœciej s³ychaæ

g³osy, ¿e Zarz¹d zareagowa³

w niedopuszczalny sposób,

widz¹c, ¿e w kolejnych kolo-

niach wybierane s¹ osoby

niezale¿ne od w³adz, a to

zapowiada³o zmiany w

skostnia³ych strukturach.

Do g³osu dosz³o pokolenie

40-latków, które chce, by

spó³dzielnia by³a spó³dzielni¹,

a nie prywatnym folwarkiem

w³adz. Wspieraj¹ ich tak¿e

starsi, którzy poczuli siê sil-

niejsi, zaczêli mieæ nadziejê,

¿e zmiany s¹ jednak mo¿liwe.

- S¹siedzi pytaj¹ mnie, jak

to mo¿liwe, ¿e wybory s¹

niewa¿ne – opowiada Anna

Fedorczyk-Karasiñska, nowo

wybrana do rady osiedla, która

dotar³a z zachêt¹ do udzia³u

w zebraniu kolonii do ponad

dwustu osób – I z nadziej¹

dodaj¹, ale nie poddamy siê,

prawda? I wtedy odpowia-

dam, ¿e wspaniale, ¿e byli na

zebraniu, ale s¹ potrzebni

przede wszystkim na walnych

zgromadzeniach, bo tylko

tam mo¿na rzeczywiœcie coœ

w spó³dzielni zmieniæ.

Mieszkañcy ze wszystkich

kolonii nie ustêpuj¹ i prote-

stuj¹ przed siedzib¹ SM

Bródno przy ul. Krasnobrodz-

kiej. ¯¹daj¹, by w radach

osiedli znaleŸli siê nowo

wybrani. Nie przekonuj¹ ich

t³umaczenia w³adz spó³dzielni.

Przyjmuj¹ do wiadomoœci

wyd³u¿enie kadencji o rok, ale

z nowo wybranymi osobami.

Jednoczeœnie przypominaj¹,

¿e wprowadzenie poprawki

do statutu nie odby³o siê w

pe³ni demokratycznie. Z

wypowiedzi protestuj¹cych

wynika, ¿e na walne zgroma-

dzenie, w³adze spó³dzielni

zwioz³y osoby niebêd¹ce

cz³onkami spó³dzielni, które

mia³y jedynie pe³nomocnictwa.

Nie wiedzia³y, o co chodzi, g³o-

sowa³y na sygna³ osoby zwi¹-

zanej z w³adzami spó³dzielni.

Krzysztof Szczurowski,

prezes SM Bródno, który

wyszed³ do zgromadzonych,

broni³ decyzji Zarz¹du, po

raz kolejny przytaczaj¹c jako

argument, fakt zmiany w

statucie przeg³osowany pod-

czas walnego zgromadzenia.

Tyle tylko, ¿e wspomniany

paragraf wyd³u¿a jedynie

kadencjê, ale nie zmienia

faktu, ¿e zostali wybrani nowi

(oczywiœcie nie wszyscy) lu-

dzie do rad osiedli. I to oni

s¹ prawnie umocowani do

sprawowania funkcji.

Jolanta Zientek-Varga

dokoñczenie ze str. 1

Wybory do rad osiedli w SM Bródno

100 litrów na 100-lecie
piecz¹tki z kilku placówek:

Szpitala przy Wo³oskiej,

Szpitala Bielañskiego, Szpitala

Dzieciêcego przy ul. Litewskiej

i Centrum Zdrowia Dziecka.

Jego przygoda z honoro-

wym krwiodawstwem zaczê-

³a siê jakby mimochodem,

podczas s³u¿by wojskowej,

na pocz¹tku lat 70. Na sta³e

zwi¹za³ siê z tym ruchem

kiedy zosta³ milicjantem. W

tej pracy czêsto trzeba by³o

reagowaæ szybko. W 1973

roku by³ œwiadkiem wypadku

na ulicy Marsza³kowskiej:

samochód potr¹ci³ kobietê,

która straci³a du¿o krwi. Gdy

na miejsce dotar³ lekarz i

stwierdzi³, ¿e potrzebna bêdzie

krew, Jan Maciejczuk nie

waha³ siê – zosta³ dawc¹.

Jesieni¹ 1981 roku o godzinie

2 w nocy do s³u¿b miejskich

dotar³ komunikat, ¿e w Szpitalu

Bielañskim pilnie potrzebna

jest krew dla kobiety po ce-

sarskim ciêciu. Na has³o „Na

ratunek” zg³osi³o siê 76 osób.

Wybrano Pana Jana, inni nie

spe³niali warunków. Odda³

wtedy 1100 ml krwi – ponad

dwukrotnie wiêcej ni¿ zwykle.

W latach 1986/87 pomaga³

ma³ym pacjentom Centrum

Zdrowia Dziecka. Warto zaznaczyæ,

¿e przetaczana noworodkom

krew nie mo¿e byæ konserwo-

wana, musi byæ œwie¿a, trzeba

by³o byæ w pogotowiu.

Jan Maciejczuk by³ te¿

dawc¹ krwi dla ofiar trzêsienia

ziemi w Armenii, wspó³pracowa³

z Markiem Kotañskim i ks.

Arturem Nowakiem z Domu

Opieki dla osób chorych na

AIDS i zara¿onych wirusem

HIV. Pomaga³ poszkodowa-

nym podczas wybuchu w

Rotundzie PKO, a tak¿e bra³

udzia³ w akcjach na rzecz

górników poszkodowanych w

wypadkach w kopalniach.

- Przez blisko 50 lat nigdy

nie interesowa³em siê, dla

kogo oddajê krew, po prostu

pomaga³em – mówi Jan Ma-

ciejczuk. Zdarzy³o siê nawet,

¿e odda³ krew dla œciganego

wczeœniej przestêpcy. Za-

wsze liczy³a siê tylko pomoc

drugiemu cz³owiekowi.

Do honorowego krwio-

dawstwa wci¹ga³ kolegów

ze szkó³ policyjnych, w któ-

rych wyk³ada³. Zachêca³ te¿

s¹siadów i m³odych ludzi z

Targówka. Niedawno od jed-

nego z nich us³ysza³: „Panie

Janku, dziêki Panu uratowana

zosta³a moja matka”.

W bie¿¹cym roku bra³

udzia³ w ogólnopolskiej akcji

s³u¿b mundurowych „Nasza

krew – nasza ojczyzna”. W

wyniku tej akcji na terenie

Komendy Sto³ecznej m. War-

szawy uda³o siê zebraæ 400

litrów krwi. Z 100. rocznic¹

odzyskania przez Polskê

Niepodleg³oœci wi¹¿e siê te¿

wspomniany wy¿ej indywidu-

alny jubileusz Pana Jana:

100 litrów na 100-lecie.

Za dzia³alnoœæ na rzecz

honorowego krwiodawstwa

Jan Maciejczuk otrzyma³ wiele

odznaczeñ w tym „Kryszta³owe

Serce”, najwy¿sze wyró¿nienie

w ruchu honorowego krwio-

dawstwa PCK w Polsce, które

przyznawane jest za wybitne

zas³ugi na rzecz ratowania

dokoñczenie ze str. 1

ludzkiego ¿ycia i zdrowia

oraz wieloletnie oddawanie

krwi i aktywn¹ dzia³alnoœæ

spo³eczn¹ w rozwoju ruchu

honorowego krwiodawstwa. 

Ostatnio w œlady ojca po-

szed³ syn Kamil, który do

krwiodawstwa wci¹ga teraz

swoich kolegów. Bo krew jest

ci¹gle potrzebna.

Osoby pe³noletnie, zainte-

resowane tak¹ form¹ bezin-

teresownej pomocy, jak¹ jest

honorowe krwiodawstwo

mog¹ skontaktowaæ siê z

Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa MSWiA

przy ul. Wo³oskiej 137 w dni

powszednie w godzinach

8.00-13.00, tel.: 22 508 13 12,

22 508 12 10.

JK
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Soja-Koz³owska zosta³a

burmistrzem Pragi Pó³noc.

Taki wynik sugeruje, ¿e g³os

poparcia kandydatka Koalicji

Obywatelskiej otrzyma³a

równie¿ od przynajmniej jed-

nego radnego PiS. Niestety,

g³osowanie by³o tajne, wiêc

personaliów mo¿na siê co

najwy¿ej domyœlaæ. Na za-

stêpców zg³oszono pe³ni¹cych

ju¿ te funkcje przez po³owê

minionej kadencji Dariusza

Kacprzaka i Dariusza Wolke.

Kacprzaka wybrano sto-

sunkiem g³osów 13 za, 9

przeciw, przy jednym wstrzy-

muj¹cym siê, Wolkego 13

za, 8 przeciw przy jednym

g³osie niewa¿nym.

Po przerwie wrócono do

wyborów, tym razem komisji

rady. Przez ¿mudne g³osowa-

nia g³adko i sprawnie prze-

prowadzi³ radnych przewod-

nicz¹cy Ireneusz Tondera ze

wspó³tworz¹cego koalicjê

SLD.

Po zamkniêciu spraw

wyborczych, zajêto siê, zg³o-

szonymi przez ustêpuj¹cy za-

rz¹d, zmianami w za³¹czniku

bud¿etowym dzielnicy. Zarz¹d

wnioskowa³ o przesuniêcie

30 mln z³otych na rok 2019.

27 mln to zadania dotycz¹ce

pod³¹czeñ do CO i rewitaliza-

cji, których nie zrealizowano

przez przed³u¿aj¹ce siê wy-

kwaterowania i procedury. 3

mln to s³awne ju¿ rz¹dowe

pieni¹dze celowe na kom-

pleksow¹ modernizacjê pla-

ców zabaw, które wojewoda

przekaza³ zbyt póŸno, aby

uda³o siê je wykorzystaæ.

Przetargi nie zosta³y rozstrzy-

gniête i pieni¹dze trzeba

zwróciæ. Pozostaje przesu-

wany na przysz³y rok 20%

wk³ad w³asny dzielnicy na to

zadanie. Na modernizacjê

placu zabaw w ogrodzie jor-

danowskim przewidziano

240 tysiêcy z tej kwoty. Na

wniosek radnego Grzegorza

Walkiewicza doraŸnie zwo³ano

posiedzenie komisji bud¿etu

w celu oceny tych zmian.

Komisja zaopiniowa³a je po-

zytywnie. Przeg³osowali je

radni nowo powsta³ej koalicji

KO z Kocham Pragê i SLD,

przy wstrzymuj¹cych siê

g³osach PiS-u.

W interpelacjach i zapyta-

niach poruszono m.in. temat

nielegalnego parkowania

przy Bia³ostockiej, z kolei w

ramach wolnych wniosków

Gra¿yna Szymañczuk upo-

mnia³a siê o uroczyst¹ sesjê

rady 10 lutego, w rocznicê

nadania praw miejskich

Pradze, a radny Wachowicz

o ¿yw¹ szopkê, dla której nie

zapewniono finansowania,

Nowy zarz¹d, komisje i przesuniêcia w bud¿ecie
organizowan¹ w ostatnich latach

przed Katedr¹ Œw. Floriana.

Po wyczerpaniu siê tematów,

przewodnicz¹cy Ireneusz

Tondera zamkn¹³ sesjê.

Po ukonstytuowaniu siê

zarz¹du dzielnicy znamy ju¿

przyjêty podzia³ kompeten-

cyjny. Burmistrz Ilona Soja-

Koz³owska bêdzie nadzorowaæ

wydzia³ bud¿etowo-ksiêgowy,

funduszy europejskich, go-

spodarowania nieruchomo-

œciami, kadr, obs³ugi rady,

organizacyjny, prawny i wydzia³

zamówieñ publicznych oraz

Zarz¹d Praskich Terenów

Publicznych.

Dariusz Kacprzak bêdzie

pe³ni³ nadzór nad wydzia³ami:

Infrastruktury, Ochrony Œrodo-

wiska, Oœwiaty i Wychowania,

Sportu i Rekreacji, Spraw

Spo³ecznych i Zdrowia, Zaso-

bów Lokalowych oraz jed-

nostkami organizacyjnymi:

Dzielnicowe Biuro Finansów

Oœwiaty, Dzielnicowy Oœro-

dek Sportu i Rekreacji  „Pra-

wy Brzeg” (DOSiR), Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej, pla-

cówki oœwiaty i wychowania,

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna.

Dariusz Wolke bêdzie nadzo-

rowa³ wydzia³y: administracyjno-

gospodarczy, architektury i

budownictwa, dzia³alnoœci

gospodarczej i zezwoleñ dla

Druga sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

dokoñczenie ze str. 1 dzielnicy, informatyki, kultury,

obs³ugi mieszkañców oraz

jednostki organizacyjne:

Biblioteka Publiczna im.

Ks. Jana Twardowskiego,

Dom Kultury „Praga”, Zak³ad

Gospodarowania Nierucho-

moœciami i wspó³pracowa³ z

delegaturami: Biura Admini-

stracji i Spraw Obywatelskich

oraz Biura Bezpieczeñstwa i

Zarz¹dzania Kryzysowego.

Na pierwszy rzut oka ten

podzia³ oznacza, ¿e najwa¿-

niejsze „strategiczne” wydzia³y

i jednostki znalaz³y siê pod

nadzorem burmistrzów z

Kocham Pragê.                     Kr.

Po s¹siedzku

Do niedawna ¿yczeniowy

tytu³ mojego projektu do

bud¿etu partycypacyjnego, z

koñcem roku sta³ siê zauwa-

¿aln¹ zmian¹ w przestrzeni

naszych ulic. Nie tylko zreszt¹

za spraw¹ g³osuj¹cych na

„zielone” projekty mieszkañ-

ców, ale tak¿e widocznej ju¿

w wielu miejscach polityki

zazieleniania miasta przez

Zarz¹d Zieleni Warszawy.

Ciesz¹ zarówno du¿e drzewa

np. wzd³u¿ Kijowskiej, jak

równie¿ kwitn¹ce krzewy,

które nie tylko bêd¹ chroniæ

przed zanieczyszczeniami i

ha³asem, ale uprzyjemni¹

spacery i odbiór okolicy jako

miejsca zadbanego i przyja-

znego mieszkañcom.

Na Œliwicach otrzymaliœmy

dodatkowo trzy sosny, co na

krótko przed Œwiêtami Bo¿ego

Narodzenia nabiera dodatko-

wego wyrazu.

Choæ zazielenianie Pragi

staje siê faktem, nadal wiele

miejsc jest zieleni pozba-

wionych. Poza tym, jest to

zaledwie jeden z elementów

poprawy jakoœci ¿ycia w

mieœcie, zw³aszcza w obliczu

dotykaj¹cych nas coraz

bardziej zmian klimatycznych.

Potrzebne bêd¹ znacznie

wiêksze œrodki i fachowe

wytyczne dotycz¹ce pielê-

gnacji posadzonej zieleni

oraz leczenia i ratowania

cennych starych drzew.

Kolejny krok to zwiêkszanie

powierzchni biologiczne

czynnej - tam, gdzie to mo¿li-

we, beton musi zast¹piæ

wch³anialna gleba. Przed

nami tak¿e odzyskiwanie

wody deszczowej za pomoc¹

ma³ej retencji i ogrodów

deszczowych, aby ca³a

deszczówka nie trafia³a

do Wis³y, tylko podlewa³a

miejsk¹ zieleñ. Choæ jesieni¹

czy zim¹ trudno sobie wy-

obraziæ upalne lato, to w³aœnie

latem najbardziej docenimy

posadzon¹ teraz zieleñ, choæ

na ostateczny efekt przyjdzie

trochê poczekaæ.

W tym szczególnym czasie

¿yczê Pañstwu Zdrowych

Œwi¹t i wiele zieleni w Waszej

okolicy w nadchodz¹cym

roku.

Karolina Krajewska

przewodnicz¹ca

Rady Osiedla Œliwice

Wiêcej zieleni na Pradze
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Rodzinnych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

wype³nionych

mi³oœci¹ i spokojem.

Szczêœliwego

Nowego Roku 2019

nios¹cego nadziejê,

optymizm i radoœæ

¿ycz¹

Rada i Zarz¹d

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Od nowego roku stopniowo bêd¹ wprowadzane nowe,

bardziej wymagaj¹ce zasady segregacji odpadów. W³aœnie

rusza kampania w nowym formacie komunikacyjnym, która

zachêca do segregowania odpadów i podpowiada jak nale¿y

to robiæ w³aœciwie.

Liczby pokazuj¹, ¿e jest problem œwiadomoœci segregacji

odpadów, bo 80% tych, które s¹ odbierane w Warszawie to

odpady zmieszane, st¹d ogromne znaczenie edukacji w tym

zakresie. Nowy system odbioru odpadów, który bêdzie w

Warszawie obowi¹zywa³ od 1 stycznia 2019 roku jest wymagaj¹cy.

- Zaczynamy edukacjê do nowego systemu, liczymy na wsparcie

i otwartoœæ mieszkañców. Uczmy siê odpowiedzialnych zachowañ,

w tym w³aœciwej segregacji odpadów, dziêki której odzyskujemy

cenne surowce. Zachêcam do ograniczenia do minimum wy-

korzystywanych w gospodarstwach domowych opakowañ i

rozwa¿nej konsumpcji – mówi Micha³ Olszewski, wiceprezydent

stolicy i dodaje - Od pocz¹tku nowego roku chcemy zaproponowaæ

warszawiakom elastyczne rozwi¹zanie, które pozwoli na

stopniowe poznanie nowych zasad segregacji.

Mieszkañcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. maj¹ zagwaran-

towany odbiór odpadów.

Priorytetem dla sto³ecznego ratusza jest zapewnienie ci¹g³oœci

odbioru odpadów. Od 1 stycznia wchodzi w ¿yciu system 5-frakcyjny.

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie bêd¹ wdra¿ane

stopniowo. Pojemniki w altankach bêd¹ pojawiaæ siê sukcesywnie.

Pierwsze pojawi¹ siê w grudniu. Dopóki w altanach bêd¹ trzy

pojemniki, mieszkañcy bêd¹ segregowaæ wed³ug starego

systemu. Przejœcie na nowy system mo¿e potrwaæ parê tygodni,

jego wprowadzenie bêdzie monitorowane.

5-frakcyjny system odbioru odpadów - konsultacje

spo³eczne, spotkania

Przypomnijmy, mieszkañcy o zmianach w regulaminie odbioru

odpadów informowani byli od dwóch lat. Swoje uwagi i sugestie

co do zmian w regulaminie mogli zg³aszaæ na spotkaniach

informacyjnych, podczas konsultacji spo³ecznych jesieni¹ 2017 r.

W sierpniu 2018 r. odby³y siê spotkania z przedstawicielami

spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji poza-

rz¹dowych. Podczas rozmów dotycz¹cych planowanych zmian

by³y zbierane uwagi i spostrze¿enia. Wszytko po to, aby jak

najlepiej przygotowaæ miasto i warszawianki i warszawiaków

do wprowadzanych stopniowo od stycznia przysz³ego roku

nowych zasad segregacji odpadów.

Start kampanii informacyjnej

Pierwsza ods³ona kampanii pokazuje odpady zamieszane

trafiaj¹ce do jednego kosza. Prezentujemy je w wyrazistej stylistyce.

Na plakatach widzimy martw¹ naturê z odpadów, ale wkrótce

zobaczymy, jak sprawnie i racjonalnie nale¿y je segregowaæ.

- Ka¿dy z nas stan¹³ przed dylematem, jak poprawnie

segregowaæ odpady. Czêsto nie wiemy, do którego pojemnika

powinniœmy wyrzuciæ konkretne œmieci. Do jakiej grupy je

zaliczyæ. Mamy nadziejê, ¿e nasza kampania, która bêdzie

trwa³a do koñca marca, pomo¿e warszawiankom i warsza-

wiakom i u³atwi im rozró¿nianie poszczególnych frakcji - mówi

Robert Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta. - Pierwsza

ods³ona kampanii ma wprowadziæ mieszkañców w estetykê

kreacji i przebiæ siê z nowym formatem przez nat³ok informacji,

jakimi jesteœmy bombardowani. Zdecydowaliœmy siê na kampa-

niê, która bêdzie siê wyró¿nia³a w ca³ym pejza¿u komunikatów

i informacji, którymi jesteœmy otaczani – dodaje dyrektor.

Kampania pojawi siê w ró¿nych formatach, nie tylko w outdoorze

i prasie lokalnej, bêdzie tak¿e wykorzystywana w komunikacji na

profilach spo³ecznoœciowych miasta. Warszawiacy zobacz¹ j¹ rów-

nie¿ na monitorach w komunikacji miejskiej i Galerii Multimedialnej

na stacji Œwiêtokrzyska. Za koncepcje i kreacje odpowiada Alek-

sandra Jasionowska z Biura Marketingu Miasta m.st. Warszawy.  

Nowy regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku w

Warszawie bêdzie wprowadzany stopniowo

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do piêciu

pojemników - je¿eli w altanie stoi 5 pojemników, jeœli 3 -

segregujemy wed³ug dotychczasowego systemu: papier, szk³o,

metale i tworzywa sztuczne, bio (rozumiane jako odpady

kuchenne z wy³¹czeniem odpadów pochodzenia zwierzêcego

oraz t³uszczy), odpady zmieszane (odpady pozosta³e po wyse-

gregowaniu frakcji), dodatkowo - odpady zielone oraz odpady

wielkogabarytowe.

Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska wprowadza kolorystyki pojem-

ników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

* do zbierania papieru - kolor niebieski, napis ”papier”;

* do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowañ wieloma-

teria³owych - kolor ¿ó³ty, napis „metale i tworzywa sztuczne”;

* dla opakowañ ze szk³a - kolor zielony, napis „szk³o”;

* dla bioodpadów z gospodarstw domowych - kolor br¹zowy, napis „bio”;

* dla bioodpadów z gastronomii i bioodpadów z targowisk -

kolor br¹zowy, napis „bio - gastronomia/targowisko”;

* dla odpadów zielonych - kolor szary, napis „odpady zielone”;

* dla odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „odpady zmieszane”;

* do zbierania odpadów wielkogabarytowych - kolor dowolnie

wybrany za wyj¹tkiem kolorów okreœlonych powy¿ej, napis -

„Odpady wielkogabarytowe”.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem od 1 stycznia 2019 r.

œmieci bêd¹ odbierane od mieszkañców tych dzielnic wed³ug

nastêpuj¹cych zasad (minimalna czêstotliwoœæ odbioru):

Zabudowa jednorodzinna: papier – co cztery tygodnie;

metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie; szk³o – co

cztery tygodnie; odpady wielkogabarytowe – co trzy miesi¹ce;

bio – co tydzieñ; odpady zielone – w okresie od marca do listopada

– co dwa tygodnie; odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

Zabudowa wielolokalowa: papier – co dwa tygodnie; metale

i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie; szk³o – co cztery tygodnie;

odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie; bio – co tydzieñ;

odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzieñ;

odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

Nieruchomoœci, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,

gdzie powstaj¹ odpady komunalne: papier – co cztery tygodnie;

metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie; szk³o – co

cztery tygodnie; odpady wielkogabarytowe – co trzy miesi¹ce;

bio – co tydzieñ; bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w

tygodniu; odpady zielone – w okresie od marca do listopada –

co dwa tygodnie; odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

Przyjêcie uchwa³ zosta³o poprzedzone konsultacjami spo³ecznymi,

które mia³y na celu poinformowanie mieszkañców o zmianie szczegó³owych

zasad zbierania odpadów komunalnych oraz zebranie opinii od war-

szawianek i warszawiaków, organizacji pozarz¹dowych i wszystkich

zainteresowanych na temat nowego sposobu zbiórki odpadów.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych, zgodnie

z uwagami mieszkañców, Rada Warszawy przyjê³a nastêpuj¹ce

zmiany w Regulaminie:

* wyd³u¿enie okresu odbioru odpadów zielonych; od marca

do listopada;

* dopuszczenie gromadzenia odpadów komunalnych na terenie

nieruchomoœci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi

w pojemnikach wiêkszych ni¿ 120 i 240 litrów;

* obowi¹zek mycia pojemników przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesi¹ce);

* mo¿liwoœæ stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia

odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomoœci

na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy.

Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl mieszkañcy mog¹ znaleŸæ

wiele cennych informacji m.in. harmonogram wywozu odpadów

komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i

kiedy odbierane s¹ np. choinki czy œmieci „k³opotliwe”, czyli takie,

których nie nale¿y wyrzucaæ do kosza. Poprzez Miejski Kontakt z

Mieszkañcami 19115 Warszawa, mo¿na zg³osiæ nieprawid³owoœci

dotycz¹ce odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu,

dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dziêki temu

odpowiednie s³u¿by mog¹ reagowaæ szybko i skutecznie. W

Warszawie zorganizowaliœmy ca³odobowe Interwencyjne Pogotowie

Porz¹dkowe, które usuwa nag³e zanieczyszczenia.

Warszawianko, warszawiaku - segreguj w³aœciwie
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Weso³ych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

PiS Bia³o³êka

W sobotê, 15 grudnia, mieszkañcy Szmulek i Micha³owa

ju¿ drugi raz mieli okazjê uczestniczyæ w s¹siedzkiej wigilii.

Przestrzeñ Domu S¹siedzkiego „Moje Szmulki” na ten szczególny

wieczór zamieni³a siê w salê koncertow¹ (zebrani mieli okazjê

wys³uchaæ koncertu skrzypcowego i wspólnie œpiewaæ kolêdy),

a tak¿e w s¹siedzk¹ jadalniê.

Ka¿dy móg³ skosztowaæ przygotowanych przez s¹siadów na

œwi¹tecznych warsztatach wigilijnych specja³ów. Wigiliê zaszczyci³

swoj¹ obecnoœci¹ senator Marek Borowski, a tak¿e przedstawiciele

samorz¹du, urzêdu miasta i urzêdu dzielnicy. Wszystkich przy-

by³ych powita³ Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów”, operatora domu s¹siedzkiego. Oprócz

¿yczeñ œwi¹teczno-noworocznych przedstawiciel stowarzyszenia

podziêkowa³ wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygo-

towanie wigilii, szczególnie osobom na co dzieñ opiekuj¹cym

siê domem s¹siedzkim. Uczestnicy wigilii wyrazili nadziejê, ¿e

sobotnia uroczystoœæ nie by³a ostatni¹ i ¿e równie¿ w przysz³ym

roku s¹siedzka wigilia odbêdzie siê w „Moich Szmulkach”,

w przestrzeni, dziêki której mieszkañcy Szmulek i Micha³owa

mog¹ rozwijaæ swoje pasje i budowaæ lokaln¹ wspólnotê.

K.

S¹siedzka wigilia

w „Moich Szmulkach”

W imprezie sylwestrowej organizowanej w Warszawie co

roku bior¹ udzia³ tysi¹ce mieszkañców i turystów. Po raz

kolejny zabawa odbêdzie siê na placu Bankowym.

Na sylwestrowej scenie zobaczymy najwiêksze polskie gwiazdy,

m.in. Bajm, Edytê Górniak, Agnieszkê Chyliñsk¹, Andrzeja

Piasecznego, zespó³ IRA, Wilki, Annê Wyszkoni, Nataliê Nykiel,

Sarsê, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Izabelê Trojanowsk¹, Ma³gorzatê

Ostrowsk¹, Aniê Karwan, Smolastego i S³awka Uniatowskiego.

Imprezê poprowadz¹ najbardziej popularni prezenterzy TVN:

Magda Mo³ek, Marcin Prokop, Filip Chajzer, Gabi Drzewiecka i

Agustin Egurrola. Tegorocznej zabawie nie bêd¹ towarzyszyæ

pokazy fajerwerków. Organizatorzy przygotowali inne zaskaku-

j¹ce atrakcje o pó³nocy.

Zabawa na placu Bankowym rozpocznie siê o godzinie

19.00, a transmisja na antenie TVN o godz. 19.40.

Na imprezê zapraszaj¹ Prezydent Miasta Sto³ecznego

Warszawy oraz telewizja TVN.

Warszawa stolic¹ Sylwestra 2018

PSYjaciele warszawiacy

zwierzakom to projekt realizo-

wany na rzecz bezdomnych

zwierz¹t w ramach Programu

Wolontariatu Pracowniczego

w Urzêdzie m.st. Warszawy,

do którego mo¿e do³¹czyæ

ka¿dy z Was!

Zbierane s¹:

1) koce i pos³ania, ko³dry,

rêczniki i pledy, poœciel, szare

gazety;

2) zabawki (jeœli pluszaki

to bez plastikowych elementów

typu oczka);

3) karma, w tym weteryna-

ryjna: Gastro Intestinal, karmy

sucha Bosch, Royal Canin,

Brit, Brit Puppy, karma mokra

Dolina Noteci Junior, karma

specjalistyczna Urinary, Hypoal-

lergenic, Medica Hypoallergen,

karma sucha bytowa Brit, ry¿,

kasze, makaron, specjalistyczne

mleko;

3) podk³ady dla szczeniaków,

¿wirek dla kotów, preparaty

przeciw pch³om/kleszczom,

miski na karmê/wodê, smycze,

szelki i obro¿e, maty grzewcze

dla szczeni¹t i maty rehabilita-

cyjne dla starszych psów;

4) p³yny do pod³óg, proszki/

p³yny do prania, p³yny do

p³ukania, œrodki dezynfekuj¹ce

(typu Ace), œrodki higieniczno-

odka¿aj¹ce (typu woda utle-

niona, spirytus), rêkawiczki

jednorazowe, worki na œmieci,

mopy i szufelki.

Dary mo¿na przynosiæ do

urzêdów dzielnic: Bemowo,

Bia³o³êka, Bielany, Mokotów,

Praga-Pó³noc i Praga-Po³udnie,

Rembertów, Targówek, Œród-

mieœcie, Ursus, Wawer, Wola.

Bia³o³êka: dary zbierane

s¹ w Wydziale Promocji i

Kontaktów z Mieszkañcami

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka przy

ul Modliñska 197 (I piêtro,

pokój 119) od poniedzia³ku

do pi¹tku w godzinach funkcjo-

nowania Urzêdu.

Praga Pó³noc: w Wydziale

Ochrony Œrodowiska Urzêdu

Dzielnicy Praga-Pó³noc przy

ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 od

PSYjaciele - warszawiacy zwierzakom
Przynoœcie koce, ko³dry, jedzenie – wszystko to pomo¿e

bezdomnym i przebywaj¹cym w schroniskach zwierzêtom

przetrwaæ zimê. Ruszy³a akcja „PSYjaciele”.

poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-

nach funkcjonowania urzêdu.

Wszystkie produkty zebrane

w ramach zbiórki trafi¹ do

zwierz¹t pozostaj¹cych pod

opiek¹ Schroniska dla bezdom-

nych zwierz¹t „Na Paluchu”,

Fundacji Dla Szczeni¹t Judyta,

Fundacji Kundelek, Fundacji

Zwierzêca Polana, Fundacji

Azylu Pod Psim Anio³em i

Stowarzyszenia Kundellos.

Zbiórka potrwa do koñca

stycznia, ale pierwsze paczki

dla naszych czworono¿nych

PSYjació³ dobrze by³oby prze-

kazaæ jeszcze przed œwiêtami.

JK.

S¹siedzkie Miko³ajki na Pradze

to ju¿ druga edycja wydarzenia,

którego inicjatorem jest Bo-

uygues Immobilier, francuski

deweloper, od 10 lat obecny w

Polsce. Celem imprezy by³a

integracja mieszkañców - dawnych

i nowych - którzy bêd¹ nied³ugo

s¹siadami na Nowej Pradze.

Chodzi o dwie inwestycje:

Stalowa 39 i Wileñska Express,

które Bouygues Immobilier realizuje

ostatnio na Pradze-Pó³noc.

Stalowa 39 powstanie na

miejscu dawnego bazaru

Pachulskiego i Domañskiego,

czyli rozleg³ego placu miêdzy

kamienicami Stalowa 37-41.

- „To by³ niezwyk³y bazar (…)

nie mogê oprzeæ siê wra¿eniu,

¿e nigdzie podobnej atmosfery

handlowej nie spotka³em. By³

to, jakby to powiedzieæ, bazar

familijny. Wszyscy chyba siê

znali: handluj¹cy i kupuj¹cy.”

– wspomina³ Pawe³ Elsztein.

Deweloper zapewnia, ¿e

zachowany zostanie unikalny

charakter tego miejsca, które

kiedyœ têtni³o ¿yciem, handlowym

i towarzyskim, gdzie mo¿na

by³o kupiæ dos³ownie wszystko.

- Zale¿y nam, aby w miejscu

bazaru nie powsta³a zamkniêta

enklawa nowych przybyszów,

lecz aby wytworzy³a siê wspó³pra-

cuj¹ca ze sob¹ spo³ecznoœæ –

mówi Agnieszka Sowiñska-

Tolak z Bouygues Immobilier.

S¹siedzkie Miko³ajki, które

w dniach 8-9 grudnia odby³y siê

w hali nr 9 praskiej Stalowni,

dobrze rokuj¹ na przysz³oœæ.

Impreza by³a udana. Przysz³y

g³ównie rodziny z dzieæmi, które

chêtnie bra³y udzia³ w ró¿nych

konkursach i zajêciach. G³ówn¹

atrakcj¹ dla najm³odszych by³o

spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem,

ale du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y

siê te¿ warsztaty dekorowania

bombek i œwi¹tecznych ozdób,

prowadzone przez Jana Kubic-

kiego z Fundacji Otwarta Pracow-

nia Twórcza czy fotobudka, któr¹

obs³ugiwa³ Piotr Stryczyñski z

Towarzystwa Przyjació³ Pragi.

Na wszystkich czeka³a te¿ wata

cukrowa i bezp³atny poczêstunek

w postaci hot dogów i zapieka-

nek a tak¿e jarmark produktów

praskich artystów.

Joanna Kiwilszo

S¹siedzkie Miko³ajki
Œwi¹teczna atmosfera sprzyja zacieœnianiu s¹siedzkich

kontaktów. W dniach 8-9 grudnia w jednej z hal praskiej Stalowni

przy ul. Szwedzkiej 2/4 odby³a siê otwarta impreza miko³ajkowa

dla dawnych i nowych mieszkañców tej czêœci Pragi.

Zdrowych spokojnych i pe³nych rodzinnego ciep³a

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Odpoczynku od codziennego zabiegania

oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym Roku

oraz spe³nienia w ¿yciu osobistym i zawodowym

¿yczy

Pawe³ Lisiecki

Pose³ na Sejm RP

oraz

Radni Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy:

Ma³gorzata Grzegorzewska, Hanna Jarzêbska,

Robert Kazanecki, Ernest Kobyliñski,

Teresa Mioduszewska, Wojciech Nastula,

Gra¿yna Szymañczuk, Karol Szyszko

i Sebastian Wijas

Bo¿e Narodzenie 2018
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W minionym tygodniu na spotkaniu

konsultacyjnym dla mieszkañców Zarz¹d

Zieleni pokaza³ wreszcie koncepcjê zmian

przygotowan¹ dla ulicy Targowej. To pro-

jekt, który pozytywnie zaskakuje. Iloœci¹

nowej zieleni (kilkaset drzew i krzewów,

trawy i byliny), uwzglêdnieniem potrzeb

pieszych i niepe³nosprawnych (wytyczenie

brakuj¹cych przejœæ na wysokoœci ulic Z¹b-

kowskiej i Bia³ostockiej), uwzglêdnieniem

potrzeb zmotoryzowanych (powstan¹ legalne

miejsca postojowe po obu stronach ulicy).

Oczywiœcie, do realizacji daleko, szczególnie,

¿e czêœæ zmian albo ingeruje w inwestycje

unijne (linia tramwajowa), albo uzale¿niona

jest od realizacji brakuj¹cego odcinka Trasy

Œwiêtokrzyskiej. Cieszy jednak fakt, ¿e po

latach ko³atania do urzêdowych drzwi

wreszcie g³os mieszkañców jest s³yszalny.

Przypomnê, ¿e dyskusjê o Targowej

rozpoczêliœmy w gronie mieszkañców i

spo³eczników (m.in. z PSM Micha³ów,

Zielonego Mazowsza, Siskomu i Forum

Rozwoju Warszawy) oraz radnych miejskich

(K. Legierski, Z. Cierpisz, D. Zbiñkowska)

na d³ugo przed zakoñczeniem budowy

centralnego odcinka II linii metra. Na fali

zaproponowanych zmian w uk³adzie ko-

munikacyjnym Pragi Centrum (prze³omowa

by³a wspó³organizowana przez PSM Micha³ów

debata transportowa w Kinie Praha w

grudniu 2013 r. z udzia³em prezydentów

Wojciechowicza i Olszewskiego) powsta³a

spo³eczna inicjatywa „Targowa dla Ludzi”.

Efektem tych dzia³añ by³o doprowadzenie

jesieni¹ 2014 r. do przywrócenia zlikwi-

dowanych w latach 70. ub. wieku przejœæ

naziemnych na skrzy¿owaniu Targowej z

Z¹bkowsk¹ i Okrzei (dziœ ponad 90%

pieszych wybiera przejœcia naziemne),

uporz¹dkowanie parkowania po parzystej

stronie Targowej miêdzy Kijowsk¹ a Z¹b-

kowsk¹ i korekty zieleni. Na kanwie tych

dzia³añ zaczê³a siê równie¿ dyskusja o

uspokojeniu ruchu na brukowanym odcinku

ul. Z¹bkowskiej, co przynios³o efekty w

postaci wakacyjnego zamykania tej prze-

strzeni dla ruchu ko³owego. Potem przyszed³

czas na zwyciêskie inicjatywy zg³aszane

w ramach bud¿etu partycypacyjnego –

niezrealizowany do dziœ projekt rozwoju

sieci dróg rowerowych w centrum Pragi i

projekt zazielenienia ulicy, który zosta³

w³¹czony przez Zarz¹d Zieleni do koncepcji

kompleksowych zmian dla Targowej.

Zaprezentowany projekt nie jest

oczywiœcie idealny. Brakuje rozwi¹zañ

rowerowych po nieparzystej stronie ulicy

(co grozi konfliktami miêdzy pieszymi i

rowerzystami), nie ma w nim równie¿

mowy o zmianie oœwietlenia, a przecie¿

dziœ Targowa tonie w mroku. Projektanci

bardzo konserwatywnie podeszli równie¿

do okolicy Placu Wileñskiego, a przecie¿

wdro¿enie zaproponowanych zmian, to

doskona³a okazja, by i tê reprezentacyjn¹

przestrzeñ przemyœleæ na nowo. Wreszcie

dla Targowej potrzebna jest nowa polityka

lokalowa, by na tej reprezentacyjnej ulicy

nie dominowa³y banki, lombardy i sklepy

z u¿ywan¹ odzie¿¹.

Oczywiœcie, te wszystkie zmiany mog³y

zostaæ wdro¿one zaraz po zakoñczeniu

budowy metra, ale nie narzekajmy. Ciesz-

my siê, ¿e wysi³ek wielu mieszkañców

zosta³ wreszcie zauwa¿ony i Targowa siê

zmieni. W moim przekonaniu na lepsze.

Krzysztof Michalski

Porozumienie dla Pragi

Napisz do autora:

porozumieniedlapragi@gmail.com

PS. korzystaj¹c z okazji, ¿e to ostatni

numer NGP przed Œwiêtami, ¿yczê

wszystkim Czytelnikom odpoczynku w

gronie najbli¿szych, zdrowia i wszelkiej

pomyœlnoœci w 2019 roku.

Targowa siê zmieni
Bezpartyjni samorz¹dowcy, tak jak

samorz¹dowcy partyjni, zajmuj¹ siê

polityk¹, bo chc¹ o coœ walczyæ. O ile w

przypadku samorz¹dowców partyjnych

sprawa jest prosta, idee, którym ho³duj¹

dwie g³ówne partie w Polsce s¹ jasne, o

tyle samorz¹dowcy bezpartyjni maj¹

czêsto problem ze spójnym œwiatopogl¹-

dem. Ugrupowanie Razem dla Bia³o³êki

jeszcze do niedawna zdawa³o siê podzielaæ

postulaty takie jak dekomunizacja, od-

partyjnienie samorz¹du czy na lokalnym

podwórku koniecznoœæ przeprowadzenia

ogólnego audytu w Urzêdzie Dzielnicy

Bia³o³êka. Wydawa³o siê, ¿e w przeci-

wieñstwie do swoich dawnych kolegów z

Inicjatywy Mieszkañców Bia³o³êki dzia³acze

RdB s¹ gotowi do poœwiêceñ w imiê war-

toœci, o które w polityce trzeba walczyæ.

Pierwsze dwie sesje rady dzielnicy poka-

za³y, ¿e górê w RdB wzi¹³ pragmatyzm

partykularnych interesów. I mo¿e nie

by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby

nie œwiêta krytyka, jaka spad³a ze strony

RdB na g³owy dzia³aczy IMB po tym,

jak ci w poprzedniej kadencji weszli w

koalicjê z PO. Wówczas by³o to zdrad¹

interesu mieszkañców i w³asnych wybor-

ców. Obecnie szef RdB Jan Mackiewicz

twierdzi, ¿e kolacja z PO bêdzie dla

mieszkañców najlepsza, bo to w³aœnie

ugrupowania PO i RdB... zdoby³y najwiêcej

g³osów w sumie. Od kiedy stali siê przy-

stawk¹ PO coraz mniej s³ychaæ te¿ na

temat ich sztandarowych pomys³ów. Co

siê sta³o, ¿e politycy Razem dla Bia³o³êki

nie chc¹ ju¿ audytu w ratuszu dzielnicy?

Czy¿by przesta³ byæ konieczny, od kiedy z

Platform¹ Obywatelsk¹ dziel¹ stanowiska?

W ostatni czwartek Rada Warszawy,

zdominowana przez PO, przyjê³a uchwa³ê,

która obni¿a bonifikaty dla mieszkañców

z 98% do 60%. Dzia³acze RdB nie zaj¹k-

nêli siê na ten temat s³owem, choæ PO

wyci¹gnê³a z kieszeni warszawiaków

wed³ug wstêpnych szacunków oko³o

1,7 mld z³! Jak bêdzie w innych przy-

padkach? Mieszkañcy Bia³o³êki maj¹

doœæ przed³u¿aj¹cej siê przebudowy

G³êbockiej. Zbieraj¹ podpisy pod petycj¹

i domagaj¹ siê audytu, który wyjaœni,

dlaczego termin oddania inwestycji zosta³

przesuniêty z lutego na sierpieñ 2019

roku. „Do niedawna W³adze Dzielnicy

Bia³o³êka, jak i firma Strabag zapewniali

nas - mieszkañców Bia³o³êki, ¿e prace

budowlane na ulicy G³êbockiej wyprze-

dzaj¹ harmonogram i termin oddania

inwestycji nast¹pi w lutym 2019 roku.

Okazuje siê, ¿e jednak z niewiadomych

przyczyn remont ma siê zakoñczyæ

dopiero w sierpniu 2019” - pisz¹

autorzy petycji. Domagaj¹ siê rzetelnie

sporz¹dzonego audytu, który da odpo-

wiedŸ na pytanie, z czego wynika tak

du¿y b³¹d w szacunkach terminu zakoñ-

czenia prac. Sugeruj¹, ¿e mieszkañcy

Bia³o³êki znów zostali oszukani. Jak

zachowaj¹ siê radni RdB? Dowiemy siê

ju¿ wkrótce.

£ukasz Oprawski

szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Postulaty bezpartyjnych

 „Warszawa to wymagaj¹ce miasto do

zarz¹dzania. Ogrom pracy i wieloœæ zagadnieñ....

nigdy nie zapomnij, ¿e to warszawiacy Ciê

wybrali. Bêd¹ Ciê w ciê¿kich chwilach broniæ.

To s³u¿ba na rzecz mieszkañców. To oni s¹

naszymi pracodawcami” - podkreœla³a

ustêpuj¹ca prezydent Warszawy, przeka-

zuj¹c w³adzê w stolicy. Pierwsze tygodnie,

pierwsze decyzje i pierwsze uchwa³y Rady

Warszawy nowej kadencji, które wywo³a³y

wielki niesmak i niezadowolenie wœród

wyborców, przede wszystkim mieszkañców

spó³dzielni. Przed wyborami samorz¹dowymi

Rada Miasta przyjê³a uchwa³ê, ustalaj¹c

98-procentow¹ bonifikatê jako standardow¹,

a 99-procentow¹ w przypadku u¿ytkowania

wieczystego, trwaj¹cego powy¿ej 50 lat.

Bonifikaty mia³y obowi¹zywaæ od 1 stycznia

2019 roku. 13 grudnia w³odarze miasta

obni¿yli bonifikatê do maksimum 60%.

Uzasadnienie decyzji i podawane medialnie

argumenty s¹ w du¿ym stopniu  zasadne i

zrozumia³e. Rozgoryczenie i poczucie

k³amstwa budzi jednak tryb i forma. Przed

wprowadzeniem pod obrady Rady Warszawy

projekty uchwa³ s¹ opiniowane przez

komisje merytoryczne, prawników i jeœli

poci¹gaj¹ za sob¹ rozliczenia finansowe

- skarbnika miasta. Czy¿by w ci¹gu 2 miesiêcy

(poprzednia uchwa³a zosta³a podjêta w po-

³owie paŸdziernika) zaistnia³y nadzwyczajne

okolicznoœci, które wp³ynê³y na zmianê

przepisów? Czy¿by poprzednio g³osowano

uchwa³ê bez wnikliwej analizy projektu bu-

d¿etu miasta i ewentualnych konsekwencji

tak wysokiej bonifikaty np. w Wieloletniej

Prognozie Finansowej? Jak to siê mog³o

staæ, ¿e opiniujac pierwsz¹ uchwa³ê nie za-

uwa¿ono negatywnego wyniku finansowego

na bagatelka oko³o 1,7 mld z³. A mo¿e by³

to tylko i wy³¹cznie chwyt marketingowy

w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami

samorz¹dowymi? Zarówno pierwsza, jak

i druga wersja wydarzeñ w bardzo z³ym

œwietle stawia w³odarzy miasta i ugrupo-

wanie rz¹dz¹ce w stolicy. Spóldzielcy to

bowiem grupa mieszkañców, którzy w

województwie mazowieckim zajmuj¹ oko³o

388 tys lokali (stan na 31.12.2015 r.),

czyli oko³o 36% ogólnej liczby mieszkañ i

jest to druga pozycja w strukturze zasobów

mieszkaniowych (po wspólnotach ok.

50%- przypis autora). Pierwszy efekt pracy

dla dobra warszawianek i warszawiaków.

Grudzieñ nie jest dla urzêdu miasta

szczêœliwym miesi¹cem. Umykaj¹ terminy,

umykaj¹ zobowi¹zania, które w³adza

uchwa³odawcza (Rada Warszawy) na³o¿y³a

na w³adzê wykonawcz¹ (prezydent). Do

koñca roku jeszcze krótka chwila, ale to, co

nie uda³o siê przez 11 miesiêcy, brak wiary,

by uda³o siê przez 2 tygodnie. Kolejne uza-

sadnienia, kolejna grupa niezadowowolonych

mieszkañców. Euforia ze zwyciêstwa, nie-

dopatrzenie, kolejny przejaw „szacunku”

dla mieszkanców, a mo¿e po prostu czas

zmieniæ styl i zasady zarz¹dzania, poszukaæ

oszczêdnoœci tam, gdzie one faktycznie s¹?

„G³osem narodu jest harmonia czysta,

mieczem - jednoœæ i zgoda, celem prawda”.

Mam nieodparte wra¿enie, ¿e dzisiaj to

tylko teoria. Patrz¹c na wzajemne prze-

pychanki i docinki, na ironiczne uœmiechy

zastanawiaj¹ca jest podmiotowoœæ mieszkañ-

ców. Podmiot, a mo¿e tylko narzêdzie do

uzyskania w³adzy w kolejnych wyborach?

Przed nami Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.

Czas niezwyk³y, czas pe³en uroku, czas

podsumowañ i zadumy. To chwila wy-

tchnienia, któr¹ poœwiêcamy Rodzinie i

Przyjacio³om. W tym piêknym czasie ¿yczê

szczêœcia, ¿yczliwoœci i wzajemnego zrozu-

mienia, a Nowy 2019 Rok niech przyniesie

zdrowie, pomyœlnoœæ i sukcesy, pogodê

ducha i spe³nienie wszystkich marzeñ.

Ma³gorzata Markowska

Stowarzyszenie Miejski Eksperyment

Mieszkaniowy MEM

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Z³udne nadzieje

S¹ dwie szko³y parkowania autobusu przy

peronie: letnia i zimowa. Wed³ug letniej,

na kilka minut przed planowym odjazdem

kierowca podje¿d¿a do krawê¿nika, zamy-

ka wszystkie drzwi i gdzieœ sobie idzie.

Pasa¿erowie stoj¹ na przystanku, nie

marzn¹, bo pogoda jest letnia, nie nudz¹

siê te¿, bo mog¹ sobie popatrzeæ z ze-

wn¹trz na pojazd, którego najczêœciej

znaj¹ tylko wnêtrze. I pokornie czekaj¹.

Zimowa szko³a parkowania ujawnia

siê, gdy na dworze jest poni¿ej minus

piêæ. Autobus podje¿d¿a na peron i kie-

rowca, z troski o pasa¿erów marzn¹cych

na przystanku, otwiera na oœcie¿ wszystkie

drzwi w pojeŸdzie (oprócz tego przy swo-

jej kabinie, rzecz jasna), by mogli wejœæ,

po czym gdzieœ sobie idzie. Nie wiadomo,

czy w³¹czy³ w autobusie ogrzewanie, bo

po kilku minutach nie ma to ju¿ ¿adnego

znaczenia: temperatury wewn¹trz i

zewn¹trz siê wyrównuj¹.

S¹ te¿ szkó³ki bardziej elitarne. Na

naszej pêtli jeden z kierowców podje¿d¿a

na peron, otwiera drzwi, czeka a¿ trochê

pasa¿erów wsi¹dzie, wtedy zamyka

wszystkie drzwi i nic nikomu nie mówi¹c

te¿ sobie gdzieœ idzie. Gdyby w œrodku

wtedy ktoœ dosta³ zawa³u, nie mia³by szans

- trzeba czekaæ, a¿ panisko wróci i wypuœci.

Czasem je¿d¿ê autobusem, którego

kierowca musi czuæ siê jak transatlantycki

pilot PLL LOT. Jak wiadomo, polscy pasa¿e-

rowie klaszcz¹ takiemu po ka¿dym udanym

l¹dowaniu. Otó¿ nasz kierowca czasem

bierze nie ten zakrêt na dwupoziomowym

skrzy¿owaniu w œrodku miasta i jedzie w

jakimœ zaskakuj¹cym kierunku. Wtedy

pasa¿erowie blisko kabiny - w odró¿nieniu

od kierowcy, znaj¹cy trasê - na wyprzódki

doradzaj¹ mu g³oœno, jak z tego wybrn¹æ,

gdzie skrêciæ itp. Po szczêœliwym powrocie

autobusu na trasê klaszczemy panu

kierowcy - czy¿ na to nie zas³u¿y³?

Kto weŸmie udzia³ w takiej przygodzie

nie dziwi siê, ¿e w Warszawie autobusy

je¿d¿¹ stadami – w stadzie wystarczy prze-

cie¿, ¿e jeden zna trasê. Ostatnio jednak

widzia³em coœ, co wpêdzi³o mnie w g³êbsz¹

zadumê. Z pêtli wyruszy³y równoczeœnie,

jeden za drugim, cztery tramwaje: trzy tej

samej linii, pomiêdzy nimi czwarty maj¹cy

przez pierwsze piêæ kilometrów wspóln¹ z

nimi trasê. Na tych piêciu kilometrach tory

ani razu siê nie rozga³êziaj¹. To co, ci te¿

nie znaj¹ trasy?

Po raz nie wiadomo który to piszê:

¿adne super-hiper autobusy z wyœcie³anymi

siedzeniami nie pomog¹. Dopóki kierowcy

autobusów (i motorniczowie) nie zrozu-

miej¹, ¿e pasa¿erowie to klienci ich firmy

- nie balast utrudniaj¹cy wyrobienie dniówki,

a rozk³ad jazdy to handlowa oferta dla

pasa¿erów - nie rozpiska liczby kursów,

nie nale¿y liczyæ na to, ¿e u¿ytkownicy

samochodów osobowych zapa³aj¹ sympati¹

do komunikacji publicznej i siê do niej

przesi¹d¹. Czego sobie i Pañstwu œwi¹tecznie

¿yczê, oby ju¿ na najbli¿szy Nowy Rok.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Z ¿ycia pêtli

Tytu³ nie jest z³oœliwoœci¹ pod adresem

kandydata PiS na prezydenta Warszawy.

Warto czasami zrobiæ retrospekcjê i

spojrzeæ, co w 2018 roku zapowiadano,

co siê uda³o, a co przed nami. Wybory na

jesieni mijaj¹cego roku powodowa³y, ¿e

wszyscy chcieli siê wykazaæ. Tematem

czêsto przewijaj¹cym siê w mediach by³a

sprawa Centrum Lokalnego na placu Hallera.

Zapowiedzi by³y szumne: wyprowadzenie

pêtli autobusowej, zwê¿enie ulic, ujedno-

licenie witryn sklepowych, budowa tê¿ni,

bar mleczny itp. Na tej bazie stworzenie

przez renomowane agencje koncepcji po-

lityki lokalowej. Uda³o z tego siê niewiele

(tê¿nia, bar - nie do koñca mleczny). Z

zapowiedzi warto przypomnieæ i pamiêtaæ

ideê Zielonej Targowej, zmiany koncepcji

uk³adu drogowego Wileñska/Szwedzka,

budowê k³adki pieszo - rowerowej na

osi Okrzei-Karowa i stworzenie szlaku

turystycznego z rejonu Krakowskiego

Przedmieœcia do Bazyliki na Kawêczyñskiej.

Du¿o zapowiedzi pad³o w kampanii wybor-

czej, pamiêtaæ bêdziemy o rewitalizacji i

zapowiedŸ budowy mieszkañ na wynajem.

Plany maj¹ tak¿e prywatni inwestorzy,

kontynuacja inwestycji w Koneserze, Port

Praski i budowa œluzy, inwestycje na

¯eraniu i w obszarach poprzemys³owych,

jak Pollena przy Szwedzkiej. Po ich

realizacji Praga ju¿ nie bêdzie taka jak

obecnie.

Co siê uda³o w 2018? Na pewno do tej

kategorii trzeba zaliczyæ du¿e inwestycje

publiczne. Trwa budowa metra. Wydr¹¿ono

wszystkie tunele na Targówek, rozkrêca

siê powoli proces rewitalizacji, nowego

wygl¹du dostaj¹ kolejne kamienice na

Pradze. Trwaj¹ inwestycje prywatne jak

Centrum Konesera (warto zauwa¿yæ tam

utworzenie Muzeum wódki) i Port Praski,

pojawi³y siê dŸwigi na ¯eraniu. Ma³e radoœci

to na pewno rewitalizacja XIX-wiecznej

stra¿nicy przy Marcinkowskiego, obchody

90- lecia ZOO, neon „Tu zaczyna siê

Praga” na Floriañskiej 14, sukcesy bud¿etu

partycypacyjnego, organizacji pozarz¹do-

wych i wspólnot mieszkaniowych i fakt,

¿e PiS straci³ w³adzê na Pradze. Gór¹

spo³ecznicy, po piêciu latach starañ dopiêli

budowê chodnika z Pragi na Targówek

przy ma³ej Radzymiñskiej, s¹ te¿ blisko

zrealizowania kolejnego chodnika wzd³u¿

Zamoyskiego do stacji metra. W¹tpliwoœci

roku to sprawy wy³¹czenia na okres ca³ych

wakacji z ruchu ulicy Z¹bkowskiej w sytu-

acji nie dokoñczonej Trasy Œwiêtokrzyskiej

i zamkniêcia Targowej przy 11 Listopada,

oraz wyznaczanie tras maratonów i

pó³maratonów, na d³ugie godziny bloku-

j¹cych ruch na Pradze i nie tylko. Klap¹

roku mo¿na nazwaæ sprawê budowy

kolejnego odcinka Trasy Œwiêtokrzyskiej

od Sokolej do Targowej. Obiekt technicznie

gotowy od miesiêcy nie jest dopuszczony

do eksploatacji przez wadliwe ekrany

akustyczne. Nadal nie mo¿na sobie pora-

dziæ z dokoñczeniem uporz¹dkowania

otoczenia osiedla Syrkusów. Stan realizacji

programu ciep³o sieciowe w lokalach

komunalnych te¿ nie jest do koñca suk-

cesem. Jak po grudzie idzie budowa tzw.

kamienia nad Wis³¹, który mia³ pe³niæ m.in.

funkcjê obserwatorium przyrodniczego. Do

tej kategorii zaliczê tak¿e rewitalizacjê

skweru na Szymanowskiego. Skoñczy³a siê

kampania wyborcza i zamiera komisja

Patryka Jakiego, ciekaw jestem co bêdzie

jej spuœcizn¹.

PS. Wszelkiej pomyœlnoœci w nowym

2019 roku.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Jaki by³ 2018
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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

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

KONSERWATOR, z³ota r¹czka

606-181-588

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

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

www.serwis-rtv.waw.pl

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

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

mini og³oszenia
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

Proszê Szanownych Pañstwa, toruñskie po³¹czenie Koœcio³a

z rz¹dem w taki sposób obna¿a jawny wp³yw Koœcio³a na

polskie pañstwo. Ten rz¹d nie tylko nie wstaje z kolan, ale wrêcz

z impetem klêka, do tego stopnia, ¿e jeden uczestnik wielu

mszy ma powa¿ne z kolanem k³opoty. Nie chcia³bym, aby Toruñ

przekszta³ci³ siê Malbork czy Czêstochowê. Zbrojne zakony

Krzy¿aków i Paulinów zyska³y powa¿ny wp³yw na ówczesne

pañstwo polskie, czego wp³yw odczuwamy do dziœ. To ¿enuj¹ce

bujanie siê cz³onków rz¹du, trzymaj¹cych siê za rêce, jak na

praniu mózgów przedstawicielom Amwaya, to powód do rewizji

zaufania wyborczego, poniewa¿ od prawicy na prawo jest skrajna

prawica, nacjonalizm i narodowy populizm. Z czasem socjalizm.

A te demony to pokarm ka¿dego koœcio³a i po imieninach

zosta³y obudzone. Gratulujê braku odpowiedzialnoœci i wizerunku

obnoœnych sprzedawców myd³a.

Obserwuj¹c psuj¹c¹ siê od góry rybê, spo³eczeñstwo staje

siê te¿ coraz bardziej nieodpowiedzialne. Rozpocz¹³ siê kolejny

cykl przedœwi¹tecznych porzuceñ. Ca³y nonsens debaty nad

ustaw¹ o ochronie zwierz¹t polega na ustalaniu wysokoœci

kar. Porzucane i maltretowane s¹ zwierzêta nieoznakowane.

Nieoznakowanie to anonimowoœæ sprawcy. Niedawno wraz

urzêdnikiem z mojej gminy od³owiliœmy psa biegaj¹cego wzd³u¿

ruchliwej ulicy w miejscowoœci Trzciany. Tym razem w³aœciciele

zg³osili siê do mnie. Zaproponowa³em, ¿e w ramach programu

gminnego trwale oznaczê zwierzaka, aby w przysz³oœci

skróciæ procedury do jednego telefonu. Nie pojawili siê wiêcej.

Tydzieñ temu przywieziono porzucon¹ czarn¹ jamniczkê w

skrajnej hypotermii. Oczywiœcie nieoznakowan¹. Oznakowa-

nie musi byæ obowi¹zkowe dla wszystkich gatunków zwierz¹t

domowych. Jedno g³osowanie nie musi byæ po nocy, a koszty

spo³eczne spadn¹ do minimum i ujawniamy sprawców jednym

klikniêciem w bazê danych. Która z pañ pos³anek i panów

pos³ów weŸmie podany na tacy pomys³ na poprawkê? Kto

chce dojœæ do prawdy?

Drugim elementem jest reforma wykszta³cenia, pojmowanego

jako oœwiecenie, Na lekcjach biologii i wychowania obywatel-

skiego nie ma ani jednej godziny wyk³adu, jak ¿ywiæ psa czy

kota i innych domowych zwierzaczków. Nie ma ani jednej

godziny z behawioryst¹, zootechnikiem czy lekarzem wetery-

narii. Nie ma klasowych wizyt w schroniskach dla zwierz¹t, w

tym koni i zwierz¹t wolno ¿yj¹cych. Nie pokazuje siê skutków.

Po kiego grzyba wbijaæ na pamiêæ fazy mitozy, kiedy szko³a

nie pokazuje ca³ej prawdy o zwierzêtach. Pomoc zwierzêtom

to jak odwiedzanie bliskiego w szpitalu. Na koniec cukierek.

W tym roku kwestujê na rzecz fundacji „Koty spod mostu”

(chodzi o most Grota). Kiedy by³em w sali operacyjnej ktoœ

ukrad³ czêœæ pieniêdzy z puszki kwestowej. Niech wystarczy

na œmierteln¹ koszulê. Pani Zalewska, nie chodzi o osiem czy

dziesiêæ klas, ale o program nauczania: m¹dry i odpowiedzialny.

Szko³a ma byæ œwiecka i bez lêków. Dekalog i ksiêdza znaj-

dziemy w koœciele. Równowaga: tylko wtedy znikn¹ komuniœci

i z³odzieje. ¯yczê wszystkim, abyœmy nie musieli obalaæ

pomników hipokryzji, ¿yczê Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku

ze wszystkimi w Unii Europejskiej.

Oni s¹ od 966 roku,

my najczêœciej poni¿ej 100 lat

S¹d podtrzyma³ wyrok S¹du

Okrêgowego sprzed 2 lat, w

którym S¹d I instancji orzek³

nieistnienie hipoteki umownej

ujawnionej w ksiêgach wieczy-

stych mieszkañ konsumentów.

Bank bowiem nie mia³ podstaw

prawnych do jej ustanowienia.

- Wyrok S¹du Apelacyjnego

jest prawomocny, lokale kon-

sumentów zostan¹ uwolnione

od obci¹¿enia hipotecznego.

Cieszê siê, ¿e ponownie mo-

g³am pomóc warszawiakom –

mówi Ma³gorzata Rothert,

Miejski Rzecznik Konsumentów

w Warszawie.

W 2013 r. rzecznik wyst¹pi³a

do s¹du o ustalenie nieistnienia

hipoteki o ³¹cznej wartoœci

12 mln 400 tys. z³, obci¹¿aj¹cej

ksiêgi wieczyste mieszkañ

zakupionych przez konsumen-

tów. Hipoteka powsta³a jako

zabezpieczenie kredytu zaci¹-

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949
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Od 22 grudnia do 13 stycznia redakcja nie bêdzie czynna
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W trzech spotkaniach konsultacyjnych w Centrum Kreatywnoœci

i Muzeum Pragi uczestniczy³o ³¹cznie kilkadziesi¹t osób,

szczegó³owo dyskutuj¹c z projektantami na temat proponowa-

nych rozwi¹zañ. Wiele pytañ dotyczy³o kwestii zwi¹zanych z

parkowaniem. Jak zapewniali projektanci ulic, bilans legalnie

wyznaczonych miejsc do parkowania powinien ulec poprawie,

co szczególnie widoczne jest na projekcie ulicy Targowej. Miesz-

kañcy pytali równie¿ o dobór drzew i krzewów do nasadzeñ. Ze

wzglêdu na solenie ulic zim¹, wszystkim zale¿y na gatunkach

odpornych na tego rodzaju uci¹¿liwoœci. Projektanci obiecali,

¿e w³aœnie takie roœliny powinny pojawiæ siê na praskich

ulicach. Pierwsze zmiany planowane s¹ ju¿ w przysz³ym roku.

Konsultacje projektów trwaj¹ do 5 stycznia 2019 r., wiêc osoby,

które nie bra³y udzia³u w spotkaniach, mog¹ jeszcze zabraæ g³os.

Szczegó³owe informacje znaleŸæ mo¿na pod poni¿szym adresem:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/zmienmy_ulice_targowa_jagiellonska-

_i_al_solidarnosci_zobacz_koncepcje_zmian_ii_etap_konsultacji      K.

Praskie ulice

czekaj¹ zmiany
Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, monta¿ ma³ej architektury,

wyniesienie niebezpiecznych skrzy¿owañ, uporz¹dkowanie

parkowania i poprawa spójnoœci infrastruktury rowerowej.

Tak¹ wizjê zmian na trzech du¿ych praskich arteriach –

Jagielloñskiej, Targowej i w Al. Solidarnoœci – przedstawili

projektanci podczas organizowanej w pierwszej po³owie

grudnia przez Zarz¹d Zieleni drugiej turze konsultacji spo-

³ecznych dotycz¹cych poprawy przestrzeni ulic Pragi Pó³noc.

Sukces Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Sto³eczny ratusz zachêca do

podjêcia pracy w Centrum Po-

wiadamiania Ratunkowego, w

którym dy¿uruj¹ operatorzy nu-

meru alarmowego 112. Osoby,

które chcia³yby podj¹æ siê tej

pracy musz¹ wykazaæ siê ró¿nymi

umiejêtnoœciami - od znajomoœci

pierwszej pomocy przedmedycznej,

zagadnieñ zwi¹zanych z bezpie-

czeñstwem osób, mienia i œrodowi-

ska po ró¿ne aspekty przepisów

prawnych. Potrzebna jest tak¿e

komunikatywna znajomoœæ przy-

najmniej jednego jêzyka obcego.

Nie nale¿y przera¿aæ siê

powy¿szymi wymaganiami.

Rozwój wymaganych umiejêtnoœci

(oprócz znajomoœci jêzyka

obcego) zapewni¹ szkolenia

organizowane w Centrum

Powiadamiania Ratunkowego

W poniedzia³ek 3 grudnia S¹d Apelacyjny w Warszawie

og³osi³ wyrok, w tocz¹cej siê od 2013 roku sprawie z powództwa

Miejskiego Rzecznika Konsumentów, dzia³aj¹cego na rzecz

44 konsumentów przeciwko PKO BP SA. 

gniêtego w PKO BP SA przez

dewelopera, na cele zwi¹zane

z inn¹ inwestycj¹ ni¿ budowa

mieszkañ sprzedanych kon-

sumentom.

Wyst¹pienia konsumentów

do Banku o uwolnienie ich

mieszkañ z obci¹¿enia hipotecz-

nego nie przynosi³y rezultatu.

Bank sta³ na stanowisku, ¿e

wykreœlenie hipotek ustano-

wionych na jego rzecz bêdzie

mo¿liwe po wp³acie znacznej

kwoty proporcjonalnej do me-

tra¿u mieszkania. Konsumenci

nie mogli przystaæ na takie

rozwi¹zanie, bowiem w ca³oœci

sfinansowali budowê swoich

mieszkañ jeszcze przed po-

wstaniem hipoteki PKO BP SA.

Konsumenci zwrócili siê wiêc

do rzecznika o ich wsparcie

na drodze s¹dowej. Jak widaæ

S¹d przyzna³ racjê rzecznikowi

i konsumentom.

Warszawiacy s¹ coraz

bardziej œwiadomymi swoich

praw konsumentami. W tym

procesie s¹ wspomagani przez

Miejskiego Rzecznika Konsu-

mentów. Jego podstawowym

zadaniem jest udzielanie bez-

p³atnych porad i informacji o

obowi¹zuj¹cych regulacjach

prawnych oraz mo¿liwoœci

ich wykorzystania. Corocznie

z ró¿nych form dzia³añ

rzecznika korzystaj¹ dzie-

si¹tki tysiêcy mieszkañców

Warszawy. Najliczniej udziela-

ne s¹ porady i informacje.

Rzecznik podejmuje tak¿e

setki interwencji wystêpuj¹c

do przedsiêbiorców, ponadto

udziela konsumentom pomo-

cy w dochodzeniu roszczeñ

na drodze s¹dowej, tak¿e w

postêpowaniach grupowych.

Skuteczne dzia³ania rzecznika

buduj¹ œwiadomoœæ konsu-

mentów, zmianê ich postaw na

rynku i przekonanie o realnych

mo¿liwoœciach efektywnego

dochodzenia swoich roszczeñ.

S³u¿¹ temu tak¿e dzia³ania

edukacyjne, kierowane do

warszawskich konsumentów.

Wiedza na temat przys³uguj¹-

cych im praw ma ogromne

znaczenie, poniewa¿ mo¿e

zapewniæ skuteczniejsz¹

ochronê przed ryzykiem i

daje mo¿liwoœæ szybkiego

rozstrzygania sporów.

Praca Miejskiego Rzecznika

Konsumentów, Ma³gorzaty

Rothert zosta³a doceniona.

Wybrano j¹ na przewodni-

cz¹c¹ Krajowej Rady Rzecz-

ników Konsumentów oraz

odznaczono Br¹zowym Krzy-

¿em Zas³ugi za zas³ugi na

rzecz ochrony praw interesów

konsumentów.

Przypominamy, na stronie

internetowej rzecznika

www.konsument.um.warszawa.pl

mieszkañcy stolicy mog¹ zapo-

znaæ siê z bogatym materia³em

na temat praw konsumentów

w poszczególnych segmentach

rynku.

Zostañ operatorem numeru 112
Znajomoœæ zasad bezpieczeñstwa i pierwszej pomocy,

jêzyka obcego, kreatywnoœæ, cierpliwoœæ, odpornoœæ na

stres, dobra dykcja i wysoka kultura osobista – to praw-

dopodobnie nie za du¿e wymagania jeœli mo¿na komuœ

uratowaæ ¿ycie, zapobiec tragedii, czy pomóc s³u¿bom w

prowadzeniu akcji ratowniczej.

oraz przez oœrodek szkolenia

na szczeblu krajowym. Wa¿-

niejsza i przede wszystkim

oczekiwana jest chêæ do pracy,

uczenia siê nowych umiejêtnoœci,

odœwie¿enia i przystosowania

posiadanej wiedzy.

Podstawowym zadaniem

operatora jest obs³uga zg³oszeñ

kierowanych na numery alarmowe

112 i 997. Zgodnie z definicj¹

operatorzy obs³uguj¹ zg³oszenia

o zagro¿eniu ¿ycia lub zdrowia,

w tym aktu przemocy, a tak¿e

nag³ego zagro¿enia œrodowiska

lub mienia a tak¿e bezpieczeñstwa

i porz¹dku publicznego.

Operatorzy oprócz wykonywa-

nia podstawowych obowi¹zków

zwi¹zanych z obs³ug¹ numerów

alarmowych uczestnicz¹ w

akcjach edukacyjnych. 

Kto mo¿e zostaæ operatorem

w CPR?

Pracê na stanowisku operatora

CPR mo¿e podj¹æ osoba, która

ukoñczy³a 18 lat i ma wykszta³cenie

œrednie. Chocia¿ nie jest wymagane

wy¿sze wykszta³cenie, praca w tej

bran¿y jest popularna wœród stu-

dentów oraz absolwentów. Praca

w CPR wi¹¿e siê z posiadaniem

specjalistycznej wiedzy, dlatego

mile widziani s¹ absolwenci z

wykszta³ceniem kierunkowym

w zakresie bezpieczeñstwa czy

ratownictwa. Warunkiem koniecz-

nym jest dobra znajomoœæ obs³ugi

komputera (œrodowisko Win-

dows, MSOffice), gdy¿ praca w

CPR polega miêdzy innymi na

prowadzaniu rozmów telefonicz-

nych z równoczesn¹ prac¹ na

komputerze.

Ze wzglêdu na specyfikê pracy

wymagane s¹ konkretne cechy

charakteru kandydata na stanowi-

sko operatora. Preferowane s¹

osoby œmia³e, kreatywne, komu-

nikatywne, ³atwo nawi¹zuj¹ce

kontakty, nastawione na sukces i

nieboj¹ce siê wyzwañ. Wa¿nym

kryterium jest równie¿ dobra

dykcja, odpowiedni ton g³osu oraz

wysoka kultura osobista. Zdecydo-

wanie wa¿niejsze od konkretnych

kwalifikacji s¹ cechy osobowo-

œciowe – komunikatywnoœæ, umie-

jêtnoœæ wzbudzania zaufania i

sympatii, mi³y g³os, poczucie hu-

moru, umiejêtnoœæ wybrniêcia z

k³opotliwych sytuacji. Poniewa¿

trzeba byæ przygotowanym na

kontakt ze zdenerwowanymi roz-

mówcami, wa¿ne s¹ cierpliwoœæ,

opanowanie i odpornoœæ na stres.

Swi¹t Bo¿ego Narodzenia

w blasku Gwiazdy Betlejemskiej

oraz spe³nienia marzeñ w 2019 roku

Czytelnikom, Przyjacio³om

i Reklamodawcom

¿yczy

zespó³ Nowej Gazety Praskiej
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W zwi¹zku z t¹ spraw¹

przypominam sobie zabawne

zdarzenie. Podczas lekcji

religii t³umaczy³em uczniom,

kiedy naprawdê urodzi³ siê

Jezus, a póŸniej zrobi³em z

tego sprawdzian. Zapyta³em,

czy Jezus urodzi³ siê w 1. roku

naszej ery. Jeden ch³opiec

odpowiedzia³ na to zawi³e

zagadnienie w trzech s³o-

wach: - „Nie, zasz³a pomy³ka”.

Mimo tych rozbie¿noœci,

mo¿emy byæ pewni, ¿e Jezus

narodzi³ siê za czasów króla

Heroda, który zmar³ w 4. roku

przed Chrystusem i za czasów

rzymskiego cesarza Oktawia-

na Augusta (44 r. p.n.e. - 14 r.

n.e.), jednego z wybitniej-

szych w³adców Imperium

Rzymskiego. Chocia¿ sama

data jest nieprecyzyjna, nie

ma wiêc w¹tpliwoœci, co do

historycznoœci narodzin, na

co zreszt¹ szczególn¹ uwagê

zwraca ewangelista £ukasz.

- Dobrze, ¿e chocia¿ miej-

sce narodzin jest pewne.

Ale skoro mówimy „Jezus z

Nazaretu”, to dlaczego Jezus

urodzi³ siê w Betlejem?

O ile s¹ w¹tpliwoœci, co do

czasu narodzenia, który na-

le¿y przesun¹æ, o tyle nie ma

w¹tpliwoœci, co do tego, ¿e

Jezus urodzi³ siê w Betlejem.

Dlatego, ¿e Maryja, jego matka

i opiekun Józef udali siê tam

z powodu spisu, og³oszonego

przez cesarza Augusta. W

ten sposób, niejako poprzez

przymus administracyjny,

musieli opuœciæ Nazaret, w

którym mieszkali i udaæ siê do

Betlejem. Jak mówi³ ewange-

lista £ukasz, aby siê zapisaæ,

ka¿dy musia³ udaæ siê do

miejsca swego pochodzenia.

Józef pochodzi³ z miasta i

rodu Dawida, nale¿a³ do

plemienia Judy i najprawdo-

podobniej mia³ posiad³oœci w

Betlejem, dlatego te¿ w³aœnie

tam z Nazaretu wyruszy³.

Chocia¿ wiêc mówimy o

Jezusie z Nazaretu, przy

czym Nazaret nie oznacza

miejsca jego narodzenia,

tylko miejsce, w którym siê

wychowa³, wiemy, ¿e urodzi³ siê

w Betlejem, a bezpoœrednim

powodem jego narodzin w

Betlejem by³ spis zarz¹dzony

przez rzymskiego cesarza.

- Betlejem, po³o¿one w

Judei, jest znacznie odda-

lone od Nazaretu, le¿¹cego

w Galilei, a Maryja by³a w

dziewi¹tym miesi¹cu ci¹¿y.

Jak wygl¹da³a ich podró¿?

- Nie wiemy, bo ewangeli-

sta £ukasz o tym nie mówi. Z

Nazaretu do Betlejem jest ok.

150 kilometrów w linii prostej.

Mo¿na by³o tê drogê pokonaæ

id¹c przez górzyste tereny

niegoœcinnej dla ̄ ydów Samarii,

mo¿na by³o iœæ drog¹ nad

Jordanem lub wybrze¿em

Morza Œródziemnego. Droga

taka zabiera³a co najmniej

4-5 dni. Ewangelia milczy o

tym, w jaki sposób przebyli

j¹ Józef i oczekuj¹ca dziecka

Maryja.

Nie wiadomo, czy tê drogê

przebyli samodzielnie, czy te¿

do³¹czaj¹c siê do jakiejœ grupy

b¹dŸ karawany. Nie wiadomo

te¿, czy przebyli tê drogê pie-

szo, czy korzystaj¹c z jakiegoœ

œrodka lokomocji, którym w

tamtym czasie by³ np. osio³.

W ró¿nych przedstawieniach

ikonograficznych póŸniejszej

ucieczki do Egiptu, Maryja sie-

dzi na osio³ku, a Józef idzie

obok, chocia¿ to nie do koñca

musia³a byæ prawda. Wtedy,

w tamtym œrodowisku raczej

by³oby odwrotnie – to Maryja

sz³aby obok osio³ka, na którym

siedzia³by Józef...

- Musimy za³o¿yæ, ¿e

jakoœ znieœli trudy podró¿y

i dotarli do Betlejem. Chyba

nie by³o to miasto znacz¹ce,

skoro s³owa kolêdy okre-

œlaj¹ je jako „nie bardzo

pod³e”, sugeruj¹c, ¿e to

jednak by³a jakaœ „dziura”?

- Betlejem w momencie na-

rodzenia Jezusa mog³o liczyæ

ok. tysi¹ca mieszkañców, i

chocia¿ by³o miastem Dawi-

dowym, to znaczy miastem,

w którym przyszed³ na œwiat

najwiêkszy z ¿ydowskich

królów, najbardziej zas³u¿ony

dla tego narodu, król Dawid,

czasy œwietnoœci mia³o ju¿

dawno za sob¹ i praktycznie

nie mia³o wielkiego znacze-

nia. Dlatego nie nale¿y siê

dziwiæ reakcji mêdrców ze

Wschodu, którzy nie trafili od

razu do Betlejem, lecz do

Jerozolimy, na dwór króla

Heroda, pytaj¹c, czy tam siê

narodzi³ król ¿ydowski, bo

królewskoœæ kojarzy³a im siê

ze stolic¹ i pa³acem, a nie z

zapad³¹ mieœcin¹ i szop¹.

Owszem, mamy proroctwo

proroka Micheasza, który tak

mówi o Betlejem:

„A ty, Betlejem Efrata, nie

jesteœ najlichszym spoœród

wszystkich miast Judy. Z

ciebie mi wyjdzie ten, który

bêdzie w³adc¹ w Izraelu”, ale

by³o to proroctwo po czêœci

zapomniane. Sama nazwa

„Betlejem” oznacza „Dom chleba”,

ale jak zauwa¿yliœmy u pro-

roka Micheasza wystêpuje

jeszcze inne okreœlenie: „Efrata”,

co znaczy „¿yzny, urodzajny,

bogaty w owoce” i oddaje

charakter tamtejszych okolic.

Trzeba te¿ tu wspomnieæ, ¿e

oprócz króla Dawida, w Betle-

jem urodzi³ siê najm³odszy z

12 synów Jakuba, Beniamin.

Podczas jego porodu zmar³a

jego matka, Rachela, która jest

pochowana w Betlejem. Jej

grób w postaci kamiennego

pomnika, do dzisiaj jest miej-

scem pielgrzymek pobo¿nych

¯ydów, chocia¿ wspó³czeœnie

Betlejem nie le¿y na terenie

pañstwa Izrael, ale na terenie

Autonomii Palestyñskiej.

- Wróæmy jeszcze do po-

wodu, dla którego Józef i

Maryja znaleŸli siê w Betlejem,

czyli do spisu. Co wiemy

o tym wa¿nym wydarzeniu,

jakie by³o jego znaczenie

od strony historycznej?

- Rzeczywiœcie, spis po-

wszechny by³ powodem udania

siê w drogê. Je¿eli chodzi o

historycznoœæ tego spisu, to

nie ma w¹tpliwoœci, ¿e mia³ on

miejsce, natomiast pewne

szczegó³y dotycz¹ce chrono-

logii nam siê nie zgadzaj¹, ale

te¿ mo¿na je ³atwo wyt³uma-

czyæ, chocia¿by tym, ¿e by³y

dwie fazy spisu. W pierwszej

fazie spisywano osoby i rze-

czy, a w drugiej nastêpowa³o

opodatkowanie tych¿e osób,

przedmiotów i nieruchomoœci.

Przekazane nam przez

ewangelistê £ukasza wiado-

moœci o spisie, oraz o cesarzu

rzymskim maj¹ ogromne zna-

czenie, bo wpisuj¹ narodzenie

Jezusa z Nazaretu w kontekst

wielkiej historii powszechnej.

My te fakty przyjmujemy prak-

tycznie bezrefleksyjnie, ale to,

¿e Jezus urodzi³ siê w konkret-

nym miejscu i konkretnym

czasie, dla ludzi wychowanych

w krêgu kultury hellenistycz-

nej, a taka wtedy dominowa³a

w Palestynie i w ca³ym Impe-

rium Rzymskim, by³o bardzo

wa¿ne. £ukasz, z pochodzenia

Grek, by³ cz³owiekiem wy-

kszta³conym – by³ równie¿ le-

karzem – zna³ realia kultury

greckiej i wiedzia³, ¿e funkcjo-

nuj¹ w niej ró¿nego rodzaju

opowieœci o herosach, pó³bo-

gach, s³owem opowieœci mi-

tologiczne. Chcia³ siê temu

przeciwstawiæ. ¯eby podkre-

œliæ historycznoœæ postaci, o

której mówi, bardzo dok³adnie

wskazuje na czas i miejsce

jej narodzenia.

Nie mniej wa¿ne jednak od

ustalenia chronologii jest

uœwiadomienie sobie panuj¹-

cych wokó³ spisu nastrojów.

Ów spis ludnoœci by³ dla dum-

nych ¯ydów swego rodzaju

policzkiem. Nie chodzi³o tylko,

jak my to postrzegamy, o

sprawy czysto administracyjne

i ekonomiczne. Trzeba wczuæ

siê w sytuacjê ¯ydów, którzy

zostali podbici przez Rzymian

w 63 r. przed Chrystusem i

dla których ka¿dy podatek

gruntowy by³ pogwa³ceniem

prawa Moj¿eszowego, utrzy-

muj¹cego, ¿e zamieszkiwana

przez ¯ydów ziemia jest

w³asnoœci¹ Jahwe, wiêc o

podatku nie mo¿e byæ mowy.

Natomiast w myœl prawa

rzymskiego, ziemia podbitego

narodu nale¿a³a do Imperium

i dlatego zosta³ nakazany

podatek i przeprowadzony spis,

który mimo z³ego odbierania

go przez ¯ydów, przynosi w

efekcie b³ogos³awieñstwo.

Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e

ten, który bêdzie w³adc¹ œwiata,

nie rodzi siê w stolicy Imperium,

któr¹ by³ Rzym, ani nawet nie

w stolicy Judei, czyli Jerozoli-

mie, ale rodzi siê w niewiele

znacz¹cym, ma³ym Betlejem.

- Wygl¹da na to, ¿e spis

by³ czêœci¹  konsekwentnie

realizowanego planu, w któ-

rym by³o miejsce nawet dla

ma³o znacz¹cego Betlejem.

- Jezus rodzi siê w Betlejem

na skutek spisu powszechnego

zarz¹dzonego przez rzym-

skiego cesarza, czyli okolicz-

noœci przybycia jego matki i

opiekuna s¹ czysto œwieckie,

natomiast poprzez fakt zarz¹-

dzenia spisu, poprzez fakt, ¿e

musieli udaæ siê do Betlejem,

Jezus spe³nia tym samym

przepowiedniê proroka Mi-

cheasza mówi¹ce o tym, ¿e

Betlejem bêdzie miejscem

narodzenia tego, który bêdzie

rz¹dzi³ w Izraelu.

To, ¿e Jezus rodzi siê w

okreœlonym czasie i okreœlonym

miejscu, poza umiejscowie-

niem w historii, pozwala nam

zobaczyæ prawid³owoœæ

dzia³ania Bo¿ego. Decyzja

cezara sprawia, ¿e Jezus

wype³nia proroctwo g³osz¹ce,

¿e w mieœcie Dawidowym

narodzi siê Mesjasz. I chocia¿

cesarz w Rzymie nie ma po-

jêcia o tym dzieciêciu, które

siê w Betlejem narodzi³o, to

jego decyzja powoduje, ¿e

spe³nia siê proroctwo. Pan

Bóg pos³uguje siê rzymskim

cesarzem, ¿eby urzeczywist-

ni³y siê jego zamierzenia.

W tym momencie musimy

siê odnieœæ do historii narodu

wybranego i do pierwszego

spisu, jaki zosta³ dokonany

przez króla Dawida, 10 wie-

ków przed Chrystusem. ̄ ydzi

wszystkie swoje sukcesy

zawdziêczali ³askawoœci

Pana Boga: wygrywali bitwy,

które z militarnego punktu

widzenia by³y nie do wygra-

nia, wychodzili ca³o z ka¿dej

opresji. Wszystko dlatego,

¿e ufali Bogu. Dawid chcia³

jednak wiedzieæ, jak¹ rzeczy-

wiœcie si³¹ militarn¹ dysponuje

i dlatego, mimo zawartego w

prawie bo¿ym zakazu liczenia

ludzi, postanowi³ przeprowadziæ

spis mieszkañców swojego,

podzielonego wówczas na

dwie czêœci królestwa. W

wyniku spisu oszacowano, ¿e

w Izraelu by³o 800 tysiêcy

mê¿czyzn zdolnych do no-

szenia broni, a w Judzie – 500

tysiêcy. Zaraz jednak po do-

konaniu spisu, Dawid zosta³

ukarany trzydniow¹ zaraz¹,

podczas której zginê³o 70

tysiêcy ludzi.

Od tego nieszczêœcia, prze-

prowadzanie spisów by³o

wœród ¯ydów zabronione.

Dlatego spis, zarz¹dzony

przez cesarza Augusta by³ po-

gwa³ceniem przekonañ narodu

¿ydowskiego. Jednak trzeba

spojrzeæ na oba wydarzenia

równie¿ z innej strony. Chocia¿

spis przeprowadzony przez

Dawida przyniós³ Izraelowi

nieszczêœcie, zakoñczy³ siê

szczêœliwie, bo w efekcie wy-

brano miejsce pod przysz³¹

œwi¹tyniê w Jerozolimie. Po-

dobnie, jak sugeruje ewange-

lista £ukasz, spis zarz¹dzony

przez cesarza, choæ by³ po-

strzegany przez Izraelitów jako

zniewa¿enie, przyniós³ im tak

naprawdê b³ogos³awieñstwo.

- Pan Jezus przyszed³ na

œwiat w ma³o znacz¹cym

mieœcie, w ubogich wa-

runkach, w stajence lub

w grocie, a pierwszymi

osobami, które siê o tym

dowiedzia³y, byli pogardzani

przez wszystkich pasterze.

Dlaczego w³aœnie oni, czy¿-

by te¿ byli czêœci¹ Bo¿ego

planu?

- Fakt, ¿e to pasterze pierwsi

us³yszeli Dobr¹ Nowinê jest o

tyle zaskakuj¹cy, ¿e nie nale-

¿eli oni do elity ówczesnego

spo³eczeñstwa, wrêcz prze-

ciwnie, ich zawód nale¿a³,

obok poganiaczy os³ów, do

zawodów najbardziej pogar-

dzanych. Nie cieszyli siê dobr¹

opini¹, g³ównie dlatego, ¿e nie

utrzymywali czystoœci rytual-

nej, czemu trudno siê dziwiæ,

gdy¿ od marca do po³owy listo-

pada przebywali na polu ze

swoimi stadami i nie mogli

dokoñczenie ze str. 1

przestrzegaæ wszystkich prze-

pisów. By³y te¿ zarzuty natury

moralnej, mianowicie, ¿e nie

byli ludŸmi uczciwymi, bo cza-

sem „mylili siê” w liczeniu

owiec i naruszali prawo w³a-

snoœci, wypasaj¹c swoje owce

na terenach ich w³aœcicieli.

Jezus ukazuje siê w³aœnie

im, ludziom, którzy nie maj¹

¿adnego znaczenia. Ewan-

gelista £ukasz relacjonuje, ¿e

stan¹³ przed nimi Anio³ Pañ-

ski i kaza³ niezw³ocznie iœæ do

Betlejem, gdzie znajd¹ nie-

mowlê owiniête w pieluszki i

po³o¿one w ¿³obie. Co robi¹

pasterze? Nie oci¹gaj¹ siê,

id¹ w poœpiechu i docieraj¹

do ¿³óbka, gdzie le¿y dzieciê

owiniête w pieluszki. To by³

dla nich znak. Jako cz³onko-

wie narodu oczekuj¹cego

Mesjasza, s³yszeli o tym, ¿e

Mesjasz ma siê pojawiæ. Jed-

nak w ich mniemaniu Mesjasz

mia³ byæ potê¿nym królem.

¯eby wiêc widok ubogiego

¿³óbka ich nie rozczarowa³,

zostali uprzedzeni o tym, co

zobacz¹ na miejscu i wezwa-

ni do tego, aby w tej banalnej

rzeczywistoœci, jak¹ jest

dziecko po³o¿one w ¿³obie,

uznaæ Zbawiciela.

To, ¿e anio³ og³asza Dobr¹

Nowinê w³aœnie pasterzom,

a nie elicie ludu Izraela, ka-

p³anom czy mo¿now³adcom,

wi¹¿e siê z wymow¹ nauki

g³oszonej póŸniej przez

Chrystusa, który b³ogos³awi³

ubogim i skromnym. W

chrzeœcijañstwie to ubodzy i

pokrzywdzeni przez los s¹

uprzywilejowanymi adresatami

mi³oœci Boga.

Ewangelista £ukasz mówi o

pasterzach, ¿e kiedy wys³uchali

objawienia, byli zaskoczeni,

ale poszli sprawdziæ, czy to

co us³yszeli jest prawd¹. W

jakiejœ mierze kierowa³a nimi

zwyk³a ciekawoœæ, ale nie

zwlekali, poszli z poœpiechem

do Betlejem i to jest swego

rodzaju podpowiedŸ dla nas,

¿ebyœmy s³ysz¹c Dobr¹ No-

winê te¿ udali siê w drogê na

jej poszukiwanie. Nie wolno tego

odk³adaæ na póŸniej, kiedy

bêdziemy mieæ wiêcej czasu.

Tak jak pasterze powinniœmy

udaæ siê w drogê bez zw³oki

i takiej postawy, która chce

dotrzeæ do prawdy o narodzeniu

Mesjasza, ¿yczê czytelnikom

Nowej Gazety Praskiej.

Dziêkujemy za rozmowê

i ¿yczenia.

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

B¹dŸmy jak pasterze - pójdŸmy do Betlejem


