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Tropem
Œwiêtego Miko³aja

Po wyborach do rad osiedli SM „Bródno”

Zwyciêstwo œwiadomych
i zdeterminowanych

Z przekazów wynika niezbicie, ¿e jak tylko czas stawa³
siê niepewny i powia³o trwog¹ – ros³a wiara w Œwiêtego
Miko³aja. On zawsze pamiêta³ o potrzebuj¹cych i o dzieciach.
Przez wieki by³ jednym z najbardziej czczonych œwiêtych
na Wschodzie i Zachodzie. Wspó³czeœnie - wszechobecny
w przedœwi¹tecznych reklamach – jest zaprzeczeniem
samego siebie. Krasnal w czerwonym stroju z workiem
prezentów to wizerunek komercyjny, wymyœlony przez
Coca-Colê i nie ma nic wspólnego z dyskretn¹ dobroczynnoœci¹, z której s³yn¹³ prawdziwy Œwiêty Miko³aj.
Prawdziwy? A sk¹d mo¿na przez ca³y rok zachowywa³o
wiedzieæ, który jest prawdziwy, siê ka¿de dziecko i doradza,
skoro kojarzony z Bo¿ym Na- jaki prezent powinno dostaæ.
rodzeniem dawca prezentów W Danii zamiast Œwiêtego
znany jest pod wieloma ró¿nymi Miko³aja jest Julemanden.
imionami? W Wielkiej Brytanii, Przyje¿d¿a w towarzystwie
nazywany Father Christmas, elfów, saniami zaprzê¿onymi w
jest staruszkiem z siw¹ brod¹. renifery. Dla elfów dzieci przyNajm³odsi pisz¹ do niego listy, gotowuj¹ mleko i pudding. W
które wrzucaj¹ do kominka, aby Polsce te¿ nie zawsze Œwiêty
z dymem polecia³y do nieba. Miko³aj by³ Œwiêtym Miko³ajem.
We Francji prezenty roznosi Starsi pamiêtaj¹ czasy, kiedy
Pére Noël. Towarzyszy mu nie nazywa³ siê Miko³aj, tylko
Pére Fouettard, który wie, jak Dziadek Mróz lub, co gorsza,
Dieduszka Moroz i przychodzi³
stycznia, jako ¿e œwi¹t reliSTOMATOLOGIA 1gijnych
nie uznawa³.
Kim wobec tego naprawdê
PROMOCJA
by³ Œwiêty Miko³aj? Urodzi³ siê
- protezy elastyczne
podobno na prze³omie III i IV
wieku w Patarze w Licji, staro- protezy szkieletowe
¿ytnej krainie w po³udniowo- korony porcelanowe
zachodniej Azji Mniejszej, na
- wype³nienia
terenie dzisiejszej Turcji, a
wówczas prowincji Cesarstwa
- wybielanie zêbów
By³ jedynakiem,
ul. Jagielloñska 3 Rzymskiego.
synem zamo¿nej i œwi¹tobliwej
tel. 22 619-99-99 pary ma³¿eñskiej, Joanny i
Epifanesa. Jedni historycy
509-878-869
uwa¿aj¹, ¿e poczêli oni Miko³aja
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
jako ludzie bardzo jeszcze
www.dentysta-praga.pl m³odzi. Inni dowodz¹, ¿e by³o

Takiego rozmiaru zwyciêstwa chyba jednak nie spodziewa³
siê nikt. Po latach dominacji, wydawa³oby siê nieusuwalnych
dzia³aczy spó³dzielczych, do rad osiedli SM „Bródno”
wesz³y nowe osoby: œwiadome mieszkanki i mieszkañcy.
Bezapelacyjnie pokonali tych, którzy okopali siê na funkcjach.
Jest szansa, ¿e spó³dzielcza skamielina rozkruszy siê.
To zas³uga ogromnej mobili- czasu wzmacnia³o siê poczucie,
zacji mieszkanek i mieszkañców, ¿e s¹ dla w³adz spó³dzielni
którzy wreszcie uwierzyli, ¿e wy³¹cznie p³atnikami czynszu;
w jednoœci i wieloœci si³a. Sza- o wszystko musz¹ prosiæ,
cunkowe wyliczenia pokazuj¹, administracje traktuj¹ ich jak
Nastêpne wydanie NGP
¿e podczas odbywaj¹cych siê petentów, a nie osoby, które
w 30 koloniach wyborach do s¹ pracodawcami urzêdników
Od 21 grudnia do 12 stycznia
czterech rad osiedli wydano osiedlowych. Bunt narasta³
oko³o 5000 mandatów. Dla podokoñczenie na str. 2
równania, podczas corocznego
walnego zgromadzenia SM
„Bródno”, które dla utrudnienia
dojazdu odbywa siê na Pradze
Pó³noc przy ul. Kawêczyñskiej,
rekordem jest 1000 wydanych
mandatów. Warto te¿ dodaæ,
¿e 5000, to jedna pi¹ta ogólnej
liczby cz³onków SM „Bródno”.
Wnioski nasuwaj¹ siê same.
Absolutne zwyciêstwo niezale¿ni mieszkañcy odnieœli na
osiedlu „Podgrodzie”, zdobywaj¹c wszystkie, czyli 16 mandatów. Na osiedlu „Kondratowicza” te¿ wspaniale: z 16
mandatów, tylko dwa przypad³y „starej” ekipie. W radzie
osiedla „Wysockiego” „starych”
jest dziesiêcioro, niezale¿nych
13, a dwa mandaty oceniane
Spotkanie z Miko³ajem, wspólne zdobienie bombek i wys¹ jako neutralne. Najmniej konywanie choinkowych ozdób to dobra okazja, aby poznaæ
powodów do radoœci jest w obecnych i przysz³ych s¹siadów. Ca³e rodziny œwietnie siê
osiedlu „Toruñska”, gdzie g³osy bawi³y 7-8 grudnia podczas S¹siedzkich Miko³ajków na
roz³o¿y³y siê remisowo. Ale terenie Praskiej Stalowni.
osoby reprezentuj¹ce niezale¿Wraz z budow¹ II linii metra Du¿o dzieje siê te¿ przy Stalowej.
ne mieszkanki i mieszkañców zmienia siê Nowa Praga. Na Obok zabytkowej kamienicy
wierz¹, ¿e wspó³praca siê miejscu dawnej fabryki ko- W³adys³awa Pachulskiego
u³o¿y dla dobra wszystkich.
smetyków przy Szwedzkiej przy Stalowej 41, francuski
Odrzucony stary uk³ad
powstaje ogromne osiedle deweloper Bouygues Immobilier
W zakoñczonych przed Bohema, pusty zabytkowy gmach realizuje inwestycjê „Stalowa 39”.
tygodniem wyborach miesz- s¹siaduj¹cy z pawilonem wej- Bouygues buduje tak¿e na
kanki i mieszkañcy powiedzieli œciowym na stacjê Szwedzka Wileñskiej – tam powstaje
zdecydowanie „nie” dotychcza- zostanie zaadaptowany na „Wileñska Express”. Nied³ugo
sowej sytuacji. Od d³u¿szego hotel z lokalami us³ugowymi. wprowadz¹ siê nowi lokatorzy.

dokoñczenie na str. 8

- 22 stycznia 2019 r.
redakcja nie bêdzie czynna.

S¹siedzkie Miko³ajki na Pradze
Jak przyjm¹ ich mieszkañcy starych kamienic, a jak przybysze
bêd¹ postrzegaæ autochtonów?
Czy wytworzy siê miêdzy nimi
s¹siedzka wiêŸ? W³aœnie integracja mieszkañców jest celem
cyklicznej imprezy zwanej S¹siedzkie Miko³ajki na Pradze.
W tym roku, w dniach 7 i 8
grudnia na terenie Stalowni w
hali nr 9 przy ul. Szwedzkiej 2/4,
odby³a siê ju¿ trzecia edycja
wydarzenia, którego inicjatorem
jest Bouygues Immobilier,
dokoñczenie na str. 3

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Ponad Cz³owiekiem
Kosmos nieosi¹galny dla ludzkiego umys³u, ale zachwycaj¹cy i pobudzaj¹cy do stawiania pytañ - kim jesteœmy i sk¹d
przychodzimy? – to temat malarstwa Izabeli Lewandowskiej,
prezentowanego w Galerii 81 Stopni.
Ksi¹dz Micha³ Heller, teolog, stanie ogarn¹æ naszym
a jednoczeœnie filozof przyrody umys³em Wszechœwiata,
i badacz kosmosu, nazwa³ ale mo¿emy stawiaæ pytania i
zamys³ Boga, jakim jest postrzegaæ go emocjonalnie.
Wszechœwiat, Wielk¹ Matryc¹.
I dlatego, mimo ¿e wystawa
Tak te¿ pojmuje Wszechœwiat zatytu³owana jest „Ponad
malarka Izabela Lewandowska, Cz³owiekiem”, to jednak mazafascynowana piêknem larstwo Izabeli Lewandowskiej
gwiazd od dawna. W Galerii 81 w znacznym stopniu odnosi
Stopni od 7 grudnia mo¿emy siê do ludzkich uczuæ i emocji.
ogl¹daæ jej kosmiczne pejza¿e. Ju¿ same tytu³y obrazów:
- Wszechœwiat mo¿emy po- „Poca³unek”, „Rozstanie”,
strzegaæ dwojako: obiektywnie, „Namiêtnoœæ” wskazuj¹, ¿e
poprzez naukê i subiektywnie, kosmos jest dla artystki jepoprzez w³asne emocje – dynie inspiracj¹ do ukazania
mówi artystka. – Ja widzê w ludzkiej duchowoœci.
nim przede wszystkim piêkno.
„Malarka wykreowa³a w³asny
Micha³ Heller dowiód³, ¿e mikrokosmos, w którym uk³ad
wbrew pozorom, da siê pogodziæ planetarny zosta³ porównany
wiarê w Boga z osi¹gniêciami do zgranej symfonii, urokliwa,
nauki, bo Wszechœwiat, ta spiralna mg³awica – do marzenia,
Wielka Matryca, jest pierwo- a ksiê¿yc do tego, co zas³ania
wzorem wszystkiego, a odkry- lub odkrywa prawdê o œwiecie”
wanie praw matematycznych i – napisa³a we wstêpie do
fizycznych to dopiero pocz¹tek wystawy Weronika Zasadadrogi przybli¿aj¹cej nas do Stañska.
dokoñczenie na str. 8
absolutu. Nie jesteœmy w

Niech siê spe³ni¹ œwi¹teczne marzenia,
te ³atwe i trudne do spe³nienia.
Niech siê spe³ni¹ te du¿e i ma³e,
te mówione g³oœno lub wcale.
Niech siê spe³ni¹
te wszystkie krok po kroku,
niech siê spe³ni¹ w 2020 roku!
¿yczy
zespó³ Nowej Gazety Praskiej

Po
wyborach
do rad praska
osiedli SM „Bródno”
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Zwyciêstwo œwiadomych i zdeterminowanych
dokoñczenie ze str. 1

i w tym roku wyrazi³ siê w
gremialnym uczestnictwie w
wyborach.
Na pewno wielkim zaskoczeniem, przede wszystkim
dla g³ównego bohatera, czyli
burmistrza Targówka S³awomira
Antonika, ale te¿ dla osób go
wspieraj¹cych, by³a pora¿ka
burmistrza w wyborach do rady
osiedla „Wysockiego”. Tak siê
bowiem sk³ada, ¿e S³awomir
Antonik jest nie tylko burmistrzem, lecz tak¿e przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej
SM „Bródno” i przewodnicz¹cym
Rady Osiedla „Wysockiego” –
formalnie mo¿liwe, etycznie
bardzo nie fair. Ostatnie stanowisko burmistrz straci za
moment, poniewa¿ nie zosta³
wybrany na now¹ kadencjê do
rady osiedla. Dosta³ czerwon¹
kartkê.

Co nowa sytuacja oznacza
dla mieszkanek i mieszkañców? Wygrane wybory do rad
osiedli to wielki sukces, bo
pozwala nareszcie kontrolowaæ
dzia³ania w³adz spó³dzielni,
a za dwa lata zatwierdziæ kandydatów do Rady Nadzorczej
SM „Bródno” na nastêpn¹ kadencjê. Jest zatem prawdopodobne, ¿e rz¹dy prezesa
Krzysztofa Szczurowskiego
wreszcie siê skoñcz¹. W przysz³ym roku bêdzie obchodzi³
25-lecie prezesowania.
Jak mówi Tomasz Szynkiewicz, aktywny mieszkaniec z
osiedla „Podgrodzie”, który
razem z Adamem Rymskim
namawia³ mieszkanki i mieszkañców do udzia³u w wyborach, wyniki s¹ prze³omowe.
Wiêkszoœæ wygrywaj¹cych do
rad ka¿dego z czterech osiedli,
to nowe osoby. Rok wczeœniej

zarz¹d spó³dzielni uniewa¿ni³
wybory w dniu, w którym by³y
zaplanowane trzy ostatnie
zebrania kolonii (z trzydziestu).
Mieszkañcy po roku oczekiwania na zakoñczenie wyd³u¿onej kadencji rad osiedli,
wziêli udzia³ w zebraniach ponownie i to z jeszcze wiêkszym
zaanga¿owaniem.
- Uwierzyli w mo¿liwoœæ
dokonania zmian w spó³dzielni
i powierzyli mandat do reprezentowania ich odnowionym
sk³adom rad osiedli – podkreœla Tomasz Szynkiewicz.
- To dopiero pierwszy, bardzo
wa¿ny etap w odzyskiwaniu
wp³ywu na zarz¹dzanie
spó³dzielni¹ mieszkaniow¹
„Bródno”. Najbardziej cieszy
mnie coraz wiêksza œwiadomoœæ i zaanga¿owanie mieszkañców we w³asne sprawy.
Do tej pory nie wierzyli, ¿e
ich udzia³ w wyborach mo¿e
zmieniæ zabetonowany
uk³ad. To dobrze wró¿y na
przysz³oœæ.
Na fali entuzjazmu
T³umy w klubach, gdzie
odbywa³y siê wybory, robi³y
wra¿enie. Przychodz¹cy na
wybory wiedzieli, na kogo chc¹
oddaæ g³os. Stanowili si³ê,
która pozwoli³a wygraæ.
Entuzjazm i wiara w to, ¿e
zmiany s¹ mo¿liwe przebija w
wypowiedziach nowo wybranych.
Ma³gorzata Frankiewicz,
osiedle „Toruñska”
- Chcia³abym, ¿eby wszyscy
wybrani, bez wzglêdu na to, z
jakiej s¹ „opcji”, dogadali siê.
Wierzê, ¿e wtedy wspó³praca
bêdzie siê uk³ada³a dobrze. Od
osób wybranych przez œwiadomych mieszkañców oczekujê,
¿e dziêki naszej pracy, za jakiœ
czas, bo wiadomo, ¿e nie od
razu, nast¹pi zmiana na lepsze. Mam nadziejê, ¿e nowej
radzie uda siê uœwiadomiæ
pracownikom administracji, ¿e
my mieszkanki i mieszkañcy
jesteœmy ich pracodawcami.
Mamy siê nauczyæ ¿¹daæ, a
nie prosiæ. Administracja ma
pracowaæ dla nas, a nie dla
siebie. Liczê na to, ¿e jako

rada bêdziemy to uœwiadamiaæ
pracownikom administracji.
Sylwia Kowalewska, osiedle
„Kondratowicza”
- Bardzo siê cieszê, ¿e jest
tak wiele nowych osób, ¿e
sk³ad rady zasadniczo siê

zmieni³. Jestem pewna, ¿e
dziêki temu rada bêdzie
inaczej dzia³a³a. Wa¿ny jest
dostêp do dokumentów, które
umo¿liwiaj¹ dok³adne poznanie
spraw i odpowiedni¹ reakcjê.
Cieszê siê, ¿e mnie wybrano,
To wa¿ne dla mnie nowe wyzwanie. Mam nadziejê, ¿e dam
radê, bo bêdê siê bardzo
stara³a, by tak by³o.
Po latach stagnacji i
wci¹¿ tych samych osób w

radach osiedla, mieszkanki
i mieszkañcy pokazali, ¿e
tak dalej byæ nie mo¿e.
Wieloletni przewodnicz¹cy
rad osiedli, którzy na
³amach spó³dzielczego
miesiêcznika „Nasze Bródno”
chwalili siê przed wyborami czterdziestoletni¹ dzia³alnoœci¹, nie znajduj¹ ju¿
poparcia. Czas zmian siê
rozpocz¹³.
Jolanta Zientek-Varga
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S¹siedzkie Miko³ajki na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

francuska firma inwestuj¹ca
na Stalowej i Wileñskiej, a
partnerami - m.in. Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
i Fundacja Otwarta Pracownia
Twórcza.
W œwi¹tecznej scenerii, w
blasku lampek, na dzieci czeka³
Œwiêty Miko³aj z pomocnikami.
Stowarzyszenie Serduszko dla
Dzieci przygotowa³o warsztaty
zdobienia pierników. RzeŸbiarka
Zofia Kubicka z ekip¹ Fundacji
Otwarta Pracownia Twórcza
prowadzi³a zajêcia ze zdobienia dzwonków i anio³ków z

wypalanej gliny. To by³y
warsztaty dla ca³ych rodzin.
Do dzieci przede wszystkim
adresowane by³y natomiast
warsztaty malowania buzi
i zdobienia toreb.
Najm³odsi z przejêciem obserwowali wystêpy iluzjonisty
Tomasza, mogli te¿ zrobiæ sobie zdjêcie w monidle z krainy
lodu. Na wszystkich czeka³a
tak¿e fotobudka i bezp³atny
poczêstunek w postaci waty
cukrowej i rurek z bit¹ œmietan¹. Dla zziêbniêtych by³a
herbata lub gor¹ca wedlowska
czekolada.

Bouygues Immobilier to
firma, która chce realizowaæ
nowe inwestycje, zachowuj¹c
jednoczeœnie praskie tradycje.
Misj¹ dewelopera jest nie
tylko budowanie mieszkañ, ale
równie¿ stworzenie przestrzeni,
w której wszystkim pra¿anom
bêdzie siê dobrze ¿y³o, a wiêc
w której bêd¹ przewidziane
parkingi, us³ugi i miejsca zielone. Podczas „Miko³ajków”
przedstawiciele Bouygues Immobilier pytali mieszkañców,
co wed³ug nich powinno zmieniæ siê na Pradze. Jeden z
ch³opców wyrazi³ ¿yczenie,

aby pomalowaæ jego budynek,
bo chcia³by, aby Praga by³a
kolorowa.
Myœlê, ¿e tym ¿yczeniem
dziecko trafi³o w samo sedno.
Zaniedbane kamienice przy
Stalowej, Szwedzkiej czy
Strzeleckiej s¹ szare i smutne.
A przecie¿ by³y to kiedyœ eleganckie, ciekawe architektonicznie budynki. Na Stalowej
têtni³o ¿ycie, dzia³a³ bazar, na
którym wszyscy siê znali, by³y
liczne sklepy i zak³ady rzemieœlnicze. Jak zmieni¹ siê
okolice Szwedzkiej i Stalowej
wraz z nowymi inwestycjami?
Czy wróci dawna energia i
familijna atmosfera?
Wspólne rodzinne œwiêtowanie z okazji nadchodz¹cych
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

sprzyja tworzeniu takiej
atmosfery. „Miko³ajki S¹siedzkie” to udana impreza,
a jednoczeœnie spotkanie
osób, które kochaj¹ Pragê,

mieszkaj¹ tu od lat, obserwuj¹
zachodz¹ce zmiany i chc¹
w tych zmianach aktywnie
uczestniczyæ.
Joanna Kiwilszo
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Zrêczni rzemieœlnicy Pragi
10 grudnia w Muzeum Warszawskiej Pragi mia³a miejsce uroczysta
premiera ksi¹¿ki „Zrêczni. Historia z warszawskich pracowni i
warsztatów”. Jej autork¹ jest Katarzyna Chudyñska-Szuchnik,
pracownica praskiego muzeum, dziennikarka, przewodniczka
miejska i prawdziwa pasjonatka rzemios³a. W muzeum odpowiada³a za cykl spotkañ z rzemieœlnikami, organizacjê warsztatów
rzemios³a oraz szkoleñ, których celem by³o znalezienie nastêpców
dla czêœci rzemieœlników z Pragi, którzy nie doczekali siê
kontynuatorów swojej pracy. Chudyñska wspó³tworzy³a
równie¿ koncepcjê pracowni rzemios³a, która dzia³a przy
muzeum, tzw. Prarzemki (skrót od praskiego rzemios³a).
Ksi¹¿ka jest efektem piêciu z bran¿¹ stolarsk¹, ceramik¹,
lat pracy autorki z praskimi, ale czy np. konstruowaniem unikanie tylko, rzemieœlnikami. To towych, rêcznie wykonywanych
podró¿ przez œwiat rzemios³a rowerów. To równie¿ podró¿ przez
widziany oczami osób zarówno historiê Warszawy, symbolizokoñcz¹cych ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ, wan¹ losami rzemieœlników
jak i m³odych, prê¿nych adeptów takich jak chocia¿by rodzina
tzw. nowego rzemios³a, zwi¹zanego Cieszkowskich, w których

Po¿egnania i powroty
XIV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc z 3 grudnia odbi³a
siê szerokim echem w mediach. Najwa¿niejszymi, choæ
dopisanymi ju¿ w trakcie posiedzenia, punktami obrad
okaza³y siê te, dotycz¹ce odwo³ania wiceburmistrz Anny
Wrochny i powo³anie na to stanowisko Dariusza Wolke.
Kontrowersje budzi³ plan przywrócenia Dariusza Wolke, który
zosta³ odwo³any z funkcji zastêpcy burmistrza jako osoba oskar¿ana
przez by³¹ ju¿ pracownicê urzêdu o nadu¿ywanie stanowiska.
Zarzuty mobbingu bada³a komisja powo³ana w urzêdzie miasta, nie
dopatruj¹c siê znamion czynów karalnych, a tym samym otwieraj¹c
mu drogê do powrotu na zajmowane wczeœniej stanowisko. Tymczasem pierwsze g³osowanie za odwo³aniem wiceburmistrz Wrochny nie
powiod³o siê. Sprawdzi³a siê na tym stanowisku, co docenili tak¿e
radni, nie chc¹c jej odejœcia. Dopiero ponowne g³osowanie, tym
razem ze œcis³¹ dyscyplin¹ wprowadzon¹ w koalicyjnej z Kocham
Pragê PO, oraz na proœbê samej Anny Wrochny dokonano jej
odwo³ania. Ju¿ bez wiêkszych problemów, mimo negatywnej opinii
dla tego kroku, wyra¿onej przez radnego niezale¿nego Grzegorza
Walkiewicza, powo³ano na to stanowisko Dariusza Wolke.
Bez kontrowersji natomiast zaopiniowano zmiany w bud¿ecie dzielnicy,
zajêto siê tak¿e sprawami naliczania op³at za wywóz odpadów, dop³atami
do kosztów ogrzewania w przypadku wymiany kopciucha na ogrzewanie
Kr.
elektryczne oraz brakiem œrodków na obwodnicê Pragi.

pracowni kapeluszniczej ubierali siê przez dziesiêciolecia
politycy i artyœci estrady.
To równie¿ obraz Pragi, której
ju¿ nie ma, dzielnicy zdominowanej przez rzemieœlników
pochodzenia ¿ydowskiego,
których gwarne warsztaty dzia³a³y
przy Brzeskiej, Z¹bkowskiej, czy
Targowej, a po których zosta³y
œlady mezuz na futrynach
drzwi, czy rêcznie malowany
szyld przy Brzeskiej 21.

Chudyñskiej uda³o siê drobiazgowo przedstawiæ na kartach
swojej pracy problemy i wyzwania, jakie stoj¹ dziœ przed
rzemios³em. Od braku nastêpców
pocz¹wszy, przez rosn¹ce obci¹¿enia czynszowe, podatkowe
i koszty pracy, a skoñczywszy na
zalewaj¹cej nasz rynek masowej
produkcji z Dalekiego Wschodu.
Szczególnie w tym kontekœcie
warto przeczytaæ „Zrêcznych” i
zastanowiæ siê, jak zmieniæ swoje
konsumenckie nawyki, by ocaliæ ten
niezwyk³y element warszawskiej i
praskiej tradycji, jakim jest rzemios³o.
Krzysztof Michalski

Konkurs rozstrzygniêty!
Wiemy ju¿, jak bêdzie wygl¹da³ Park Botewa. 16 grudnia o godz. 17:30
w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka og³oszono wyniki konkursu
na koncepcjê architektoniczn¹ skweru rekreacyjnego w sercu Tarchomina.
Przypomnijmy, ¿e chodzi o obecnie zaniedbany zielony teren w kwartale ulic Botewa, Æmielowskiej,
Myœliborskiej i Œwiatowida, który ma zmieniæ siê w miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkañców
tej czêœci dzielnicy. Podczas konsultacji spo³ecznych, które odby³y siê w ubieg³ym roku, mieszkañcy
wypowiedzieli siê za zachowaniem naturalnego charakteru projektowanej przestrzeni, to znaczy
za wykorzystaniem w projekcie naturalnego ukszta³towania terenu i istniej¹cych zasobów zieleni.
Chodzi³o przede wszystkim o odtworzenie dawnego stawu, jak równie¿ o wyposa¿enie terenu
w obiekty ma³ej architektury, ale bez wiêkszej ingerencji w istniej¹cy drzewostan.
W konkursie na opracowanie koncepcji urbanistycznej Parku Botewa wziê³o udzia³ szeœæ
pracowni architektonicznych. Jury z³o¿one z przedstawicieli Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka,
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarz¹du Zieleni m.st. Warszawy oraz Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego ocenia³o atrakcyjnoœæ i funkcjonalnoœæ
przyjêtych rozwi¹zañ, stopieñ spe³nienia programu funkcjonalno-przestrzennego, a
tak¿e stopieñ uwzglêdnienia za³o¿eñ wypracowanych podczas konsultacji spo³ecznych.
16 grudnia w ratuszu Bia³o³êki s¹d konkursowy og³osi³ wyniki swojej pracy. Pierwsze
miejsce w konkursie uzyska³a koncepcja oznaczona numerem 511, autorstwa pracowni
RS Architektura Krajobrazu w sk³adzie: Joanna Karlikowska, Patryk Zarêba, Kinga
Olszewska, Patrycja Raróg i Agnieszka Gasparska. Zwyciêski projekt otrzyma³ 954 punkty.
W uzasadnieniu swojej decyzji jurorzy podkreœlali estetykê projektu a tak¿e najpe³niejsz¹
realizacjê wypracowanych z mieszkañcami za³o¿eñ. Nie bez znaczenia na werdykt, by³o
podejœcie projektantów do istniej¹cej zieleni. Jurorzy zgodnie orzekli, ¿e jest to projekt,
który pod¹¿a za przyrod¹ tak¹, jaka ona jest, zasadniczo jej nie zmieniaj¹c.
Teraz kolejnym krokiem bêdzie zaproszenie laureatów konkursu do przygotowania
w³aœciwego projektu architektonicznego z uwzglêdnieniem uwag cz³onków komisji
konkursowej i kalkulacji finansowej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowê bêdzie mo¿na
dokonaæ wyboru wykonawcy, który zrealizuje inwestycjê.
Joanna Kiwilszo

Nastrojowych i Radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
samych szczêœliwych zdarzeñ
w nadchodz¹cym Nowym Roku
¿yczy
Grzegorz Kuca
Burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Izabela Zi¹tek

Anna Majchrzak

Jan Mackiewicz

Zastêpca Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy

Zastêpca Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy

Zastêpca Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy

Po s¹siedzku

Masterplan dla FSO
Zgodnie z zapewnieniami
miejskiego Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego,
jakie pad³y po zakoñczeniu
warsztatów Osiedla Warszawy
dotycz¹cych terenów po FSO,
w³aœnie powsta³ masterplan,
czyli opracowanie dotycz¹ce
stricte obszaru fabryki FSO, w
jej obecnym stanie posiadania.
Pos³u¿yæ on mo¿e przy sporz¹dzanym w³aœnie planie miejscowym.
O zmiany zapisów dotycz¹cych
przeznaczenia terenu - w obecnie obowi¹zuj¹cym studium jest
to teren przemys³owy, wnioskowa³o samo FSO, nie widz¹c
przez kilka lat szans na wznowienie produkcji samochodów,
zakoñczonej w 2012 roku.
Efektem wniosku by³y zorganizowane w marcu 2018 roku
trójstronne warsztaty urbanistyczne, z udzia³em strony spo³ecznej, a ich ustalenia podlega³y
konsultacjom spo³ecznym. Jako,
na razie jedyni, mieszkañcy tego
obszaru, œliwiczanie wci¹¿ zachowuj¹ nadziejê na zrównowa¿ony
rozwój naszego s¹siedztwa.
Nie bardzo rozumiem alarmistyczne artyku³y, jakie pojawiaj¹
siê po opublikowaniu masterplanu dla FSO, którego zapisy s¹
zgodne z wypracowanymi na
warsztatach rekomendacjami.
Fabryki ju¿ de facto nie ma, FSO
od lat burzy kolejne zabudowania,
pozosta³e wynajmuj¹c rozlicznym
firmom. Bardziej niepokoj¹ce s¹
plany gêstej i intensywnej zabudowy nad sam¹ Wis³¹, nie podlegaj¹ce ¿adnym konsultacjom
spo³ecznym, gdzie nie myœli siê o
zachowaniu pozosta³oœci po fabryce i wkomponowaniu ich w nowe

za³o¿enie. Tak znikn¹³ w³aœnie
mural, nie artystyczny, nie piêkny,
ale stanowi¹cy cenn¹ pami¹tkê
po przemys³owym ¿yciu tego
miejsca. Obawy budzi te¿ rosn¹ce
zainteresowanie przekszta³caniem
kolejnych dzia³ek na obszarach po
FSO, pod zabudowê mieszkaniow¹.
Przypomnijmy, ¿e teren fabryki
pierwotnie by³ znacznie wiêkszy
i siêga³ a¿ do Instytutu Badañ
Dróg i Mostów, czyli do k³adki
nad Jagielloñsk¹ przy przystanku
PIMOT. Te sprzedane ju¿ kilkanaœcie lat temu tereny przemys³owo-us³ugowe teraz za
spraw¹ pierwszych inwestycji
mieszkaniowych oraz przygotowywanego studium i nowych planów zagospodarowania, staj¹ siê
interesuj¹ce dla deweloperów.
Masterplan dla FSO jest w tym
ca³ym chaosie na razie jedynym
ca³oœciowym, przemyœlanym
za³o¿eniem dla ponad 100 hektarów powierzchni. Przy tym
jawnym dla opinii publicznej.
Tego bym oczekiwa³a przy
wszystkich planowanych inwestycjach, i to na ich wstêpnym
etapie koncepcyjnym.
Karolina Krajewska
przewodnicz¹ca
Rady Kolonii Œliwice
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Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pragniemy ¿yczyæ Pañstwu,
aby œwi¹teczny czas przepe³niony by³ radoœci¹,
ciep³em i rodzinn¹ atmosfer¹.
Niech przyniesie odpoczynek i chwilê wytchnienia
od codziennych obowi¹zków
oraz energiê i pomyœlnoœæ na ca³y nastêpny rok.

Zbigniew Cierpisz
radny m.st. Warszawy

£ukasz Oprawski
szef radnych PiS na Bia³o³êce

Piotr Gozdek
radny Dzielnicy Bia³o³êka

Wiktor Klimiuk
radny m.st. Warszawy

Dariusz Ostrowski
radny Dzielnicy Bia³o³êka

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Spo³eczni opiekunowie zabytków
W ostatni czwartek mia³o miejsce
uroczyste zakoñczenie pierwszej
edycji organizowanego przez Biuro
Sto³ecznego Konserwatora Zabytków kursu dla spo³ecznych
opiekunów zabytków. Jego absolwentami zosta³o 39 osób, w tym
ni¿ej podpisany. Przewodników
miejskich, spo³eczników, prawdziwych pasjonatów. W tym gronie silna reprezentacja Pragi.
Ukoñczenie kursu to pierwszy
krok, by zostaæ spo³ecznym opiekunem. Formalnie opiekunów
ustanawia starosta (w przypadku
Warszawy jest to prezydent miasta) na wniosek wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Ale po
solidnym kursie BSKZ jest to tak
naprawdê tylko formalnoœæ.
Kim jest spo³eczny opiekun
zabytków i co mo¿e robiæ? Tê
pe³nion¹ spo³ecznie funkcjê wymienia ustawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami z 2003 r.,
choæ tak naprawdê historia dzia-

³añ osób dbaj¹cych o œlady przesz³oœci ma w Polsce du¿o d³u¿sz¹
tradycjê, siêgaj¹c¹ okresu rozbiorów. Podstawowym zadaniem
spo³ecznych opiekunów s¹ dzia³ania zwi¹zane z zachowaniem
wartoœci zabytków i utrzymaniem
ich w jak najlepszym stanie oraz
upowszechnianie wiedzy o zabytkach. W t³umaczeniu na jêzyk
potoczny, spo³eczni opiekunowie
monitoruj¹ w terenie stan zachowania obiektów zabytkowych, nawet
tych, które formalnie zabytkami nie
s¹, informuj¹c o ewentualnych
zagro¿eniach dla zabytków konserwatora i prezydenta miasta, ponadto prowadz¹ dzia³ania popularyzatorskie i edukacyjne. Mog¹
równie¿ formalnie pouczaæ osoby
naruszaj¹ce przepisy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Dlaczego wspominam w tym
przedœwi¹tecznym felietonie o spo³ecznych opiekunach i opiece nad
zabytkami? Sk³ania ku temu obser-

wacja tego, co dzieje siê na naszej
Pradze. Zaniedbane kamienice
wci¹¿ nosz¹ce œlady dawnej œwietnoœci, rozbierane relikty przesz³oœci
pod pretekstem robienia miejsca
nowemu, czy modernizacje, które
prowadz¹ do zastêpowania piêknych, pierwotnych materia³ów
katalogowymi rozwi¹zaniami rodem z marketów budowlanych, to
niemal codzienny obraz na Nowej
Pradze czy Szmulkach, czyli rejonach Pragi poddawanych obecnie
najwiêkszym przeobra¿aniom.
Wielu z tych dzia³añ mo¿na by³oby
unikn¹æ, gdyby osoby, w których
gestii znajduj¹ siê takie obiekty dosta³y wczeœniej informacje o mo¿liwoœciach dofinansowania remontu
pod warunkiem zachowania zabytkowej substancji, czy te¿ wytyczne,
co w danym budynku nale¿y zachowaæ, jako cenny relikt dziedzictwa.
Byæ mo¿e wtedy nie widzielibyœmy
powyrywanej stolarki drewnianej
zastêpowanej plastikiem, wyrzucanych dêbowych drzwi, czy skuwanej
przedwojennej terakoty z praskich
klatek schodowych, któr¹ potem
mo¿na znaleŸæ pot³uczon¹ w
kontenerach budowlanych.

OBWIESZCZENIE

I w³aœnie st¹d p³ynie potrzeba
dzia³añ spo³ecznych opiekunów
zabytków na rzecz uwra¿liwiania,
zwracania uwagi na to co cenne i co
nale¿y zachowaæ. Tylko w ten sposób, edukuj¹c w³aœcicieli zabytków,
urzêdników i mieszkañców, mamy
szansê ocaliæ œlady przesz³oœci.
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com
PS. korzystaj¹c z okazji, ¿e
to ostatni w tym roku numer
NGP, pragnê z³o¿yæ wszystkim
czytelnikom ¿yczenia zdrowych,
spokojnych Œwi¹t w gronie
bliskich i wszelkiej pomyœlnoœci
w nachodz¹cym 2020 roku.

Bia³o³êcka karuzela

Mieszkañcy ratuj¹, zarz¹d likwiduje
Pod koniec czerwca Bia³o³êkê
obieg³a wiadomoœæ, ¿e Jan
Mackiewicz, zastêpca burmistrza
dzielnicy Bia³o³êka, nakaza³
eksmisjê Domu Samotnej Matki.
Bez wskazania lokalu zastêpczego i daj¹c zamieszkuj¹cym
tam rodzinom dwa tygodnie na
wyprowadzkê. Jako ¿e maksyma Stowarzyszenia Razem dla
Bia³o³êki, którego Jan Mackiewicz
jest prezesem, g³osi „Zawsze z
mieszkañcami”, nie dawaliœmy
wiary tym informacjom. Niestety,
okaza³y siê one prawdziwe. W
dzielnicy rozgorza³a prawdziwa
konfrontacja miêdzy zwolennikami
pomocy Domowi a tymi, który
chcieli jego natychmiastowej
likwidacji. Wtedy uda³o siê uratowaæ wspólnotê Domu Samotnej
Matki, a zarz¹d dzielnicy t³umaczy³, ¿e wezwanie do eksmisji
wys³ane zosta³o zupe³nie przez
pomy³kê. Dom Samotnej Matki
mieœci siê pomiêdzy oczyszczalni¹ œcieków, placem budowy hydrologicznej, a lasem z
dzikami. Choæ w urzêdzie dzielnicy mówi siê, ¿e ten teren nie
jest nic wart, to zarz¹d od lat
toczy o niego boje. Jeœli postawi¹ na swoim, Dom Samotnej
Matki przestanie istnieæ. W

domu zamieszkuje obecnie 12
matek i 29 dzieci w wieku od
3 miesiêcy do 17 lat. Dzisiaj
temat powraca w innym, znacznie ju¿ weselszym kontekœcie.
Jedn¹ z mieszkanek Domu Samotnej Matki, podczas robienia
sondy do DDTVN na temat
nietrafionych prezentów, przypadkowo napotka³ dziennikarz
Filip Chajzer. Mieszkanka opowiedzia³a mu o tym, jak zaniedbany i w jak katastrofalnej
sytuacji finansowej jest oœrodek
- „Ja jestem akurat w specyficznej sytuacji, poniewa¿ jestem
mieszkank¹ domu samotnych
matek. Zazdroszczê ka¿dej
osobie, która mo¿e pozwoliæ
sobie na taki komfort psychiczny przejmowania siê tym,
czy prezent trafi w punkt, czy
nie… s¹ rzeczy wa¿niejsze ni¿
plastikowa zabaweczka, ni¿
wystawna kolacja i postawienie
siê przed przyjació³mi. S¹ to inni
ludzie, o których po prostu warto
w ten czas pamiêtaæ. Ja zachêcam, ¿eby ka¿da osoba, która
bêdzie mia³a mo¿liwoœæ otworzyæ swoje drzwi w ten jeden
wa¿ny wieczór, ¿eby przyjê³a
tego goœcia do swojego
domu…” Tam, gdzie kompletnie

Prosto z mostu

Nagrody na Pragê
W tegorocznej edycji Nagrody
Architektonicznej Prezydenta
m.st. Warszawy, któr¹ rozstrzygniêto w ubieg³ym tygodniu (12
grudnia 2019 r.), pojawi³o siê wyj¹tkowo du¿o realizacji praskich
i realizacji miejskich. Wymieñmy
najpierw wszystkich laureatów.
W kategorii budynków komercyjnych wygra³ biurowiec w Alejach
Jerozolimskich 93 - nowoczesny,
lecz w wyj¹tkowo udany sposób dopasowuj¹cy siê rytmem osi i okien
do s¹siaduj¹cego z nim w ostrej
granicy przedwojennego monumentalnego budynku pracowników
samorz¹du terytorialnego (dziœ
mieœci siê w nim jakaœ lecznica i
drobne biura). Nowy biurowiec ma
jednak tak koszmarn¹ anglonazwê,
¿e nie bêdziemy jej tu wymieniaæ.
Cieszy bardzo, ¿e nawi¹zywanie do
dawnej zabudowy jest doceniane
– a to dopiero pocz¹tek.

Najlepszym budynkiem u¿ytecznoœci publicznej okaza³ siê
Warszawski Pawilon Architektury Zodiak w pasa¿u Wiecha,
bardziej przypominaj¹cy nieod¿a³owany bar Zodiak ni¿ s¹siedni orygina³, w którym mieœci siê teraz toporny sieciowy
fast food. W nowym pawilonie
jest lekkoœæ i wdziêk dawnej
Œciany Wschodniej, dlatego
te¿ zapewne dosta³ on równie¿
Nagrodê Mieszkañców.
Teraz zaczyna siê Praga. Za
najlepszy budynek uznano blok
przy ul. Witebskiej 6. Niedu¿a
„kostka” wyró¿nia siê wœród
peerelowskich bloków estetyk¹,
a jednoczeœnie jakoœ do nich
nawi¹zuje. Ponoæ mieszkania ma
wygodne i ³adnie wykoñczone.
Najlepsza rewitalizacja to
oczywiœcie Centrum Praskie
Koneser – piêæ hektarów w

zawiód³ zarz¹d dzielnicy i
urzêdnicy, serce okazali zwykli
mieszkañcy. W efekcie tej
rozmowy, dziêki nag³oœnieniu
tematu przez Filipa Chajzera
i og³oszonej internetowej
zbiórce, uda³o siê zebraæ na
Dom Samotnej Matki ju¿
niemal 600 000 z³, a akcjê
wspar³o prawie 20 000 darczyñców! Zbiórka trwa do 31
grudnia 2019 roku. Oœrodek
mo¿na wesprzeæ na stronie

www.siepomaga.pl, do czego
wszystkich gor¹co zachêcam.
£ukasz Oprawski
lukasz.oprawski@gmail.com

Ch³odnym okiem

Pracowity rok
Rok 2019 by³ trudnym i pracowitym rokiem dla pólnocnopraskiego samorz¹du. By³o to
pierwszy rok piêcioletniej kadencji.
Ukonstytuowany na pocz¹tku
roku uk³ad klubów radnych PiS,
PO i Kocham Pragê i radnych
niezale¿nych z SLD i Wygra
Warszawa nie uleg³ zmianie.
Wspó³rz¹dzi, tworz¹c zarz¹d
dzielnicy, koalicja PO i Kocham
Pragê przy wsparciu radnych
SLD w radzie dzielnicy. Koalicja
ma swoje wzloty i upadki (zmiany

w zarz¹dzie), ale w gruncie
rzeczy ten pierwszy rok mo¿e
zaliczyæ do udanych. Najwiêksza jednostka urzêdu ZGN
oprócz bie¿¹cego zarz¹dzania
ponad 700 nieruchomoœciami
realizuje dwa wa¿ne programy
„ciep³o sieciowe w budynkach
komunalnych”, dziêki któremu
do koñca listopada w samym
tylko roku 2019 uda³o siê przy³¹czyæ do miejskiej sieci ciep³owniczej 22 nieruchomoœci, w
których jest 530 lokali i „zintegro-

sercu Pragi, na terenie dawnej
Wytwórni Wódek Koneser, z
mieszkaniami, biurami, klubami
i nawet muzeum. Gratulacje dla
projektantów z pracowni Juvenes-Projekt i Stiasny/Wac³awek,
a przede wszytkom dla prezesa
Rafa³a Szczepañskiego!
Za najlepsz¹ przestrzeñ publiczn¹ uznano tê¿niê na placu
gen. Józefa Hallera. Nie jestem
entuzjast¹ idei bud¿etu obywatelskiego, ale tê¿nia jest mocnym argumentem na jego rzecz
– zrealizowano j¹ bowiem w
wyniku g³osowania obywateli.
Wydarzeniem architektonicznym roku by³a wystawa
„Muzeum szklanych domów” w
Wolskim Centrum Kultury,
przypominaj¹ca historiê modernistycznych osiedli robotniczych na Kole (to tam Picasso
podczas zwiedzania namalowa³
na œcianie swoj¹ syrenkê).
Zatem po³owa nagród trafi³a na
Pragê. Do tej pory tylko raz siê tak
zdarzy³o, dwa lata temu, poza tym

dobrej architektury na prawym
brzegu Wis³y by³o jakby mniej.
Teraz to siê wyraŸnie zmienia.
W tym roku te¿ – jak rzadko
- po³owa nagród dotyczy³a
realizacji m.st. Warszawy (a
w jury przedstawiali w³adz
miasta bynajmniej nie byli
w przewadze). To te¿ dobra
wiadomoœæ: samorz¹dowcy
dbaj¹ o dobr¹ architekturê.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

Na podstawie:
art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej
„K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego
Warszawy (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17
uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania
dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych
zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 6725)
Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zawiadamia o zebraniu dowodów i uzgodnieñ w
postêpowaniu administracyjnym prowadzonym na
wniosek XI Home Invest Sp. z o.o. sp.k., z siedzib¹
ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, z³o¿ony przez
Pe³nomocnika Pana Andrzeja Kujawskiego w dniu
07.11.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na
przebudowie sieci ciep³owniczej na terenie dzia³ek ew.
nr 58/24, 50/1, 53, 42/3, 51/2, 131 z obrêbu 4-10-12 w
rejonie ulic: Witebskiej i Poleskiej, w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania s³u¿y
prawo wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów
i materia³ów oraz prawo z³o¿enia ostatecznych
oœwiadczeñ w terminie 7 dni od dnia dorêczenia niniejszego
zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,
tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzêdu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym
nast¹pi³o publiczne obwieszczenie.
Publiczne og³oszenie nast¹pi³o w dniu 10.12.2019 r.
wany program rewitalizacji”, w
którym po raz pierwszy od wielu
lat w III kwartale br. uda³o siê
pozyskaæ œrodki unijne na remont dwóch wielorodzinnych
budynków przy Otwockiej 7 i
Strzeleckiej 10. Oprócz nich ze
œrodków m.st Warszawy remontowanych jest jeszcze kilkanaœcie
kamienic, dziêki czemu w kolejnych latach zasób mieszkaniowy
dzielnicy powiêkszy siê o kilkaset mieszkañ. Prê¿nie dzia³a³
tak¿e Zarz¹d Praskich Terenów
Publicznych. Efekty ich prac
oprócz bie¿¹cego sprz¹tania
dzielnicy (za wywo¿enie œmieci
i gabarytów odpowiada Lekaro)
widaæ na placach zabaw dla
dzieci przy Bia³ostockiej i Gersona czy na skwerach przy Letniej,
Szymanowskiego, Darwina i
Bia³ostockiej (za renowacjê
miejsc upamiêtniaj¹cych K.
Wójcika i J. Szanajcê dziêkujê).
Odbywa siê rytmicznie rutynowa
urzêdnicza praca. Placówki
oœwiatowe mimo problemów ze
zmian¹ systemu i wszystkie inne
zale¿ne od samorz¹du jednostki funkcjonuj¹. Dosz³o w tym
roku do pierwszego po wielu
latach otwarcia nowego przedszkola na Pradze przy ulicy
Wrzesiñskiej. Wnioski na 500+
przyjmowane s¹ sprawnie i wyp³acane s¹ terminowo, podobnie
jak wszystkie inne œwiadczenia
socjalne. Wydano w tym trudnym roku ponad 12000 zaœwiadczeñ o prawie do bonifikaty z
tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego we
w³asnoœæ. Trwa wydawanie
takiej samej iloœci decyzji o wysokoœci op³at za przekszta³cenie. Normalnie, mimo sporów,
pracuje dziewiêæ powo³anych
sta³ych i jedna nadzwyczajna
komisja rady ds. rewitalizacji.

Odby³o siê ponad 60 ich posiedzeñ. Radni z³o¿yli prawie 500
interpelacji i zapytañ. Odbyli
setki dy¿urów, na których byli do
Pañstwa dyspozycji. Odbyliœmy
dwanaœcie sesji rady, w tym
jedn¹ dwuczêœciow¹. W ich
trakcie, mimo du¿ych ró¿nic
politycznych, radni zazwyczaj
jednog³oœnie przyjêli 52 uchwa³y i 15 stanowisk. Wiêkszoœæ
uchwa³ dotyczy³a spraw bud¿etowych. Interweniowaliœmy m.in.
w sprawach budynku B Szpitala
Praskiego, budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej i Obwodnicy Warszawy. Staraliœmy siê konsultowaæ
z Pañstwem projekty wa¿nych
decyzji dotycz¹cych dzielnicy i
jej ustroju, jak strefa p³atnego
parkowania, tworzenia jednostek ni¿szego rzêdu czy statutu
dzielnicy. Sprawy te realizowane bêd¹ na Pradze w przysz³ym
i kolejnych latach.
PS. Wszystkiego najlepszego
czytelnikom NGP w nadchodz¹cym Nowym 2020 Roku.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, egzaminy,
609-631-186
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
www.drzwiokna.waw.pl

US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
A U TO C H O L O WA N I E
513-606-666
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿dy samochód
519-353-990
SKUP czêœci i aut PRL-u
513-606-666

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

Œwiêta mog¹ byæ
jeszcze bardziej radosne…
Reklamy od dekad wmawiaj¹ nam, ¿e dobre œwiêta to
œwiêta obfite. Z up³ywem lat zdajemy sobie sprawê, ¿e tego,
co w ¿yciu najbardziej wartoœciowe nie da siê kupiæ w sklepie.
To zdrowie, czas spêdzony z bliskimi, satysfakcja ze zrobienia
czegoœ wspólnie z innymi ludŸmi (dowodz¹ tego nawet badania), i oczywiœcie poczucie spe³nienia i satysfakcji w pracy.
Tu dzielimy siê pomys³ami, rze fryzury, m³odszemu bratu
jak przygotowaæ œwiêta aby zaprojektujcie wystrój pokoju,
przynios³y jeszcze wiêcej ra- a dziadkowi pomó¿cie za³o¿yæ
doœci nam i naszym bliskim konto na Facebooku.
dziêki skupieniu na wa¿nymi
Prezenty cyfrowe: prenumerata
rzeczami. A jeszcze lepsza ulubionej gazety, abonament
wiadomoœæ: te zachowania na platformie VOD.
pozwalaj¹ nam dbaæ o swoje
Prezenty zu¿ywalne – jadalne
zdrowie i zdrowia naszych (w³asnorêcznie zrobione przetwory,
bliskich, robiæ gest dla œrodo- nalewka, aromatyzowane oleje
wiska, i wcale nie s¹ dro¿sze spo¿ywcze...) lub niejadalne
- wrêcz przeciwnie!
(myd³o, balsam domowej roboty
Pomys³y na jeszcze bardziej z trzech sk³adników albo szamradosne œwiêta:
pon w kostce, robótki na drutach,
Postaw na emocje zamiast szyde³ku, wielorazowe, spersona rzeczy materialne. Mi³a nalizowane torby na zakupy).
atmosfera i przygotowania
Nie bój siê podarowaæ rzeczy
do œwi¹t razem z bliskimi s¹ u¿ywanych – zajrzyj do w³asnej
najwiêksz¹ wartoœci¹ (a je- biblioteczki, m¹dra ksi¹¿ka
dzenia na œwi¹tecznym stole opatrzona osobist¹ dedykacj¹
mo¿e zmieniæ czyjeœ ¿ycie,
i tak jest zawsze zbyt du¿o)
Choink¹ mo¿e byæ prawie podejœcie lub po prostu byæ
wszystko. Fikus w doniczce przyjemn¹ lektur¹.
Prezenty zapakuj w to, co
albo ga³¹zki w wazonie, sterta
ksi¹¿ek, w³asnorêcznie wyko- masz: ozdobny papier z zesz³enane gwiazdki naklejone na go roku, prace plastyczne dzieœcianie w kszta³t œwi¹teczne- ci... albo zapakuj jeden prezent
go drzewka... kreatywnoœæ i w drugi (T-shirt czy œciereczka
DIY w rodzinnym gronie to kuchenna mog¹ s³u¿yæ do zapakowania prawie wszystkiego
te¿ sk³adnik szczêœcia!
Po³ó¿ na œwi¹tecznym stole i pe³ni¹ podwójn¹ funkcjê: prelub powieœ na choince jadalne zentu i opakowania jednoczedekoracje (jab³ka, orzechy, œnie). Zachêcamy te¿ do odkryherbatniki - te piêknoœci i pysz- cia japoñskiej sztuki pakowania
noœci - koniecznie do jedzenia, prezentów w chusty Furoshiki.
Virginie Little
bo ¿ywnoœci siê nie marnuje).
Katarzyna Udrycka
Mo¿na te¿ robiæ piêkne ozdoby
z u¿ywanych kopert, papieru
Litlle Greenfinity
do pakowania prezentów, ze
starych gazet itd.). Granic¹ jest
tylko nasza wyobraŸnia.
Wybierz prezenty niematerialne, bardziej przyjazne
œrodowisku: „Prezenty-prze¿ycia”
(np. bilet do teatru, do kina, kurs
tañca, seans w escape room,
warsztaty z gotowania) - niektóre
z nich stwarzaj¹ dodatkow¹ okazjê
do spêdzenia czasu z bliskimi.
Czas! Podarujcie bliskiej
osobie bon podarunkowy na
to, co umiecie robiæ najlepiej,
np. doradŸcie mamie w wybo-

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

Nie dajcie sobie wmawiaæ
Ca³y cywilizowany œwiat wie,
¿e negowanie autorytetów prowadzi do ¿enady. Pañstwo, aby
siê rozwijaæ, musi byæ oparte na
prawie, niezale¿noœci i demokracji.
Dobrze, jak prawo ma dobry gust
i dobry smak. Pan prezydent
Duda da³ mi pysk Krystyn¹ Paw³owicz i Stanis³awem Piotrowiczem,
podpisuj¹c ich nominacje na sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego.
To sygna³ o autoryzowaniu fobii
partyjnych starców. Autorytet siê
nie ugina i nie unosi g³osu. Autorytet d¹¿y do tego co wy¿ej.
Ten podpis na dziesi¹tkach
poprawek do nocnych bubli to
oparcie przysz³oœci kraju na
najbardziej bezkrytycznym elektoracie i klakierskim kontrakcie
z koœcio³em katolickim. Dlatego
po cichutkim wrêczeniu bez uroczystoœci prezydent z mediami i
partyjnymi przyzwoitkami snuje
siê po parafialnych miejscowoœciach, w których tylko on mówi
i krzyczy, a dopuszczalna jest
tylko klaka. Nie dopuszcza inaczej,
a jak inaczej to wice Terlecki
zdyscyplinuje. Tadeusz Rydzyk
na jubileuszach RM doskonale
potwierdza moj¹ teoriê. Rzêdy
rz¹dowych krzese³ maj¹ staæ
nawet przy najbardziej skompromitowanych biskupach. Wszyscy
nawet najbardziej skompromitowani biskupi czy powyrzucani
ministrowie stoj¹ przy panu
Tadeuszu, bo i tak s¹ lepsi od
drugiego sortu. Ka¿dy farmazon
jest mile widziany. Opozycjo,
szykuj autorytety do zwarcia z
¿enad¹, inaczej rozjad¹ Was
¿enuj¹ce miliony samochodów
elektrycznych, promy ze Szczecina,
30-letnie, nowe ³odzie podwodne
i 4 amerykañskie helikoptery.
Proszê Szanownych Pañstwa,
z okazji Œwi¹t i Nowego Roku
¿yczê, aby nikt nie wmówi³ Wam
co macie myœleæ, co macie mówiæ,
co macie robiæ. ¯yczê, aby Wasze
decyzje nie by³y oparte o g³osy
co s¹siedzi powiedz¹. ¯yczê
Wam wszystkiego najlepszego.
Aliœci o zdrowie, pomyœlnoœæ i
pieni¹dze musicie zadbaæ sami,
bo och³apy od rz¹du napêdzaj¹
dro¿yznê i emigracjê. ¯yczê
nam wszystkim, aby w chwilach
najwa¿niejszych kierowaæ siê
swoim sercem, pierwotn¹ intuicj¹,
odrobin¹ magii i dobrem.
Dziœ, w sobotê 14 grudnia
wszystkiego doœwiadczy³em za
przyczyn¹ berneñskiego psa
pasterskiego. Opisywa³em kilkakrotnie pokleszczow¹ chorobê
o nazwie babeszjoza. Przyczyn¹
jest pierwotniak namna¿aj¹cy siê
w krwinkach czerwonych, doprowadzaj¹c je do uszkodzenia.
Rozerwane krwinki nie mog¹
przenosiæ tlenu i powoduj¹ anemiê,
dusznoœæ, wymioty, posmutnienie,
wysok¹ temperaturê. W badaniach krwi i badaniu ultrasonograficznym stan babeszjozy
mo¿e do ¿ywego przypominaæ
nowotwór w¹troby i nowotwór
œledziony. To tytu³em wstêpu, a
ca³a historia zaczyna siê w licencjonowanej hodowli berneñczyków,
z której jedno mêskie szczeniê
ofiarowano na aukcjê Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Ma³¿eñstwo z 2-letnim synkiem
wygra³o. Ch³opczyk wzrasta razem
ze swoimi psimi przyjació³mi.
Sielanka trwa do niedawna. Do
czasu kiedy berneñczyk zachorowa³ na babeszjozê. Objawy
wiadomo, lekarz weterynarii
wiadomo, leczenie wiadomo.
Kontrolne badanie krwi i s³aba
kondycja zwierzêcia mog¹

wskazywaæ na nowotwór.
Konsultacja wiadomo i o zgrozo
badanie usg potwierdza badanie
krwi, gdy¿ widoczne s¹ zmiany
morfologiczne w w¹trobie i w
œledzionie. Przy wypisie w
koñcowych wnioskach napisano:
nowotwór w¹troby i œledziony.
W przypadku braku poprawy
zaleca siê eutanazjê. W³aœciciele
w szoku. Mimo wewnêtrznych
sprzecznoœci wierz¹, ¿e trzyletni

pies ma predyspozycje do nowo- tym wszystkim zabijaæ pacjenta?
nowa gazeta praska
tworzenia, ¿e nie da siê nic zrobiæ. Oznajmi³em, ¿e pies potrzebuje
Mimo w¹tpliwoœci kopi¹ dó³ pod jeszcze trochê czasu, aby wróciæ
przysz³¹ urnê, bo skoro lekarz do pe³ni si³. Proszê Szanownych
do którego mamy zaufanie po- Pañstwa, ka¿dy siê myli. Tak¿e
wiedzia³, to trzeba bêdzie uœpiæ lekarze. Bardzo proszê, aby
przyjaciela. I do³ek zosta³ wyko- sytuacjach ekstremalnych,
pany. Dzieñ 14 grudnia mia³ byæ kiedy fakty k³óc¹ siê z Waszymi
dniem ostatecznym. I magia nas odczuciami przeprowadziæ
spotka³a. Przypadkowo ten pies konsultacjê u innego doktora. I
trafi³ do mojego gabinetu. Otó¿ tym razem nie da³em sobie
nie wyda³ mi siê w szczególnie wmówiæ rzeczy, które wygl¹da³y
z³ym stanie. Chodzi³, merda³ na prawdê. Po prawdzie berogonem. Poza tym dwa nowo- neñczyk wyszed³ na podwórko,
twory w kluczowych narz¹dach obsika³ drewniany pieniek i
potwierdzone analiz¹ krwi i przeczyta³ w trawie wa¿n¹
badaniem usg w trzecim roku wiadomoœæ zostawion¹ przez
¿ycia … to nie mo¿e byæ prawda. poprzednich pacjentów i
To klasyczny stan po prawid³owo mojego charcika Karolcia przeprowadzonej terapii przeciw- Nie ufaj ludziom, którzy udaj¹
pierwotniakowej. Tylko po co po autorytety, siknij o tym dalej.
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Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 03.12.2019 r. w sprawie finansowego wsparcia
dla osób ubo¿szych w likwidacji wysokoemisyjnych Ÿróde³ ogrzewania
Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy ocenia pozytywnie i przyjmuje do realizacji
projekt programu przygotowanego przez Zarz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
pn. „Wsparcie finansowe dla najemców lokali, w których nast¹pi³a zmiana ogrzewania w
ramach projektu: „Likwidacja wysokoemisyjnych Ÿróde³ ogrzewania oraz likwidacji ubóstwa
energetycznego w budynkach i lokalach stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta Sto³ecznego
Warszawy” na terenie Dzielnicy Praga-Pó³noc” (za³¹cznik nr 1). W opinii Rady Dzielnicy
program ten stanowi wa¿ny element uzyskania przez osoby ubogie z dzielnicy mo¿liwoœci
dostêpu do ¿ycia w godnych warunkach mieszkaniowych oraz wychodzi naprzeciw poprawie
jakoœci powietrza, zgodnie z polityk¹ realizowan¹ przez w³adze miasta sto³ecznego Warszawy.
Rada Dzielnicy przekazuje projekt programu do Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz do Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy i wnosi o zapewnienie œrodków finansowych na jego realizacjê.
Jednoczeœnie Rada Dzielnicy oceniaj¹c, ¿e rozwi¹zania zaproponowane w programie mog¹
mieæ zastosowanie w skali miasta, postuluje do Prezydenta m.st. Warszawy o zastosowanie
programu jako ogólnomiejskiego, pn. „Wsparcie finansowe dla najemców lokali, w których
nast¹pi³a zmiana ogrzewania w ramach projektu: „Likwidacja wysokoemisyjnych Ÿróde³ ogrzewania
oraz likwidacji ubóstwa energetycznego w budynkach i lokalach stanowi¹cych w³asnoœæ Miasta
Sto³ecznego Warszawy” na terenie Miasta”.
Rada Dzielnicy uznaje równie¿ za priorytetowe jak najszybsze pod³¹czenie wszystkich budynków na
terenie Pragi-Pó³noc do instalacji centralnego ogrzewania, jako docelowy system ogrzewania mieszkañ.
Ireneusz Tondera - Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 03.12.2019 r. w sprawie: naliczania op³at za wywóz odpadów
Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy stanowczo protestuje przeciwko propozycji
naliczania op³at za wywóz odpadów w zale¿noœci od powierzchni lokalu. Takie rozwi¹zanie
uznajemy za spo³ecznie niesprawiedliwe i krzywdz¹ce dla naszych Mieszkañców. W najmniejszym
stopniu nie jest uzasadnione ekonomicznie i spo³ecznie.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od 1 stycznie 2019 r. wszed³ w ¿ycie nowy system selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych do 5 pojemników. Tym samym, Mieszkañcy zostan¹ obarczeni
wiêkszymi kosztami wykonuj¹c przy tym dodatkowe obowi¹zki.
Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy proponuje tê skrajnie niesprawiedliw¹ propozycjê
zast¹piæ propozycj¹ rozliczenia proporcjonalnie np. do iloœci zu¿ytej wody lub pozostawienia w
dotychczasowej formie - zale¿nie od liczby lokatorów. Taki system stanowi bardziej zasadn¹ i oddaj¹c¹ rzeczywisty stan rzeczy alternatywê rozliczeñ, satysfakcjonuj¹cy Mieszkañców Pragi i Warszawy.
Ireneusz Tondera - Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 03.12.2019 r. w sprawie: realizacji budowy Œródmiejskiej Obwodnicy
Warszawy oraz dokoñczenia budowy Trasy Œwiêtokrzyskiej
Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy apeluje o zabezpieczenie œrodków na
budowê drugiego etapu - praskiego odcinka obwodnicy w Wieloletniej Prognozie Finansowej
m.st. Warszawy. Jednoczeœnie Rada apeluje o jak najszybsz¹ realizacjê tej inwestycji. Rada
Dzielnicy zwraca siê o analizê mo¿liwoœci wprowadzenia zmian koncepcyjnych w zakresie
parametrów drogi, umo¿liwiaj¹cych obni¿enie kosztów inwestycji.
Rada Dzielnicy uwa¿a tak¿e i¿ jedn¹ z najpilniejszych spraw jest dokoñczenie Trasy
Œwiêtokrzyskiej od ul. Targowej do Dworca Wschodniego.
Uzasadnienie
Przedmiotowe inwestycje s¹ kluczowe dla zrównowa¿onego rozwoju Pragi i z tego wzglêdu
powinny byæ zrealizowane priorytetowo. Obwodnica œródmiejska po praskiej stronie pe³niæ
bêdzie wa¿n¹ rolê komunikacyjn¹, odci¹¿aj¹c ulice Grochowsk¹ i Targow¹. Efektem tej
inwestycji bêdzie stworzenie wa¿nego ci¹gu komunikacyjnego o charakterze ponadlokalnym,
s³u¿¹cego nie tylko mieszkañcom Pragi, lecz tak¿e ca³ej Warszawy i aglomeracji warszawskiej,
odci¹¿aj¹cego centrum miasta od ruchu tranzytowego. Budowa obwodnicy jest tak¿e kluczowa dla kompleksowej realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Pragi.
W lutym 2019 r. Rada m.st. Warszawy przesunê³a ponad 400 mln z³ na realizacjê pierwszego
etapu obwodnicy œródmiejskiej na Pradze (na odcinku Rondo Wiatraczna-Radzymiñska) z lat
2021-2022 na lata 2023-2024. By³o to ju¿ kolejne, pocz¹wszy od 2006 r. od³o¿enie w czasie tej
inwestycji. Ponadto, Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2019-2045 w
swych zapisach nie uwzglêdnia budowy drugiego etapu obwodnicy (od ul. Radzymiñskiej do
Ronda ¯aba). Dalsze odk³adanie budowy jest nieuzasadnione ze wzglêdu na ponoszone z tego
tytu³u ogromne koszty spo³eczne, a tak¿e ze wzglêdu na powstaj¹c¹ aktualnie dokumentacjê
projektow¹ i realne ryzyko jej przeterminowania w przypadku zw³oki w realizacji inwestycji.
Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy wielokrotnie wystêpowa³a do Rady
m.st. Warszawy o wybudowanie praskiego odcinka Œródmiejskiej Obwodnicy Warszawy,
m.in. Uchwa³¹ nr LIII/161/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Tak¿e w 2019 r. zosta³o dwukrotnie
wystosowane stanowisko Rady Dzielnicy w tej sprawie (22.01.2019 r. oraz 9.07.2019 r.)
Rada Dzielnicy maj¹c na wzglêdzie dobro inwestycji oraz aktualn¹ sytuacjê finansow¹
m.st. Warszawy postuluje rozwa¿enie ograniczenia kosztów poprzez np.: zmianê kategorii
z drogi g³ównej ruchu przyspieszonego na drogê zbiorcz¹, ograniczenie przekroju drogi do
maksymalnie dwóch pasów, przyjêcie maksymalnej prêdkoœci projektowej 50 km/h, przyjêcie
pasów ruchu o szerokoœci 3 metrów, budowê czterowlotowego skrzy¿owania ul. Kijowskiej
z ul. Zabranieck¹, budowê jednopoziomowego skrzy¿owania w rejonie ul. Stalowej i
ul. Pratuliñskiej, ³¹czenie ul. Radzymiñskiej z ulicami Pratuliñsk¹ i Stalow¹.
Ireneusz Tondera - Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
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Tropem Œwiêtego Miko³aja

Sceny z legendy o ¿eglarzach i o zbo¿u, obraz Fra Angelico, XV w.
dokoñczenie ze str. 1

wprost przeciwnie – urodzi³ siê
jako os³oda ich staroœci, swego
rodzaju dar niebios dla bezdzietnej pary, niczym biblijny Izaak.
Ju¿ jako dziecko zachowywa³
siê osobliwie. Na przyk³ad w
dni postne pozwala³ siê karmiæ
tylko raz dziennie, a kiedy
tylko nauczy³ siê czytaæ, czas
spêdza³ g³ównie na czytaniu
Pisma Œwiêtego. Po œmierci
rodziców, która nast¹pi³a podczas epidemii, odziedziczy³
ogromny maj¹tek. I wtedy w
miasteczku zaczê³y mno¿yæ
siê tajemnicze dary, których
ofiarodawca pozostawa³ nieznany. A to ktoœ wyposa¿y³ po
królewsku trzy córki ubogiego
s¹siada, a to podrzuci³ do domów
wszystkich co biedniejszych
dzieci miodowe pierniki... W
ten sposób maj¹tek topnia³, a
kiedy nie zosta³o ju¿ nic, Miko³aj
postanowi³ zostaæ pustelnikiem. Wtedy us³ysza³ g³os
Boga, nakazuj¹cy mu udaæ
siê do Miry, by tam o œwicie
pomodliæ siê w koœciele.
Tymczasem w Mirze, mieœcie,
do którego pod¹¿y³, umiera³
w³aœnie stary biskup. Tamtejszy
synod postanowi³, ¿e nastêpc¹
patriarchy zostanie pierwszy
wierny przyby³y do koœcio³a. Jak
pisze ojciec Prokop Kapucyn
w „¯ywotach Œwiêtych Pañskich” w 1875 roku, Miko³aj nie
wiedz¹c o tym, „przybywszy do
Miry, uda³ siê prosto do koœcio³a,
a znalaz³szy go zamkniêtym,
modli³ siê przed nim, póki go nie
otworzyli. Skoro go otworzyli,
pierwszy wszed³ do niego, a biskupi ju¿ tego pilnuj¹cy, pomimo
oporu, jaki stawia³, na Biskupa
Mireñskiego go wyœwiêcili”.
Biskup Miko³aj by³ s³ynny ju¿
za ¿ycia. Dziêki dyskretnemu
podrzucaniu pieniêdzy ubogim
zyska³ opiniê opiekuna ludzi
biednych. Poza tym niewiele o

nim wiemy. Wiadomo, ¿e uczestniczy³ w obradach I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 roku,
na którym uznano za herezjê i
potêpiono arianizm, doktrynê
g³oszon¹ przez Ariusza z Aleksandrii. Pewne opisane zdarzenie z tego soboru, rzuca
œwiat³o na charakter biskupa
Miry, który, jak siê okazuje
wcale nie by³ tak ³agodny jak
baranek. Otó¿ w pewnym momencie soboru Miko³aj uderzy³
Ariusza w twarz, za co zosta³
pozbawiony sakry biskupiej i
uwiêziony. Ale kiedy stra¿nicy
otworzyli po jakimœ czasie
celê, Miko³aj sta³ poœrodku w
biskupich szatach, w infule i
z pastora³em. Zmar³ 6 grudnia
oko³o 340 roku. Po jego œmierci
powsta³o wiele legend i podañ
dotycz¹cych jego ¿ycia i cudotwórczej dzia³alnoœci.
Jedn¹ z najstarszych, pochodz¹c¹ prawdopodobnie z
prze³omu V i VI wieku, jest
legenda o trzech m³odzieñcach,
których w cudowny sposób
ocali³ od œmierci. Pewnego
razu skazano na œmieræ trzech
rycerzy. Biskup Miko³aj dowiedziawszy siê o tym, natychmiast
uda³ siê do miejsca, gdzie byli
skazani. Tam ujrza³ kata wznosz¹cego miecz nad ich g³owami.
Wytr¹ci³ go z r¹k oprawcy i
uwolni³ m³odzieñców. Historia
ta ma dalszy ci¹g - opowieœæ
o trzech genera³ach, którzy
wydali nies³uszny wyrok na
rycerzy. Nied³ugo potem sami
zostali podstêpnie oskar¿eni o
obrazê majestatu cesarskiego
i wtr¹ceni do wiêzienia, gdzie
modlili siê do biskupa Miko³aja
i wzywali jego pomocy. Œwiêty
Miko³aj ukaza³ siê w nocy cesarzowi Konstantynowi i nakaza³
mu zwolnienie genera³ów.
W spisanym w pierwszej
po³owie IX wieku ¿ywocie
Œwiêtego Miko³aja autorstwa
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Micha³a archimandryty pojawia
siê bardzo popularna legenda
o trzech córkach. Oto m³ody
Miko³aj, jeszcze przed wyborem
na biskupa, mia³ chciwego i
bogatego s¹siada, który drwi³
z pobo¿noœci œwiêtego. Bóg
ukara³ s¹siada, sprawiaj¹c, ¿e
straci³ on maj¹tek i popad³ w
skrajn¹ biedê. Gdy nie mia³ ju¿
z czego utrzymaæ rodziny, postanowi³ sprzedaæ swoje trzy
córki do domu publicznego,
gdy¿ nikt nie chcia³ ich poœlubiæ
bez posagu. Miko³aj postanowi³
uratowaæ dziewczêta. Trzykrotnie, pod os³on¹ nocy wrzuca³
przez okno pieni¹dze przeznaczone na posag dla ka¿dej z
nich. Po wyprawieniu drugiego
wesela, s¹siad postanowi³ dowiedzieæ siê, sk¹d bior¹ siê
tajemnicze pieni¹dze. Czuwa³
ca³¹ noc i ze zdumieniem odkry³,
¿e dary wrzuca przez okno pogardzany przez niego Miko³aj.
Wtedy podziêkowa³ mu zawstydzony i postanowi³ zmieniæ
swoje ¿ycie i postêpowaæ odt¹d zgodnie z przykazaniami.
W tym samym ¿ywocie spisano te¿ pierwsze dwie legendy
zwi¹zane z morzem: „¯eglarze”
i „Zbo¿e w porcie”. Pierwsza
opowiada o ¿eglarzach, którzy
podczas sztormu, gdy ich statek
zacz¹³ ton¹æ, wzywali pomocy
Miko³aja. Biskup pojawi³ siê
na statku, wydoby³ go z topieli,
nakaza³ uciszyæ siê wiatrowi,
a potem znikn¹³. ¯eglarze
dop³ynêli szczêœliwie do portu
w Mirze, gdzie w koœciele
dziêkowali Miko³ajowi.
Legenda o zbo¿u opowiada
natomiast o czasach wielkiego
g³odu. Miko³aj ukaza³ siê we œnie
kapitanowi statku, który p³yn¹³
z Aleksandrii do Konstantynopola i sk³oni³ go do zawiniêcia
do portu w Andriake. Tam wy³adowano na l¹d sto korców
zbo¿a, które rozdzielono miêdzy
g³oduj¹cych mieszkañców
Miry. Gdy statek dop³yn¹³ do
Konstantynopola okaza³o
siê, ¿e niczego nie brakuje.
Opowieœæ ta by³a póŸniej
rozwijana w wielu wariantach.
Te i inne opowieœci przysporzy³y Miko³ajowi s³awy i za
¿ycia i po œmierci. Sta³ siê bardzo
popularnym œwiêtym. Wielu
historyków wi¹¿e ogromny
wzrost jego kultu ze schy³kowym
okresem w dziejach cesarstwa
bizantyjskiego, zagro¿onego od
zewn¹trz przez muzu³manów,
a od wewn¹trz – zaostrzaj¹cym
siê kryzysem, zwi¹zanym z intrygami na dworze cesarskim.
Postaæ Œwiêtego broni¹cego niewinnie oskar¿onych i skazanych
odpowiada³a spo³ecznemu zapotrzebowaniu na sprawiedliwoœæ
i poczucie bezpieczeñstwa.
W XI wieku relikwie biskupa
Miko³aja wywiezione zosta³y
z Miry, a w³aœciwie zosta³y wy-

kradzione. By³ to czas inwazji
islamu. Kiedy wyznawcy Mahometa zajêli Mirê, w³oscy kupcy, kieruj¹c siê szlachetnymi
pobudkami i chc¹c ochroniæ
doczesne szcz¹tki Œwiêtego
przed profanacj¹, wykradli je.
ZnaleŸli dla nich godne miejsce
– bazylikê w Bari, gdzie dla
relikwii Œw. Miko³aja wzniesiono
specjaln¹ kaplicê. Wtedy kult
tego œwiêtego zacz¹³ siê rozszerzaæ na zachód Europy i
nabieraæ lokalnego kolorytu.
Zapanowa³o nawet przekonanie, ¿e Miko³aj by³ biskupem
Bari i dlatego w tym mieœcie s¹
jego relikwie.
Nawiasem mówi¹c, w tym
samym koœciele, w ogromnym
grobowcu, pochowana jest
równie¿ polska królowa Bona.
Relikwie Œwiêtego Miko³aja
z³o¿one s¹ skromnie, w bocznej
kaplicy. Taki by³ bowiem za
¿ycia. Mo¿e dlatego i w Bari
ust¹pi³ miejsca królowej. Ale i
tak wszyscy odwiedzaj¹cy
koœció³ id¹ do kaplicy Œw.
Miko³aja, a do królowej ma³o
kto. Wa¿ne jest, ¿e kaplica Œw.
Miko³aja jest miejscem, w którym nabo¿eñstwa odprawiaj¹
zarówno katolicy, jak i prawos³awni. Ma³o kto wie, ¿e posadzka w kaplicy ufundowana
zosta³a przez rosyjskich carów.
Z relikwii zaœ wyp³ywa wonny
olejek. Pod spodem sarkofagu
umieszczono misê, do której
sp³ywa. Rozlewany do ma³ych
flakoników, jest nastêpnie
rozdawany pielgrzymom.
Œwiêty Miko³aj zosta³ obwo³any
patronem: pisarzy, mnichów,
duchownych, wiêŸniów, narzeczonych, dzieci, ¿eglarzy, podró¿nych, uczniów i kupców, a
tak¿e wielu towarzystw dobroczynnych. Strze¿e od burz na
wodzie i na l¹dzie oraz od
nag³ych niebezpieczeñstw, a
tak¿e od wilków i innych dzikich
zwierz¹t oraz w ogóle od wrogów.
Takiej mocy nie ma chyba
¿aden inny œwiêty, nic wiêc
dziwnego, ¿e jego s³awa stopniowo rozesz³a siê po ca³ym
œwiecie. W okresie najazdów
tatarskich uzna³a go za swego
patrona Ruœ, st¹d popularnoœæ
imienia Miko³aj w Rosji. Zwyczajem wielkich rodów rosyjskich
sta³o siê nadawanie go pierworodnym synom. Zdaniem teologa
i duchownego prawos³awnego,
Henryka Paprockiego, Miko³aj
jest w religii prawos³awnej najpopularniejszym œwiêtym obok
œw. Jerzego. Nie ma cerkwi, w
której nie by³oby jego ikony.
Zbudowano mu te¿ na œwiecie mnóstwo koœcio³ów. W
Polsce pierwszy koœció³ ku
czci Œw. Miko³aja wzniós³ w
Kaliszu Boles³aw Pobo¿ny w
1253 roku, a potem, jako patronowi podró¿nych i kupców
– wzniesiono ich ca³y szlak, od
Gdañska wzd³u¿ Wis³y, m.in.
w Grudzi¹dzu, Toruniu, Inowroc³awiu, w Krakowie. W
Grudzi¹dzu, z pastora³em i
kielichem w rêku, uœwietni³ herb
miasta. We Lwowie - koœció³
jego imienia nale¿y do najstarszych w mieœcie. By³ tak¿e
pierwszym patronem Wilna.
Czêœci¹ kultu œwiêtego Miko³aja sta³o siê rozdawanie
prezentów. Tradycja ta powsta³a na Wschodzie, gdzie
Miko³aj by³ dobrze znany. Nie
polega³a jednak na rozdawaniu prezentów, tylko na ich
podrzucaniu. Odbywa³o siê to
zawsze 6 grudnia w dniu
œmierci biskupa, czyli jego urodzin
dla nieba. Rodzice podrzucali
wtedy dzieciom prezenty przewa¿nie w nocy, kiedy spa³y.
Obecnie œw. Miko³aj przybywa
do nas z prezentami dwa razy:
6 grudnia i w Bo¿e Narodzenie.
Ale to ju¿ wy³¹cznie zachodnia

Ikona przedstawiaj¹ca œw. Miko³aja z cerkwi œw. Marii
Magdaleny na Pradze
tradycja, datuj¹ca siê od XVIIXVIII wieku. W Bo¿e Narodzenie,
œwiêto pokoju, przebaczenia i
pojednania, naturaln¹ rzecz¹
sta³o siê obdarowywanie siê
prezentami. Poszukiwano
postaci, która mog³aby je wrêczaæ. Œwiêty Miko³aj najlepiej
siê do tego nadawa³, bo mia³
praktykê w przynoszeniu
prezentów.
Wizerunek Œwiêtego Miko³aja
przypominaj¹cego wielkiego
krasnala, ubranego w czerwony
strój, który z workiem prezentów
jedzie saniami zaprzê¿onymi
w renifery z Laponii, powsta³
w XIX wieku w krajach anglosaskich, a w XX wieku sta³ siê
wizerunkiem typowo komercyjnym. Rozpropagowa³a go w
swoich reklamach firma CocaCola. Tylko ¿e œw. Miko³aj jest
tu zaprzeczeniem samego
siebie. Nie robi tego, co rzeczywiœcie robi³ biskup Miry, bo
to ju¿ nie jest dyskretna forma
dzia³alnoœci charytatywnej, ale

komercja, wielki biznes. Nie
ma nic wspólnego z dobroczynnoœci¹, a raczej z napêdzaniem zysków wielkim
domom handlowym.
Ze wszystkich krajów, do
których dotar³ kult Œw. Miko³aja
najbarwniej chyba obchodzono
dzieñ 6 grudnia w Holandii.
Wieczorem m³odzie¿ zape³nia³a
ulice i formowa³a wielki pochód.
Poprzebierane w czarne stroje,
usmolone sadz¹, wyczynia³y
swoje brewerie diab³y, brzêkaj¹c ³añcuchami i wêdruj¹c
od domu do domu. Pokornia³y
jednak, kiedy pojawia³ siê Miko³aj – w swoich biskupich
szatach, w infule i z pastora³em,
na bia³ym koniu – tak dokonywa³o siê misterium ujarzmienia
z³a przez dobro. Czynienie
dobra, bezinteresownie, nie
dla s³awy, jest przecie¿
przewodnim motywem tej
wspania³ej legendy o najlepszym ze œwiêtych.
Joanna Kiwilszo

Ponad Cz³owiekiem
dokoñczenie ze str. 1

Izabela Lewandowska
odkrywa przed nami
w³asn¹ prawdê o Wszechœwiecie. Poprzez swoje
ekspresyjne, mieni¹ce siê
feeri¹ barw obrazy stawia
nas wobec tajemnicy nieskoñczonoœci, ale równie¿

zachêca do stawiania pytañ
egzystencjalnych.
Wystawê malarstwa Izabeli
Lewandowskiej „Ponad Cz³owiekiem” w Galerii 81 Stopni
przy ul. K³opotowskiego 38 lok.
5 mo¿na ogl¹daæ do 7 stycznia
2020 roku.
Joanna Kiwilszo

