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Budowa II linii metra

Kondratowicza
czy Podgrodzie?
Reklamowe murale ulicy
Targowej zabytkiem?
„Foton”, „Jubiler”, „Molozol-Muchozol-Sanitozol”,
„Totolotek nasz¹ gr¹”. Dziœ,
mo¿e poza ostatnim sloganem,
has³a te przeciêtnemu odbiorcy

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

niewiele mówi¹. Mo¿emy je
wci¹¿ podziwiaæ w przestrzeni
Pragi-Pó³noc i Pragi-Po³udnie,
na elewacjach stoj¹cych
niemal po s¹siedzku kamienic
przy Targowej 22, Targowej 15
i Targowej 14.
dokoñczenie na str. 2

Radni Targówka z du¿ym wyprzedzeniem zastanawiaj¹
siê nad projektami nazw przystanków ostatniego odcinka II
linii metra, by nie powtórzy³a siê sytuacja z ju¿ wybudowanym
odcinkiem, gdzie trzeba wymieniaæ tablice z nazwami stacji,
bowiem zbyt póŸno zabrano siê za ich nadawanie.
Przedstawiciele Zespo³u Budowana jest w istocie pod
Nazewnictwa Miejskiego, Zarz¹du ulic¹ Kondratowicza, aczkolwiek
Transportu Miejskiego i radni ulica ta jest na tyle d³uga, ¿e
komisji nazewnictwa Rady War- znajd¹ siê pod ni¹ dwie stacje
szawy optuj¹ za nastêpuj¹cymi – Kondratowicza (C20) i Bródno
nazwami dla stacji ostatniego (C21), a to ju¿ bêdzie dla pododcinka II linii metra: Zacisze ró¿nych myl¹ce. Mieszkañcy
(C19), Kondratowicza (C20) i Targówka dyskutuj¹cy na forum
Bródno (C21). Sêk w tym, ¿e portalu targowek.info, a tak¿e
nazwa jednej ze stacji nie jest radni dzielnicy zaproponowali
wobec tego nazwê Ratusz
adekwatna do jej lokalizacji.
Targówek. I tu wedle niektórych
W¹tpliwa Kondratowicza
dyskutantów pojawia siê kolejny
¯adnych negatywnych emocji problem, bowiem istotnie ratusz
nie budzi nazwa Zacisze. Do dzielnicy znajduje siê na ulicy
przyjêcia dla wszystkich jest Kondratowicza, ale siedziba
te¿ nazwa stacji Bródno. Wiele urzêdu geograficznie przypisana
w¹tpliwoœci budzi natomiast jest do osiedla Bródno, wiêc
nazwa stacji Kondratowicza.
dokoñczenie na str. 2

- wybielanie zêbów
- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

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

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869

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

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Judasz - ten, który Go wyda³
Cztery Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie zgodnie utrzymuj¹,
¿e by³ zdrajc¹ i opisuj¹ jego haniebny koniec. Natomiast
wed³ug tzw. Ewangelii Judasza, by³ zaufanym Jezusa i
wykonawc¹ boskiego planu. Przedstawiaj¹c dziœ jego
tajemnicz¹ postaæ, wracamy do podjêtego przed kilku laty
tematu odpowiedzialnoœci za œmieræ Jezusa. O Judaszu,
którego dzia³anie doprowadzi³o do pojmania i procesu
Jezusa, rozmawiamy z ksiêdzem dr Paw³em Mazurkiewiczem
z koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego w Legionowie.
- Co wiemy o cz³owieku, którego siê dopuœci³. Pomimo
którego imiê sta³o siê syno- doœæ czêstych wzmianek,
nimem zdrajcy?
pozostaje on postaci¹ ma³o
- Tak naprawdê o Judaszu, znan¹, wrêcz tajemnicz¹. Warto
jednym z dwunastu aposto³ów, zauwa¿yæ, ¿e Judasz - zdrajca,
wiemy niewiele, chocia¿ jego to nie jedyny Judasz w gronie
imiê wzmiankowane jest w uczniów Jezusa. Dwóch ewanNowym Testamencie 22 razy, gelistów, uwa¿anych za naja 36 razy mowa jest o czynie, starszych autorów œwiêtych
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ksi¹g, czyli Marek i Mateusz
mówi¹ tylko o jednym Judaszu
i dodaj¹ mu przydomek Iskariota. Natomiast dwaj póŸniejsi,
£ukasz i Jan, wspominaj¹
tak¿e o drugim Judaszu, bracie
Jakuba. Ów brat Jakuba u
Marka i Mateusza wystêpuje
pod imieniem Tadeusz. Nie
bardzo wiadomo, czym kierowali siê ewangeliœci, wprowadzaj¹c do œcis³ego krêgu
uczniów Jezusa drugiego Judasza, wiadomo wszak¿e, ¿e
by³o to bardzo popularne
wœród Izraelitów w I wieku
imiê. ¯eby nie by³o w¹tpliwoœci,
o którego Judasza chodzi,

nadano mu przydomek Iskariota,
z którym to przydomkiem te¿
s¹ k³opoty.
Niektórzy badacze uwa¿aj¹,
¿e ten grecki przydomek pochodzi z jêzyka hebrajskiego i
oznacza „mê¿a z Kariotu”, miasta po³o¿onego w po³udniowej
Judei. Hebrajski przedrostek
„is” nale¿y tu t³umaczyæ jako
„mê¿czyzna”. Jeœli przyj¹æ tê
wersjê, ¿e Judasz pochodzi³ z
Kariotu, to by³by jedynym w
gronie aposto³ów, który nie pochodzi³ z Galilei i mog³oby to
rzuciæ jakieœ œwiat³o na jego
funkcjonowanie w gronie 12
aposto³ów. Bo skoro wszyscy
pochodzili z Galilei, a on z zupe³nie innego regionu, to mo¿e
nie by³ w pe³ni zintegrowany z
pozosta³ymi i móg³ w jakiejœ
mierze czuæ siê wyobcowany.
Jest jeszcze inna hipoteza,
która zwraca uwagê na ró¿nicê
miêdzy wyrazami „Iskariota” a
„Is-kariot”. S³owo „kariot” nie
oznacza³oby nazwy miejscowoœci, ale pochodzi³oby od
hebrajskiego s³owa „qiryah”
– „miasto”. Z tym ¿e ¯ydzi,
mówi¹c „miasto” nie mieli na
myœli jednego z wielu miast
w Galilei, Judei czy Samarii.
Myœleli o konkretnym mieœcie
– o Jerozolimie. Odpowiednikiem
dzisiejszego okreœlenia „stolica”, „metropolia”. To znowu

pozwala zupe³nie inaczej
spojrzeæ na postaæ Judasza,
bo ci, którzy pochodzili z Galilei,
byli prostymi ludŸmi, rybakami,
natomiast Judasz, jako chodz¹cy z Jerozolimy, móg³ byæ
uwa¿any przez pozosta³ych jedenastu za „miastowego” czy te¿
„mieszczucha”. Ten wychowany
w Jerozolimie „intelektualista”
prawdopodobnie zna³ Torê i
pisma proroków i nie kierowa³
siê s³uchaj¹c Jezusa jedynie
emocjami, ale ocenia³ dzia³alnoœæ Jezusa przez pryzmat

swojej wiedzy, by³ w jakiœ
sposób krytyczny.
Tak czy inaczej, przyjmuj¹c
jedn¹ lub drug¹ teoriê, mo¿emy stwierdziæ, ¿e Judasz nie
najlepiej czu³ siê w gronie aposto³ów, i podobnie jak Tomasz
Aposto³ by³ sceptykiem, który
nie do koñca potrafi³ wyt³umaczyæ sobie, czego w³aœciwie
jest œwiadkiem.
- Czy przydomek „Iskariota”
mo¿e te¿ byæ wskazówk¹
wi¹¿¹c¹ Judasza z udokudokoñczenie na str. 4

„Poca³unek Judasza” - fresk Giotta (1266-1337) z cyklu
„¯ycie Jezusa” 1304-1305, Kaplica Scrovegni w Padwie
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Kondratowicza czy Podgrodzie?
dokoñczenie ze str. 1

nazwa Ratusz Targówek jest
znów myl¹ca, bowiem Targówek
i Bródno to nie to samo. Naszym
zdaniem, dyskusja ta jest
akademicka i nieco na wyrost,
bowiem ratusz jest przecie¿
urzêdem dzielnicy Targówek,
zaœ Bródno nie jest dzielnic¹
tylko osiedlem i stanowi czêœæ
sk³adow¹ dzielnicy Targówek.
Inny argument przeciwko tej
nazwie to fakt, i¿ jedna ze
stacji nosi nazwê Targówek
Mieszkaniowy, po której to
stacji pojawia siê stacja Trocka,
nastêpnie Zacisze i znów jak
diabe³ z pude³ka wyskakuje
kolejna nazwa z Targówkiem
w tle – Ratusz Targówek. ¯eby
pogodziæ wszystkich, jeden z
anonimowych dyskutantów
zaproponowa³ nazwê Podgrodzie
z ciekawym uzasadnieniem,
które warto w ca³oœci przytoczyæ:
Wystarczy zerkn¹æ na obecne
stacje (na I linii metra): Marymont,
S³odowiec, Stok³osy, Imielin,
Natolin, S³u¿ew, Wierzbno,
Wawrzyszew, M³ociny, Kabaty.
Niektóre z tych nazw funkcjonowa³y, niektóre w zasadzie
by³y zapomniane i od¿y³y dziêki
trasie metra. To nazwy jeszcze
z czasów niskiej, podmiejskiej
zabudowy. Potem przysz³y
wielkie osiedla, nowy podzia³
administracyjny, tradycja siê
gdzieœ zatar³a, zosta³y bardziej
ogólne: Bielany, ¯oliborz itd.
A przecie¿ my mamy nie tak
znów zapomniane Podgrodzie i
Bródno. Obie stacje, bez ¿adnego
kombinowania, le¿¹ w tych

Pawe³ Lisiecki

Robert
Kazanecki

nazwijmy to „podokrêgach”
administracyjnych. Bródno jest
jêzykowo silne, nazwa jest
oczywista. Podgrodzie jest
nazw¹ nieco zwyczajow¹,
potoczn¹, historyczn¹, ale
wci¹¿ w miarê ¿yw¹. Skoro
S³odowiec czy Wierzbno,
czêsto nazwy o wiele bardziej
archeologiczne, to czemu po
prostu nie Podgrodzie. Nie
by³oby k³opotu z Ratuszem, z
Kondratowicza, nazwa oddawa³aby faktyczny zasiêg tej stacji,
godzi³a stare i nowe bloki. Nazwa
nawi¹zywa³aby do nazewnictwa
na innych stacjach metra, by³aby
podtrzymywaniem lokalnej
tradycji nazewniczej.
Ostateczna decyzja w sprawie
nazewnictwa stacji metra le¿y
w gestii rady Warszawy.
Zielono mi …
W urz¹dzaniu otoczenia
tego odcinka II linii metra postawiono na zieleñ. I bynajmniej
nie chodzi o kolory, bowiem te
zosta³y dostosowane do surowego, kamiennego otoczenia
Targówka. Ju¿ choæby wejœcie na
stacjê Targówek Mieszkaniowy
doskonale konweniuje z otoczeniem – prosty, betonowy
element z charakterystycznymi
przeszkleniami, bez krzycz¹cych
kolorów i niegustownych tzw.
motylków, charakterystycznych
dla poprzedniego odcinka II linii
metra, które tak nie podoba³y siê
wielu architektom. Postawiono
na zieleñ w postaci roœlin. Bêdzie
ich na tym odcinku mnóstwo 26 tysiêcy krzewów i 450 nowych

Ma³gorzata
Grzegorzewska

Ernest
Kobyliñski

nasadzeñ drzew, wœród których
znajd¹ siê œliwy, lipy, wiœnie,
graby, kasztanowce, klony i
buki. Wszêdzie zamontowane
bêd¹ systemy nawadniaj¹conapowietrzaj¹ce. Nowe stacje
i wentylatornie zostan¹ obsadzone roœlinnoœci¹ o ³¹cznej
powierzchni blisko 70 000 m2.
Intensywne prace przy nasadzeniach ju¿ trwaj¹. Na wstêpie
teren jest oczyszczany z zanieczyszczeñ i pozosta³oœci po budowie, w do³y pod sadzonki
wsypywana jest urodzajna
gleba. Drzewa s¹ palikowane,
zabezpieczane jut¹ lub owijane
specjaln¹ taœm¹. Dla utrzymania wilgotnoœci gleba wokó³
sadzonek jest przykrywana
grub¹ warstw¹ kory.
Nie parkuj i nie jedŸ
Najlepszy moment na wybudowanie planowanego parkingu
„Parkuj i jedŸ” przy Trockiej
dawno min¹³. II linia metra na
Targówku ruszy najprawdopodobniej jesieni¹ i wówczas
Targówek Mieszkaniowy czeka
komunikacyjny armagedon,
kiedy to na ulicach osiedla
pojawi¹ siê samochody z Bia³o³êki, z Marek i Z¹bek. Gdzie
zaparkuj¹ ich kierowcy, którzy
bêd¹ chcieli przesi¹œæ siê do
metra? Pan Bóg jeden wie.
Przespano mo¿liwoœæ wybu-

dowania wielopoziomowego
parkingu na kilkaset pojazdów
w okolicach Trockiej i Korzona
w 2016, kiedy istniej¹ca tu
pêtla obs³ugiwa³a praktycznie
jedn¹ liniê autobusow¹. Zamiast szybkich dzia³añ by³o
urzêdnicze zastanawianie siê
nad didaskaliami. Dziœ jest za
póŸno na dzia³ania, bowiem
jesieni¹ tego roku pêtla bêdzie
obs³ugiwa³a dziewiêæ linii autobusowych i bêdzie to trwa³o
do zakoñczenia budowy tego
odcinka II linii metra. W tym
czasie nie da siê wybudowaæ
parkingu. Prace mog¹ siê rozpocz¹æ dopiero w 2023 roku.
Co do tego czasu pozwoli na
unikniêcie komunikacyjnego
chaosu? Na s¹siedniej dzia³ce
nale¿¹cej do RSM Praga ma
powstaæ modu³owy, demontowalny parking z 390 miejscami
postojowymi. 100 miejsc zostanie
przeznaczonych dla w³aœcicieli
pojazdów z okolicznych bloków,
290 miejsc na parking w systemie „Parkuj i jedŸ”. Problem
polega na tym, ¿e realnym terminem oddania parkingu jest
pierwszy kwarta³ 2020, a do
tego czasu, czyli przez kilkanaœcie
miesiêcy, Targówek bêdzie siê
zmaga³ z zalewem samochodów
z Bia³o³êki, Marek i Z¹bek.
Pogratulowaæ.
(egu)

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

Hanna
Jarzêbska

Teresa
Mioduszewska

Reklamowe murale ulicy
Targowej zabytkiem?
dokoñczenie ze str. 1

Pierwsza i ostatnia nale¿¹
wci¹¿ do miasta, „15” zarz¹dza
wspólnota mieszkaniowa. O
zachowanie murali reklamowych, które pojawi³y siê na
œcianach trzech kamienic w
latach 60. i 70. ub. stulecia i w
lepszym lub gorszym stanie
przetrwa³y do dziœ, zaapelowa³o
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
stowarzyszenie „Porozumienie
dla Pragi”. Cz³onkowie stowarzyszenia wskazuj¹ potrzebê
ocalenie murali, jako reliktu
dawnej sztuki reklamy. Do
pomys³u pozytywnie ustosunkowa³ siê konserwator
wojewódzki, prof. Jakub Lewicki, deklaruj¹c wolê ich
wpisania do rejestru zabytków.
Z kolei sto³eczny konserwator
zabytków, Micha³ Krasucki,
zadeklarowa³ chêæ wsparcia w
ratowaniu murali na budynkach

znajduj¹cych siê w gestii miasta, o ile nie bêd¹ kolidowa³y
z planami inwestycyjnymi (tak
jest w przypadku Targowej 14
przeznaczonej na TBS). W tym
ostatnim przypadku spo³ecznicy proponuj¹ odtworzenie
muralu na fasadzie odnowionej
kamienicy.
M.

www.ABCK.pl
- ZARZ¥DZANIE
- ADMINISTROWANIE
- WSPÓLNOTY
- REFERENCJE
- SERWIS TECHNICZNY
- KSIEGOWOŒÆ
ON-LINE - 24h
tel.

Sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
radosnych i pe³nych rodzinnych spotkañ
Œwi¹t Wielkanocnych, wype³nionych nadziej¹
budz¹cej siê do ¿ycia wiosny
i wiar¹ w sens ¿ycia.
Niech radoœæ, któr¹ przynosi
Zmartwychwsta³y Chrystus,
umacnia Wiarê i Nadziejê
oraz
otwiera nasze serca na bliŸnich.
Prawo i Sprawiedliwoœæ Praga Pólnoc

Praga Pó³noc
Wojciech
Nastula

Gra¿yna
Szymañczuk

Karol
Szyszko

530 530 330

Sebastian
Wijas

nowa gazeta praska 3

Szkicowniki
Szkic dla artysty jest form¹ najbardziej osobist¹ i intymn¹.
To zapis pierwszego wra¿enia, ulotnej myœli. Dla nas, widzów,
to jakby kulisy pracy artysty. Od 6 kwietnia mamy mo¿liwoœæ
zajrzenia za te kulisy, w praskiej Galerii 81 Stopni.
Tematem otwartej 6 kwietnia daæ siê z kilku kresek, zawieraæ
w Galerii 81 Stopni wystawy jest fragmenty tekstu czy byæ realiszkic, jako szybki zapis rzeczy- stycznymi studiami obiektu.
wistoœci, przemyœleñ czy odczuæ Mog¹ byæ narysowane o³ówautora. Zwykle szkice powstaj¹ kiem lub namalowane farbami,
pod wp³ywem chwili, wra¿enia, czarno-bia³e lub kolorowe.
na kartce wyrwanej z notesu czy
- To, co ³¹czy wszystkie przedkalendarza, i w takiej w³aœnie, stawione prace to ich charakter,
nieoszlifowanej, surowej formie niejako pozbawiony nadmiernej
– jako szkicowniki, ksi¹¿ki, kartki, analizy, projektowania czy zaintekturki czy serwetki, czyli wszyst- teresowania estetycznym efekkie te materia³y, które autor tem, skupiony na analizie wybraakurat mia³ pod rêk¹ – zosta³y nego problemu w sposób szybki
zaprezentowane na wystawie.
i intuicyjny – mówi¹ organizatorzy
W tym w³aœnie tkwi si³a tej i zarazem uczestnicy wystawy,
ekspozycji, bo szkic, choæ robiony Klaudia Ka i Kuba Janyst.
naprêdce, wrêcz niestaranny,
W projekcie bierze udzia³ 12.
jest prawdziwy i pokazuje cha- artystów: Krzysztof Bartnik,
rakter artysty. Zreszt¹ nie musi Iwona Boliñska-Walendzik, Liliabyæ niestaranny. Na wystawie na Chwistek, Chris Hernandez,
s¹ szkice Chrisa Hernandeza Kuba Janyst, Karolina Jaroczy Magdy Schreiber, dopraco- s³awska, Wioletta Jaskólska,
wane w ka¿dym detalu. Tak Klaudia Ka, Aleksandra Koper,
wiêc drugim plusem wystawy Magda Schreiber, Dede van der
jest jej ró¿norodnoœæ.
Roove oraz Pawe³ Zakrzewski.
Widzimy mnogoœæ stylów i
Za³o¿eniem organizatorów
rozwi¹zañ. Prace mog¹ sk³a- by³o przedstawienie równie¿ sa-

Liliana Chwistek ze swoimi pracami

mego procesu szkicowania, który
przez ró¿nych autorów stosowany
jest do ró¿nych celów – mo¿e
byæ to praca przygotowawcza do
projektu czy obrazu, i tak jest najczêœciej, mo¿e te¿ byæ to, jak u
Liliany Chwistek, rodzaj pamiêtnika czy dziennika, mo¿e to byæ
wreszcie sposób na odreagowanie
codziennych spraw.
Karolina Jaros³awska przedstawi³a wakacyjne akwarelki malowane
podczas odpoczynku nad wod¹ a
Klaudia Ka – zapiski z podró¿y do
Bangkoku, w których nawet nastrój czy emocje maj¹ swój kolor.
Dba³oœci¹ o szczegó³y zadziwiaj¹
wspomniane wy¿ej szkice Chrisa
Hernandeza z cyklu „Kamienie i
ska³y” – artysta tak w³aœnie pracuje – jego szkice s¹ ju¿ w³aœciwie
gotowymi rysunkami.
Szkice maj¹ zazwyczaj tymczasowy charakter, czêsto bezpowrotnie
przepadaj¹, zostaj¹ od³o¿one na
dno szuflady lub po prostu wyrzucone. W Galerii 81 Stopni dosta³y
swoj¹ szansê aby zaistnieæ,
choæby w formie spakowanego
i zwi¹zanego sznurkiem stosu,
jak przedstawi³ swoje zebrane z
wielu lat prace Krzysztof Bartnik.
- To œwiadkowie mojego
¿ycia – mówi artysta. – Lepiej
spakowaæ, ni¿ spaliæ.
A najlepiej, jak siê okaza³o, zaprezentowaæ szerszej publicznoœci. „Szkicowniki” to niezwykle
udana próba przedstawienia œwiata takiego, jakim jest, lub jakim
siê wydaje, bez zbêdnych ozdobników czy próby jego zmiany. I
dlatego jest taka interesuj¹ca.
Wystawê „Szkicowniki” w
Galerii 81 Stopni przy ul.
K³opotowskiego 38, lok. 5
mo¿na ogl¹daæ do 18 maja 2019
roku (finisa¿ przewidziany
jest na Noc Muzeów).
Joanna Kiwilszo

Bud¿et obywatelski
W czwartek, 11 kwietnia, warszawscy radni zdecydowali
o przebiegu kolejnej edycji bud¿etu obywatelskiego. Od tego
roku mieszkañcy bêd¹ mogli zg³aszaæ projekty dzielnicowe
i ogólnomiejskie - dotycz¹ce ca³ego miasta. Zg³aszanie
pomys³ów rozpocznie siê 20 maja, a g³osowanie odbêdzie
siê we wrzeœniu.
- Cieszymy siê, ¿e ju¿ wkrótce ¿e skorzystaj¹ z nowoœci w tej
rozpocznie siê kolejna edycja edycji, czyli mo¿liwoœci zg³oszebud¿etu partycypacyjnego, od nia projektów ogólnomiejskich.
tej edycji nazwanego obywatelCo jeszcze siê zmienia w
skim. Wiemy, ¿e mieszkañcy kolejnej edycji bud¿etu obyod d³u¿szego czasu czekaj¹ watelskiego?
na rozpoczêcie zg³aszania
1. Zwiêkszy siê pula œrodków
projektów – mówi Aldona przeznaczona na projekty
Machnowska-Góra, dyrektor mieszkañców.
koordynator ds. kultury i ko2. Zmienia siê harmonogram.
munikacji spo³ecznej i dodaje Zg³aszanie pomys³ów w tej edycji
- Liczymy na zaanga¿owanie potrwa od 20 maja do 10 czerwca,
warszawiaków i mamy nadziejê, a g³osowanie od 6 do 23 wrzeœnia.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Wielkiej Nocy
pogody ducha, nadziei
i wiosennego nastroju
oraz wielu radosnych chwil
w gronie najbli¿szych
¿yczy
Ma³gorzata Markowska
Stowarzyszenie MEM

3. Wprowadzone zostan¹ spójne
zasady oceny zg³oszonych projektów
m.in. jedno kryterium ogólnodostêpnoœci dla ca³ego miasta.
4. Nowy sposób g³osowania na
projekty – mieszkaniec bêdzie
móg³ g³osowaæ na maksymalnie 15 projektów na poziomie
dzielnicowym i 10 projektów na
poziomie ogólnomiejskim.
5. Liczba wymaganych podpisów na liœcie osób popieraj¹cych
zg³oszenie projektu: w przypadku projektów dzielnicowych - 20
podpisów mieszkañców danej
dzielnicy, w przypadku projektów
ogólnomiejskich - 40 podpisów
mieszkañców Warszawy.
6. Zasady wy³aniania projektów do realizacji. Na poziomie
ogólnomiejskim projekt bêdzie
musia³ uzyskaæ co najmniej 100
wa¿nych g³osów, zaœ na poziomie dzielnicowym co najmniej 50.
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Judasz - ten, który Go wyda³
dokoñczenie ze str. 1

mentowanymi wydarzeniami
historycznymi?
- Rzeczywiœcie, istnieje jeszcze
jedno wyt³umaczenie przydomka „Iskariota”. Mianowicie,
niektórzy uczeni owo s³owo
kojarz¹ z ¿ydowskim stronnictwem sykariuszy, którzy w I
wieku n.e. byli zaciek³ymi wrogami Rzymian, okupuj¹cych
ich kraj, a równoczeœnie mieli
krytyczny stosunek do regu³
panuj¹cej wówczas religii, czyli
judaizmu. Nazwa „sykariusze”
wywodzi siê od ³aciñskiego
rzeczownika „sica”, oznaczaj¹cego krótki sztylet. By³a to
sekta skrytobójców, pos³uguj¹cych siê sztyletami w³aœnie,
aby wymierzaæ sprawiedliwoœæ
Rzymianom i ¿ydowskim kolaborantom. Najprawdopodobniej
do sykariuszy nale¿a³ te¿ Barabasz, buntownik s¹dzony
razem z Chrystusem i uwolniony
przez Pi³ata na ¿yczenie ludu
¿ydowskiego.
Mo¿liwe wiêc, ¿e Judasz nie
pochodzi³ ani z miejscowoœci
Kariot, ani z Jerozolimy, ale by³
skrytobójc¹ z sekty sykariuszy,
zamachowców terroryzuj¹cych

ówczesn¹ Jerozolimê, morduj¹cych Rzymian i ¯ydów
podejrzanych o wspó³pracê z
okupantem. Sykariusze dzia³ali
najczêœciej w t³umie, eliminuj¹c
kap³anów i dostojników a tak¿e
pielgrzymów, którzy z okazji
œwi¹t przybywali do œwiêtego
miasta.
- Na czym polega³o przestêpstwo, którego Judasz siê
dopuœci³ i jak do niego dosz³o?
- Polega³o ono na tym, ¿e
Judasz wyda³ Jezusa ¿ydowskim
w³adzom religijnym i mia³o
charakter, mo¿na powiedzieæ,
techniczny. Judasz zobowi¹za³
siê wskazaæ Jezusa stra¿nikom
œwi¹tynnym, aby ci uniknêli
pomy³ki w trakcie aresztowania.
Sta³o siê to w nocy z wielkiego czwartku na wielki pi¹tek,
zaraz po tym, jak z Jezusem i
pozosta³ymi aposto³ami spo¿ywa³ wieczerzê paschaln¹ w
wieczerniku, przy czym nie
potrafimy precyzyjnie okreœliæ,
w którym momencie Judasz
wyszed³ z wieczernika: zanim
Jezus ustanowi³ Eucharystiê
czy po jej ustanowieniu.
Przebieg wydarzeñ jest
ogólnie znany. Jezus po ostatniej

wieczerzy opuszcza Jerozolimê,
przekracza mury œwiêtego
miasta i udaje siê za potok
Cedron, na Górê Oliwn¹. To
by³o miejsce, które dobrze zna³
i z którego czêsto korzysta³.
Wzgórze poroœniête drzewami
oliwnymi, oddalone o 20-25
minut marszu od miasta, stanowi³o dogodne miejsce noclegu
dla wielu pielgrzymów, przybywaj¹cych na œwiêta do Jerozolimy z ró¿nych stron Palestyny
i innych krajów diaspory.
W Ogrodzie Oliwnym Jezus
spêdza noc na modlitwie. Wtedy
pojawia siê Judasz. Doprowadza
stra¿ œwi¹tynn¹ do Jezusa,
wskazuje go poca³unkiem.
Jezus zostaje pojmany.
- Dlaczego zatrzymanie
Jezusa odby³o siê w nocy
w³aœnie z czwartku na pi¹tek?
- W³adze religijne obawia³y
siê, ¿e pojmanie Jezusa, który
by³ dosyæ popularn¹ postaci¹
– by³ przecie¿ uwa¿any za proroka z Galilei - w trakcie dnia
mo¿e siê skoñczyæ rozruchami.
A dlaczego w czwartek, zaraz
po ostatniej wieczerzy? Tu
dotykamy ju¿ motywów czynu.
Ewangeliœci sugeruj¹, ¿e Ju-

dasz by³ nieuczciwy, bo maj¹c
pieczê nad wspólnymi pieniêdzmi aposto³ów („trzosem”),
podkrada³ je. Byæ mo¿e mia³
œwiadomoœæ, ¿e pêtla wokó³
niego siê zaciska i ¿e w ka¿dej
chwili mo¿e zostaæ zdemaskowany. Jezus bowiem podczas
ostatniej wieczerzy ujawni³
to¿samoœæ zdrajcy mówi¹c, ¿e
wyda go ten, który teraz „z nim
razem rêkê macza w misie”.
Judasz móg³ wiêc przypuszczaæ, ¿e jego nieuczciwoœæ
wkrótce wyjdzie na jaw i postanowi³ siê pospieszyæ.
- Wygl¹da na to, ¿e Judasz by³
cz³owiekiem chciwym. Nie
doœæ, ¿e podkrada³ wspólne
pieni¹dze, to jeszcze wyda³
Jezusa za s³ynne 30 srebrników. Czy to by³o du¿o?
- Nie by³a to suma pora¿aj¹ca – mo¿na by³o za ni¹ kupiæ
œredniej jakoœci niewolnika.
By³a to kwota trzykrotnie
mniejsza od tej, jak¹ wyda³a
kobieta w Betanii na wonne
olejki, którymi namaœci³a Panu
Jezusowi stopy. Czyli bardzo
siê Judasz nie wzbogaci³. Ale
byæ mo¿e co innego by³o
motywem jego zdrady.

Zdrowych, radosnych
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem
¿ycz¹
Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Nowy Testament raz mówi o
chciwoœci, drugi raz o braku
wiary, a jeszcze w innym tekœcie - ¿e Judasza móg³ opêtaæ
szatan. Nie znamy motywów.
Ale mo¿e Judasz po prostu
zw¹tpi³ w Jezusa, w tym sensie, ¿e wi¹za³ z nim okreœlone
plany. Byæ mo¿e plany te dotyczy³y wyzwolenia Palestyny
spod okupacji rzymskiej. Mo¿e
widzia³ w Jezusie Mesjasza,
który odbuduje tron Dawida i
nagle zobaczy³, ¿e Jezus nie
jest tym, za kogo go uwa¿a³,
¿e nie chce byæ zwyciêzc¹.
Mo¿e wiêc zdrada Judasza
by³a wyrazem rozczarowania.
Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e
Judasz znika z horyzontu
zaraz po tym, jak wskaza³
Jezusa ¿o³nierzom ze stra¿y
œwi¹tynnej i nie pojawia siê
jako œwiadek na procesie
przed Sanhedrynem, czyli
najwy¿szym cia³em ¿ydowskim, które skaza³o Jezusa
na œmieræ z powodów politycznych. ¯eby cz³owieka skazaæ,
trzeba by³o wiarygodnego
œwiadectwa, a œwiadkowie
pl¹tali siê w zeznaniach. Nie
bra³ te¿ udzia³u w procesie
przed Pi³atem. To znikniêcie
tym bardziej nie wyjaœnia motywów jego postêpowania.
- Co siê z nim dalej sta³o?
- Nie bardzo wiadomo. Relacje s¹ sprzeczne. Z Ewangelii
Mateusza dowiadujemy siê o
tragicznym koñcu Judasza.
Oto drêczony wyrzutami sumienia odniós³ owe 30 srebrników starszyŸnie ¿ydowskiej
i powiedzia³: „Zgrzeszy³em,
wydaj¹c cz³owieka niewinnego”
Na co oni odrzekli: „Co nas to
obchodzi? To twoja sprawa”.
Wrzuci³ wiêc pieni¹dze do
œwi¹tyni, odszed³ i powiesi³ siê.
Arcykap³ani orzekli, ¿e nie wolno k³aœæ do œwi¹tyni pieniêdzy
za krew. Po odbyciu narady
kupili za nie pole garncarza
na grzebanie cudzoziemców.
Dlatego pole to, a¿ po dziœ
dzieñ nosi nazwê „Pole krwi”.
Ewangelista £ukasz trochê
inaczej przedstawia te wydarzenia. Mówi mianowicie, ¿e to
Judasz za pieni¹dze niegodnie
zdobyte naby³ ziemiê „i spad³szy g³ow¹ w dó³, pêk³ na pó³
i wyp³ynê³y z niego wszystkie
wnêtrznoœci”.
Chocia¿ te dwa opisy ró¿ni¹
siê, to jednak zgodne s¹ co do
tego, ze koniec Judasza by³ marny. Mo¿e zreszt¹ ewangeliœci
opisuj¹ to samo wydarzenie,
inaczej tylko k³ad¹c akcenty.
Opisy niekoniecznie musz¹
byæ sprzeczne. W tamtych czasach wymierzano sobie sprawiedliwoœæ przez powieszenie,
skacz¹c z drzewa z pêtl¹ zawi¹zan¹ na szyi. Dosyæ czêsto
zdarza³o siê, ¿e wskutek nag³ego szarpniêcia, cia³o samobójcy siê rozrywa³o. Tak wiêc
makabryczne szczegó³y o
œmierci zdrajcy, podane przez
ewangelistê £ukasza, s¹ ca³kiem prawdopodobne. £ukasz
swoim opisem chcia³ zwróciæ
uwagê, ¿e by³a to œmieræ odra¿aj¹ca, a tak¿e pokazaæ, ¿e
sam czyn, którego dopuœci³ siê
Judasz, by³ odra¿aj¹cy.
- Mimo ró¿nic w opisach,
cztery ewangelie oraz
Dzieje Apostolskie zgodnie
utrzymuj¹, ¿e Judasz by³
zdrajc¹, a na koniec otrzyma³ to, na co zas³u¿y³, czyli
okrutn¹ œmieræ. W ostatnich
latach pojawi³y siê jednak
próby innej interpretacji
postaci Judasza, wrêcz jego
rehabilitacji. Co jest podstaw¹ tych opinii?
- Chodzi o tzw. Ewangeliê
Judasza, czyli rêkopis odnaleziony w 1978 roku i opubliko-

wany w Waszyngtonie w 2006
roku. Licz¹cy 33 strony manuskrypt, spisany w jêzyku
koptyjskim (jêzyku egipskich
chrzeœcijan), jest bardzo zniszczony, wiêc d³ugo trwa³o jego
odczytanie. Od razu po opublikowaniu, powsta³y miêdzy 130
a 170 rokiem apokryf sta³ siê
przedmiotem gor¹cych dyskusji.
- Wyjaœnijmy w tym momencie, co to jest apokryf?
- Apokryf jest to staro¿ytny
tekst niejasnego pochodzenia,
bardzo podobny do tego, jaki
znajduje siê w Piœmie Œwiêtym,
który ma podobn¹ do niego
formê, mo¿e mieæ podobn¹
treœæ i powsta³ w podobnym
czasie, co Pismo Œwiête, ale
nie nale¿y do ksi¹g kanonicznych, czyli takich, które Koœció³
uzna³ za natchnione przez
Ducha Œwiêtego. Apokryfy
powstawa³y w ró¿nych
œrodowiskach: ¿ydowskich,
greckich, chrzeœcijañskich, i w
ró¿nych miejscach, np. w Egipcie, Syrii czy Etiopii. Przyczyn¹
powstawania apokryfów by³a
chêæ uzupe³nienia tego, co
znajduje siê w Piœmie Œwiêtym
oraz uzasadnienia niektórych
pogl¹dów religijnych. St¹d
pisma te zawieraj¹ wiele naiwnych i fantastycznych treœci, s¹
pe³ne elementów baœniowych
i obfituj¹ we wszelkiego rodzaju
cudownoœci.
- Dlaczego Ewangelia
Judasza jest tekstem kontrowersyjnym?
- Dlatego, ¿e ukazuje Judasza i jego relacjê z Jezusem w
zupe³nie innym œwietle, ni¿
znamy je z Nowego Testamentu. Wed³ug autorów apokryfu
Judasz zosta³ poproszony
przez Jezusa o to, aby go
wyda³. Inaczej mówi¹c, Judasz
nie tylko nie odwróci³ siê od
swego mistrza, ale by³ jego
wspó³pracownikiem, dzia³a³ na
jego polecenie, przyczyniaj¹c
siê do zbawienia ludzkoœci.
By³by wiêc postaci¹ pozytywn¹, wykonawc¹ Boskiego
planu.
Wszystko to jest ma³o prawdopodobne, bo rzeczywiœcie,
jest Bo¿y plan, ale jest te¿ osoba cz³owieka, który jest wolny.
Judasz by³ wolny. Dlaczego
dokona³ takiego wyboru, a nie
innego? Nie wiemy. To, co zrobi³ doprowadzi³o do uwiêzienia
Jezusa, wydania go w³adzom
rzymskim i skazania.
Wina Judasza polega³a na
tym, ¿e go wskaza³, ale te¿
trzeba mu oddaæ sprawiedliwoœæ, ¿e nie on by³ g³ównym
zainteresowanym, ¿eby Jezusa
uœmierciæ. Wiêksza jest w tym
wypadku odpowiedzialnoœæ
Pi³ata, który mia³ w³adzê, aby
wydaæ wyrok œmierci i odpowiedzialnoœæ Kajfasza, który
mia³ po temu powód. A zatem,
mamy do czynienia z nak³adaniem siê dwóch planów:
Bo¿ego i ludzkiego.
Imiê Judasza sta³o siê
synonimem zdrajcy do tego
stopnia, ¿e w niektórych
krêgach kulturowych, np. w
Niemczech, nie mo¿e byæ
nadawane dzieciom. Nie zmieni³a tego i Ewangelia Judasza.
Mimo ró¿nych badañ i prób
zg³êbienia jego natury, Judasz
pozostaje postaci¹ niezwykle
tajemnicz¹, której losy mog¹
byæ przestrog¹ dla innych.
St¹d ¿yczenia dla czytelników
Nowej Gazety Praskiej:
- ¿eby wybory, których dokonuj¹, by³y dobrymi wyborami,
¿eby nie musieli siê wstydziæ i
¿a³owaæ swoich decyzji oraz
¿eby zawsze byli blisko Pana
Jezusa, bo odejœcie od niego,
Ÿle siê koñczy.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
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Pe³nych radoœci, pokoju Œwi¹t Wielkiej Nocy
oraz ¿eby wiara, nadzieja i mi³oœæ
by³y zawsze obecne w naszym ¿yciu.
Bia³o³êcki PiS

Bia³o³êka w soczewce
Od niedzieli 14 kwietnia w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
mo¿na ogl¹daæ prace zg³oszone
w konkursie na zagospodarowanie zielonych terenów nad
Kana³em ¯erañskim. O projekcie pracowni topoScape,
nagrodzonym pierwszym miejscem, pisaliœmy w poprzednim
wydaniu NGP. Laureatem II
nagrody jest pracownia Open
Architekci, zaœ III - pracownia
WXCA. S¹d konkursowy zdecydowa³ ponadto o przyznaniu
trzech wyró¿nieñ. Konkurs by³
wspó³organizowany przez Zarz¹d
Zieleni m.st. Warszawy i Akademiê Sztuki Architektury Krajobrazu. Wystawa nagrodzonych
projektów w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury potrwa do 28 kwietnia,
zaœ 24 kwietnia o godz. 18:00
organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych
na publiczn¹ debatê na temat
nagrodzonych projektów zagospodarowania zielonych terenów
Kana³u ¯erañskiego, a tak¿e
na temat ogólnych planów rozwoju terenów po³o¿onych na
lewym brzegu kana³u, miêdzy
ulicami Modliñsk¹ i P³ochociñsk¹.
***
O tym, jak wa¿na dla zdrowia
czworonogów jest ich sterylizacja, nie trzeba chyba nikogo
przekonywaæ. Czêsto barier¹
dla opiekunów zwierzaków jest
koszt us³ugi. W³adze Warszawy finansuj¹ koszty zabiegu, w
sk³ad którego wchodzi wizyta
kwalifikuj¹c¹ zwierzaka wraz
z badaniem klinicznym przed
zabiegiem, wykonanie stan-

dardowego zabiegu sterylizacji lub kastracji w narkozie, zapewnienie psu lub kotu opieki
pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, podanie
œrodka przeciwbólowego i antybiotyku oraz wizyta kontrolna
obejmuj¹ca badanie zwierzêcia
i zdjêcie szwów. Bezp³atnie
mo¿na ponadto zaczipowaæ
swojego pupila. Opiekunowie
bia³o³êckich zwierzaków mog¹
skorzystaæ z nieodp³atnych
zabiegów sterylizacji, kastracji
oraz czipowania w Ca³odobowej
Klinice Weterynaryjnej VETKA
przy ul. Modliñskiej 65, tel.
22 614 58 99 lub 507 026 626.
Mo¿na tak¿e skorzystaæ z
wybranej przez siebie, innej
przychodni weterynaryjnej, pod
warunkiem, ¿e miasto podpisa³o z takow¹ umowê. Miasto
nie pokrywa kosztów dodatkowych badañ zleconych przez
weterynarza w trakcie wizyty
kwalifikuj¹cej do zabiegu, m.in.
EKG, USG, rentgena, badania
krwi czy moczu, a tak¿e nie
ponosi odpowiedzialnoœci za
potencjalne powik³ania pooperacyjne i nie zwraca kosztów
ich leczenia. By skorzystaæ z
nieodp³atnego zabiegu sterylizacji, kastracji lub czipowania
wystarczy wype³niæ odpowiedni formularz dostêpny w przychodni weterynaryjnej, okazaæ
dowód to¿samoœci i dokument
potwierdzaj¹cy prawo do opieki nad zwierzakiem w postaci
jego ksi¹¿eczki zdrowia lub
paszportu. W przypadku sterylizacji lub kastracji pies lub kot

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 02.04.2019 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomoœci
wykaz nr WGN/8/2019 dotycz¹cy przeznaczenia
nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy Targówek
do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

musz¹ byæ w wieku umo¿liwiaj¹cym wykonanie zabiegu.
Wykonywanie zabiegów bêdzie dostêpne do 13 grudnia
tego roku, chyba ¿e wczeœniej
wyczerpi¹ siê œrodki finansowe przeznaczone na ten cel.
Warto wiêc nie odk³adaæ decyzji
na ostatni¹ chwilê.

***
Przesadzanie dêbów, nawet
tych o obwodzie pnia ponad
200 cm, staje siê specjalnoœci¹
Bia³o³êki. Tak by³o w przypadku
dêbu przesadzonego 30 marca
tego roku na Myœliborskiej, czy
te¿ w lutym, kiedy to deweloper przesadzi³ 11 dêbów przy
Marywilskiej. Tak jest równie¿
w przypadku szeœciu dêbów
koliduj¹cych z inwestycj¹
mieszkaniow¹ przy ulicy Ko-

Wiktor Klimiuk

Piotr Gozdek

£ukasz Oprawski

Dariusz Ostrowski

œcieszów, realizowan¹ przez
spó³kê Moja Pó³nocna. W³adze
dzielnicy zaproponowa³y deweloperowi przesadzenie drzew,
co jest wariantem bardziej
kosztownym ni¿ ich wycinka, ale
zachowanie zieleni jak wiadomo
jest bezcenne. Deweloper przyj¹³
propozycjê. Dêby o obwodach
pni od 54 do 85 centymetrów
zostan¹ przesadzone na wyznaczone przez w³adze dzielnicy
miejsca. Trzy dêby bêd¹ ros³y

w pobli¿u bia³o³êckiego ratusza
od strony Modliñskiej i Produkcyjnej, trzy bêd¹ ros³y na Talarowej. Nad dalszymi losami
przesadzanych dêbów bêd¹
czuwaæ ci deweloperzy, którzy
je przesadzali, a pielêgnowaæ
je bêd¹ przez trzy lata. Dêby
doœæ trudno przyjmuj¹ siê po
przesadzeniu, bêdzie wiêc
du¿ym sukcesem jeœli uda siê
je zachowaæ przy ¿yciu.
(egu)

Spo³eczny
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Chodnik 2
W jednym z listopadowych felietonów
przybli¿y³em temat piêcioletniej batalii, w
któr¹ osobiœcie by³em zaanga¿owany, a
której celem by³o wybudowanie chodnika
o d³ugoœci 200 metrów na granicy PragiPó³noc i Targówka. Po dziesi¹tkach pism, setkach
maili i wielu spotkaniach, po trwaj¹cych
kilka lat uzgodnieniach z kilkoma spó³kami
kolejowymi, jesieni¹ ub. roku drogowcy stanêli
na wysokoœci zadania i zbudowali chodnik
wyczekiwany przez setki, jak nie tysi¹ce
mieszkañców, codziennie przemieszczaj¹cych
siê pomiêdzy obiema dzielnicami. Oczywiœcie
problemu by nie by³o, gdyby projektanci
pomyœleli o budowie chodnika przy
okazji remontu ca³ej ulicy, który to remont
zosta³ przeprowadzony kilka lat wczeœniej.
Brak szerokiego spojrzenia na potrzeby
mieszkañców ze strony projektantów i
urzêdników skutkowa³ tym, ¿e przez kolejne
kilka lat trzeba by³o sprawê odkrêcaæ.

Nie inaczej sytuacja wygl¹da z kolejnym
chodnikiem, w którego budowê równie¿
siê zaanga¿owa³em. Tym razem sprawa,
wydawaæ by siê mog³o, prozaiczna. Przy
okazji budowy jezdni ³¹cz¹cej Targow¹ i
Zamoyskiego i przebudowy ul. Zamoyskiego
(³¹cznie ok. 300 metrów asfaltu i chodników) drogowcy „zapomnieli” o drobiazgu,
jakim okaza³ siê 30-metrowy odcinek
chodnika prowadz¹cy do jednego z przejœæ
dla pieszych. Ten drobiazg skutkowa³ tym,
¿e piesi id¹cy w legalny sposób od strony
nieparzystych numerów ul. Jagielloñskiej
w kierunku stacji metra musieli trzykrotnie przekraczaæ ruchliwe jezdnie. By nie
powtórzy³a siê historia z chodnikiem
przy Radzymiñskiej, inwestor, tj. Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogowych, zosta³
poinformowany o sprawie jeszcze w
trakcie trwania budowy ulicy (notabene do
dziœ nie oddanej do u¿ytku, mimo up³ywu

Praski folwark

„Œlad po nas zostanie”
„Chce Pan zostaæ zapamiêtany jako
najgorszy przewodnicz¹cy rady” prawda
czy emocjonalny gest rozpaczy? Punkty
porz¹dku obrad rady dzielnicy, dotycz¹ce
powo³ania komisji doraŸnej ds. rewitalizacji, ukaza³y prawdziwe oblicze koalicji
rz¹dz¹cej na Pradze. Ironia, buta przy
tak wa¿nym dla mieszkañców temacie.
Wymowna intencja wnioskodawcy projektu
uchwa³y, czyli przewodnicz¹cego rady
dzielnicy, aby komisja doraŸna sk³ada³a
siê tylko i wy³¹cznie z przedstawicieli
klubów rady tj. PO, PiS i Kocham Pragê.
Wniosek o opiniê prawn¹ w sprawie
udzia³u w pracach komisji radnych niezrzeszonych, pozosta³ bez merytorycznej
odpowiedzi, poniewa¿ na sali nie by³o
przedstawiciela dzia³u prawnego. Stwierdzenie przewodnicz¹cego rady „Wezmê
to na swoje sumienie .... wniosek zosta³
zaparafowany przez radcê prawnego,
który zgodzi³ siê z takim sformu³owaniem” to czysty przejaw lekcewa¿enia
inteligencji obecnych na sali. Ilu samorz¹dowców i polityków zna Pan, Panie
Przewodnicz¹cy, którzy kieruja siê sumieniem? Którzy potrafi¹ rozró¿niaæ dobro i
z³o, a tak¿e posiadaj¹ umiejêtnoœæ oceny
postêpowania w³asnego i innych ludzi?
Humoreska, tak mo¿na by okreœliæ zachowanie i przebieg obrad przy powo³ywaniu komisji i doborze cz³onków. I tak
koalicja rz¹dz¹ca w dzielnicy posiada w

komisji doraŸnej wiêkszoœæ. I tak przeg³osuje wszystko zgodnie z w³asnym
wyborem. Ale pokaza³a swoj¹ si³ê, na
przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
komisji wybra³a swoich przedstawicieli.
Odwo³anie do zasad etyki, uczciwoœci
wobec mieszkañców nie zyska³o poparcia.
Czy warto podwa¿aæ swój autorytet i
nara¿aæ siê na krytykê mieszkañców?
Jako wielotniemu, doœwiadczonemu radnemu, pra¿aninowi, któremu zale¿y na
dobru dzielnicy i jej mieszkañców nie
przystoi takie zachowanie. W geœcie
³askawoœci rekomendowanie jednosobowo w imieniu trzech niezrzeszonych bez
jakiejkolwiek konsultacji, wywo³uje
uœmiech na twarzy. Panie przewodnicz¹cy,
pragnê przypomnieæ, ¿e Praga Pó³noc
nie jest niczyim folwarkiem, a pra¿anie
zas³uguj¹ na podmiotowe traktowanie.
Œwiadome zaniki pamiêci przy niewygodnych pytaniach s¹ coraz bardziej widoczne.
I nawet wyostrzony dowcip typu „Od
samego dmuchania nie robi¹ siê wiatry”
nie przyæmi braku odpowiedzi na pytanie
„Co Pan zrobi³ od 5 marca, czyli przez
1,5 miesi¹ca, w sprawie aby w³aœciwie
przygotowaæ sesjê rady nt. rewitalizacji?
Co zrobi³ zarz¹d?”. A w³aœciwie odpowiedŸ jest taka prosta – przygotowa³em
projekt uchwa³y o powo³aniu komisji
doraŸnej, uzgodni³em jej sk³ad. Jak¿e
adekwatny do sytuacji jest wiersz Juliana

Prosto z mostu

Dzia³ki na wiosnê
W nawale osaczaj¹cych nas zewsz¹d
z³ych wiadomoœci cieszmy siê, ¿e mamy
wiosnê. A jak wiosna, to dla wielu z nas –
czas na ogródki dzia³kowe. Cieszmy siê,
¿e tyle ogródków w minionych latach uda³o
siê uratowaæ przed betonow¹ zabudow¹,
choæ logika rozwoju miasta wydawa³a siê
nieub³agana. Zapewne te¿ jeszcze za naszego ¿ycia niejeden „Rodzinny Ogród
Dzia³kowy”, zw³aszcza z tych po³o¿onych
bli¿ej centrum, zniknie, ale generalnie
uda³o siê prze³amaæ myœlenie panuj¹ce
w latach dziewiêædziesi¹tych i ciut potem,
¿e nieruchomoœci w œrodku miasta s¹
zbyt cenne, by „marnowaæ” je na tereny
zielone.
Gdy pracowa³em w samorz¹dzie,
walczy³em z zamiarami zabudowy
niejednego parku; z ogródkami mniej
mia³em do czynienia, tyle ¿e zabiega³em

o uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
by je chroni³y przed zabudow¹. Mam
tylko jedno zastrze¿enie: tereny ogródków
powinny byæ publicznie dostêpne. Nie
same dzia³ki, rzecz jasna, ale wspólna
czêœæ ROD-u, przede wszystkim alejki.
To przecie¿ wymarzony teren spacerowy,
jakiego w mieœcie brakuje. Jest te¿
problem grodzenia przestrzeni - niektóre
ROD-y zajmuj¹ ca³y kwarta³ dzielnicy i
trzeba siê nieŸle nachodziæ, by je obejœæ
dooko³a, nie da siê bowiem przejœæ przez
zamkniêty teren ROD.
Wiem: bezpieczeñstwo, ale posiadacze dzia³ek – nale¿¹cych w koñcu
nie do nich, lecz do gminy lub Skarbu
Pañstwa - tyle mogliby siê „posun¹æ”
na rzecz dobra wspólnego. W zamian
miasto powinno zapewniæ tak¹

roku od zakoñczenia budowy, co stanowi
kolejny przyk³ad zbiurokratyzowania
ka¿dej sfery ¿ycia). Oczywiœcie, okaza³o
siê, ¿e chodnika nie mo¿na ot tak zbudowaæ,
bo nie by³o projektu, stosownych zezwoleñ
itp. Rozpocz¹³ siê „festiwal” odk³adania w
czasie. Po nag³oœnieniu sprawy przez media,
w³¹czeniu siê czêœci radnych i happeningu
z roz³o¿eniem symbolicznego chodnika,
który zorganizowa³o „Porozumienie dla
Pragi”, pojawi³ siê wreszcie oficjalny termin
budowy – do koñca kwietnia 2019 r. Mimo
³agodnej zimy i uzgodnionego projektu
budowlanego jeszcze z ub. roku drogowcy
trzymali mieszkañców w napiêciu do
koñca. Dopiero w ub. tygodniu na „plac
budowy” wjecha³a ekipa robotników. Na
trawniku, obok nielegalnie parkuj¹cych
samochodów, postawili zaplecze socjalne
w postaci barakowozu i przenoœnej toalety. I rozpoczêli prace, niespiesznie,
skrupulatnie, od 8:00 do 16:00, dzielnie
przekopuj¹c teren pod 30 metrów chodnika i uk³adaj¹c ok. 15 mb krawê¿ników.
Czy w tygodniu poprzedzaj¹cym Œwiêta
po³o¿¹ podsypkê i u³o¿¹ p³yty? Czas
Tuwima „powoli, jak ¿ó³w, ociê¿ale,
ruszy³a maszyna, po szynach, ospale.
Szarpnê³a wagony i ci¹gnie z mozo³em ...
fraszka, igraszka, zabawka..” Problematyka mieszkaniowa, tak œciœle zwi¹zana
z procesem rewitalizacji, dla pra¿an jest
przynajmniej na dzieñ dzisiejszy koszmarem. Mieszkañcy budynków ujêtych w
harmonogramie ZPR czekaj¹ na Pañstwa
pilne dzia³ania. Kolejne wysiedlenia,
nowe umowy najmu. A osoby oczekuj¹ce
na przydzia³ lokalu? Niestety, nie rozwi¹¿e
problemów budowa TBS na £om¿yñskiej 20
i 26, na Stalowej 29, czy Strzeleckiej. To
tylko 101 lokali, ale w 2019 roku tylko
25! Jako dobry gospodarz mo¿e pochyli
siê Pan nad tematem pustostanów w
dzielnicy, których na dzieñ 31.12.2018
roku w budynkach bez roszczeñ, w dobrym
stanie technicznym, nie przenaczonych
do rozbiórki lub remontu generalnego,
w 100% w³asnoœæ m.st. Warszawy zinwentaryzowano a¿ 419! Porównanie z
iloœci¹ gospodartw domowych (294),
oczekuj¹cych na najem lokalu (bez
zamian) daje nadziejê. Mo¿e kolejna
komisja doraŸna? A wystarczy tak
niewiele: decyzje a po œwiêtach dzia³ania,
charakteryzuj¹ce siê anga¿owaniem
wszystkich zainteresowanych stron, praworz¹dnoœci¹, przejrzystoœci¹, efektywnoœci¹
i szeroko rozumian¹ odpowiedzialnoœci¹
wobec mieszkañców.
„Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno
okreœlony cel. Po drugie, zdob¹dŸ potrzebne
zasoby by do niego dojœæ; wiedzê, pieni¹dze,
materia³y, metody. Po trzecie, skieruj
wszystkie te zasoby na osi¹gniêcie celu”
– Arystoteles
modernizacjê ogrodzeñ i alejek, by
dzia³kowicze czuli siê w swoich
ogródkach bezpiecznie.
Jest ku temu znakomita okazja:
Zarz¹d Województwa Mazowieckiego
uruchomi³ program dotacyjny „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Dzia³kowców
MAZOWSZE 2019”, maj¹cy dwa cele:
poprawê warunków korzystania z ROD
przez dzia³kowców oraz – uwaga! –
zwiêkszenie dostêpnoœci ROD dla spo³ecznoœci lokalnej. Z wnioskami do programu
mog¹ zg³aszaæ siê gminy i powiaty, które
z otrzymanych œrodków bêd¹ mog³y
dofinansowaæ budowê (lub remont) m.in.
dróg ogrodowych i alejek, oœwietlenia,
ogrodzenia i monitoringu, domów dzia³kowca i parkingów oraz infrastruktury
technicznej s³u¿¹cej dzia³kowcom. Mo¿liwe
te¿ bêdzie dofinansowanie rewitalizacji
zieleni na terenach ogólnodostêpnych
(zieleñców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek wodnych itp.) oraz
budowy obiektów s³u¿¹cych spo³ecznoœci

Bia³o³êcka karuzela

Powrót partyjnego
kolektywu
poka¿e. Nieœpieszne tempo uzgodnieñ i
prac budowlanych nie jest mo¿e celowe,
ale pokazuje miejsce pieszego w szeregu
inwestycyjnych priorytetów miasta. Takich
brakuj¹cych chodników w ca³ej Warszawie
pozosta³o jeszcze sporo. To na ich budowê,
a nie na „antysmogowe” nawierzchnie
nale¿a³oby w pierwszej kolejnoœci przeznaczaæ bud¿etowe miliony.
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

Ma³gorzata Markowska
Stowarzyszenie Miejski Eksperyment
Mieszkaniowy MEM
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Jak by³em dzieckiem mój tata trzyma³
samochód na parkingu spo³ecznie strze¿onym. Mieszkaliœmy wtedy ca³¹ rodzin¹
na warszawskim ¯oliborzu. Parking by³
dobrze zorganizowany, ale w portfelach
u¿ytkowników nie by³o pieniêdzy, wiêc z
utrzymywaniem parkingu te¿ by³ problem.
Ktoœ wymyœli³ prace spo³eczne obowi¹zkowe dla wszystkich w³aœcicieli aut. Zwykle
raz na kwarta³, w sobotê i niedzielê,
zbieraliœmy siê w ramach wielkiego
czynu kolektywistycznego i w³asnorêcznie
dokonywaliœmy niezbêdnych prac – sprz¹taliœmy, wyrównywaliœmy nawierzchniê,
naprawialiœmy p³ot, bramê, furtkê czy
parkingow¹ elektrykê. Fajnie by³o, by³a
moc i zaanga¿owanie! Oczywiœcie, jak
³atwo siê domyœliæ, jakoœæ tych prac nie
by³a powalaj¹ca. Nikt z nas nie zna³ siê na
przydzielonych obowi¹zkach, co najwy¿ej
o tyle o ile. Brama po jakimœ czasie znowu
siê blokowa³a, a furtka nie chcia³a siê
domykaæ. Ale parking jakoœ funkcjonowa³.
Jakoœ to dobrze powiedziane. W ostatnich
dniach w³odarze Bia³o³êki, zarz¹d i koalicyjni radni PO, .Nowoczesnej i Razem
dla Bia³o³êki (Kukiz), zaanga¿owali siê w
wiosenne sprz¹tanie z okazji Dnia Ziemi.
Jak opisuj¹ na swoich kana³ach socialmediowych by³o weso³o, by³a si³a, mieszkañcy te¿ dopisali i wszyscy dzielnie
sprz¹tali. Tylko czy tak to powinno wygl¹daæ?
Czy w nowoczesnym, cywilizowanym
mieœcie radni i zarz¹d powinni marnowaæ
czas na zbieranie œmieci? No, ale kolektyw
aktywistów zebra³ siê, zmobilizowa³
spo³eczeñstwo i w efekcie posprz¹tanych
zosta³o... kilka skwerów i ulic. Fakty
s¹ takie, ¿e nadal gdzie nie pójdziemy

to wszystko tonie w beztrosko porozrzucanych œmieciach, a stra¿ miejska zamiast
staæ na stra¿y porz¹dku i egzekwowaæ
nale¿ne za œmiecenie kary zajmuje siê
g³ównie zak³adaniem blokad na ko³a
kapitalistycznych (tfu!) blachosmrodów.
I za rok jak zwykle znowu utoniemy w
œmieciach, a w³odarze zapewne znowu
ochoczo bêd¹ nas zachêcaæ do tego,
¿ebyœmy razem z nimi w ramach kolektywistycznego czynu spo³ecznego zrobili
to, co bezwzglêdnie jest w obowi¹zkach
zarz¹dców tego terenu, czyli zarz¹du
dzielnicy Bia³o³êka. A mo¿e, kto wie, posuniemy siê o krok dalej i mieszkañcy
dzielnicy zostan¹ zachêceni do ³atania
dziur w drogach? Mo¿e zarz¹d te¿ sam
zacznie to robiæ? W czasach komuny w
Polsce Ludowej spo³eczeñstwo robotnicze
co chwilê mia³o odpowiadaæ na wezwania
partii i stawaæ do walki o plan 4, 5 czy
6-letni. Jak czas, pokaza³ te pseudoekonomiczne programy gospodarcze
przynosi³y wiêcej strat ni¿ korzyœci.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS na Bia³o³êce

Ch³odnym okiem

Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach
Za kilka dni œwiêta wielkanocne. W
domach przygotowania, intensywne
porz¹dki, w tym obowi¹zkowe mycie
okien po zimie. Wszechobecne palmy,
wielkanocne zaj¹czki, kurczaczki i kaczuszki ciesz¹ nasze oczy. Radujemy siê
z otwartych marketów w przedœwi¹teczne
niedziele i masowo ruszamy na zakupy
rzeczy przydatnych i mniej potrzebnych.
Wszak szykuj¹ siê spotkania rodzinne i
na stole nie mo¿e zabrakn¹æ mazurków,
ko³aczy i bab wielkanocnych. Trzeba

lokalnej: boisk i placów sportowych,
si³owni plenerowych, placów zabaw i
wiat rekreacyjnych. Nabór wniosków trwa
do 31 maja 2019 r.
Szczerze mówi¹c, m.st. Warszawa
samo mog³oby uruchomiæ taki program,
adresowany bezpoœrednio do stowarzyszeñ
zarz¹dzaj¹cych ROD.
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

przygotowaæ œwiêconki. Dla handlowców
kolejny czas ¿niw. Oferta przebogata.
Wype³nione po brzegi wózki dzielnie
pchamy do kas. Ruch tak¿e w marketach
ogrodniczych - czesanie trawy, kwiatki na
rabatki i inne przyjemnoœci dzia³kowców
czekaj¹. Nowe narzêdzia i wszelakie
akcesoria czas nabyæ, ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem. Jest wiosna, czas
zacz¹æ „dzia³king”/„dzia³kowanie” z
nieod³¹cznym grillowaniem. Dla dzieci te
œwiêta s¹ mniej atrakcyjne, bo nie ma
prezentów, chyba ¿e jajko z niespodziank¹, wiêc czekaj¹ na œwi¹teczny
œmigus dyngus. O czym bêdziemy rozmawiaæ przy sto³ach? W wielu domach
bêdzie dominowa³a polityka, szwagrowie
siê pok³óc¹, bo jeden kibicuje PiS (ma
500+, czeka na kolejne, a mamusia z
tatusiem na trzynastkê) drugi przez strajki
nauczycieli, które w zasadzie popiera, ma
zdezorganizowany czas ze wzglêdu na
koniecznoœæ zapewnienia opieki nad
dzieckiem. W domach nauczycielskich te¿
zapewne minorowe nastroje. Za strajk
nie zap³ac¹, samorz¹dy kombinuj¹, jak
nauczycielom utracone zarobki zrekompensowaæ. Kiedy i jak strajk siê zakoñczy
- myœl¹ wszyscy zainteresowani. Te¿ to
kiedyœ prze¿ywa³em. By³ maj. W 1993
roku, 26 lat temu, bra³em udzia³ w strajku.
By³ czas matur, odpuœciliœmy. Wtedy
strajk przegraliœmy: sytuacja materialna
nauczycieli nie uleg³a poprawie. Jedyny
„plus” to to, ¿e dwa tygodnie póŸniej
upad³ rz¹d. Obali³ go zwi¹zek zawodowy
„Solidarnoœæ”. Rok póŸniej odszed³em z
zawodu. Obietnice obecnego rz¹du, jak
gruszki na wierzbie, ma³o konstruktywne.
Rz¹d liczy chyba na przeczekanie ca³ej

sytuacji, bo na masow¹ wdziêcznoœæ wyborcz¹ tej grupy chyba nie mo¿e. Uznano zapewne, ¿e bardziej zasadne jest
skierowanie strumienia pieniêdzy do
twardego, zdecydowanego elektoratu. W
debacie politycznej pojawi³y siê nowe
œrodki dla producentów rolnych, ochrzczone jako œwinia+ i krowa+. W tle bowiem
wybory do Parlamentu Europejskiego.
Wa¿ne jako prognostyk przed jesiennymi
wyborami do Sejmu i Senatu. Czy ponownie
wygra PiS, utwierdzaj¹c swoj¹ dominacjê
na rynku politycznym, czy nowo powsta³a
Koalicja Europejska prze³amie dotychczasowy monopol? Ka¿dy próbuje zmobilizowaæ swój elektorat. Œwi¹teczne rodzinne
debaty bêd¹ zapewne ró¿ne. No i ten brexit,
wyjd¹ nie wyjd¹ emocje takie, ¿e hej.
Mi³ych, spokojnych i rodzinnych Œwi¹t
oraz lekkiego dyngusa ¿yczê.
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,
matura 609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
• 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

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
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, 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
NIERUCHOMOŒCI
KUPIÊ mieszkanie do
remontu, zad³u¿one za
gotówkê 508-510-850

www.drzwiokna.waw.pl

Mistrz naturalnych metod
leczenia kolejny raz w Polsce

EFRENDO BALBO
Urodzi³ siê w prowincji górskiej Sabanga, wiosce Supanga
w plemieniu Igorod. Z uzdrawianiem zapozna³ siê u babci
Kiliny, przez miejscowych nazywanej szamank¹ „Hilot”. Babcia
naturalnymi metodami leczy³a rodzinê i okolicznych mieszkañców.
Praktykowa³a duchowe i praniczne uzdrawianie poprzez dotyk,
energetyzacjê tkanek i medytacyjn¹ modlitwê.
Obserwuj¹c jej metody sam poczu³, ¿e mo¿e pomagaæ innym.
Zastêpowa³ j¹ podczas nieobecnoœci. Wiedzia³ te¿, ¿e dziêki wierze
w Boga otrzyma³ dar uzdrawiania. Rozwija³ swoje umiejêtnoœci koñcz¹c
Paramedyczny Instytut MERIDIAN w Baguio City na Filipinach.
W Polsce pomóg³ ju¿ tysi¹com ludzi.
Bardzo skutecznie wspiera ludzi w chorobach kr¹¿enia,
immunologicznych, przemianie materii, organach wewnêtrznych
(¿o³¹dek, jelita, w¹troba, trzustka, nerki), bólach krêgos³upa,
stawów i miêœni, rwie kulszowej, reumatyzmie, astmie, sprawach
nowotworowych, nerwicach, depresji, SM, miêœniakach, torbielach,
tarczycy, zatokach, oczach, zaburzeniach hormonalnych, prostacie.
Mo¿liwe s¹ te¿ wizyty domowe.
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19 pod numerami tel.:
22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 kwietnia 2, 4, 6, 7, 8 maja.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”.
Wiêcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Szczepmy
Zbli¿a siê maj, a wraz z nim
zbli¿a siê obowi¹zek szczepienia przeciwko wœciekliŸnie.
Proszê Szanownych Pañstwa,
obowi¹zek szczepienia psów
przeciwko wœciekliŸnie jest
raz do roku, ale nie obowi¹zuje
wy³¹cznie w maju. Ka¿dy lekarz
weterynarii w swojej gabinetowej
lodówce ma zapas szczepionki
przez ca³y czas. Zatem mo¿ecie
swoje zwierz¹tko zaszczepiæ
praktycznie w ka¿dej chwili,
w³¹cznie z niepracuj¹cymi
niedzielami. Nas, lekarzy, nie
obowi¹zuj¹ karty nauczyciela,
prawa robotników i ch³opów,
a tak¿e pos³ów i senatorów.
S¹ przychodnie 24/h i tam
obowi¹zuje tylko praca i odpowiedzialnoœæ za pó³darmo
ca³¹ dobê. Dlaczego nadal
trzeba szczepiæ psy przeciwko wœciekliŸnie? Dlatego, ¿e
nadal wœcieklizna wystêpuje
na terenie naszego kraju.
Pewny region to Ma³opolska
w okolicach Zakopanego, a
drugi to Mazowsze w okolicach
Nieporêtu. W nim w³aœnie osoba
œpi¹ca we w³asnym domu nad

Kana³em ¯erañskim zosta³a
ugryziona przez chorego na
wœciekliznê nietoperza. W
zesz³ym roku. Szczêœciem
nietoperz po ugryzieniu wyzion¹³ ducha i sczez³ na
pod³odze obok. Dziêki temu
przyczyna œmierci zwierzaka
zosta³a szybko ustalona a
kobieta uratowana. Szczepienie przeciwko wœciekliŸnie
psów jest obowi¹zkiem prawnym, a tego prawa proszê
przestrzegaæ dla w³asnego
dobra.

Kto przygarnie
Czarny, œliczny Orzeszek zosta³ znaleziony w stanie skrajnego
wycieñczenia. W tej chwili jest zdrowym, weso³ym kociakiem.
Ma oko³o roku, nie odstêpuje na krok Ani - opiekunki z domu
tymczasowego. Nadrabia zaleg³oœci
kiedy zamiast byæ radosnym kocim
dzieckiem, musia³ walczyæ o przetrwanie.
Orzeszek szuka domu z innym weso³ym
kotem, domu niewychodz¹cego z zabezpieczonymi oknami/balkonem.
Jest odrobaczony, wykastrowany.
Kontakt w sprawie adopcji:
tel. 600 390 210

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (t.j. 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,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek z³o¿ony
w dniu 01.04.2019 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na
budowie Oœrodka Wsparcia Dziennego oraz Domu
Pomocy Spo³ecznej dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ na terenie dzia³ek nr ew. 13/5, 13/6, 13/7,
13/8, 20 z obrêbu 4-08-21 przy ul. Wysockiego 7 w
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania
przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym
stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji do
wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i materia³ów
oraz zg³oszonych ¿¹dañ.
Ze wzglêdu na terminy postêpowania ewentualne
wnioski i zastrze¿enia nale¿y zg³osiæ w terminie 14 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 44-38-679
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.
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Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.
2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1 ustawy
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), 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,
¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na
wniosek Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek z siedzib¹
ul. Tykociñska 34, 03-545 Warszawa, z³o¿ony przez
Pe³nomocnika Pana Jean-Francois Denier, w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegaj¹cej na przebudowie i rozbudowie
Oœrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na terenie dzia³ki
ew. nr 83 z obrêbu 4-10-06 przy ul. Remiszewskiej 14,
w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania
przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym
stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji do
wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i materia³ów
oraz zg³oszonych ¿¹dañ. Ze wzglêdu na terminy
postêpowania ewentualne wnioski i zastrze¿enia nale¿y
zg³osiæ w terminie 14 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 44-38-679 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.
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Jaj przepiêknie malowanych,
Œwi¹t s³onecznie rozeœmianych.
W poniedzia³ek du¿o wody,
zdrowia, szczêœcia oraz zgody!
Czytelnikom, sympatykom
i reklamodawcom
¿yczy
zespó³ Nowej Gazety Praskiej
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