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Testament z krzy¿a

czynne 8-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-15
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Dwa testamenty

Kto grzeba³ w ksiêgach
wieczystych?
Sporo siê dzieje ostatnio w sprawie kamienic przy Tykociñskiej
30 i 40, przejêtych przez Miros³awa Krzeszewskiego na podstawie
sfa³szowanego testamentu. Miesi¹c temu pisaliœmy o wyroku
s¹du, w którym wreszcie nazwano to przejêcie kradzie¿¹.
Niewiele jak na razie z tego razie pozostaje tajemnic¹.
faktu wynika dla mieszkañców Mieszkañcy bêd¹ siê zwracaæ
owych kamienic, którzy nadal do Prokuratury Generalnej,
p³ac¹ horrendalne czynsze i s¹ tymczasem przypomnieli swoj¹
zagro¿eni eksmisjami. Miesz- sprawê du¿emu, ogólnopolkañcy ju¿ dwukrotnie spotkali skiemu dziennikowi i zg³osili j¹
siê z europos³em Januszem do programu interwencyjnego
Wojciechowskim i senatorem jednej z prywatnych telewizji.
Grzegorzem Wojciechowskim,
W tym tygodniu odbêdzie siê
którzy deklaruj¹ pomoc.
komornicza licytacja obrazów
Sprawa nabiera coraz bardziej Adama Koz³owskiego, artysty
kryminalnego charakteru. Jak malarza, mieszkañca Tykociñsiê okazuje, ktoœ grzeba³ w skiej, który zalega z op³atami za
ksiêgach wieczystych budyn- czynsz. To dramatyczne dla
ków przy Tykociñskiej na tyle artysty zdarzenie bêdzie mia³o
skutecznie, ¿e zaginê³y pewne miejsce, o ironio ... w Wielki Pi¹tek.
dokoñczenie na str. 5
wa¿ne dokumenty. Kto – na

Elastyczne
WS
E
N
protezy nylonowe
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)

Konsultacje zmian
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego to podstawowy dokument planowania
miejscowego. Zapisy na temat przeznaczenia terenu,
wysokoœci zabudowy, dróg i wielu innych parametrów
przestrzennych s¹ podstaw¹ dla powstaj¹cych na ich
podstawie miejscowych planów zagospodarowania.
Zmiany w studium s¹ uchwa- - do obni¿ania klasy dróg. Oblane œrednio co dwa lata, czêsto ni¿enie klasy drogi ul. Jagielloñna wniosek nowych w³aœcicieli skiej - na odcinku od Ronda S.
terenów, co – niestety - nie za- Starzyñskiego do Trasy Armii
wsze musi siê wi¹zaæ z dobrem Krajowej ma przekszta³ciæ j¹ z
ogó³u mieszkañców danej oko- autostrady w ulicê miejsk¹, a
licy. St¹d tak wa¿ny jest etap œw. Wincentego i G³êbockiej –
konsultacji proponowanych na odcinku od ul. Odrow¹¿a do
zmian, które tym razem obej- Trasy Armii Krajowej zapewne
muj¹ oko³o 100 miejsc, w tym wp³ynie na skromniejsz¹ skalê
wiele w prawobrze¿nych dziel- jej przebudowy, a wiêc mniejnicach. Zauwa¿alna jest w nich, szych niedogodnoœci dla mieszz jednej strony, tendencja do kañców i oszczêdnoœci w finanpodnoszenia maksymalnej wy- sach miasta. Na wysok¹, intendokoñczenie na str. 3
sokoœci zabudowy, z drugiej zaœ

Œwiêtoœæ i prawda tego, czego Jezus naucza³ i co czyni³ w
doczesnym ¿yciu, osi¹gnê³y punkt szczytowy na krzy¿u. Wypowiedziane wówczas przez Jezusa s³owa s¹ jego najbardziej
wznios³ym i zarazem ostatecznym orêdziem dla œwiata. Te siedem
ostatnich s³ów, a w³aœciwie siedem zdañ, postaramy siê dzisiaj
przedstawiæ w rozmowie z ks. dr. Paw³em Mazurkiewiczem z
koœcio³a NMP Matki Piêknej Mi³oœci na Tarchominie.
- Które ewangelie zamiesz- „czaszek”. Najprawdopodobniej
czaj¹ opis ukrzy¿owania Jezusa by³o to ma³e wzniesienie,
i czy wszystkie przytaczaj¹ kszta³tem swym przypominaj¹ce
s³owa wypowiadane z krzy¿a? ludzk¹ czaszkê, st¹d nazwa.
- O ukrzy¿owaniu Pana Kiedyœ wzniesienie to musia³o
Jezusa mówi¹ wszystkie cztery znajdowaæ siê poza murami
ewangelie. Scenie ukrzy¿owania miejskimi, poniewa¿ prawo ówpoœwiêcaj¹ one sporo uwagi i czesne zabrania³o dokonywania
przytaczaj¹ s³owa umieraj¹cego egzekucji w obrêbie miasta.
Jezusa, z tym, ¿e w dwóch Skazañców wyprowadzano
Ewangeliach: Mateusza i Marka, wiêc poza jego mury. Dzisiaj
mowa jest tylko o jednym zdaniu, Golgota znajduje siê wewn¹trz
wypowiedzianym przez Jezusa. Bazyliki Grobu Pañskiego.
Na Golgocie by³y ju¿
Trochê wiêcej na ten temat
mówi œw. £ukasz, natomiast przygotowane s³upy stoj¹ce
Jan, jako naoczny œwiadek zda- pionowo, na które wci¹gano
rzeñ, przytacza najwiêcej s³ów. poprzeczn¹ belkê. Tak wiêc
To w³aœnie Jan by³ tym „umi³o- Jezus nie szed³ z ca³ym krzywanym uczniem”, który sta³ pod ¿em, jak to jest przedstawiane
krzy¿em. Znajdowa³ siê wiêc na obrazach, tylko z poziom¹
blisko Jezusa i móg³ najwierniej belk¹. Obok Jezusa, ukrzy¿oodtworzyæ to, co dzia³o siê na wano dwóch z³oczyñców.
Ewangelie przedstawiaj¹ JeKalwarii.
- Przypomnijmy zatem zusa poœrodku nich, co dowookolicznoœci wydarzeñ na dzi, ¿e w opinii ¯ydów, on by³
Kalwarii, przybli¿aj¹c czas i najwiêkszym przestêpc¹, i
dokoñczenie na str. 4
miejsce zdarzeñ.
- Jezus zosta³ przyprowadzony na miejsce ukrzy¿owania, którym by³a Golgota ok.
godziny 3, czyli wed³ug naszej
uœ
rachuby czasu – ok. godziny
Din fotel
y
9. Dla Izraelitów dzieñ zaczycjaln ci
spe la dzie
na³ siê bowiem o godzinie 6 –
d
to by³a 1 godzina dnia. Zatem
3 godzina, pocz¹tek kaŸni, to
nasza godzina 9. Wed³ug
Ewangelii od godziny 6 do
godziny 9 (12-15) mrok
ogarn¹³ Ziemiê, a o godzinie 9, ul. Œw. Wincentego 101/1
czyli naszej 15. - Jezus umar³.
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
Sama nazwa „Golgota”
www.gold-clinic.pl
znaczy „Miejsce czaszki” albo
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Sportowo i rekreacyjnie
Realizowany od 2008 roku program inwestycyjny zmieni³
przestrzeñ publiczn¹ naszej dzielnicy. Budowa od podstaw
kilku boisk oraz ich modernizacja przy szko³ach, stwarza
obecnie o wiele wiêksze mo¿liwoœci dla dzieci i m³odzie¿y
kreatywnego spêdzania wolnego czasu.
5. Budowa boiska wieloWszystkie obiekty oblegane
s¹ przez chêtnych od rana funkcyjnego w ZS nr 15 przy
(szko³y), a¿ do wieczora (gra- ul. Jagielloñskiej 38 (rok 2014)
cze indywidualni i UKS-y).
W 2014 rozpoczêto prace
Grafik udostêpniania praskich zwi¹zane z budow¹ boiska
boisk jest wype³niony po brze- wielofunkcyjnego do gry w:
gi. Ten fakt œwiadczy o du¿ym koszykówkê, siatkówkê, pi³kê
zainteresowaniu, ale te¿ o rêczn¹ oraz budowê bie¿ni do
wci¹¿ istniej¹cych potrzebach biegania i skoczni w dal. W
w tej dziedzinie…
ramach inwestycji planowane
Podobnie rzecz siê ma z jest wykonanie boisk z naplacami zabaw. Realizowany wierzchni poliuretanowej, odtwood kilku lat plan ich moderni- rzenie trawników, ogrodzenia,
zacji i doposa¿ania przynosi zagospodarowanie zieleni,
wymierne efekty. Nowe place wykonanie oœwietlenia i mos¹ ju¿ bezpieczne i spe³niaj¹ nitoringu obiektu.
wszelkie normy, zarówno polskie,
6. Modernizacja boiska
jak i Unii Europejskiej.
Gimnazjum nr 30 przy ul.
A oto inwestycje na terenie Szanajcy 17/19 (rok 2014)
dzielnicy, zarówno te ju¿ oddane
W 2014 rozpoczêto prace
do u¿ytku, jak te¿ rozpoczête projektowe w zakresie moi realizowane w 2014 roku:
dernizacji boiska. W ramach
1. Budowa boiska przy inwestycji planuje siê budowê
ul. Targowej 86 w ramach zespo³u boisk o nawierzchni
programu „Moje boisko Orlik poliuretanowej do pi³ki rêcznej,
2012” (rok 2008)
koszykówki, budowê bie¿ni
W ramach inwestycji wy- prostej trójtorowej do biegu na
budowano kompleks boisk 60 m, skoczni do skoku w dal
sportowych, obejmuj¹cy: bo- oraz zakup sto³ów do tenisa
isko do gry w pi³kê no¿n¹ z sto³owego. W ramach inwestycji
nawierzchni¹ ze sztucznej przewidziane jest odwodnienie
trawy, wielofunkcyjne boisko terenu, za³o¿enie trawników,
do gry w siatkówkê i koszy- nasadzenia drzew i krzewów.
kówkê z nawierzchni¹ poli7. Budowa ogólnodostêpnych
uretanow¹. Przeprowadzono placów zabaw dla dzieci przy
modernizacjê istniej¹cego ul. Bia³ostockiej, ul. Radzymiñskiej,
zaplecza sanitarno-szatniowe- ul. Panieñskiej (rok 2010)
go wyposa¿onego w szatnie,
W ramach zadania zakupio³azienki z natryskami, magazy- no i zamontowano urz¹dzenia
ny, pomieszczenia trenerskie, ogrodowe i zabawki, wykonazainstalowano oœwietlenie i no nawierzchniê bezpieczn¹
ogrodzenie boiska.
amortyzuj¹c¹ upadki, tereny
2. Budowa kompleksu spor- placów ogrodzono ogrodzetowego przy ul. Szanajcy 5 niami stalowymi ocynkowanymi.
w ramach programu „Moje Place zabaw wyposa¿ono w:
boisko Orlik 2012” (rok 2009) huœtawki typu wa¿ka na sprêW ramach inwestycji wybudo- ¿ynach, huœtawki na ³añcuwano kompleks boisk wraz z chach jedno- i dwuosobowe,
zapleczem sanitarno-szatnio- bujaki zwyk³e i w kszta³cie
wym, obejmuj¹cy: boisko do gry zwierz¹t i samochodu, karuzele
w pi³kê no¿n¹ z nawierzchni¹ ze barierowe, karuzele koszyczsztucznej trawy, wielofunkcyjne kowe, karuzele krzy¿owe, huœboisko do gry w siatkówkê i tawki w kszta³cie motoru z
koszykówkê z nawierzchni¹ przyczepk¹, traktoru, poci¹gu,
poliuretanow¹. Boiska wyposa- zestawy wie¿owe ze schodami,
¿ono w zaplecze sanitarno- drabinkami, wci¹gark¹, balszatniowe z ³azienkami z natry- konikiem, urz¹dzenia sprawskami, szatniami, pomieszcze- noœciowe, zje¿d¿alniê tubow¹,
niem dla trenerów, magazynem. oraz urz¹dzenia ma³ej archi3. Modernizacja boisk tektury ( ³awki, stoliki, kosze).
sportowych z budow¹ zaple- Wszystkie zamontowane
cza socjalno-technicznego urz¹dzenia posiadaj¹ certyfiprzy ul. Kawêczyñskiej 44 katy bezpieczeñstwa zawarte
w polskich i europejskich
(lata 2008-2009)
W ramach inwestycji wybu- normach.
8. Rewitalizacja praskiej
dowano obiekt sportowy, obejmuj¹cy boisko do pi³ki no¿nej przestrzeni publicznej - moz nawierzchni¹ ze sztucznej dernizacja terenów wewn¹trztrawy wraz z trybunami i zaple- osiedlowych (rok 2009)
czem socjalno-technicznym z
W ramach zadania urz¹dzono
szatniami dla zawodników, plac zabaw dla dzieci z bezszatniami dla sêdziów, ³azien- pieczn¹ nawierzchni¹ amortykami, magazynami na sprzêt zuj¹c¹ upadki, ogrodzony ogrosportowy, pomieszczeniami dzeniem stalowym ocynkowanym
dla instruktorów sportu, sal¹ w zamkniêciu ulic: Równa,
konferencyjn¹ i pomieszcze- Czynszowa, Wileñska. Plac
niami biurowymi, parkingiem.
zabaw zosta³ wyposa¿ony w
4. Modernizacja boiska urz¹dzenia ogrodowe i zabawki:
przy SP nr 258 ul. Brechta 8 wie¿e z dachami, balkonikami,
schodami, œlizgami, wci¹garkami,
(lata 2011-2012)
W ramach inwestycji wybu- drabinkami pionowymi, drabindowano wielofunkcyjne boisko kami ³ukowymi, drabinkami
z nawierzchni poliuretanowej ³añcuchowymi, œciankami
do gry w siatkówkê, pi³kê wspinaczkowymi, karuzele,
rêczn¹. Wybudowano bie¿niê huœtawki wagowe, urz¹dzenia
na cztery tory okalaj¹c¹ bo- ko³ysz¹ce na sprê¿ynie, zestaw
iska, bie¿niê ze skoczni¹ w dal, zabawowy „Domek”, piaskowurz¹dzono plac zabaw dla nicê zadaszon¹, wóz stra¿acki,
dzieci m³odszych, zainstalo- samochód, lokomotywê, wagon
wano oœwietlenie boiska, od- zadaszony, wagoniki otwarte,
tworzono ci¹gi komunikacyjne, k¹cik meteorologiczny, urz¹trawniki i zagospodarowano dzenia do æwiczeñ si³owych:
zieleñ.
przyrz¹d na miêœnie brzucha,

twister, ³awka na miêœnie nóg,
sztanga, wios³a, przyrz¹d na
miêœnie klatki piersiowej,
motyl, przyrz¹d do miêœni krêgos³upa ze steperem, przyrz¹d
do miêœni krêgos³upa „Ma³pka”,
urz¹dzenia ma³ej architektury
(³awki, stoliki piknikowe, kosze
na œmieci). Wszystkie zamontowane urz¹dzenia posiadaj¹
certyfikaty bezpieczeñstwa
zawarte w polskich i europejskich normach.
9. Modernizacja terenów
wraz z placami zabaw w
przedszkolach dzielnicy Praga
Pó³noc: ul. Strzelecka 16, Namys³owska 11, K. Szyma-

nowskiego 4a i 5a, Markowska 8,
Jagielloñska 28, Wo³omiñska
12/18 i 56, Ratuszowa 8a,
Równa 2 (rok 2014)
W 2014 rozpoczêto prace
zwi¹zane z modernizacj¹ polegaj¹c¹ na wymianie starych
urz¹dzeñ zabawowych, doposa¿eniu w nowe urz¹dzenia,
modernizacji ogrodzeñ i terenów wraz z urz¹dzeniem i
zagospodarowaniem zieleni.
Place zabaw zostan¹ wyposa¿one w zabawki typu: karuzele koszyczkowe, huœtawki,
zje¿d¿alnie, urz¹dzenia ko³ysz¹ce, bujaki w kszta³cie zwierz¹t (¿yrafa, s³oñ, wa¿ka),
urz¹dzenia do wspinania, zestawy wielofunkcyjne typu:
wie¿e, domki, lokomotywy,
wagoniki, urz¹dzenia uzupe³niaj¹ce: piaskownice, altanki,
tablice do rysowania.

Veturilo - Warszawski
Rower Publiczny
Veturilo – to system bezobs³ugowych wypo¿yczalni
rowerów miejskich, dzia³aj¹cy w ramach ZTM w Warszawie
od sierpnia 2012 roku. System funkcjonuje przez 9 miesiêcy
w roku, od marca do listopada.

LIV sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Muzea i pomniki
System zosta³ oficjalnie
uruchomiony 1 sierpnia 2012 r.,
z oko³o 1000 rowerów i 55 stacjami dokuj¹cymi, zlokalizowanymi w Œródmieœciu, Ursynowie
i Bielanach. Kolejne 2 stacje
zosta³y uruchomione w po³owie sierpnia na Wilanowie, a
na koniec sezonu funkcjonowa³o 58 stacji. W 2013 roku
Veturilo zosta³o uruchomione
z opóŸnieniem (9 kwietnia),
spowodowanym przez mróz i
opady œniegu, które opóŸni³y
monta¿ nowych stacji. W momencie uruchomienia by³o 125
stacji, a do koñca sezonu ich
liczba wzros³a do 160.
Wykonawc¹ systemu oraz
jego operatorem, wybranym w
przetargu rozstrzygniêtym w
kwietniu 2012, zosta³o konsorcjum Nextbike Polska Sp. z o.o.,
Nextbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche Fahrradwerke AG.
Nazwa Veturilo, oznaczaj¹ca w jêzyku esperanto pojazd,
œrodek transportu, zosta³a wybrana w internetowym g³osowaniu na stronach ZTM.
Lokalizacje Veturilo na
Pradze-Pó³noc: Rondo Starzyñskiego, ul. Wybrze¿e Helskie - ZOO - Wejœcie PN, Pl.
Hallera - D¹browszczaków, ul.
Stalowa - ul. 11 Listopada, ul.
Ratuszowa - ZOO - wejœcie PD,
Al. Solidarnoœci - LO W³adys³awa IV, ul. Floriañska - rejon Bazyliki Œw. Floriana, ul. Sierakowskiego - ul. K³opotowskiego,
Fabryka Wódek Koneser, ul.
Kijowska - Dworzec Wschodni.
Rodzaj op³at Wartoœæ
brutto
Op³ata inicjalna i wymagane saldo konta 10 z³
od 1 do 20 minuty 0 z³
od 21 do 60 minuty 1 z³

Druga godzina 3 z³
Trzecia godzina 5 z³
Czwarta i ka¿da nastêpna
godzina 7 z³
Op³ata za przekroczenie 12
godzin wypo¿yczenia 200 z³
Podane op³aty zawieraj¹
podatek VAT.
Regulamin i cennik dostêpne
na stronie:
http://www.veturilo.waw.pl/
informacje/
Infolinia: +48 22 244 13 13;
+48 22 382 13 12

Piêædziesi¹ta czwarta sesja rady Dzielnicy Praga Pó³noc zapowiada³a siê nudnie,
ale na Pradze nic nie jest przewidywalne.
Trzy punkty porz¹dku obrad dotyczy³y rozpatrywania skarg na dzia³alnoœæ dyrektora Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, dyrektora
Zarz¹du Gospodarowania Nieruchomoœciami
i wreszcie samego zarz¹du dzielnicy i nie
wykracza³y poza standardowe procedury.
Skargi w 99% s¹ odrzucane, co jest zazwyczaj poparte mocn¹ argumentacj¹ prawnicz¹. Tak by³o i tym razem. Dodatkowo
rada zgodzi³a siê na sprzeda¿ na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu u¿ytkowego przy ulicy Konopackiej 8. W trzydzieœci
minut wyczerpano zaplanowany wczeœniej

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê • ¯arówki
• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)
• Gniazda i wy³¹czniki • Baterie
• Przed³u¿acze • Rury PCV i puszki
• Torebki strunowe • Oprawa prac
• Artyku³y papiernicze
• Druki akcydensowe
• Zdjêcia do dokumentów
• Piecz¹tki • Wydruki i ksero 19 gr

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
ROZLICZAMY PITY - 30 z³

porz¹dek obrad i wtedy dopiero siê zaczê³o. Kolejne pó³torej godziny zajê³y radnym
debaty polityczne wywo³ane poprzez uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkty zwi¹zane z pomnikami i muzeami. Radni wychodz¹c zapewne z za³o¿enia, ¿e ruch jest
wszystkim wyst¹pili z inicjatywami, aby
jedne symbole tworzyæ, a inne likwidowaæ.
Odczuwalna w powietrzu by³a atmosfera
zbli¿aj¹cych siê kampanii wyborczych i chêæ
przypodobania siê elektoratowi. Rozpoczê³a
Platforma Obywatelska, która postanowi³a
uprzedziæ ruch radnego Jacka Wachowicza,
który to na komisji infrastruktury przeforsowa³ pomys³ ulokowania w Pa³acyku Konopackiego Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych.
Wniosek radnego Piotra Pietruszyñskiego
z PO w sprawie Muzeum ¯o³nierzy Wyklêtych szed³ w kierunku wsparcia inicjatywy
Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego,
aby takowe muzeum lokowaæ na terenie
kompleksu wiêziennego przy Rakowieckiej.
Wysz³o jak zawsze i koñcowe stanowisko
rady po poprawkach PiS znacz¹co odbiega
od myœli Prezydenta RP, bowiem idea
budowy Muzeum na Pradze pozosta³a.
Dalej by³o podobnie. Kolejn¹ sensacj¹ by³o
debatowanie nad przysz³oœci¹ Pomnika
Braterstwa Broni. Dotychczas rada konsekwentnie unika³a, mimo nacisków PiS,
zajmowania stanowiska w tej sprawie. Tym
razem kolejny wniosek radnego Kazaneckiego o wprowadzenie sprawy pod obrady
rady uzyska³ poparcie PiS, PWS i radnego
PO Andrzeja Siborenki. W szeregach PO zapanowa³a konsternacja, przewodnicz¹ca
El¿bieta Kowalska-Kobus og³osi³a przerwê.
Gor¹czkowe konsultacje wewn¹trzpartyjne
nie przynios³y zapewne w szeregach PO wypracowania konsensusu, bowiem w trakcie
g³osowania trzy radne PO wspar³y obóz PiS
i PWS. W przyjêtym stanowisku rada dzielnicy oczekuje usuniêcia inkryminowanego
pomnika z terenu Pragi Pó³noc. W tym
momencie w³aœciwie by³o ju¿ po sesji.
Zwyczajowa seria pytañ do zarz¹du nie
mia³a ju¿ takiego ³adunku emocjonalnego
jak zwykle. PiS i PWS œwiêtowa³ podwójne
zwyciêstwo.
DCH

LXII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Odwo³anie za tablety?
Informacje zarz¹du Dzielnicy Targówek na temat zakupu
tabletów dla radnych oraz projekt stanowiska ws. przekazania
tabletów Zespo³owi Szkó³ nr 34 przy ul. Mieszka I – te punkty
by³y w porz¹dku obrad LX, nadzwyczajnej sesji, zwo³anej 1
kwietnia na wniosek 8 radnych klubu PO. Sesja siê nie odby³a
z powodu braku kworum: stawi³o siê tylko 7 radnychwnioskodawców i przewodnicz¹cy rady. Ze wzglêdu na obecnoœæ
tylko 8 radnych z klubu PO i przewodnicz¹cego rady nie
odby³a siê równie¿ LXI, nadzwyczajna sesja 7 kwietnia.
Na LXII sesjê, zwo³an¹ 9 Komunikacji Spo³ecznej zleci³o
kwietnia na wniosek zarz¹du wykonanie analiz i prognoz
dzielnicy, przybyli radni ze demograficznych dla ca³ej
wszystkich klubów. W porz¹dku Warszawy. Na tej podstawie
dziennym temat tabletów znalaz³ podjête bêd¹ decyzje.
siê po „Informacjach”, których
Bez dyskusji, 19 g³osami
udzielali goœcie: na temat Trasy przy 4 wstrzymuj¹cych siê,
Œwiêtokrzyskiej i budowy II linii rada podjê³a uchwa³ê o zmiametra, a tak¿e po wprowadzonym nie za³¹cznika dzielnicy do
na wniosek zarz¹du projekcie bud¿etu m.st. Warszawy na
uchwa³y o zmianie za³¹cznika 2014 rok. Zgodnie z wprowadzielnicowego do bud¿etu m.st. dzon¹ 2 kwietnia br. instrukcj¹,
Warszawy na rok 2014.
przeniesiono plan dochodów z
Informacje dyrektora Zarz¹du tytu³u zwrotu kosztów s¹doMiejskich Inwestycji Drogowych, wych, z zadania „Pozosta³e
Alicji Piotrowskiej, nawi¹zywa³y wp³ywy z ró¿nych op³at” do
do protestów Stowarzyszenia zadania „Wp³ywy z ró¿nych
Mieszkañców Micha³ów wobec dochodów” w dziale Gospodarka
projektu przebiegu Trasy Œwiêto- Mieszkaniowa w kwocie 300 000 z³
krzyskiej przez obszar parku: po i w dziale Administracja Purozmowach Stowarzyszenie sk³o- bliczna w kwocie 34 800 z³.
ni³o siê przyj¹æ wariant spornego
Wymienione sprawy zajê³y na
odcinka trasy, który bêdzie prze- sesji mniej ni¿ godzinê, kolejne trzy
projektowany. Przygotowywany godziny (z przerwami) – „Informacja
jest program funkcjonalno-u¿ytko- na temat sposobu wykorzystania
wy Trasy Œwiêtokrzyskiej. W maju tabletów zakupionych na potrzeby
og³oszony zostanie przetarg.
urzêdu dzielnicy”. Burmistrz S³awoInformacji na temat budowy mir Antonik przedstawi³ obszerny
II linii metra od stacji Dworzec materia³, zawieraj¹cy odpowiedzi
Wileñski do stacji Trocka oraz od na 14 pytañ, zawartych we wniosku
stacji Trocka do stacji koñcowej o zwo³anie nadzwyczajnej sesji 1
udzielali goœcie z Zarz¹du kwietnia, m.in. o proces decyzyjny
Transportu Miejskiego: Marek zakupu tabletów, koszt zakupu
M³ynarski z pionu inwestycji oraz tabletów i oprogramowania, tryb
Zbigniew Chêæ – kierownik dzia³u zakupu, koszt funkcjonowania
przygotowania i realizacji inwe- wydzia³u obs³ugi rady przed
stycji. Decyzja w sprawie odcinzakupem tabletów i po ich zakupie.
ka od Dworca Wileñskiego do
Na wniosek Bartosza Szajstacji Trocka bêdzie wydana w
okolicy czerwca. Jest mo¿liwe, kowskiego materia³ zosta³
¿e prace rozpoczn¹ siê na po- skserowany i rozdany radnym.
cz¹tku 2016 roku. Odcinek od Jêdrzej Kunowski oceni³, ¿e
stacji Trocka do stacji koñcowej g³ównym animatorem zakupu
nie jest jeszcze objêty projekto- tabletów by³ przewodnicz¹cy
waniem. Wiele zale¿y od œrodków, rady Zbigniew Poczesny, który
jakie przyzna Unia Europejska nie informowa³ rady o swojej
oraz od analizy demograficznej. aktywnoœci w tym temacie na
W zwi¹zku z odmiennymi sza- posiedzeniach zarz¹du dzielnicy.
W dyskusji wyra¿ano odmiencunkami demograficznymi dla
Bia³o³êki i Targówka, Centrum ne opinie na przyk³ad co do tego,

Wesela i imprezy okolicznoœciowe
Sala Bankietowa „CARMEN”
ul. Krasnobrodzka 11
tel. 22 811 10 85, 503 625 030, www.carmen.waw.pl

Zespó³ Szkó³ nr 12
im. Olimpijczyków Polskich

tel. 22 810-79-61; 22 810-13-50
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XCVII LO (kl. sportowe)
8 maja o godz. 1830
Technikum nr 12
8 maja o godz. 1830

Zapraszamy

kto decyduje o tym, ¿e rada
dobrze pracuje; jakie decyzje
burmistrz musi konsultowaæ z
radnymi. Pad³ zarzut o „wykrzywianie rzeczywistoœci”, potem o
zakup telewizora do gabinetu
przewodnicz¹cego rady.
Obecna na sesji radna Rady
Warszawy Iwona Wujastyk
zwróci³a uwagê na informacjê,
zawart¹ w odpowiedzi na jej
pismo do w³adz Warszawy: do
Biura Informatyki nie wp³ynê³o
¿adne zapytanie w zakresie
uzyskania akceptacji, dotycz¹cej
zakupu systemu do obs³ugi
Rady Dzielnicy Targówek.
Po znacznie przed³u¿onej
przerwie na spotkanie klubów
koalicji, Zbigniew Poczesny
wznowi³ obrady. Radni klubu PO
z³o¿yli „wniosek o odwo³anie
Pana Zbigniewa Poczesnego z
funkcji przewodnicz¹cego rady
w zwi¹zku z przekroczeniem
swoich uprawnieñ, wynikaj¹cych
ze statutu Rady Dzielnicy Targówek
oraz wystêpowaniem podczas
posiedzeñ zarz¹du dzielnicy w
imieniu Rady Dzielnicy Targówek,
bez uzyskania opinii i upowa¿nienia rady, nadu¿ywaj¹c powierzonego stanowiska; ponadto
uniemo¿liwianiem wykonywania
statutowych prac wiceprzewodnicz¹cym rady i przewodnicz¹cym klubów.”
Zgodnie ze statutem, wniosek zostanie rozpatrzony na
nastêpnej sesji rady. Jej termin
nie jest jeszcze znany.
K.
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nowa gazeta praska 3
PODZIÊKOWANIA
Serdeczne podziêkowania dla radnego naszej dzielnicy

p. Jacka Wachowicza
z Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej
sk³adaj¹ lokatorzy budynku przy ul. Markowskiej 12 i 14.
Dziêkujemy za ogromn¹ troskê, zaanga¿owanie, trud i wysi³ek w³o¿ony
w rozwi¹zywanie codziennych problemów mieszkañców Pragi.
W uznaniu za dyspozycyjnoœæ, oddanie, uczciwoœæ i uœmiech na twarzy ¿yczymy
dalszych sukcesów zawodowych, du¿o zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.
Takich radnych w naszej dzielnicy jest niewielu.

Konsultacje zmian
dokoñczenie ze str. 1

sywn¹ zabudowê, powy¿ej 30 m,
studium ma zezwoliæ w Porcie
Praskim, przeciwko czemu protestowali mieszkañcy Pragi na
etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania.
Zmiana w studium zapewne
odblokuje uchwalenie tego planu. Pod zabudowê maj¹ zostaæ
przeznaczone tereny kolejowe
na Bródnie przy stacji Warszawa
– Praga oraz poprzemys³owe
po FSO nad Wis³¹, na po³udnie
od Trasy Toruñskiej. Propozycje zmian obejmuj¹ równie¿
potrzebne inwestycje komunikacji miejskiej, jak przed³u¿enie
linii tramwajowej w ulicach:
Budowlanej, Œw. Wincentego i
G³êbockiej, w kierunku pó³nocnym od Trasy Toruñskiej w re-

zerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do trasy
Mostu Pó³nocnego, ale tak¿e
przed³u¿enie linii tramwajowej z
pêtli Annopol do ul. P³ochociñskiej z przeniesieniem pêtli w
rejon hal targowych Marywilska.
Od 3 kwietnia do 7 maja projekt
zmian oraz prognozy s¹ wy³o¿one w siedzibie Urzêdu m.st.
Warszawy, ul. Marsza³kowska
77/79, w godz. od 8.00 do
16.00. Wiêcej informacji mo¿na

znaleŸæ równie¿ na stronach
internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej miasta
sto³ecznego Warszawy –
bip.warszawa.pl. Uwagi nale¿y
sk³adaæ na piœmie do prezydenta
m.st. Warszawy za poœrednictwem
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego na adres: ul.
Marsza³kowska 77/79, 00-683
Warszawa, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której
uwaga dotyczy. Termin sk³adania
uwag up³ywa do 28 maja.
Kr.

Wspólnota Mieszkaniowa K³opotowskiego 4
w Warszawie poszukuje wykonawcy nadbudowy
wraz z wind¹ na pow. dachu 380 m2.
Dodatkowe informacje: 22 670 08 91, 697 155 822
w godz. 800-1500.

Testament z krzy¿a
4 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

wobec tego zajmowa³ dominuj¹ce miejsce. Dlaczego jego
wina by³a tak ciê¿ka? Pojawiaj¹ce siê w Ewangelii s³owo,
okreœlaj¹ce Jezusa jako winowajcê, mo¿e byæ rozumiane
dwojako: jako przestêpca pospolity, ale równie¿ mo¿e
oznaczaæ rebelianta politycznego. I tak w³aœnie by³o.
Jezus zosta³ skazany przez
Rzymian, jako ten, który
wzywa do niepos³uszeñstwa
Cezarowi. Tylko taka kwestia
interesowa³a Rzymian. Ich
nie obchodzi³y interpretacje
¿ydowskie. Powód skazania
by³ wiêc niew¹tpliwie polityczny
i jako taki zosta³ wyszczególniony na tabliczce, któr¹
umieszczono na krzy¿u: Jezus
Nazarejczyk, król ¿ydowski.
Przed ukrzy¿owaniem z
Jezusa zdjêto szaty (sta³y siê
one ³upem rzymskich ¿o³nierzy),
pozostawiaj¹c tylko ma³¹
chustê wokó³ bioder, i przybito
gwoŸdziami do poziomej belki,
któr¹ wci¹gniêto na górê pionowego s³upa. Od tej chwili, w
czasie powolnej agonii, Jezus
wypowiada siedem zdañ.
„Ojcze, przebacz im, bo nie
wiedz¹, co czyni¹” (£k 23,39)
- Pierwsze zdanie, które Jezus wypowiedzia³ na krzy¿u,
pad³o ju¿ w momencie samego
ukrzy¿owania, czyli wtedy, kiedy
Jezusa przybijano do krzy¿a i
brzmia³o tak: „Ojcze, przebacz
im, bo nie wiedz¹, co czyni¹”.
S³owa te, zapisane w Ewangelii
wg œw. £ukasza, skierowane s¹
do Ojca, ale Jezus wstawia siê
w nich za swoimi oprawcami. To,
co najbardziej dziwi, to postawa
pe³na ³agodnoœci wobec katów,
którym na ogó³ z³orzeczono. Natomiast Jezus nie przeklina, ale
siê modli, kieruj¹c do Ojca
proœbê o przebaczenie dla tych,
którzy „nie wiedz¹, co czyni¹”.
Mo¿e tu chodziæ zarówno o wykonawców wyroku, jak równie¿
o tych, którzy wydali wyrok. Powodem proœby Jezusa o wybaczenie jest to, ¿e zarówno jedni,
jak i drudzy, nie s¹ œwiadomi,
tego, co czyni¹, nie zdaj¹ sobie
sprawy, ¿e krzy¿uj¹ prawdziwego
Mesjasza i Syna Bo¿ego.
Jezus nie umiera z³orzecz¹c, gro¿¹c Bo¿ym S¹dem,
ale przebaczaj¹c i usprawiedliwiaj¹c. Zreszt¹, taka postawa,
pe³na mi³osierdzia, jest obecna w ca³ej mêce Chrystusa.
Kiedy weŸmiemy do rêki
Ewangeliê wg œw. £ukasza, to
znajdziemy fragment mówi¹cy
o tym, ¿e Jezus uzdrowi³ s³ugê setnika, któremu Piotr w
Ogrodzie Oliwnym odci¹³
ucho. Samemu Piotrowi, który
zapar³ siê go trzykrotnie, równie¿ okaza³ mi³osierdzie.
Jezus nie przebacza osobiœcie,
ale odsy³a do przebaczenia
Ojca, i w ten sposób pokazuje
sens ukrzy¿owania. Taka postawa Jezusa, który modli siê
i przebacza, sta³a siê wzorem
dla pierwszych mêczenników.
Odnajdujemy j¹ przy œmierci
diakona Szczepana, który
powtarza dok³adnie te same
s³owa Jezusa z krzy¿a, z tym,
¿e nie zwraca siê do ojca, lecz
do Pana Jezusa.
A wiêc, w pierwszych s³owach
z krzy¿a, Jezus daje nam
przyk³ad przebaczenia i zapomnienia doznanych krzywd.
„Zaprawdê, powiadam ci, dziœ
ze mn¹ bêdziesz w raju” (£k 23,43)
- Wraz z Jezusem ukrzy¿owano dwóch ³otrów, i drugie
zdanie, równie¿ obecne w
Ewangelii wg œw. £ukasza, jest

skierowane do jednego z nich.
Ukrzy¿owany Jezus nie tylko
doznawa³ szyderstw ze strony
t³umu, ale równie¿ ze strony
³otra, który w¹tpi w to, czy Jezus jest Mesjaszem. Drwi:
„Wybaw wiêc siebie i nas”.
Natomiast drugi ³otr, widz¹c
postawê Jezusa, zachowuje
siê zupe³nie inaczej. Pyta
pierwszego ³otra, czy nie boi
siê Boga, skoro stoi w obliczu
œmierci, a Jezusa prosi, ¿eby
przyj¹³ go do swego królestwa.
- „Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego
królestwa”.
- „Zaprawdê, powiadam ci,
dziœ ze mn¹ bêdziesz w raju”
– odpowiada Jezus.
Co uderza w tych s³owach?
Przede wszystkim niezwykle
uroczysty charakter obietnicy.
Zaczyna siê ona bowiem od
s³owa „zaprawdê”, którym Jezus
rozpoczyna³ swoje wypowiedzi
wówczas, kiedy chcia³ ludziom
przekazaæ coœ bardzo wa¿nego.
Druga sprawa, to pewnoœæ
tej obietnicy. O ile w pierwszym
zdaniu mieliœmy do czynienia
z proœb¹, o tyle tu mamy do
czynienia ze stwierdzeniem.
Jezus daje gwarancjê wspólnoty ze sob¹, i to nie kiedyœ, w
przysz³oœci, lecz teraz, dzisiaj.
Temu, którego nazywamy
„skruszonym ³otrem” b¹dŸ
„dobrym ³otrem”, Pan Jezus
obiecuje zbawienie zaraz po
œmierci. W ten sposób zostaje
nagrodzona wiara z³oczyñcy.
Obietnica, któr¹ Jezus z³o¿y³
dobremu ³otrowi, sta³a siê równie¿ udzia³em œw. Szczepana,
który w momencie kamienowania zobaczy³ otwarte niebo i
Syna Cz³owieczego. Jedynym
warunkiem spe³nienia obietnicy
wejœcia do Królestwa Niebieskiego zaraz po œmierci jest
wyznanie w³asnych win i uznanie
w Jezusie Mesjasza.
„Niewiasto, oto syn twój”;
„Oto matka twoja” (J 19,25-27)
- Nastêpne, trzecie s³owa
Jezusa z krzy¿a, s¹ zapisane
w Ewangelii wg œw. Jana, czyli
tego, który sta³ pod krzy¿em, i
dotycz¹ Maryi, matki Jezusa
oraz umi³owanego ucznia.
Zacytujmy Pismo Œwiête:
A obok krzy¿a Jezusowego
sta³y: Matka Jego i siostra
Matki Jego, Maria, ¿ona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy wiêc Jezus ujrza³ Matkê
i stoj¹cego obok Niej ucznia,
którego mi³owa³, rzek³ do
Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”.
Nastêpnie rzek³ do ucznia:
„Oto Matka twoja” I od tej
godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do
siebie. (J 19, 25-27)
Dlaczego Maryja nie jest
wymieniona z imienia, tylko
wystêpuje jako „niewiasta”,
albo „matka”? Mo¿na to wyt³umaczyæ w dwojaki sposób. W
interpretacji czysto naturalnej,
s³owa Jezusa rozumiemy jako
wyraz troski Jezusa o swoj¹
matkê, chêæ zabezpieczenia jej
przysz³oœci po jego œmierci.
Jednak w znaczeniu nadprzyrodzonym, przekraczaj¹cym
horyzonty doczesnoœci, Maryja i Jan, którzy jakkolwiek s¹
postaciami historycznymi, s¹
równie¿ postaciami symbolicznymi. Maryja nazwana jest „niewiast¹”, co wydaje siê dziwnym
sposobem zwracania siê syna
do matki, poniewa¿ Jezus w ten
sposób nawi¹zuje do pierwszej
kobiety (niewiasty), któr¹ by³a
Ewa i która po grzechu pierworodnym otrzyma³a zapewnienie,
¿e jej potomstwo zniszczy
kusiciela-wê¿a.

Czyli chodzi o coœ wiêcej ni¿
tylko o zabezpieczenie doczesnoœci Maryi. Chodzi o powierzenie jej nie tylko ucznia,
którego Jezus mi³owa³, ale te¿
wszystkich uczniów, których
Jezus kocha³. Ten umi³owany
uczeñ symbolizowa³ wszystkich
tych, którzy s¹ ludŸmi wierz¹cymi.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e s³owa
skierowane do matki „Niewiasto,
oto syn twój” i do ucznia „Oto
matka twoja” s¹ za³o¿eniem
wspólnoty Koœcio³a, reprezentowanej przez tych dwoje ludzi. Te
bardzo uniwersalne s³owa
Jezus wypowiedzia³ w momencie
ukrzy¿owania.
„Bo¿e mój, Bo¿e mój,
czemuœ mnie opuœci³?”
(Mt 27,47; Mk 15,34)
- PóŸniej, od godziny 6 a¿ do
godziny 9 ciemnoœci zakry³y
Ziemiê. Jak mówi¹ Ewangelie
„s³oñce siê zaæmi³o, ca³¹ Ziemiê spowi³y ciemnoœci”. Co to
by³y za ciemnoœci, które w
samo po³udnie (wed³ug miary
¿ydowskiej godzina 6 oznacza³a
12) zapanowa³y na Ziemi?
Nie trzeba siê tu doszukiwaæ
jakiegoœ fenomenu astronomicznego, w rodzaju zaæmienia
S³oñca, czy te¿ jakichœ zjawisk
cudownych. Najprawdopodobniej by³ to wiatr z pustyni, który
przyniós³ ze sob¹ tak ogromne tumany kurzu i piasku, ¿e
po prostu zrobi³o siê ciemno.
By³o te¿ bardzo gor¹co. Zjawisko to mog³o przyspieszyæ
œmieræ Jezusa.
W ci¹gu tych trzech godzin
agonii ewangelie nie notuj¹
¿adnych s³ów Jezusa. Dopiero pod koniec wypowiada on
s³owa, które notuj¹ Mateusz i
Marek: „Bo¿e mój, Bo¿e mój,
czemuœ mnie opuœci³?”. S³owa
te obaj ewangeliœci notuj¹ w
oryginale, czyli po aramejsku,
a równoczeœnie przek³adaj¹
na jêzyk grecki, w którym napisane s¹ ewangelie. Tekst
aramejski brzmi: „Eloi, Eloi,
lama sabachthani?”
To bardzo mocne s³owa, które
mog³yby sugerowaæ ca³kowit¹
samotnoœæ Jezusa na krzy¿u,
ale trzeba wiedzieæ, ¿e Jezus
nie wypowiada siê „w³asnymi”
s³owami, lecz s³owami Psalmu
22. S¹ to s³owa, którymi pos³ugiwali siê Izraelici, mówi¹c Bogu
o swoim lêku przed œmierci¹, ale
równie¿ o swojej nadziei.
Psalm 22, który Jezus odmówi³ na krzy¿u, jest modlitw¹
skierowan¹ do Boga. Jest wyrazem trwogi, a jednoczeœnie
proœb¹ o to, ¿eby Bóg go nie
opuœci³. Charakterystyczne jest,
¿e Jezus doœwiadcza wszystkich ludzkich uczuæ w obliczu
œmierci. Te¿ boi siê umierania.
Mo¿e siê to wydawaæ dziwne,
ale trwoga przecie¿ nie stoi w
sprzecznoœci do prawdziwej
wiary. Jest tu równie¿ g³êboka
ufnoœæ. A wiêc i trwoga i zaufanie
mog¹ istnieæ równoczeœnie.
„Pragnê” (J 19,28)
- Te s³owa zapisane s¹ w
Ewangelii wg œw. Jana; inni
ewangeliœci ich nie notuj¹. Byæ
mo¿e, tylko Jan i ¿o³nierz stoj¹cy pod krzy¿em je us³yszeli.
Opis jest bardzo krótki. Jan
mówi tak: Jezus œwiadom, ¿e
ju¿ siê wszystko dokona³o,
aby siê wype³ni³o Pismo, rzek³:
„Pragnê”. Mo¿na to interpretowaæ
na czysto naturalnej p³aszczyŸnie, ¿e Jezus by³ spragniony i
prosi³ o picie. Zwykle podawano
skazañcom ¿o³nierski napój,
czyli rozcieñczony ocet. Podobnie i w tym wypadku, g¹bkê
zatkniêt¹ na tyczce, nas¹czon¹
takim w³aœnie napojem, podano
Jezusowi.
Ale Jezusowi nie chodzi³o
jedynie o zaspokojenie fizycznego pragnienia, tylko o wy-

pe³nienie Pisma. Nawet bowiem na krzy¿u Jezus jest
œwiadom swego pos³annictwa
i pragnie, aby zosta³o ono zrealizowane a¿ do koñca. Daje
temu wyraz w s³owie „pragnê”.
Poza tym, Jezus nie tylko
chce coœ otrzymaæ, ale równie¿ coœ daæ. Sam prosi o coœ
do picia, ale tak naprawdê to
on jest tym, który zaspokaja
ludzkie pragnienia. Nasuwa
siê tu analogia do opisanej w
Ewangelii wg œw. Jana sceny
z Samarytank¹, w której Jezus
prosi kobietê z Samarii o kubek
wody, a w zamian ofiaruje jej
wodê, po której ju¿ nie bêdzie
odczuwa³a pragnienia.
„Wykona³o siê” (J 19,30)
W Ewangelii wg œw. Jana,
ostatnie s³owa Jezusa z krzy¿a,
to s³owa: „Wykona³o siê”. Padaj¹ one w chwili, kiedy Jezus
skosztowa³ octu. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Jezus najpierw
zwraca³ siê do wrogów, do
³otra, do Matki i Jana, a dopiero na koñcu myœla³ o sobie.
Wed³ug œw. £ukasza, póŸniej
jeszcze zwróci siê po raz
ostatni do Ojca.
Mówi¹c „wykona³o siê”, jak
gdyby patrzy na ca³¹ swoj¹
dzia³alnoœæ na Ziemi i stwierdza, ¿e to wszystko, co mia³o
byæ jego przeznaczeniem,
zosta³o spe³nione. Po s³owach
„wykona³o siê” Jezus umar³ i
ta œmieræ oszczêdzi³a mu
³amania nóg, co zwykle robiono, aby przyspieszyæ zgon
skazañca. W wypadku Jezusa,
¿eby upewniæ siê, co do jego
œmierci, przebito mu bok, z
którego wyp³ynê³a krew i woda.

„Ojcze, w Twoje rêce oddajê
ducha mojego”(£k 23,46)
- Ostatnie s³owa Jezusa z
krzy¿a notuje Ewangelia wg œw.
£ukasza. Jest to trzecie zdanie,
które przytacza £ukasz. W
pierwszym Jezus przebacza
swoim oprawcom, w drugim
zapewnia dobrego ³otra o rych³ym zbawieniu, a w trzecim powierza siê Ojcu: „Ojcze, w
Twoje rêce oddajê ducha mojego”.
S¹ to s³owa Psalmu 31.
To bardzo ciekawe, ¿e Jezus
w ostatniej chwili swojego ¿ycia
pos³uguje siê psalmem 31,
czyli modlitw¹, któr¹ wieczorem
odmawiali wszyscy pobo¿ni
¯ydzi, a której prawdopodobnie
nauczy³a go matka i on te¿ odmawia³ j¹ codziennie przez
ca³e swoje ¿ycie. Ten fragment
psalmu podsumowywa³ ca³y
dzieñ. Odmawiaj¹c go, Jezus
chce podkreœliæ, ¿e tak jak jego
ziemskie ¿ycie nale¿a³o w
ca³oœci do Ojca, tak i jego
œmieræ równie¿ do Ojca nale¿y.
Tê modlitwê odmawiano
przed snem, poniewa¿ uznawano, ¿e sen jest namiastk¹
œmierci, ale te¿, ¿e cz³owiek
wierz¹cy ma nadziejê, ¿e Bóg
ze snu œmierci go zbudzi, czyli
wskrzesi do ¿ycia. St¹d te
ostatnie s³owa mo¿na interpretowaæ jako zapowiedŸ czy te¿
nadziejê zmartwychwstania.
- W ostatnich chwilach
swojego ¿ycia Jezus nie
myœli o sobie, bardziej troszczy siê o tych, którzy pozostaj¹ na Ziemi. W³aœciwie w
ka¿dym zdaniu, wypowiedzianym z krzy¿a, Jezus pozostawia ludziom jakieœ

wskazówki. Czy wobec tego
mo¿emy mówiæ o swoistym
testamencie danym ludziom
z krzy¿a? Które z przytoczonych wypowiedzi uwa¿ane
s¹ za testament Jezusa?
- Testamentem w sensie
czysto formalnym s¹ s³owa
Jezusa skierowane do Matki i
do ucznia, stoj¹cych pod krzy¿em:
„Niewiasto, oto syn twój”, „Oto
Matka twoja”. Symbolizuj¹ one
za³o¿enie wspólnoty Koœcio³a.
Jednak wszystkie zdania wypowiedziane przez Jezusa z krzy¿a mo¿emy potraktowaæ jako
testament, poniewa¿ zawieraj¹
wskazówki, rady, jak siê mamy
zachowywaæ. S³owa te wyznaczaj¹ wiêc w pewien sposób
postawê chrzeœcijanina i s¹
Ÿród³em nadziei.
Jezus przewartoœciowa³
ludzkie zasady poprzez swoje
doœwiadczenie. Pokaza³, ¿e
nawet, jeœli cz³owiek gdzieœ siê
w ¿yciu pogubi, ma szansê
uzyskaæ przebaczenie, nawet
w ostatnim momencie; warunkiem jest tylko przyznanie siê
do winy. Jezus obiecuje, ¿e
bêdzie prosi³ o mi³osierdzie dla
winowajcy nawet wówczas,
kiedy ten, podobnie jak ³otr, nie
bêdzie sobie z tego w pe³ni
zdawa³ sprawy.
Oby te s³owa wypowiedziane
przez Jezusa z krzy¿a sta³y siê
dla nas wielkanocnym przes³aniem. ¯yczê czytelnikom
Nowej Gazety Praskiej, aby
ka¿dy w tych s³owach odnalaz³
coœ dla siebie - coœ, co mu
pomo¿e w zachowaniu postawy
chrzeœcijañskiej.
Notowa³a Joanna Kiwilszo

Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
Zmartwychwstanie Pañskie AD 2014
„Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwsta³y Panie, tak¿e i my, ludzie trzeciego
tysi¹clecia! Zostañ z nami teraz i po wszystkie czasy. …W Ciebie wierzymy,
w Tobie pok³adamy nadziejê, bo Ty jeden masz s³owa ¿ycia wiecznego (por. J 6, 68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!”
(B³. Jan Pawe³ II, Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego, 27 marca 2005)
Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwsta³y Panie – bo Twoje cierpienie jest dla nas Ÿród³em
si³y, pozwala zachowaæ wiarê, ¿e ludziom kochaj¹cym Boga wszystko s³u¿y ku dobremu.
Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwsta³y Panie – bo Twoja œmieræ wskazuje nam
prawdziw¹ wartoœæ ¿ycia: wiecznoœæ i œwiêtoœæ.
Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwsta³y Panie, bo Twoje zwyciêstwo nad œmierci¹
wyznacza nam drogê: przez mi³oœæ, dobroæ i pokorê do jednoœci z Ojcem.
Potrzebujemy ciebie, œwiêty Janie Pawle II – byœ swoim wstawiennictwem uprasza³
nam ³askê zaufania Bogu we wszystkim i do koñca.
Potrzebujemy ciebie, œwiêty Janie Pawle II – by twoje nauczanie ¿y³o w naszych sercach
i pamiêci, przemienia³o nas i uczy³o, jak ¿yæ, by podobaæ siê Bogu i prawdziwie s³u¿yæ ludziom.
Potrzebujemy ciebie, œwiêty Janie Pawle II – by poznawaæ prawdê tajemnicy: Totus
Tuus Chryste. Tutus Tuus, Maryjo.
Nie bójcie siê – powtarza³ Jezus wielokrotnie aposto³om. Nie lêkajcie siê – zachêca³ nas
ca³¹ sw¹ pos³ug¹ i œwiadectwem ¿ycia Jan Pawe³ II. Radoœæ poranka Zmartwychwstania
i radoœæ kanonizacji Papie¿a Jana Paw³a II niech bêd¹ nasz¹ si³¹ i duchowym bogactwem.
Wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” na ten szczególny czas
z serca b³ogos³awiê

Palmy wileñskie w Warszawie
W Palmow¹ Niedzielê oraz poprzedzaj¹ce j¹ pi¹tek i sobotê w Domu
Polonii przy Krakowskim Przedmieœciu 64 co roku odbywa siê tradycyjny
kiermasz, na którym prezentuj¹ swoje wyroby twórcy ludowi z Wileñszczyzny.
Oprócz przygotowanych przez cz³onkinie Zwi¹zku Polaków na Litwie w
Ciechanowiszkach palemek, mo¿na by³o nabyæ pisanki, serwetki i inne
ozdoby wielkanocne.
To jednak palemki by³y g³ówn¹ atrakcj¹ tów i zbó¿, po farbowanie, suszenie i wykiermaszu, który stwarza³ rzadk¹ w War- platanie. Palemka wileñska w ostatnich laszawie okazjê nabycia niedrogo autentycz- tach w Polsce zdoby³a ogromn¹ popularnych wileñskich wyrobów, a nie chiñskich noœæ, zapewne ze wzglêdu na niewielkie
podróbek, jakich pe³no na licznych w tym rozmiary, kunsztowne wykonanie i ró¿nookresie straganach. Palmy wileñskie ponad- rodnoœæ kszta³tów, ale nadal silne s¹ polto wyró¿niaj¹ siê bogactwem naturalnych skie tradycje regionalne, kurpiowskie czy
barw, wieloœci¹ roœlin, smuk³oœci¹ i ró¿no- góralskie. Palma kurpiowska, odmiennie
rodnoœci¹ kszta³tów. Wykonane s¹ ze zbie- ni¿ litewska, powstaje z pnia œciêtego
ranych na jesieni traw, kwiatów i mchów, drzewka (jod³y lub œwierka), oplecionego
uk³adanych w artystyczne kompozycje. Ich na ca³ej d³ugoœci wid³akiem, wrzosem, bowytwórczynie, zwane „palmiarkami” opo- rówk¹, zdobionego kwiatami z bibu³y i
wiada³y o ca³ym procesie powstawania pa- wst¹¿kami. Czub drzewka pozostawia siê
lemek wielkanocnych: od zbierania kwia- zielony. Szczególnie ¿ywa tradycja zacho-

wa³a siê w okolicach miejscowoœci £yse na
Kurpiach, dok¹d na Palmow¹ Niedzielê
œci¹gaj¹ nieprzebrane t³umy, czêsto z
odleg³ych stron. Dodatkow¹ atrakcj¹ przy
takich okazjach s¹ organizowane konkursy
na najd³u¿sz¹ lub najpiêkniejsz¹ palmê.
Tradycja œwiêcenia palmy na pami¹tkê
wjazdu Jezusa do Jerozolimy znana jest w
Polsce ju¿ od œredniowiecza. Zgodnie z ni¹
w Wielk¹ Sobotê palmy powinny zostaæ
spalone, a popió³ z nich pos³u¿yæ w kolejnym
roku do posypania g³ów w œrodê popielcow¹.
Wierzenia ludowe nadawa³y poœwiêconej
palmie ogromn¹ moc, np. ochrony ludzi,
zwierz¹t i ca³ego dobytku przed czarami i
ogniem. Choæ dziœ to siê zmienia, wielkanocna palma nadal pozostaje wa¿nym elementem tradycji zwi¹zanych z tymi najwa¿niejszymi w roku liturgicznym œwiêtami.
Kr.

Ratujmy ptaki
Wci¹¿ niewiele osób wie, ¿e podczas letnich remontów i
ociepleñ budynków gin¹ nasze miejskie ptaki. Jest to œmieræ
okrutna – ptaki zamurowywane s¹ ¿ywcem w szczelinach
budynku, kratuje siê stropodachy i odcina rodzicom dostêp
do piskl¹t w gnieŸdzie. Co roku trwa masowa ptasioeksmisja,
a tej tragedii naprawdê mo¿na ³atwo unikn¹æ.
Od 2009 roku w Warszawie ¿e kilkuletnia praca zaczyna
dzia³a Ptasi Patrol Interwencyj- przynosiæ efekty. Z roku na rok
ny pod dowództwem Renaty przybywa zg³oszeñ z proœb¹ o
Markowskiej. Ratowaniu ¿ycia interwencjê, co mo¿e œwiadczyæ
skrzydlatym s¹siadom Renata o tym, ¿e ludzie dostrzegaj¹
odda³a swoje serce i ca³y wolny problem i nie chc¹ byæ obojêtni.
czas. JeŸdzi na interwencje i Coraz chêtniej te¿ aktywnie sami
obserwacje, negocjuje, mediuje, uczestnicz¹ w tych interwencjach.
upomina, dba o kompensacje,
Biuro Ochrony Œrodowiska
czyli by powieszono budki za- wraz z dzia³aj¹cymi przy nim
stêpcze, jeœli ptasie lokale zo- komisjami dialogu spo³ecznego:
sta³y nieodwracalnie zniszczone. ds. œrodowiska przyrodniczego
Radzi te¿ telefonicznie i mailowo i ds. ochrony zwierz¹t, wskazuosobom z ca³ej Polski! Ptasi j¹c nasz¹ inicjatywê uzna³o j¹
Patrol ma obecnie kilku wolon- za „unikatow¹ w skali miasta,
tariuszy i ta garstka osób stara organizowan¹ kolejny rok i
siê pomóc przy ka¿dej zg³oszonej zmieniaj¹c¹ œwiadomoœæ
interwencji.
ekologiczn¹ warszawiaków”.
W 2012 i 2013 roku dzia³alnoœæ Serdecznie dziêkujemy za
Patrolu by³a wspierana finansowo
przez Miasto Sto³eczne Warszawa.
Obecnie zostaliœmy nominowani
do g³ównej nagrody w konkursie
na najlepsz¹ warszawsk¹ inicjatywê pozarz¹dow¹ 2013 roku w
ramach konkursu S3ktor. Za projekt „Na ratunek skrzydlatym s¹siadom – Ptasi Patrol Interwencyjny zaprasza do wspó³pracy
warszawiaków”. To dla nas du¿e
wyró¿nienie, a i szansa dla ptaków, by o ich losie dowiedzia³o siê
wiêcej osób. Idea przedsiêwziêcia polega³a na tym, by nie tylko
chroniæ zagro¿one ptaki, ale te¿
zaanga¿owaæ w te dzia³ania
mieszkañców miasta. Wydaje siê,

wspania³e referencje, jakie wystawili nam przyjaciele ze Sto³ecznego Towarzystwa Ochrony
Ptaków i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a
tak¿e ornitolog prof. Maciej Luniak i redaktorka Radia FOK FM
Ewa Podolska. Dziêkujemy tym
bardziej, ¿e niejednokrotnie
mogliœmy liczyæ na ich pomoc.
Jedn¹ z nagród, jakie mo¿na zdobyæ w konkursie, jest
Nagroda Mieszkañców, przyznawana na podstawie g³osów
internautów. W³aœnie o niej najbardziej marzymy, dlatego prosimy: g³osujcie na Ptasi Patrol!
G³osy mo¿na oddawaæ tutaj:
http://www.konkursy.um.warszawa.pl/node/add/konkurs-s3ktor
Zapraszamy te¿ do
udzia³u w Ptasim Patrolu.
Na naszej stronie internetowej
www.nogawlape.org w okienku
S3ktor znajdziecie wszystkie
niezbêdne informacje.
Magdalena Kuropatwiñska
wolontariuszka
Fundacji Noga w £apê
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Radosnych Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego
wype³nionych
mi³oœci¹ i spokojem
¿yczy w imieniu
Zarz¹du Dzielnicy Targówek
Burmistrz S³awomir Antonik
oraz w imieniu
Rady Dzielnicy Targówek
Przewodnicz¹cy Rady Zbigniew Poczesny

• 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.

Terapie pijawkowe

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Nowatorski zabieg
w Szpitalu Praskim
10 kwietnia w Szpitalu
Praskim odby³ siê pierwszy
w Polsce zabieg wszczepienia
nowego, ma³o inwazyjnego,
mechanicznego zwieracza
cewki moczowej systemu
Remeex MRS II.
Dotychczas dostêpny by³ na
rynku jedynie zwieracz hydrauliczny AUS. Jednak znaczna
inwazyjnoœæ jego implantacji,
wysoki odsetek powik³añ i
wysoka cena ogranicza³y
zarówno liczbê wskazañ, jak i
dostêpnoœæ tej procedury.
Procedura instalacji nowego
systemu jest znacznie mniej
inwazyjna. Ju¿ w 2. dobie po
zabiegu chory opuszcza oddzia³. Mo¿na stosowaæ go
równie¿ u chorych, poddanych
uprzednio radioterapii. Jest
te¿ znacznie tañszy.
Pacjent mo¿e mieæ szereg
korzyœci wynikaj¹cych z zabiegu:
odzyskanie kontroli nad pêcherzem
moczowym oraz skuteczne
leczenie nietrzymania moczu po
leczeniu operacyjnym i radioterapii. Warto podkreœliæ raz jeszcze, ¿e jest to ma³o inwazyjna
procedura, obarczona niewielkim
odsetkiem powik³añ i mo¿liwa
do wykonania w czasie krótkiej
hospitalizacji.

Kto grzeba³ w ksiêgach wieczystych?
dokoñczenie ze str. 1

Œrodki uzyskane z licytacji zabezpiecz¹ roszczenie dewelopera
zarz¹dzaj¹cego budynkiem, który notabene naby³ kamienicê w
z³ej wierze, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e zosta³a ukradziona.
Bezmiar niesprawiedliwoœci i uchybieñ urzêdów i s¹dów w tej
sprawie sk³oni³ mieszkañców do zorganizowania w DK Zacisze
cyklu spotkañ na temat œwiadomoœci prawnej obywateli naszego
kraju i mo¿liwoœci obrony przed sytuacjami podobnymi do tej,
opisywanej przez nas.
(egu)

Ju¿ od niepamiêtnych czasów stosowano terapie pijawkowe.
Polegaj¹ one na przystawianiu do cia³a pacjenta pijawki
lekarskiej. Zabieg trwa ok. 1 godziny. W 2013 roku na Pradze
Pó³noc w Przychodni przy ul. Otwockiej 1 na I p. otwarto
Gabinet Kuracji Naturalnych i Terapii Pijawkowych.
Pijawki pochodz¹ z profe- wo. Pomagaj¹ w leczeniu bólu
sjonalnej hodowli (z certyfika- stawów i krêgos³upa, nadcitem) i u¿ywane s¹ tylko 1 raz. œnienia, ¿ylaków, hemoroidów,
Zabiegi wykonywane s¹ w cukrzycy, cholesterolu, reumasterylnych warunkach przez tyzmu, mia¿d¿ycy, migreny,
dyplomowane hirudotera- bólu zatok, chorób kobiecych.
peutki. Rzetelna wiedza po- Chroni¹ przed udarami i zaparta praktyk¹, gwarantuje wa³ami, usprawniaj¹ kr¹¿enie
naszym pacjentom profesjo- krwi, dotleniaj¹c narz¹dy, ponaln¹ obs³ugê i bezpieczeñ- prawiaj¹ odpornoœæ.
stwo zabiegów. Konsultacje
Kluby sportowe wspieraj¹
s¹ bezp³atne. Pacjenci, którzy siê terapi¹ pijawkow¹ przy
poddali siê terapii, chêtnie do leczeniu kontuzji zawodników.
nas wracaj¹.
Polecamy te¿ zielon¹ ¿ywPijawki lecznicze to 120 hi- noœæ Jêczmieñ i Chlorellê
rudozwi¹zków, które dzia³aj¹ Green Ways, które odkwaprzeciwbólowo i przeciwzapal- szaj¹ i oczyszczaj¹ organizm
nie. Zapobiegaj¹ przerzutom oraz goj¹ stany zapalne.
nowotworów, przyœpieszaj¹ Od¿ywiaj¹ i normalizuj¹ funkgojenie ran, dzia³aj¹ przeciw- cje organizmu, wspomagaj¹
bakteryjnie i przeciwzakrzepo- system odpornoœciowy. Zmie-

niaj¹c sposób od¿ywiania,
uzupe³niony o jêczmieñ i
chlorellê, poprawiamy kondycjê
organizmu.
Kiedy medycyna tradycyjna
jest bezradna, pomagaj¹
pijawki. Pani Janeczka trafi³a
do nas po 9 latach leczenia
tradycyjnego bez kr¹¿enia
w podudziu; przywrócono
je, a istniej¹ce rany zaczê³y
siê zabliŸniaæ.
Dziêki pijawkom i zielonej
¿ywnoœci (Jêczmieñ i Chlorella
GW) 21-letnia p. Ola wyleczy³a
tr¹dzik.
Wykonujemy te¿ liftingi
twarzy, szyi i dekoltu na bazie
pijawek. Ta metoda upiêkszaj¹ca hamuje proces starzenia
skóry, wp³ywa na jej napiêcie,
ukrwienie i dotlenienie. Zabiegi te stosuje ju¿ wiele gwiazd
œwiatowego kina, np. Demi
Moore na zabiegi jeŸdzi do
Australii.
Kontakt z gabinetem:
tel. 22 290 77 26;
503 873 188, 503 873 189
- w godz. 8.00 - 20.00.

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak¿e odpoczynku w rodzinnym gronie
sk³ada
w imieniu Ko³a Platformy Obywatelskiej
na Pradze Pó³noc
i w³asnym
Alicja D¹browska
Pose³ na Sejm RP

BOK wychodzi do mieszkañców
6 nowa gazeta praska

Otwartoœæ, zaufanie, wiêkszy udzia³ mieszkañców w kreowaniu kultury –
o swojej koncepcji funkcjonowania Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury rozmawiamy
z jego nowym dyrektorem Krzysztofem Miko³ajewskim, który od 1 kwietnia
zast¹pi³ na tym stanowisku Annê Barañsk¹-Wróblewsk¹.
- Zosta³ Pan dyrektorem oœrodka kul- nas zagoœci grupa z innego oœrodka, mo¿e byæ
tury, który ma bardzo bogate tradycje, to dla nas Ÿród³em inspiracji.
przede wszystkim teatralne, z czasów
Chcia³bym, ¿eby sala widowiskowa by³a
Tomasza S³u¿ewskiego oraz koncertowe, trochê mniej obci¹¿ona. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e
z okresu Anny Barañskiej-Wróblewskiej. w 75% bêdzie ona zajêta na przedstawienia
Jak¹ Pan ma koncepcjê funkcjonowania teatralne, 25% pozostanie na inne przedsiêBia³o³êckiego Oœrodka Kultury? Zak³ada wziêcia, skierowane na inne grupy odbiorców.
Pan kontynuacjê czy zmiany?
- Jakie to bêd¹ przedsiêwziêcia?
- Chcia³bym, ¿eby BOK by³ nie tylko
- Na przyk³ad mog³oby tu powstaæ kino stuscen¹. Scena to jest bardzo wa¿na czêœæ tra- dyjne, z dobrymi filmami. Z Bia³o³êki jest daleko
dycji i funkcji tego miejsca, jednak oœrodek do kin studyjnych, znajduj¹cych siê w centrum stolicy.
kultury to coœ wiêcej ni¿ tylko administro- Nie powinniœmy skazywaæ mieszkañców tylko na
wanie scen¹, dzia³alnoœæ impresaryjna, czy multipleksy, które nie pokazuj¹ ciekawych, czêsto
nawet dzia³anie sekcji. Wszystko to s¹ oczy- niszowych filmów europejskich. Pokazy w naszym
wiœcie wa¿ne formy dzia³alnoœci, szczegól- kinie mia³yby wiêc walor edukacyjny.
nie w dzielnicy, oddalonej od centrum, gdzie
S¹ znakomite festiwale filmowe, jak np.
brakuje innych instytucji kultury; dlatego na
Festiwal Kina Niemego, organizowany przez
pewno bêdê chcia³ zachowaæ te funkcje.
Filmotekê Narodow¹. W ramach wspó³pracy,
Niemniej jednak, nie mo¿emy ograniczaæ
moglibyœmy siê w taki festiwal w³¹czyæ i czêœæ
dzia³alnoœci BOK-u do dotychczasowych form,
pokazów zorganizowaæ u nas. To na pewno
tym bardziej, ¿e potrzeby mieszkañców s¹ barwzbogaci³oby nasz oœrodek pod wzglêdem
dzo ró¿ne, podobnie jak ró¿ne s¹ grupy odoferty kulturalnej, a jednoczeœnie pozwoli³obiorców. Bia³o³êka jest m³od¹ dzielnic¹, gdzie
by na w³¹czenie siê do polityki kulturalnej
jest bardzo du¿o m³odych ludzi, którzy dopiero
ogólnomiejskiej. Jesteœmy czêœci¹ tej polityki
co sprowadzili siê do Warszawy. To s¹ osoby,
i chcia³bym, aby mieszkañcy Bia³o³êki mieli
które potrzebuj¹ bardzo zró¿nicowanej oferty,
podobn¹ ofertê, jak¹ ma centrum miasta.
wiêc oprócz dzia³alnoœci teatralnej i impresa- Kino studyjne to œwietny pomys³,
ryjnej, które nale¿y jak najbardziej zachowaæ,
ale zapowiedzia³ Pan równie¿ inne,
trzeba im zaproponowaæ te¿ coœ innego.
mniej tradycyjne formy funkcjonowania
- Zachowuj¹c tradycyjne formy
oœrodka. Co to bêdzie?
oœrodka, szczególnie dzia³alnoœæ grup
- Dla mnie oœrodek kultury to nie tylko
teatralnych, jakich zmian Pan dokona
sala widowiskowa, nie tylko budynek, choæ jest
w ich funkcjonowaniu?
on oczywiœcie bardzo wa¿ny. To równie¿
- Nie chodzi o to, aby zmieniæ ca³kowicie
politykê kulturaln¹ i nie kontynuowaæ do- œrodowisko. Chcia³bym, aby wokó³ BOK-u
brych tradycji. Niemniej jednak, chc¹c za- powsta³o prê¿ne œrodowisko kulturalne. Tu
chowaæ z jednej strony sekcje i funkcje tego powinno kipieæ od wszelkiego rodzaju grup i
budynku jako quasi teatru, trzeba zrozu- pomys³ów. To mieszkañcy powinni byæ gospomieæ, ¿e wszystko wymaga pewnego prze- darzami tego miejsca. Chcia³bym otworzyæ
organizowania. W tej chwili wygl¹da to nie oœrodek na wspó³pracê z mieszkañcami,
najlepiej. Iloœæ teatrów dzia³aj¹cych przy szczególnie tymi z najbli¿szego otoczenia.
Ale równie¿ chcia³bym wyjœæ z budynku na
oœrodku jest tak du¿a, ¿e brakuje miejsca
na próby i spektakle. Te sprawy wymagaj¹ zewn¹trz. Oœrodek kultury realizuje politykê
kulturaln¹ w ca³ej dzielnicy, nie tylko w budynku
technicznej i logistycznej regulacji.
Nasza polityka teatralna powinna byæ bar- i jego okolicach. St¹d bêdzie wiêcej imprez pledziej jasna; trzeba okreœliæ, jaki mamy profil nerowych. Niekoniecznie widz musi przychodziæ
teatralny, czego widzowie mog¹ siê spodzie- do nas. Równie¿ my bêdziemy szukaæ naszych
waæ. Chcia³bym te¿ szerszej wspó³pracy z odbiorców poza nasz¹ siedzib¹, w szko³ach,
innymi instytucjami kultury. Mamy bardzo przedszkolach, w dzia³aniach plenerowych.
Chcia³bym o¿ywiæ przestrzeñ miêdzy blokami.
dobre zaplecze teatralne, np. œwietne pracownie
scenograficzne, to rzadkoœæ w domach kultury. Nie potrzeba du¿ych pieniêdzy, aby tam zrobiæ
Dlaczego inne oœrodki nie mia³yby z tego sko- coœ fajnego: mini koncert, piknik s¹siedzki, czy
rzystaæ? W zamian, nasze zespo³y bêd¹ mog³y te¿ jak¹œ animacjê. To bardzo integruje mieszwystêpowaæ w innych miejscach. Jesteœmy in- kañców, którzy maj¹ czêsto œwietne pomys³y.
- Skoro mówimy o wyjœciu z dziastytucj¹ miejsk¹, nie traktujê innych instytucji
jak konkurencji, lecz jak partnerów. Bêdziemy ³alnoœci¹ oœrodka z budynku, to jakie
siê dzieliæ doœwiadczeniem. To zreszt¹ bêdzie Pan ma propozycje dla znacznie
ciekawe dla widza, je¿eli od czasu do czasu u oddalonej od BOK-u Zielonej Bia³o³êki?

- Zielona Bia³o³êka to wspania³a przestrzeñ publiczna, a jednoczeœnie pustynia
kulturalna. Dlatego bêdziemy tam otwieraæ
coœ w rodzaju filii, na razie tymczasowej. Zarz¹d
dzielnicy obieca³, ¿e filia z prawdziwego
zdarzenia powstanie za ok. trzy lata. Przez
te trzy lata bêdziemy prowadziæ dzia³alnoœæ
kulturaln¹ w wynajmowanym obiekcie;
jesteœmy na etapie sprawdzania budynku
pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Mam
nadziejê, ¿e uda siê ruszyæ ju¿ w tym roku.
Filia bêdzie zorganizowana trochê inaczej
ni¿ oœrodek przy Van Gogha. Te¿ bêd¹ tam
sekcje, ale ogólnie mówi¹c, dzia³alnoœæ
aran¿owana bêdzie bardziej po s¹siedzku.
Chcia³bym, aby mieszkañcy zg³aszali w³asne
pomys³y, poczuli siê tam jak w domu.
- Na czym dok³adniej polega koncepcja
otwartoœci na wiêksz¹ wspó³pracê z mieszkañcami i jak bêdzie ona realizowana?
- Moja koncepcja jest zgodna z programem
„Miasto kultury i obywateli”, obowi¹zuj¹cym
od tego roku w Warszawie i tak naprawdê
przeorientowuj¹cym wszystkie domy kultury
na wiêkszy udzia³ mieszkañców w tworzeniu
kultury, bo domy kultury to jednak inne
instytucje ni¿ teatry, filharmonie czy œwietlice.
Dom kultury powinien byæ tak¹ podstawow¹
jednostk¹, do której mieszkañcy maj¹ zaufanie,
gdzie zawsze mog¹ przyjœæ i zrealizowaæ swoje
pomys³y. Przy pomocy mieszkañców bêdzie
mo¿na o¿ywiæ przestrzeñ blokowisk i prze³amaæ
dezintegracjê zamkniêtych osiedli.
Chcia³bym, ¿ebyœmy ofertê Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury tworzyli razem z mieszkañcami. Przeprowadzimy konsultacje spo³eczne,
powo³amy te¿ radê programow¹. Nie zabieraj¹c oferty grupom, które ju¿ s¹ pozyskane,
chcemy siê otworzyæ na inne grupy. G³ównie
na osoby w wieku 30-30+. Wydaje mi siê, ¿e
dla nich jest najmniej propozycji, a wiadomo,
¿e oni korzystaj¹ z oferty kulturalnej, bo w
centrum miasta niektóre instytucje kulturalne
s¹ pe³ne m³odych ludzi.
Nurtuje mnie pytanie, dlaczego u nas tak nie
jest? Dlaczego tak siê dzieje, ¿e ma³e instytucje
komercyjne maj¹ pomys³y przyci¹gaj¹ce ludzi z
tej grupy, a domy kultury, które maj¹ dotacje,
nie potrafi¹ do nich dotrzeæ? Zdajê sobie sprawê,
¿e to jest wymagaj¹ca grupa, która ma ma³o
czasu i dlatego poszukuje oferty atrakcyjnej,
specyficznej, byæ mo¿e bardzo oryginalnej,
z przewrotnymi, nie tradycyjnymi formami.
To jest oczywiœcie wyzwanie, aby takie grupy
pozyskiwaæ, ale to jest w³aœnie zadanie oœrodka.
Nie chcia³bym traktowaæ mieszkañców tylko
jako biernych konsumentów, ale równie¿ jako
aktywnych twórców oferty kulturalnej.
- Jak Pan ma zamiar ich zaktywizowaæ?
Nie jestem przekonana, czy ludzie bêd¹
chcieli anga¿owaæ siê w dzia³ania oœrodka.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, 609-631-186
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
GITARA 881-037-630
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
MALARZ, remonty œcian
502-255-424, 22 835-66-18
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,
komunie, konsolacje, sto³y
bilardowe. Wysockiego 10.
Tel. 603 956 654
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
WESELA na 100 osób,
www.restauracjaneptun.pl
WYKOÑCZENIA, remonty,
niedrogo, 882-836-741
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
519-353-990
PRACA
ZATRUDNIÊ fryzjerkê
600-959-690

- Jest kilka przyk³adów, które pokazuj¹,
¿e to jest mo¿liwe, np. kawiarnia „Kicia Kocia”
na Grochowie, która przyci¹ga m³odych
ludzi bardzo ciekawym programem, popularyzuj¹cym twórczoœæ Bia³oszewskiego.
¯eby przekonaæ siê, czego ludzie oczekuj¹,
przeprowadzimy konsultacje spo³eczne. Zaczniemy
od Zielonej Bia³o³êki, gdzie bêdziemy otwieraæ
filiê. Bêdziemy ofertê na bie¿¹co weryfikowaæ.
Wiadomo, ¿e czego innego oczekuj¹ seniorzy,
czego innego matki dla swoich dzieci, a jeszcze
czego innego te same matki dla siebie.
Myœlê o tym, aby zagospodarowaæ czas
dla matek czekaj¹cych na dzieci, zajêtych w
sekcjach. Mo¿e stworzymy tu ma³¹ kawiarenkê z biblioteczk¹, mo¿e postawimy did¿eja
albo zorganizujemy jakiœ stand-up, tak aby
w tym czasie, kiedy dziecko jest na zajêciach,
mo¿na by³o mi³o spêdziæ czas. Mo¿na te¿ zrobiæ
warsztaty wychowawcze dla rodziców, np. jak
rozwijaæ talent swojego dziecka. Istnieje
mnóstwo organizacji pozarz¹dowych, które
maj¹ w tym wzglêdzie œwietne pomys³y.
Chcia³bym, ¿eby tu naprawdê siê coœ dzia³o.
- Czy sekcje pozostan¹ te same i
czy utrzyma Pan œwietnie dzia³aj¹c¹
Galeriê przy Van Gogha?
- Tak, jak ju¿ wspomnia³em, te tradycyjne
formy zostan¹ utrzymane. Natomiast zmieni
siê forma doboru sekcji. Nie mo¿e byæ tak,
¿e ktoœ prowadzi sekcjê przez 10 lat i myœli,
¿e ma zapewnione miejsce przez zasiedzenie.
Bêdziemy og³aszaæ konkursy ofert, z których
najbardziej atrakcyjne dla mieszkañców
bêd¹ realizowane. Mieszkañcy za to p³ac¹ i
maj¹ prawo wymagaæ.
- Skoro o pieni¹dzach mowa, jak
wygl¹da system finansowania BOK-u?
Jakie s¹ dotacje samorz¹du i jak Pan
zamierza je wykorzystaæ? Poprzedniej
dyrektorce zarzucano opiesza³oœæ w
pozyskiwaniu funduszy z zewn¹trz.
Co Pan ma zamiar zrobiæ w tym celu?
- Sta³a dotacja samorz¹dowa wynosi mniej
wiêcej ok. 2 mln z³otych i przeznaczona jest
na pokrycie bie¿¹cej dzia³alnoœci oœrodka, czyli
sekcje, administrowanie i wynagrodzenia dla
pracowników. Dotacja ta nie wystarcza na dzia³ania zewnêtrzne. Jednak dobre projekty maj¹
szansê uzyskaæ dofinansowanie z funduszy
europejskich. Mo¿na spróbowaæ dzia³añ part-

nerskich. Jest wiele firm, które maj¹ bud¿ety
na dzia³alnoœæ kulturaln¹ z mieszkañcami.
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury jest otwarty na
propozycje. Ka¿dy mo¿e zrealizowaæ w BOK-u
swoje projekty, pozyskuj¹c œrodki na ten cel
np. w ramach miejskiego bud¿etu partycypacyjnego lub finansowania spo³ecznoœciowego.
- W zwi¹zku z tym, ¿e BOK w wiêkszoœci finansowany jest przez samorz¹d,
to czy mo¿na mówiæ o niezale¿nej od
urzêdu polityce kulturalnej?
- Skoro komisja konkursowa ju¿ zaakceptowa³a moj¹ koncepcjê dzia³alnoœci oœrodka
przedstawion¹ na 5 lat, to znaczy, ¿e w tym
zakresie mam woln¹ rêkê. Teraz to ja, przez
te 5 lat muszê siê z tej koncepcji wywi¹zaæ.
¯adne grupy lobbingowe nie maj¹ tu ¿adnego
wp³ywu. Mamy spor¹ autonomiê. Wiadomo,
¿e nie dzia³amy w pró¿ni, jednak mamy zdrowe
relacje z urzêdem i mam nadziejê, ¿e wspó³praca bêdzie siê dobrze uk³ada³a.
Nie wyobra¿am sobie dzia³alnoœci oœrodka
bez wspó³dzia³ania z urzêdem; przecie¿ wspólnie
realizujemy politykê kulturaln¹, zreszt¹ jednakowe wytyczne z miasta obowi¹zuj¹ tak samo
mnie, jak i pani¹ naczelnik wydzia³u kultury,
jak i burmistrza. Na razie nie widzê przeszkód
w tej wspó³pracy, wypadków np. jakiejœ prywaty
- to jest najgorsze, co mog³oby siê przytrafiæ.
- Jak przeciwdzia³aæ takim zdarzeniom?
- Najwa¿niejsze, ¿eby wszystkie dzia³ania
by³y transparentne. Ja wiem, jak dzia³a
rynek kultury. W tej dziedzinie jest naprawdê
du¿a konkurencja. Na szczêœcie tu akurat
prawo zamówieñ publicznych dzia³a dobrze.
Nie chodzi o to, aby wybraæ najtañsz¹ ofertê,
ale zoptymalizowan¹ co do kosztów i do
jakoœci. Byæ mo¿e, mówiê mniej jêzykiem

artystycznym, a bardziej urzêdniczym, ale
to jest bardzo wa¿na rzecz.
Niestety, i BOK nie jest w tym odosobniony,
nie zawsze tak jest. S¹ artyœci, zespo³y, którzy
wydeptali sobie w³asne œcie¿ki i nie daj¹ innym
wejœæ na rynek. Ci¹gle wystêpuj¹ ci sami. Tak
nie powinno byæ, trzeba wci¹¿ poszukiwaæ.
To jest problem wielu instytucji kultury – s¹
zbyt zamkniête i za ma³o transparentne. A
przecie¿ powinno byæ w nich miejsce na
eksperyment. Dzia³alnoœæ artystyczna polega
równie¿ na eksperymentowaniu.
- No w³aœnie, czy Pana wczeœniejsze
doœwiadczenia w tak eksperymentalnych
placówkach, jak Muzeum Powstania
Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik,
bêd¹ mia³y wp³yw na sposób zarz¹dzania
Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury?
- Na pewno. To bardzo dobre przyk³ady,
zw³aszcza Muzeum Powstania Warszawskiego,
zreszt¹ CNK te¿ jest bardzo nowatorsk¹, pod
wzglêdem zarz¹dzania, instytucj¹. Bardzo
wa¿ne w prowadzeniu nowoczesnej instytucji
kultury jest otwarcie na œwiat. Inspiracji musimy
szukaæ nie tylko w Polsce, ale i poza krajem.
Trzeba staraæ siê wyprzedzaæ innych. O ile w
teatrze jesteœmy na przedzie, to w dzia³aniach
spo³ecznych, ci¹gniemy siê „w ogonie”.
Boli mnie to, ¿e w Polsce jest taki niski
poziom zaufania do oœrodków kultury, do
samorz¹du, do instytucji publicznych i, w ogóle,
ludzi do siebie. Rol¹ oœrodka kultury jest nie
tylko dzia³alnoœæ stricte kulturalna, ale równie¿
dzia³ania prospo³eczne, integracja. Tak naprawdê
chodzi o wytworzenie zgranego, kreatywnego
œrodowiska. I to chcia³bym osi¹gn¹æ.
- A zatem, ¿yczymy powodzenia.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Krzysztof Miko³ajewski
Ur. w 1974 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Wczeœniej pracowa³
w Muzeum Powstania Warszawskiego (Instytut Stefana Starzyñskiego) oraz
w Dziale Artystycznym Centrum Nauki Kopernik. Od 2011 do chwili obecnej
sprawowa³ funkcjê zastêpcy burmistrza ds. kultury w Urzêdzie Dzielnicy
Warszawa – Targówek. Jako nauczyciel akademicki wyk³ada³ m.in. w Szkole
Wy¿szej im. Bogdana Jañskiego w Warszawie, Akademii Humanistycznej w
Pu³tusku i na Uniwersytecie Warszawskim. Jest cz³onkiem Rady Konsultacyjnej
przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
oraz cz³onkiem Forum Kultury Mazowsze.
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Œwi¹teczne ¿yczenia
O wy¿szoœci œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
nad œwiêtami Wielkiej Nocy przes¹dza
bliskoœæ Nowego Roku, pozwalaj¹ca - trochê
obok nastrojów rodzinnych czy religijnych
- prowadziæ rozwa¿ania nad mijaj¹cym czasem, nad tym, co nas spotka³o w minionym
roku, a co czeka w kolejnym. W niektórych
krajach rok bud¿etowy zaczyna siê w kwietniu - pozwala to na podobnie podsumowuj¹ce dywagacje w okresie wielkanocnym,
choæ pozbawione metafizycznej otoczki. W
Polsce pod koniec kwietnia mija tylko
termin sk³adania zeznañ podatkowych, z
czego wynikn¹æ mog¹ wy³¹cznie frustracje:
kwota wolna od podatku i próg podatkowy
nie by³y u nas zmieniane od 2008 r., co
oznacza, ¿e obci¹¿enia podatkowe z nich
wynikaj¹ce wzros³y o poziom inflacji, przez
szeœæ lat wszak wcale niema³ej.
Tymczasem czas p³ata nam figle. Ja tu¿
przed Niedziel¹ Palmow¹ dowiedzia³em siê
o œmierci mojej wychowawczyni z liceum,
która odesz³a w drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. W sylwestra 2013 r. nikt z nas
nie mia³ pojêcia, ¿e w dwa miesi¹ce póŸniej Europa Œrodkowa stanie na krawêdzi
kryzysu militarnego. Teraz to wiemy, i podczas tegorocznych œwi¹t Wielkiej Nocy

bêd¹ nam towarzyszyæ - pierwszy raz od
dawna - ¿yczenia pokoju.
W ostatnim dniu roku, w którym odby³o siê w Warszawie referendum w sprawie odwo³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz,
nie œni³o nam siê te¿, ¿e ju¿ wkrótce partia rz¹dz¹ca zacznie siê a¿ tak pruæ w
szwach. Dopiero teraz mo¿na snuæ realne
przypuszczenia, co wydarzy siê w roku
2014 w warszawskim samorz¹dzie.
W gazetach zaczynaj¹ coraz czêœciej
pojawiaæ siê tytu³y w rodzaju „Ratusz Warszawy folwarkiem Platformy”, a w wyniku
przepychanki politycznej w jednej z dzielnic wysz³y na jaw wiadomoœci o niebywa³ej
korupcji, kolesiostwie i nepotyzmie dzia³aczy Platformy urzêduj¹cych pod kuratel¹
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Coœ mi mówi, ¿e
bêdzie takich informacji coraz wiêcej.
Doniesienia o nepotyzmie swoich kolegów pewna radna Platformy w swojej naiwnoœci skomentowa³a: „PO rz¹dzi osiem
lat - to kwestia proporcji. Przyjdzie kolejna
w³adza i zrobi dok³adnie to samo: polec¹

Lewa strona medalu

Przed wyborami
wszyscy dzia³acze PO, a przyjd¹ inni.” Dawno nie s³ysza³em mocniejszego argumentu
przeciwko g³osowaniu na partiê rz¹dz¹c¹.
Je¿eli patologie w urzêdach s¹ „kwesti¹
proporcji”, czyli: im d³u¿ej, tym gorzej, to
strach pomyœleæ, do czego mog³oby dojœæ w
trzeciej kadencji rz¹dów Platformy. W tej
sytuacji ka¿dy jest lepszy od PO.
¯yczê Pañstwu, by spe³ni³y siê tylko te
dobre przewidywania, by nie czeka³y nas
znowu wybory mniejszego z³a. W koñcu,
Wielka Noc to zapowiedŸ wielkiego dobra...
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

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

Obiektywny POradnik

Maraton nie tylko wyborczy
Jesteœmy ju¿ na pó³metku kampanii
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Partie polityczne zebra³y ju¿
wymagane podpisy, og³osi³y swoje listy
kandydatów i zarejestrowa³y je w komisji
wyborczej. Organizowane s¹ konwencje,
wiece, spotkania wyborcze, konferencje,
etc. Nie ma dnia, aby nie pojawia³y siê
przedwyborcze sonda¿e poparcia. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e zaznacza siê wyraŸna
tendencja i zmiana lidera w sonda¿ach. Po
kilku miesi¹cach liderem sonda¿y ponownie
jest Platforma Obywatelska. Nie po raz
pierwszy ju¿ mo¿na zaobserwowaæ tak¹
tendencjê, ¿e im bli¿ej wyborów, tym
wiêcej wyborców sk³ania siê do poparcia
polityki przewidywalnej i stabilnej. Poza
tym wyraŸnie widaæ, ¿e im wiêcej w mediach
pos³a Macierewicza i jego wybuchowych
teorii, tym szybszy odp³yw elektoratu PiS.
I tak, po prawie 3 latach wyborczej posuchy
(nie licz¹c zbêdnego warszawskiego referendum), w tym roku pójdziemy do urn
dwukrotnie. Wszak w listopadzie odbêd¹
siê wybory samorz¹dowe, a w 2015 r.
wybory parlamentarne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przed nami maraton wyborczy.
Nieprzypadkowo u¿y³em tej sportowopolitycznej zbitki, poniewa¿ w miniony
weekend Warszawa zosta³a opanowana
przez biegaczy. Zarówno tych profesjonalnych, jak i zwyk³ych amatorów. Druga,
niezwykle udana edycja Orlen Warsaw
Marathon okaza³a siê strza³em w dziesi¹tkê.
Okolice Stadionu Narodowego przez ca³y
weekend têtni³y ¿yciem. Na tzw. miasteczko
biegacza sk³ada³y siê dziesi¹tki hal
namiotowych, kontenerów, ca³e zaplecze
medyczne i sanitarne. Ponad tysi¹c wolontariuszy uwija³o siê jak w ukropie, aby ca³a
ta gigantyczna logistycznie operacja sta³a
na najwy¿szym poziomie. Ka¿dy mi³oœnik
biegania znalaz³ coœ dla siebie. Biegiem
g³ównym by³ oczywiœcie maraton, czyli 42
km 195 m. Dla tych, którzy jeszcze nie
czuj¹ siê na si³ach zmierzyæ z maratonem,

by³ dystans 10 km, a dla ka¿dego
symboliczne 4,6 km marszobiegu. W sumie
ponad 20 tys. ludzi wyruszy³o na trasy.
Rzeka biegaczy rozla³a siê ulicami stolicy
i przy piêknej pogodzie p³ynê³a przez
dzielnice, zara¿aj¹c mod¹ na bieganie
aktywnie dopinguj¹c¹ publicznoœæ. Serce
ros³o patrz¹c, jak coraz wiêcej Polek i
Polaków decyduje siê na uprawianie tej
najprostszej formy aktywnoœci ruchowej.
Wœród œmia³ków, którzy zdecydowali siê
stan¹æ na starcie królewskiego dystansu,
byli tak¿e przedstawiciele bia³o³êckiego
samorz¹du. Trasê maratonu pokonali
burmistrz dzielnicy Piotr Jaworski oraz
radni Ilona £¹cka, Waldemar Roszak i
moja skromna osoba (debiut na tym dystansie). Wspania³a atmosfera, ¿ywio³owo
dopinguj¹cy kibice i walka z w³asnymi
s³aboœciami zw³aszcza pod koniec biegu i
w koñcu upragniona meta. To wszystko
sk³ada siê na wspomnienie, które pozostanie w pamiêci na zawsze. Kto nie
spróbowa³, niech siê poœwiêci, przygotuje
i zasmakuje tych niesamowitych wra¿eñ.
Urz¹d dzielnicy Bia³o³êka myœli
równie¿ o popularyzacji innych dyscyplin
sportu. W sobotê w Bia³o³êckim Oœrodku
Sportu odby³ siê bardzo udany organizacyjnie i stoj¹cy na wysokim poziomie I
rodzinny turniej rodzinny w tenisie
sto³owym. W kategorii open wystartowa³o
ponad 50 zawodników w singlu mêskim,
by³y te¿ konkurencje rodzinne – gra deblowa, np. ojciec z synem lub rodzeñstwa.
Organizacja takiego turnieju pokazuje, ¿e
nie tylko pi³ka no¿na czy bieganie powinny
byæ promowane. Warto stawiaæ te¿ na
bardziej niszowe, nieco zapomniane
dyscypliny i sportowo aktywizowaæ w ten
sposób mieszkañców. Bardzo mo¿liwe, ¿e
taki turnieje bêd¹ odbywa³y siê czêœciej.
Natomiast biegaczy ju¿ teraz pragnê zaprosiæ
na II uliczny Bieg przez Most na 10 km z met¹
na zmodernizowanym stadionie Bia³o³êckiego

No¿e do kosiarek i traktorków,
¿y³ki do kos spalinowych
tel. 665-007-515, e-maestro.eu

Im bli¿ej wyborów, tym w warszawskim
samorz¹dzie robi siê coraz bardziej nerwowo. Wprawdzie najbli¿sze wybory - 25
maja - dotycz¹ europarlamentu, ale wszyscy wiedz¹, ¿e jest to przygrywka do tego,
co czeka nas jesieni¹. Du¿e partie zademonstrowa³y sw¹ si³ê, przedstawiaj¹c
ogromne liczby podpisów poparcia zebrane
pod swoimi listami kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W czo³ówce uplasowa³
siê Sojusz Lewicy Demokratycznej, pod
którym podpisa³o siê 560 tys. osób w kraju,
a 55 tys. w Warszawie i na Mazowszu. W
stolicy podobnie wypad³o Prawo i Sprawiedliwoœæ i trochê gorzej Platforma Obywatelska. Inne partie prê¿¹ musku³y, ale o
tylu podpisach poparcia mog¹ tylko pomarzyæ, nie mówi¹c o tym, ¿e niektórym
grozi kompromitacja z powodu ich niezebrania w iloœci wystarczaj¹cej do rejestracji
list wyborczych. Najciekawsze, ¿e najbardziej zagro¿one s¹ te, które buñczucznie
odgra¿aj¹ siê na temat walki o w³adzê w
jesiennych wyborach samorz¹dowych.
Tymczasem jestem pewny, ¿e wynik
wyborów do europarlamentu bêdzie dla
wielu takich dzia³aczy czy polityków
ogromnym kub³em zimnej wody.
Czy przyniesie im otrzeŸwienie przed
listopadowymi wyborami do sto³ecznego
samorz¹du? Nie wiem. Niektóre organizacje lokalne nastawiaj¹ siê tylko na
samorz¹d, ale i ich rozczarowanie mo¿e

byæ ogromne. Po pierwsze tzw. ruchów
lokalnych zrobi³o siê bardzo du¿o i coraz
mocniej zaczynaj¹ konkurowaæ, a nawet
po cichu zwalczaæ siebie. W koñcu tu te¿
s¹ ogromne ambicje liderów, a jednoczeœnie brak jest wewnêtrznych, czytelnych
mechanizmów wy³aniania i weryfikacji
przywódców. Po drugie, grupy te w wiêkszoœci organizuj¹ siê wokó³ jednego lub
grupy podobnych problemów i czêsto nie
maj¹ wizji rozwoju miasta jako ca³oœci.
Wreszcie, po trzecie, Warszawa jest w Polsce
najbardziej dojrza³ym politycznie miastem, a w rozwiniêtych demokracjach
wyborcy stawiaj¹ na partie, które s¹ – a
przynajmniej powinny byæ - profesjonalnymi
organizacjami wyspecjalizowanymi nie
tylko do zdobycia, ale i skutecznego sprawowania w³adzy. Tak jest we wszystkich
rozwiniêtych demokracjach zachodnich –
w niektórych do tego stopnia, ¿e tylko
partie maj¹ tam prawo do udzia³u w wyborach. Inna sprawa, ¿e tam partie zabiegaj¹ o to, ¿eby pozyskiwaæ w swe szeregi
lokalnych liderów i spo³eczników, a ci nie
maj¹ do tego obrzydzenia, jak czêsto ma
miejsce to u nas. Mam nadziejê, ¿e to siê

zmieni, tym bardziej, ¿e w samorz¹dzie
nie powinno siê robiæ wielkiej polityki, tylko
dzia³aæ ponad podzia³ami dla realizacji
konkretnych projektów. Najlepsze efekty
osi¹gn¹æ mo¿na ze wspó³pracy i mieszanki
zapa³u i zaanga¿owania lokalnych spo³eczników z doœwiadczeniem instytucjonalnym
i organizacyjnym polityków – czêsto
równie¿ ogromnie zaanga¿owanych i
pasjonatów. Takiego wspó³dzia³ania temu
miastu i nam jako mieszkañcom ¿yczê.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy
Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

TELEGRAM
Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop
Marii Tondery, Mariusza Borowskiego
i Ireneusza Tondery - stop
w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop
Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop
ZAPRASZAMY!

Ch³odnym okiem

Polityka historyczna
Oœrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21,
który odbêdzie siê w niedzielê 7 wrzeœnia br.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Zasiadaj¹c przed komputerem zazwyczaj
mam przemyœlany zamys³ kolejnego
felietonu. Ten mia³ byæ œwi¹teczny. Ostatnie
jednak wydarzenia polityczne przewróci³y
pierwotn¹ koncepcjê o 180 stopni. Nie
mogê bowiem przejœæ obojêtnie obok
zak³amywania tej dziedziny wiedzy, któr¹
sobie ukocha³em i uprawia³em przez wiele
lat, czyli historii. Historia zawsze s³u¿y³a
na u¿ytek w³adzy, by³a elementem zewnêtrznej polityki pañstwa. Tak jest do dziœ
w wielu krajach, tak¿e u nas. Czytaj¹c
opinie niemieckich historyków o bitwie pod

Autobus Myœliborsk¹
Zbiórka podpisów w sprawie uruchomienia autobusu ulic¹ Myœliborsk¹
prowadzona przez Inicjatywê Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) we wspó³pracy
z lokalnymi wspólnotami mieszkaniowymi spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem. Zmusi³a tak¿e do zajêcia stanowiska przedstawicieli Zarz¹du
Transportu Miejskiego oraz w³adz dzielnicy Bia³o³êka. Stanowiska –
przynajmniej deklaratywnie – popieraj¹cego wniosek IMB i mieszkañców.
Pierwsz¹ reakcjê ze strony ZTM w odpowiedzi na oddoln¹ inicjatywê spo³eczn¹
mo¿na by³o us³yszeæ na falach radia RDC. W audycji, w której uczestniczyli przedstawiciele osiedla Portowa, stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkañców Warszawy oraz Zarz¹du Transportu Miejskiego, rzecznik ZTM Igor Krajnow stwierdzi³, ¿e zgadza siê z
postulatem uruchomienia autobusu ulic¹ Myœliborsk¹. Zadeklarowa³ jednoczeœnie, ¿e
je¿eli dzielnica Bia³o³êka wybuduje przystanki, to ZTM jest gotowy puœciæ autobusy ju¿
od wrzeœnia. Mia³oby siê to odbyæ tak, jak zaproponowano we wniosku – poprzez
przed³u¿enie obecnej linii 211.
Stanowisko zarz¹du dzielnicy Bia³o³êka, przedstawione za poœrednictwem mediów,
równie¿ by³o przychylne dla wniosku IMB i mieszkañców. To, czego nie uda³o siê
zrealizowaæ przez kilkanaœcie minionych lat, ma udaæ siê zrobiæ w tym roku. Budowa
wiat przystankowych nie wydaje siê wielkim wyzwaniem. Dlatego wszyscy liczymy,
¿e ju¿ za kilka miesiêcy mieszkañcy Portowej, Myœliborskiej, Modliñskiej i okolic
faktycznie bêd¹ mogli korzystaæ z przyzwoitej komunikacji autobusowej. Bêdziemy
na bie¿¹co monitorowaæ sprawê i pilnowaæ, aby faktycznie tak siê sta³o.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl
facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki

Tannenbergiem czy litewskich o bitwie pod
¯algirisem do g³owy nam nie przyjdzie,
¿e chodzi o nasz Grunwald. To jeszcze
jestem w stanie zrozumieæ. Od lat istniej¹
ró¿ne miêdzypañstwowe komisje i komitety próbuj¹ce uzgadniaæ treœci szkolnych
podrêczników. Idzie im to jak krew z nosa.
Podejœcie do historii jest spojrzeniem
wstecz, ocen¹ dokonañ zachowanych elementów kultury materialnej. Lata temu nie
wszystko mo¿na by³o pisaæ, nie o wszystkie
zabytki dbano jednakowo, nie wszystkie
wydarzenia i osoby mia³y nale¿n¹ im
rangê. Przysz³y zmiany, okreœlane s³owemkluczem jako dekomunizacja. Bez ³adu i
sk³adu pozmieniano nazwy ulic, obalono
najbardziej znienawidzone elementy starej
w³adzy, których nikt zbytnio nie broni³.
S¹dzi³em, ¿e do dorobku mienionych
pokoleñ zostanie dodane wydobyte z
mroków nowe i uzyska nale¿n¹ mu rangê.
Minê³o prawie dwadzieœcia lat. Dojœcie do
w³adzy PiS i powo³anie IPN zapocz¹tkowa³o now¹ politykê historyczn¹, a katastrofa Smoleñska jeszcze bardziej j¹
uaktywni³a. Dorobek mienionych pokoleñ
jest potêpiany w czambu³, a wydobywane
z mroków nowe - bezkrytycznie gloryfikowane. Materialny wyraz tego, o czym
piszê, mamy na Pradze. Polityczny spór o
pomnik Braterstwa Broni zatraci³ ju¿ swój
charakter lokalny. W sprawê wkroczy³ IPN,
anga¿owana jest Rada Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa, w³adze miasta, a nied³ugo zapewne premier i prezydent. W
kolejnoœci zapewne odwrotnej, bowiem
pierwsze bêd¹ wybory prezydenckie. Do
nikogo z prawicy nie docieraj¹ argumenty,
¿e pomnik ten wry³ siê w pejza¿ Pragi i
jest akceptowany przez wiêkszoœæ mieszkañców, nie przedstawia „ruskich” genera³ów, ale szeregowych ¿o³nierzy, w tym
tak¿e polskich z or³em na rogatywkach.
Nie dociera te¿, ¿e jest elementem

prawdy historycznej, bo to ci ¿o³nierze i
te armie Niemców z Pragi przegoni³y. Dla
prawicy pomnik jest symbolem zbrodni
komunistycznych. Wolna wola. Dla mnie
zbrodni¹ s¹ tezy Macierewicza, który od
czterech lat karmi opiniê publiczn¹ swoj¹
chorobliw¹ wizj¹ przebiegu wypadków na
lotnisku w Smoleñsku. Na ostatniej sesji
praskiej rady kolejna próba PiS podjêcia
stanowiska zgodnego z ich tez¹ polityki
historycznej przynios³a oczekiwany przez
nich efekt. Nie wiem, co siê wydarzy³o czy presja wyborów do PE czy samorz¹dowych lub elektoratu spowodowa³a, ¿e
czêœæ radnych PO dotychczas konsekwentnie
unikaj¹cych anga¿owania rady w stanowiska polityczne posz³a na lep PiS i stanowisko za usuniêciem pomnika Czterech
Œpi¹cych z pejza¿u Pragi przeg³osowa³a.
Polityka historyczna zreszt¹ dominowa³a
na ostatniej sesji. Jej efektem jest kolejne
stanowisko rady za powo³aniem Muzeum
¯o³nierzy Wyklêtych i ulokowaniem go na
Pradze. Jestem zwolennikiem tezy - chyba
odosobnionym - ¿e nie nale¿y niszczyæ
pomników przesz³oœci, a budowaæ nowych,
lecz tym wypadku chyba dlatego, ¿e za du¿o
wiem, rêka nie chcia³a siê podnieœæ.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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

To, co obok - krajobrazy
8 nowa gazeta praska

Krajobrazy polskie, czyli w³aœnie to, co jest obok nas,
zaprezentowa³a 5 kwietnia w Galerii przy Van Gogha w
Bia³o³êckim Oœrodku Kultury Dorota Winczewska.
Fotografowanie krajobrazów drzewa stoj¹ce w wodzie, fragnie jest dzisiaj wœród artystów ment drewnianej stodo³y, czy
zbyt popularne. Ju¿ samo okre- dach Z³otych Tarasów. Widzimy
œlenie: „fotografia krajobrazowa” te¿ znajomy brzeg Wis³y w
w powszechnym mniemaniu Tarchominie, zimowy pejza¿
znaczy mniej wiêcej tyle, co górski oraz skupisko g³azów
„³adne zdjêcia banalnych wi- na SuwalszczyŸnie. Na jednym
doczków”. Trudno o wiêksze ze zdjêæ uda³o siê autorce
nieporozumienie. Krajobrazem uchwyciæ wspania³y ³uk têczy.
jest przecie¿ wszystko, co nas To wszystko jest obok – trzeba
otacza i kryje w sobie niesamo- tylko umieæ patrzeæ.
wite mo¿liwoœci twórcze.
Wystawê fotografii Doroty
W fachowej terminologii Winczewskiej „To, co obok”,
angielskiej funkcjonuje kilka w Galerii przy Van Gogha w
okreœleñ „widoczków”. Foto- Bia³o³êckim Oœrodku Kultury
grafuj¹cy klasyczne, czyste przy ul. Van Gogha 1 mo¿na
krajobrazy robi¹ „landscape”. ogl¹daæ do 25 kwietnia.
Ci, którzy fotografuj¹ miasta –
Joanna Kiwilszo
„cityscape”. Krajobrazy morskie
okreœlane s¹ mianem „seascape”.
STOMATOLOGIA
Iloœæ nazw pokazuje, z jak
szerokim i ró¿norodnym mamy
PROMOCJA
do czynienia gatunkiem.
- wype³nienia 80-90 z³
Przyk³adem tej ró¿norodno- zni¿ki na protezy
œci jest zaprezentowany w
Galerii przy Van Gogha wybór
- korony porcelanowe 430 z³
prac Doroty Winczewskiej,
- protezy acetalowe
mieszkanki Bia³o³êki, która, jak
ul. Jagielloñska 3
sama siê wyrazi³a, fotografuje
zwykle to, co swoim kszta³tem,
tel. 22 619-99-99
form¹ lub kontrastem „zak³uje
22 818-44-77
j¹ nagle w oko”. Mog¹ to byæ
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Nocne spotkania z twórcami
Prascy artyœci wziêli sprawê w swoje rêce. Z potrzeby
wyjœcia do mieszkañców nie tylko prawobrze¿nej, ale ca³ej
Warszawy i zaprezentowania aktualnego stanu praskiej
sztuki, zrodzi³a siê inicjatywa zorganizowania cyklu nocnych
spotkañ w praskich pracowniach twórczych. W ka¿dy
pi¹tek, w godz. 19-24, co najmniej jedna pracownia otwiera
swoje drzwi dla goœci. Mo¿na przyjœæ, obejrzeæ obrazy czy
rzeŸby, zobaczyæ pracowniê i porozmawiaæ z artystami.
Akcja jest spontaniczna i ma na celu promocjê sztuki.
4 kwietnia odby³o siê spotkanie w pracowni Omnimodo, prowadzonej od 2007 roku przez ma³¿eñstwo Dorotê i Leszka Gêsiorskich,
mieszcz¹cej siê przy ul. Nieporêckiej 10 pod numerem 26.
Kolejne pi¹tkowe spotkania odbêd¹ siê: 18.04 - Galeria Gra¿e
ul. Targowa 84; 25.04 - Pracownia 23 ul. Floriañska 12/23;
9.05 - Pracownia Kubickich ul. Radzymiñska 53/40;
9.05 - Pracownia 12m/kw na Pradze ul. Z¹bkowska 11/9;
17.05 - Noc Muzeów - otwarte wszystkie pracownie.
JK
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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

W ramach projektu „Artystyczna Tarchomiñska 2014”,
4 kwietnia, w Galerii N’69, odby³ siê wernisa¿ wystawy
i spotkanie z artyst¹, Adamem Borowym.
Ruszy³a tegoroczna edycja Miêdzy innymi by³ wspó³twórc¹
projektu Fundacji Artbarbakan spektakularnej akcji artystycznej
„Artystyczna Tarchomiñska”. na Placu Zamkowym w Warszawie
Projekt, wspó³finansowany przez (Artbarbakan 2001), polegaj¹cej
m.st. Warszawa Dzielnica Praga- na malowaniu wielkoformatowego
Pó³noc, jako inicjatywa na rzecz obrazu na oczach przechodniów.
o¿ywienia kulturalnego Pragi, Bra³ te¿ udzia³ w projekcie
obejmuje cykl 8 wystaw, które „Artyœci z Mazowsza” oraz w poodbêd¹ siê w okresie od kwietnia kazach plenerowych malarstwa
do grudnia w Galerii N’69 przy na murach obronnych przy
ul. Tarchomiñskiej 9. W ramach Barbakanie. W latach 2005cyklu zaprezentowane zostan¹ 2007 bra³ udzia³ w wystawach i
dzie³a artystów z ró¿nych œrodowisk plenerach w ramach imprez
twórczych, tak akademickich, „Praskie Spotkania z Kultur¹” w
Warszawie.
jak i niezale¿nych.
Na obecnej wystawie w GaProjekt „Artystyczna Tarchomiñska 2014” otwiera wystawa lerii N’69 zaprezentowa³ szereg
malarstwa Adama Borowego. obrazów inspirowanych filozofi¹
Urodzony w 1972 r. w Soko³owie Wschodu, a szczególnie jog¹.
Podlaskim, absolwent Liceum Realizm miesza siê tu z fantaPlastycznego w Na³êczowie, w styk¹. Postacie przedstawione
1998 r. uzyska³ dyplom na Wy- na tle piêknych, lecz nienaturaldziale Wychowania Plastyczne- nych krajobrazów, sprawiaj¹
go ASP w Poznaniu. Uczestnik wra¿enie bohaterów zamorskich
wielu wystaw i pokazów w Po- legend czy duchowych wizji.
znaniu i w rodzinnym Soko³owie,
- Zród³em natchnienia s¹ dla
mieszka i pracuje jako nauczyciel mnie twarze moich uczniów z
w Kosowie Lackim. Od dawna gimnazjum, które malujê na
zwi¹zany z Fundacj¹ Artbarbakan, podstawie fotografii – wyzna³
bra³ udzia³ w licznych, organizo- Adam Borowy. – Twarze, które
wanych przez ni¹ imprezach mnie zaintrygowa³y przenoszê w
artystyczno-wystawowych. ró¿ne krajobrazy, niekoniecznie

,

nowa gazeta praska

Opowieœci Adama Borowego
w Polsce, bawiê siê sceneri¹,
czasem ³¹czê ró¿ne techniki,
uzyskuj¹c efekt trójwymiarowoœci.
Du¿¹ rolê w malarstwie Adama
Borowego odgrywa œwiat³o i gra
cieni. To one sprawiaj¹, ¿e zwyk³e pejza¿e, przedstawiaj¹ce
kamienist¹ œcie¿kê w Tatrach czy
nadmorskie wydmy, nabieraj¹
jakby innego wymiaru, wywo³uj¹
trudne do zdefiniowania wra¿enia.
Pe³ne symboli obrazy Adama
Borowego naznaczone s¹ blisk¹
surrealizmowi tajemniczoœci¹.
- Interesuje mnie harmonizowanie przeciwieñstw –
t³umaczy artysta. – Moim celem
jest osi¹gniêcie duchowej
równowagi, spokoju; dlatego

siêgam do filozofii wschodu,
jogi i ró¿nych religii.
Uwa¿ny widz znajdzie niekiedy
w obrazach prezentowanych w
Galerii N’69 nawi¹zanie do
twórczoœci Jacka Malczewskiego,
Stanis³awa Wyspiañskiego, Alberto Giacomettiego czy Jerzego
Dudy-Gracza, jednak prace
Adama Borowego s¹ niepowtarzalne i zupe³nie wyj¹tkowe.
Mo¿na siê o tym przekonaæ
jeszcze jedynie przez dwa dni,
bowiem wystawa malarstwa
Adama Borowego z cyklu „Artystyczna Tarchomiñska” w Galerii
N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9
czynna jest do 18 kwietnia. Osoby
zainteresowane zwiedzeniem
ekspozycji proszone s¹ o
wczeœniejszy kontakt telefoniczny
z fundacj¹ Artbarbakan, tel.:
501 013 835 lub 500 791 681.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 15.04.2014 r. zosta³
podany do publicznej wiadomoœci poprzez
wywieszenie na tablicy og³oszeñ, w siedzibie
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc
przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni
wykaz, który obejmuje lokal u¿ytkowy stanowi¹cy
w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczony do sprzeda¿y
w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

