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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

„Katownie praskie”
za publiczne pieni¹dze
Od kilku lat obserwujemy sta³y wzrost zainteresowania
losami cz³onków powojennego podziemia niepodleg³oœciowego.
Fenomen „¯o³nierzy Wyklêtych” dotar³ równie¿ do naszej
dzielnicy, co zreszt¹ nie dziwi, jeœli weŸmiemy pod uwagê
fakt, ¿e wiele miejsc kaŸni i represji, prowadzonych przez
komunistyczn¹ bezpiekê funkcjonowa³o na prawym brzegu.
Czêœæ z tych miejsc, jak Strzelecka 8, Rogatka Bródnowska
czy tereny po wiêzieniu „Toledo”, doczeka³a siê mniej lub
bardziej pog³êbionych badañ. Dzieje pozosta³ych czekaj¹
na historyków i pasjonatów historii.
O tym w¹tku przypomina 27 wrzeœnia ub. r. w Kinie „Praha”.
te¿ film „Katownie Praskie”, Produkcja filmu kosztowa³a
przygotowany na zlecenie 45 000 z³. Inicjatywa szczytna, tak
m.st. Warszawy Dzielnicy Praga przynajmniej mo¿e siê wydawaæ.
Pó³noc. Jego premiera odby³a siê
Pewne w¹tpliwoœci budzi jednak
samo przygotowanie filmu. ZlecaSTOMATOLOGIA j¹c jego nakrêcenie zastosowano
art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówieñ publicznych. Zgodnie z tym
PROMOCJA
artyku³em ustawy nie stosuje siê do
- wype³nienia
zamówieñ, których wartoœæ nie
- korony porcelanowe
przekracza równowartoœci 30 000
euro. W przypadku „Katowni
- protezy elastyczne
Praskich” ten warunek oczywiœcie
- protezy szkieletowe
zosta³ spe³niony. Do produkcji
ul. Jagielloñska 3 filmu wybrano firmê Video Factory
Pierzchanowski z siedzib¹
tel. 22 619-99-99 Pawe³
w Mostówku. O samej firmie
niewiele informacji znajdziemy w
509-878-869
Internecie. Nie znaleŸliœmy strony
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
www.dentysta-praga.pl internetowej, a jej nazwa wystêpuje

Pogrzeb Jezusa
„By³ tam cz³owiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef,
cz³onek Wysokiej Rady. Nie zgadza³ siê on ani z ich uchwa³¹,
ani z ich postêpowaniem. Pochodzi³ z judejskiego miasta
Arymatei. On to uda³ siê do Pi³ata i poprosi³ o cia³o Jezusa.
Gdy je zdj¹³, owin¹³ w p³ótno i z³o¿y³ w grobie wykutym w skale,
w którym jeszcze nikt nie by³ pochowany”. (£k 23, 50-56).
Tak Ewangelista £ukasz a za to przewidziana by³a kara
opisuje pogrzeb Jezusa. œmierci przez ukrzy¿owanie.
Podobne opisy podaj¹ te¿ Takim ludziom pogrzeb indypozostali Ewangeliœci. Œw. Jan widualny nie przys³ugiwa³.
zaznacza ponadto, ¿e pogrzeb Owszem, po œmierci skazañca
Jezusa odby³ siê „stosownie chowano do grobu, ale by³ to
do ¿ydowskiego sposobu grób zbiorowy, na miejscu lub
grzebania”. O wyjaœnienie, w blisko miejsca stracenia. Taki
jakich okolicznoœciach dosz³o grób, po wype³nieniu zw³okado pogrzebu, dlaczego Józef mi, zostawa³ zasypywany i
z Arymatei musia³ udaæ siê œlad po cz³owieku gin¹³. Tak
do Pi³ata i poprosiæ o cia³o by siê pewnie sta³o i w tym
Jezusa, by móc je pogrzebaæ przypadku, gdyby Pi³at nie
oraz czy rzeczywiœcie pogrzeb wyrazi³ zgody na indywidualny
by³ zgodny ze zwyczajami pochówek Jezusa. Przy czym
panuj¹cymi w ówczesnej najpierw trzeba by³o uzyskaæ
Palestynie, poprosiliœmy ksiê- zgodê na zdjêcie cia³a z krzy¿a.
dza dr Paw³a Mazurkiewicza z
- Gdyby nie zgoda Pi³ata,
koœcio³a Mi³osierdzia Bo¿ego cia³o Jezusa pozosta³oby
w Legionowie.
na krzy¿u?
- Prawdê mówi¹c, jeœli siê
- Nie, ale tylko dlatego, ¿e
trzymaæ prawa rzymskiego, Jezus by³ ¯ydem, a ¯ydzi
pogrzeb siê Panu Jezusowi nie wywalczyli sobie specjalne
nale¿a³. Jezus zosta³ skazany prawa. Ukrzy¿owanie by³o
z powodów politycznych. Za- kar¹ rzymsk¹, zarezerwowan¹
rzucono mu bluŸnierstwo i dla najciê¿szych przestêpstw
obrazê majestatu, gdy¿ poda- dla tych, którzy nie byli Rzywa³ siê za króla ¿ydowskiego, mianami. Rzymianina za podobne przestêpstwo œcinano
mieczem, a ¯ydzi najwy¿szy
wymiar kary wymierzali przez
ukamienowanie. Normalnie,
uœ
po ukrzy¿owaniu, zw³oki poDin fotel
y
zostawa³y na krzy¿u, a¿ do mon
l
a
i
j
c
c
spe la dzie
mentu, kiedy albo same zaczê³y
d
siê rozk³adaæ, albo zosta³y
zdeformowane przez drapie¿ne ptaki, gdy¿ wed³ug prawa
rzymskiego, wraz ze œmierci¹

STOMATOLOGIA
DLA DZIECI

ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

dokoñczenie na str. 3

Elastyczne
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)
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Pe³nych spokoju i ciep³a
Œwi¹t Wielkanocnych,
spotkañ w rodzinnym gronie,
aby Zmartwychwsta³y Chrystus
by³ Ÿród³em pokoju i ¿ywej nadziei.
Weso³ego Alleluja!
¯yczy

Kolejny zwrot akcji
w bia³o³êckim samorz¹dzie
Z kolejn¹ wolt¹ mamy do czynienia w bia³o³êckim
samorz¹dzie. Tym razem zwrot akcji jest ostateczny i niepodwa¿alny. Naczelny S¹d Administracyjny oddali³ skargê
kasacyjn¹ m.st. Warszawy i potwierdzi³ wyrokiem z 4 kwietnia
decyzje pierwszej instancji, orzekaj¹c, ¿e 19 lutego 2016
Jan Mackiewicz zosta³ prawomocnie wybrany na burmistrza
Bia³o³êki, zaœ £ukasz Oprawski i Marcin Adamkiewicz
zostali wybrani na wiceburmistrzów. Co za tym idzie,
przewodnicz¹cym rady dzielnicy by³ i jest Wiktor Klimiuk.
Prezentujemy sekwencjê wyboru dotychczasowego zazdarzeñ o niezwyk³ym przy- rz¹du, a tak¿e brak pe³nomocspieszeniu powsta³¹ w wyniku nictw dla burmistrz Ilony Sojawyroku NSA. Konsekwencj¹ Koz³owskiej i jej wiceburmistrzów.
wyroku sta³a siê nieprawomocnoœæ Kolejnym z serii zdarzeñ by³o

zrzeczenie siê przez Marcina
Adamkiewicza funkcji wiceburmistrza. Jedyn¹ widoczn¹
motywacj¹ tej decyzji wydawa³a
dokoñczenie na str. 2

Rolety wewnêtrzne
plisy, ¿aluzje, moskitery
Rolety zewnêtrzne
(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147
22 679-23-41
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Pó³noc
m.st. Warszawy
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Kolejny zwrot akcji
w bia³o³êckim samorz¹dzie
dokoñczenie ze str. 1

siê byæ niechêæ do wspó³pracy
z PiS, co wynika z oœwiadczenia
bezpartyjnych, bia³o³êckich
samorz¹dowców, które w
ubieg³ym tygodniu zosta³o rozes³ane do prasy. Po Warszawie
kr¹¿y jednak informacja, i¿
decyzja burmistrza Adamkiewicza, skutkuj¹ca uszczupleniem
zarz¹du dzielnicy, ma byæ
przygotowaniem gruntu do
wprowadzenia przez prezydent
Hannê Gronkiewicz-Waltz zarz¹du
komisarycznego w dzielnicy.
Burmistrzowie Jan Mackiewicz
i £ukasz Oprawski poprosili o
spotkanie z prezydent Warszawy.
Us³yszeli odmowê. Wystosowali
wiêc pismo do Hanny Gronkiewicz-

Z okazji Zmartwychwstania Pañskiego
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia,
by ten wyj¹tkowy czas
obfitowa³ w radoœæ
i wzajemn¹ ¿yczliwoœæ.
Niech w Wielkanoc nie zabraknie,
smacznego jajka na œwi¹tecznym stole,
mokrego
mokrego Dyngusa
i ciep³a w rodzinnym gronie.
Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy

Waltz, w którym zadeklarowali
wspó³pracê, poprosili o dopuszczenie do pe³nienia obowi¹zków,
o udzielenie pe³nomocnictw
kompetencyjnych, o ustalenie
warunków pracy i zaapelowali
o niepodejmowanie dzia³añ
sprzecznych z prawem. Podczas spotkania z burmistrz
Soja-Koz³owsk¹ Jan Mackiewicz
i £ukasz Oprawski us³yszeli,
¿e obecna pani burmistrz nie
ust¹pi ze stanowiska, bowiem
czeka na zlecone przez warszawski ratusz analizy prawne
zaistnia³ej sytuacji. Problem
polega na tym, ¿e ¿adne
analizy prawne nie s¹ w stanie
podwa¿yæ jednoznacznego i
nieodwo³alnego wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego,
wedle którego burmistrzami
s¹ Mackiewicz i Oprawski.
Z problemem niedopuszczania do pe³nienia obowi¹zków
przewodnicz¹cego rady dzielnicy po raz kolejny zmaga³ siê
Wiktor Klimiuk, który zg³osi³ siê
do pracy, zapuka³ do drzwi
pokoju przewodnicz¹cego, a te
nie zosta³y otwarte. Sytuacja
o tyle kuriozalna, ¿e funkcja

przewodnicz¹cego rady nie
wymaga pe³nomocnictw od
prezydent stolicy.
7 kwietnia nast¹pi³ zwrot
akcji, który najlepiej opisze ten
fragment wpisu zamieszczonego na facebooku bia³o³êckiego
PiS, wpisu autorstwa Wiktora
Klimiuka, przewodnicz¹cego rady
dzielnicy. „Szanowni Pañstwo,
pod presj¹ medialn¹ Hanna
Gronkiewicz-Waltz ugiê³a siê i
uzna³a legalnego przewodnicz¹cego rady i zarz¹d, umowy maj¹
byæ podpisane jeszcze dzisiaj.
Jest to du¿e zwyciêstwo, choæ
jeszcze wiele przed nami.”
Zarz¹d dzielnicy w sk³adzie Jan
Mackiewicz i £ukasz Oprawski
jest w trakcie uzyskiwania pe³nomocnictw kompetencyjnych od
prezydent Hanny GronkiewiczWaltz. Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych t³a wydarzeñ mo¿na
znaleŸæ poni¿ej w tekœcie £ukasza
Oprawskiego „Triumf prawa na
Bia³o³êce”.
Lada dzieñ burmistrzowie
przyst¹pi¹ do pracy. Czy jest
to koniec bia³o³êckiego sporu?
Czas poka¿e.
El¿bieta Gutowska

Triumf prawa
na Bia³o³êce
Po prawomocnym wyroku s¹du i pod presj¹ medialn¹
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ugiê³a siê i
uzna³a legalny zarz¹d dzielnicy oraz prawowitego przewodnicz¹cego rady. Jednak ko³o ratunkowe dla Pani Prezydent
rzuci³o ugrupowanie Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki.
Wybrany wczeœniej do zarz¹du Marcin Adamkiewicz, który
potem zdradzi³ na rzecz Platformy Obywatelskiej, z³o¿y³
rezygnacjê. Powo³uj¹c siê na to prezydent Hanna GronkiewiczWaltz mo¿e podj¹æ próbê wprowadzenia komisarza.
Przypomnijmy, jeszcze ponad rok temu Prawo i Sprawiedliwoœæ, Razem dla Bia³o³êki
oraz Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki w 23-osobowej radzie
dzielnicy tworzyli 14-osobow¹
wiêkszoœæ. 10 marca 2016 roku
nast¹pi³a zaskakuj¹ca wolta
cz³onków ugrupowania Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki,
którzy nagle postanowili wejœæ
w koalicjê z dotychczas krytykowan¹ Platform¹ Obywa- koalicji PiS-RdB jest zainstalotelsk¹, na czele której sta³ po- wanie Jana Mackiewicza na
dejrzewany o lobbing i korup- stanowisku burmistrza dzielcjê Piotr Jaworski. W efekcie nicy, ale zapomina, ¿e sam
Lucyna Wnuszyñska, siostra jeszcze jako radny za kandylidera IMB Piotra Basiñskiego, datur¹ Jana Mackiewicza na
szybko objê³a mandat radnej burmistrza dzielnicy g³osowa³...
po Marcinie Adamkiewiczu. pomieszanie z popl¹taniem.
Jednak 4 kwietnia 2017 roku
Zastanawiaj¹ce jest, dlaczego
Naczelny S¹d Administracyjny Marcin Adamkiewicz zmieni³
orzek³, ¿e koalicja PO-IMB zdanie i nie chce pracowaæ
przez rok ³ama³a prawo, a dla dzielnicy. Jeszcze rok temu
wybór zarz¹du dzielnicy w razem z PiS i RdB jego ugruosobach Ilony Soja-Koz³owskiej, powanie tworzy³o koalicjê wiêkMarcina Adamkiewicza oraz szoœciow¹. Wybrany wtedy
Jacka Poddêbniaka jest nie- wspólnymi g³osami zarz¹d
legalny. W nastêpstwie tych obecnie zosta³ potwierdzony
wydarzeñ Marcin Adamkiewicz wyrokiem s¹du i bierze siê
rezygnuje z zasiadania w do pracy, a Jan Mackiewicz
nowym zarz¹dzie dzielnicy i zaoferowa³ Marcinowi Adamwyg³asza oœwiadczenie, w którym kiewiczowi ¿yczliw¹ wspó³pracê.
formu³uje pretensje do polskie- Tymczasem on sk³ada rezygnacjê,
go wymiaru sprawiedliwoœci i otwieraj¹c kolejne zarzewie
organów pañstwa. Sugeruje sporu prawnego. Byæ mo¿e
tak¿e, ¿e nowy zarz¹d nie jego dzia³anie skalkulowane
dysponuje wiêkszoœci¹ w jest na udzia³ w zarz¹dzie
radzie, choæ jednoczeœnie in- komisarycznym prezydenta
formuje, ¿e wojewoda mazo- Warszawy. Jednak obawiam
wiecki wygasi³ mandat Lucyny siê, ¿e z dobrem dzielnicy dawno
Wnuszyñskiej, wskutek czego nie ma to ju¿ nic wspólnego.
sami te¿ tê wiêkszoœæ utracili. £ukasz Oprawski - zastêpca
Dalej twierdzi, ¿e celem dzia³ania burmistrza dzielnicy Bia³o³êka

Zamkniête (Otwarte) Drzwi?
W kilku ostatnich wydaniach gazety pisaliœmy o w¹tpliwoœciach
zwi¹zanych m.in. z organizacj¹ remontów w prowadzonym przez
stowarzyszenie Otwarte Drzwi klubie m³odzie¿owym „Dobre Flow”
(klub funkcjonuje w miejskim lokalu u¿ytkowym), których wykonawc¹ (zgodnie z urzêdow¹ notatk¹ koszt remontu mia³ wynieœæ
170 tys. z³, z czego wykonawcy zap³acono na razie 130 tys. z³) – by³
Jacek Wachowicz, w³aœciciel firmy budowlanej, do niedawna
wiceprzewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc. Po szczegó³y
odsy³amy czytelników do poprzednich wydañ dostêpnych na www.ngp.pl.
Stowarzyszenie OD nades³a³o nam „sprostowanie”, które tak¿e
opublikowaliœmy. Pisz¹c o „transparentnoœci” dzia³añ, szefowa
OD zarzuci³a redakcji podawanie niesprawdzonych informacji.
Poniewa¿ nie jesteœmy nieomylni, a nasze informacje uznawaliœmy
za pewne, poprosiliœmy stowarzyszenie o nades³anie kopii
dokumentów, które albo przekona³yby nas, ¿e nie mamy racji, albo…
potwierdzi³yby zarzuty. Przypomnijmy, co zawiera³a nasza proœba:
(…) przedstawimy w „Nowej Gazecie Praskiej” stanowisko
Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie, jednak w celu
zaprezentowaniu szerszego kontekstu sprawy, a tym samym,

AUTO SZYBY
WYMIANA, NAPRAWA, MONTA¯ SZYB
OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, AUTOBUSOWYCH
• regeneracja, wymiana szyb bocznych
• regeneracja reflektorów
• profesjonalne oklejanie aut
• fachowy monta¿
ul. Bruszewska 22
tel. 22 614-66-80, 602-575-104

„Katownie praskie”
za publiczne pieni¹dze
dokoñczenie ze str. 1

przede wszystkim na stronach z
informacjami o podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Jak wiêc „Video Factory” znalaz³o
siê w orbicie zainteresowañ urzêdu
dzielnicy? Nie bez znaczenia w tym
przypadku by³a zapewne postaæ
re¿yserki filmu, która równie¿ pojawia siê w umowie jako druga z
osób do kontaktu po stronie wykonawcy. Jest ni¹ Ewa Szakalicka,
autorka filmów dokumentalnych o
tematyce kresowej i… kandydatka
na dzielnicow¹ radn¹ z list Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej w ostatnich
wyborach (startowa³a w okrêgu
nr 3 obejmuj¹cym Szmulowiznê i
czêœæ Starej Pragi). To zapewne
przypadek, ¿e umowê z „Video
Factory” wspólnie z burmistrzem
Zab³ockim z PiS podpisywa³ by³y
ju¿ wiceburmistrz Dariusz Wolke,
wskazany do zarz¹du przez PWS
(dziœ stowarzyszenie „Kocham
Pragê”), a za kontakty z wykonawc¹ odpowiadali pracownicy
wydzia³u kultury urzêdu dzielnicy,
który to wydzia³ by³ nadzorowany
w³aœnie przez wiceburmistrza Wolke.
Przypadkowo wreszcie w promocjê
filmu, w tym organizacjê pokazów
na terenie praskich parafii, osobiœcie
zaanga¿owa³ siê radny Jacek Wachowicz, lider PWS (dziœ Kocham
Pragê), by³y wiceprzewodnicz¹cy
rady dzielnicy. Na plakatach,
promuj¹cych pokazy, pojawia³a
siê informacja drukowana ma³ymi

literami, ¿e „film zrealizowany
przez Urz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc” (plakat zapraszaj¹cy na
projekcjê 2 grudnia 2016 r.) oraz
„film powsta³ na zlecenie Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc w 2016 r.”
(plakat dotycz¹cy projekcji 25 marca br.), natomiast zapraszaj¹cym
na pokaz by³ ka¿dorazowo radny
Wachowicz (raz samodzielnie, a
raz z Teatrem Oratorium).
Skoro prawa maj¹tkowe do
filmu zgodnie z umow¹ przesz³y
na Zamawiaj¹cego (tj. Miasto st.
Warszawê Dzielnicê Praga Pó³noc),
to jakim cudem za promocjê filmu
móg³ odpowiadaæ pojedynczy
radny, a nie np. pracownicy wydzia³u kultury? Czy Wachowicz
podpisa³ stosown¹ umowê z
urzêdem dzielnicy, na mocy której
przekazano mu kopiê filmu wraz
ze zgod¹ na jej wyœwietlanie? Jeœli
nie, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
pokazy filmu sfinansowanego ze
œrodków publicznych, by³y wstêpem
do przysz³ej kampanii wyborczej
jednego ugrupowania…
Niby wszystko zgodnie z
prawem, ale etyczny niedosyt
pozostaje. Pewnie nie by³oby
w¹tpliwoœci (i tego artyku³u),
gdyby za realizacjê filmu nie
odpowiada³a osoba, której
zwi¹zków z czêœci¹ polityków
nie da siê zanegowaæ, a produkcja by³aby sfinansowana z
dobrowolnej zbiórki, a nie ze
œrodków publicznych.
ONI

26 kwietnia godz. 17.30
27 maja godz. 11.00

ustosunkowania siê do treœci opisanych w urzêdowej notatce
sporz¹dzonej po spotkaniu p. Jacka Schmidta z p. Ryszardem
Kêdzierskim, prosilibyœmy o przekazanie dodatkowych informacji:
1. zasad (w tym szczegó³ów umowy) na podstawie których w
ramach klubu „Dobre Flow” funkcjonuje Pracownia Otwarta Praga
del Arte, a tym samym przy Kawêczyñskiej 16 dzia³a p. Jacek Schmidt
2. rzeczywistego kosztu remontu klubu (jeœli wskazana przez
p. Jacka Schmidta i kwota podana w urzêdowej notatce sporz¹dzonej
przez pracownika Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc jest nieprawdziwa)
3. kopii zapytania ofertowego oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. zaproponowanej przez p. Jacka Wachowicza)
– na stronie internetowej Stowarzyszenia nie znaleŸliœmy takiej
informacji, pomimo, ¿e publikowane s¹ na niej zapytania ofertowe
dotycz¹ce innych (w tym równie¿ znacznie tañszych) spraw.
4. kopii wniosków konkursowych sk³adanych przez Stowarzyszenie
w konkursach, o których jest mowa w urzêdowej notatce. (…)
Ku naszemu zdumieniu co do treœci, odpowiedŸ nadesz³a
ju¿ po ukazaniu siê papierowego wydania gazety. Publikujemy
j¹ w ca³oœci, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Szanowni Pañstwo,
dziêkujemy za zainteresowanie Stowarzyszeniem oraz jego dzia³alnoœci¹.
Jednoczeœnie oœwiadczamy, ¿e jako organizacja pozarz¹dowa, ubolewamy i¿ Pañstwa uwaga skierowana jest na obszary nie zwi¹zane z Nasz¹
statutow¹ dzia³alnoœci¹ (a mamy w tym zakresie czym siê pochwaliæ!).
Prowadzenie organizacji takiej jak Nasza, która ma mo¿liwoœæ
przyjmowania dobrowolnych wp³at od ka¿dego (nawet od

anonimowych osób), jest uzale¿niona w zdecydowanym stopniu
nowa gazeta praska
od dobroci serc tych którzy Nas wspieraj¹. Osoby które s¹ Naszymi
podopiecznymi to osoby, które czêsto nie mog³yby uzyskaæ
pomocy gdziekolwiek indzie, st¹d i ka¿da pomoc (szczególnie
wolontariat) jest mile widziana - i nie przeprowadzamy tu selekcji,
liczy siê jedynie chêæ niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi.
Sygnalizujemy jedynie, i¿ forma oraz sposób prowadzenia
przez Pañstwa wywiadu w zakresie wewnêtrznych spraw
Stowarzyszenia wywo³uje Nasz dyskomfort i zwracamy siê z
proœb¹ o zaprzestanie prowadzenie czynnoœci przypominaj¹cych
œledztwo, gdy¿ w Naszym przekonaniu ma to na celu coœ dalece
odmiennego ni¿ wartoœci którymi kierujemy siê na co dzieñ.
Jednoczeœnie zachêcamy Pañstwa do przy³¹czenia siê do Naszej misji
- w dowolnej formie - co pozwoli lepiej poznaæ „brutalne” realia funkcjonowania organizacji która pomaga tym którym nikt nie chce pomóc.
Deklarujemy, i¿ ka¿d¹ formê pomocy przyjmiemy z otwartymi
rêkami (bo u Nas wszystko jest otwarte nie tylko drzwi:)
Z wyrazami szacunku
Marta Perkowska
Prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
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Okazuje siê zatem, ¿e stowarzyszenie jest ca³kowicie zamkniête
na argumenty i nie ma nic do powiedzenia poza oklepanymi frazesami. Na ¿adne konkretne pytanie nie odpowiada, albo nie umie (?)
odpowiedzieæ. Tymczasem NGP ani s³owem nie zakwestionowa³a
samej dzia³alnoœci stowarzyszenia na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
Uwa¿aliœmy jedynie, ¿e niezbêdna jest jasnoœæ co do procedur i
sposobu wydania ka¿dej sumy od darczyñców, a zw³aszcza tak ogromnej,
przy tym – w przedziwny sposób akurat „po³kniêtej” przez – dziwnym
trafem – radnego i zarazem wiceprzewodnicz¹cego rady dzielnicy.
Do sprawy na pewno bêdziemy wracaæ.
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Pogrzeb Jezusa
dokoñczenie ze str. 1

Zdrowych, radosnych Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego
wype³nionych mi³oœci¹ i spokojem
¿ycz¹
S³awomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Krzysztof Miszewski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

nie koñczy³a siê kara. Dla
wiêkszego jeszcze napiêtnowania skazañca, pozostawione
na krzy¿u zw³oki mia³y byæ
jednoczeœnie przestrog¹ dla
innych, aby na podobne czyny
nigdy siê nie wa¿yli.
Tego rodzaju praktyki rzymskie uchodzi³y w œwietle religii
¿ydowskiej za barbarzyñskie.
¯ydzi, którzy z powodów religijnych
i praktycznych (gor¹cy klimat)
chowali zmar³ych tego samego
dnia, zwykle ju¿ 8 godzin po
œmierci, uzyskali te¿ prawo do
tego, aby zw³oki skazañców nie
pozostawa³y na noc na drzewie.
Po uzyskaniu zgody, zdejmowali
je z krzy¿a i chowali w zbiorowej mogile, jako ¿e bezbo¿ny
nie móg³ byæ w jednym grobie
ze sprawiedliwym.
- W przypadku Jezusa
trzeba wiêc by³o iœæ do Pi³ata
i prosiæ o zdjêcie cia³a z krzy¿a.
Kto mia³by siê to zrobiæ?
- Tego zadania podj¹³ siê
Józef z Arymatei, który jest
nazwany w Ewangelii cz³owiekiem dobrym i sprawiedliwym.
Pojawia siê on tylko i wy³¹cznie
w momencie œmierci Jezusa i
zastêpuje Jezusowi rodzinê,
dlatego, ¿e o zgodê na zdjêcie
cia³a z krzy¿a i pochówek mogli
prosiæ albo cz³onkowie rodziny,
albo, w przypadku jakiegoœ
rabbiego, czyli nauczyciela –
jego uczniowie. Józef z Arymatei
jest nazwany uczniem Jezusa,
móg³ wiêc o zgodê na pochówek
wyst¹piæ. Poza tym by³ cz³onkiem Sanhedrynu, Wysokiej
Rady i jako taki móg³ byæ

znany Pi³atowi. Poszed³ wiêc do
Pi³ata i pozwolenie uzyska³.
- Czy ³atwo by³o uzyskaæ
takie pozwolenie?
- W niektórych przypadkach
w³adze rzymskie siê zgadza³y,
w innych - odmawia³y. Pi³at
zgodzi³ siê wydaæ cia³o Jezusa
Józefowi z Arymatei, bo chcia³
dokuczyæ ¯ydom, których serdecznie nie znosi³. Gardzi³ nimi
i ogólnie Ÿle siê czu³ w Judei.
Po drugie, co wynika z jego
zachowania podczas procesu,
nie by³ przekonany o winie
Jezusa, skaza³ go pod presj¹
t³umu i chcia³ w ten sposób zrekompensowaæ to, co siê sta³o.
Józef z Arymatei pozwolenie
uzyska³, ale dotykaj¹c zw³ok i
czyni¹c pochówek zaci¹gn¹³
nieczystoœæ rytualn¹, dlatego ¿e
kontakt ze zw³okami powodowa³ to, ¿e cz³owiek stawa³ siê
nieczysty, tak jak wskutek
kontaktu z trêdowatym. Przez to
nie móg³ uczestniczyæ w œwi¹tecznej wieczerzy paschalnej.
- Du¿o ryzykowa³.
- Bardzo du¿o. Ryzykowa³ nie
tylko z punktu widzenia reputacji.
Nara¿a³ siê te¿ pozosta³ym
cz³onkom Sanhedrynu, bo jawnie
wyst¹pi³ przeciw nim, podwa¿aj¹c podjêt¹ przez nich decyzjê o
œmierci Jezusa. Dla Józefa z Arymatei wa¿niejsze jednak by³o to,
aby Jezus mia³ godny pochówek,
ni¿ ¿eby byæ w porz¹dku wobec
przepisów Starego Testamentu.
- Po otrzymaniu zgody od
Pi³ata mo¿na by³o przyst¹piæ
do obrzêdów pogrzebowych,
które odby³y siê w wielkim
poœpiechu.

- Jak mówi Ewangelia, Jezus
umar³ o godzinie 9, czyli wg
naszej rachuby czasu – o
godzinie 15 w pi¹tek, dzieñ
poprzedzaj¹cy Szabat, wielkie
œwiêto ¿ydowskie, które zaczyna³o siê wieczorem poprzedniego dnia. Wtedy, a by³o to
wiosenne zrównanie dnia i
nocy, zachód s³oñca nastêpowa³
mniej wiêcej o godz. 18. Ze
wzglêdu na Szabat, jakakolwiek
czynnoœæ po zachodzie s³oñca
by³a niemo¿liwa. Wszystko trzeba
by³o zrobiæ bardzo pospiesznie:
iœæ do Pi³ata, zdj¹æ i przenieœæ
zw³oki, obmyæ je, przyodziaæ w
p³ótna i z³o¿yæ w grobie.
Prawdopodobnie Józef nie
dokonywa³ tego sam, zreszt¹
do zdjêcia cia³a z krzy¿a
potrzeba by³o wiêcej osób.
Ewangelia wg Œw. Jana
mówi, ¿e pomaga³ mu w tym
Nikodem, który równie¿ by³
uczniem Jezusa. Byæ mo¿e
uczestniczy³o w tym wiêcej
mê¿czyzn, gdy¿ kobiety w
pochówku nie bra³y udzia³u.
W normalnych okolicznoœciach cia³o zmar³ego przygotowywano do pogrzebu w
domu. W przypadku Jezusa
trzeba by³o to uczyniæ na miejscu
kaŸni, w ogrodzie za miastem,
gdy¿ czas nagli³. Z tego powodu te¿ ograniczono zwyk³e
czynnoœci pogrzebowe, do
których nale¿a³o obmycie cia³a,
namaszczenie wonnymi olejami,
owiniêcie w p³ótno i z³o¿enie
do grobu. Tu prawdopodobnie
nie dokonano obmycia cia³a.
Po pierwsze – nie by³o czasu.
Ponadto, by³ przepis mówi¹cy,
¿e w przypadku gwa³townej
œmierci, po³¹czonej z up³ywem
krwi, cia³o zmar³ego nie powinno byæ obmywane, aby nie
usuwaæ krwi, która nale¿y do

cia³a. Potwierdzeniem braku
obmycia cia³a, mo¿e byæ
Ca³un Turyñski, na którym
znajduj¹ siê œlady krwi.
Jeœli chodzi o drug¹ czynnoœæ,
namaszczenie, to zwyczaje
¿ydowskie nakazywa³y, aby
cia³o namaœciæ wonnymi olejkami,
a dok³adniej mirr¹ i ob³o¿enie
go aloesem. Powód by³ natury
higienicznej – chodzi³o o to, aby
zneutralizowaæ przykry zapach
œmierci. Nie wiemy, czy namaszczenie nast¹pi³o. Wiadomo
tylko, ¿e Nikodem przyniós³ 100
funtów mirry i aloesu, czyli mniej
wiêcej 33 kilogramy, co nie jest
nieprawdopodobne, gdy¿ przy
pogrzebie zwyk³ego, ubogiego
cz³owieka stosowano 20-30
funtów wonnoœci, natomiast
podczas pogrzebu Heroda,
nios³o je 500 niewolników.
Mo¿liwe, ¿e przyniesione
przez Nikodema wonnoœci
zosta³y poœpiesznie w³o¿one
miêdzy p³ótna, w które owiniêto
cia³o Jezusa. Tu dochodzimy do
kolejnej czynnoœci – owiniêcia
cia³a w p³ótna. Nie chowano
zmar³ego nago, ani te¿ nie
chowano go w odzie¿y. Korpus
zakrywano jednym, d³ugim
p³ótnem, na twarz k³adziono
chustê, rêce zaœ i nogi przewi¹-

zywano opaskami. Pisze o tym
Ewangelista Jan w zwi¹zku z
wskrzeszeniem £azarza.
Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na
brak czasu nie by³o te¿ zwyk³ego w zwyczajach ¿ydowskich
konduktu ¿a³obnego. Pogrzeb
Jezusa ograniczono do najwa¿niejszych czynnoœci: owiniêcia
cia³a w p³ótno, zaniesienia do
grobu na rêkach, z³o¿enia w grobie
i zamkniêcia grobu kamieniem.
- Jak wygl¹da³ grób, który
Józef z Arymatei ofiarowa³
Jezusowi?
- Józef, poniewa¿ by³ cz³owiekiem majêtnym, mia³ grób
wykuty w skale. Tylko nieliczni
mogli sobie pozwoliæ na tego
rodzaju grobowiec. W ówczesnej Palestynie powszechne
by³y groby ziemne. W takim
w³aœnie skromnym grobie pochowany zosta³ £azarz. Natomiast grób Józefa, wydr¹¿ony
w skale wapiennej, sk³ada³ siê
z dwóch pomieszczeñ: przedsionka i komory, w której wykute by³y kamienne ³awy i na
nich uk³adano zw³oki. Ewangelie
k³ad¹ naciski na to, ¿e by³ to
grób nowy, po³o¿ony w ogrodzie. ¯eby do niego wejœæ,
nale¿a³o siê schyliæ. Otwór grobowca zamykano kamieniem,

Pracuj w Wileñskiej
Galeria Wileñska wystêpuje z now¹ prospo³eczn¹
inicjatyw¹, maj¹c¹ na celu wsparcie m³odych ludzi z Pragi
Pó³noc w podnoszeniu zawodowych kwalifikacji, a w konsekwencji w znalezieniu satysfakcjonuj¹cego zatrudnienia.
„Pracuj w Wileñskiej” to najwa¿niejsze tegoroczne przedsiêwziêcie
w³aœciciela i zarz¹dcy Galerii, firmy Unibail-Rodamco, doskonale
wpisuj¹ce siê w dotychczasowe dzia³ania na warszawskiej Pradze.
Zainteresowanie lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i utrzymywanie z ni¹ wiêzi
poprzez rozmaite akcje edukacyjno-rozrywkowe od lat stanowi
trzon aktywnej obecnoœci Galerii Wileñskiej na prawym brzegu
Wis³y. Tegoroczna inicjatywa jest jednoczeœnie wa¿nym elementem
nowej, zaplanowanej do 2030 roku strategii CSR, co mo¿na przet³umaczyæ: Odpowiedzialnoœæ Spo³eczna Przedsiêbiorstw.
„Pracuj w Wileñskiej” to polska wersja spo³ecznego programu
„UR for Jobs”, wdra¿anego w kilku europejskich krajach, m. in.
Francji, Hiszpanii i Holandii. W tym roku program obejmie kolejnych
15 centrów handlowych, w tym tak¿e Galeriê Wileñsk¹.
– Program zak³ada trzy podstawowe cele: spo³eczny, wewnêtrzny
i zewnêtrzny. Pierwszy z nich to wzrost zatrudnienia wœród m³odych
osób, drugim jest zaanga¿owanie naszych pracowników we wspólne
zadania, a trzecim jest zbudowanie pozytywnych relacji z naszymi
partnerami – najemcami, dostawcami, kontrahentami oraz lokalnymi
instytucjami – mówi Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wileñskiej.
W ramach inicjatywy zaplanowano szkolenia skierowane do m³odych
ludzi w wieku do 30 lat, które odbêd¹ siê w terminie od 15 do 18 maja.
Pracownicy Unibail-Rodamco w³¹cz¹ siê w szereg dzia³añ, przewidzianych dla przysz³ych pracowników, na zasadzie wolontariatu.
– Z pocz¹tkiem kwietnia rusza rekrutacja na szkolenia, do koñca
miesi¹ca osoby chêtne mog¹ zarejestrowaæ siê na platformie:
www.pracujwwilenskiej.pl. Lub przynieœæ swoje CV do Galerii Wileñskiej.
Planujemy przeszkoliæ 50-60 osób. Podczas szkoleñ, trwaj¹cych minimum
szeœæ godzin, obejmuj¹cych takie zagadnienia, jak przygotowanie siê
do rozmowy rekrutacyjnej, komunikacja i obs³uga klienta, odbêd¹ siê
te¿ rozmowy z doradcami zawodowymi. 19 maja podczas Targów Pracy
zostan¹ przedstawione oferty pracy od naszych najemców bior¹cych
udzia³ w projekcie, a tak¿e rozmowy rekrutacyjne - dodaje Marta Chojnacka.
Finalnie pracê w warszawskiej galerii ma znaleŸæ co najmniej
15 osób na minimum szeœæ miesiêcy w takich bran¿ach, jak sprzeda¿
detaliczna, catering, ochrona, sprz¹tanie, dostawy i logistyka, a¿
po dzia³ budowlano-konstrukcyjno-remontowy Galerii Wileñskiej.
Obecnie udzia³ w projekcie zadeklarowa³y takie marki, jak:
Carrefour, Mohito, Reserved, Sinsay, Cropp, House, Venezia, Unisono,
Twoje Soczewki, McDonald’s, Dominium Pizza, Amrit Kebab, KFC,
Burger King, Sizeer oraz GO Sport, a tak¿e firmy us³ugowe operuj¹ce
na terenie Galerii Wileñskiej: Badford i Solid Security.
JK

Dobre nowiny z Trockiej
Zakoñczy³ siê transport elementów tarczy dr¹¿¹cej z Bia³o³êki na
Targówek. Transport pokawa³kowanej Marii odbywa³ siê pod os³on¹
nocy ze wzglêdu na ponadnormatywne gabaryty.
Na stacji Trocka s¹ ju¿ wszystkie fragmenty, z ogromn¹ g³owic¹ skrawaj¹c¹ w³¹cznie.
Maria po zakoñczeniu dr¹¿enia centralnego odcinka II linii metra spoczywa³a w wielkim
magazynie na ¯eraniu, gdzie oczekiwa³a na kolejne zadanie. Bêdzie nim dr¹¿enie wschodniego odcinka II linii metra na Targówku. Transport fragmentów Marii by³ niezwykle
widowiskowy – wolna jazda, oko³o 40 km na godzinê, Tir z naczep¹, pojazdy pilotuj¹ce.
Szkoda tylko, ¿e wszystko to by³o ma³o widoczne, bo odbywa³o siê noc¹.
Teraz rozpocznie siê ¿mudny proces sk³adania Marii w szybie startowym. W œlad za
Mari¹, tak¿e pod os³on¹ nocy pod¹¿y Anna, która znajdzie siê przy szybie startowym
do koñca kwietnia. Tarcze rozpoczn¹ dr¹¿enie w czasie wakacji.
(egu)

aby uchroniæ zw³oki przed rabunkiem i dzikimi zwierzêtami.
- Dziêki Józefowi z Arymatei
Jezus zosta³ godnie pochowany. Dlaczego pogrzeb
Pana Jezusa, mimo ¿e opisywany w niewielu s³owach,
jest dla nas bardzo wa¿ny?
- Dlatego, ¿e jest swego
rodzaju pomostem pomiêdzy
œmierci¹ a Zmartwychwstaniem.
¯eby nast¹pi³o Zmartwychwstanie, Jezus musia³ prawdziwie
umrzeæ i byæ pochowany. Œmieræ
Jezusa zosta³a niejako urzêdowo poœwiadczona przez Pi³ata,
który wys³a³ setnika, aby ten
przekona³ siê, ¿e Jezus ju¿ skona³. Upewniony przez setnika,
Pi³at wyda³ cia³o Józefowi z Arymatei, który pojawia siê tylko po
to, aby sprawiæ Jezusowi pogrzeb. Pogrzeb mia³ dla ¯ydów
ogromne znaczenie. Nie dopuszczali oni takiej sytuacji, ¿eby
zw³oki mog³y byæ nie pochowane.
¯ywili ogromn¹ czeœæ dla cia³a
zmar³ego, poniewa¿ wychodzili
z przekonania, ¿e cz³owiek, nawet po œmierci, zawiera w sobie
obraz i podobieñstwo Bo¿e.
Po pogrzebie wydawa³o siê,
¿e wszystko jest skoñczone,

kamieñ zosta³ zatoczony na
grób, uczniowie siê rozpierzchli, nic ju¿ siê nie wydarzy. A
jednak w tê historiê wkroczy³
Bóg i wskrzesi³ Jezusa do
¿ycia, ze z³a uczyni³ dobro. To

¯yczê czytelnikom Nowej Gajest wskazówka i nadzieja dla
nowa gazeta
praska
nas, wierz¹cych w Jezusa z zety Praskiej takiego spojrzenia
na
grób
oraz
g³êbokiej wiary w to,
Nazaretu, ¿e œmieræ niczego
nie koñczy, nie jest kresem. Tak ¿e ostatecznie dobro zwyciê¿a,
jak Pan Jezus wyszed³ z gro- a poza œmierci¹ istnieje ¿ycie.
bu, tak i my te¿ grób opuœcimy. Rozmawia³a Joanna Kiwilszo
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Zmartwychwstanie Pañskie AD 2017
„Czy¿ jest coœ bardziej wznios³ego
Nad ³askê, co grzech zwyciê¿a,
Nad mi³oœæ wiêksz¹ od lêku
I œmieræ rodz¹c¹ do ¿ycia?”
(z hymnu na godzinê czytañ w okresie wielkanocnym)
Diecezja Warszawsko-Praska prze¿ywa³a tegoroczne przygotowanie do œwi¹t Wielkiej
Nocy w bardzo wyj¹tkowym klimacie – dziêkczynienia za 25 lat istnienia naszego Koœcio³a
lokalnego, wchodz¹c w perspektywê zbli¿aj¹cej siê 100. rocznicy objawieñ fatimskich
oraz ze œwiadomoœci¹ czekaj¹cego nas rozpoczêcia nawiedzenia MB Czêstochowskiej
w Kopii Cudownego Wizerunku. Mamy œwiadomoœæ, ¿e wydarzenia te w sposób szczególny
mog¹ zanurzyæ nas – ka¿dego indywidualnie, nasze rodziny, miejsca pracy, œrodowiska
– w Ÿródle ³aski p³yn¹cej z Krzy¿a i Zmartwychwstania Chrystusa.
Pusty Grób na Jerozolimskim wzgórzu od dwudziestu wieków jest œwiadectwem jak
Bóg umi³owa³ œwiat – bezgranicznie, wiernie, bezwarunkowo. £aska wci¹¿ dotykaj¹ca
ludzkich serc przemienia nas i wzywa, byœmy dawali œwiadectwo zwyciêstwu Chrystusa
nad œmierci¹ t¹ codzienn¹ radoœci¹, z jak¹ podejmujemy swoje obowi¹zki i zadania.
¯ycz¹c szczególnej obfitoœci Bo¿ej ³aski, radoœci z prze¿ywania Œwi¹t w gronie rodzinnym,
g³êbokich zamyœleñ nad tajemnic¹ ¿ywej wiary przenikaj¹cej serce cz³owieka i ludzk¹ historiê,
wszystkim Czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej” na czas Wielkiej Nocy z serca b³ogos³awiê
Abp Henryk Hoser - Biskup Warszawsko-Praski
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mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA
ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ginekolog, psychiatra
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
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
• 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

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
ROLETY dzieñ/noc
507-930-069
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
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
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
12.04 (œroda) godz. 12.00 - Wielkanocne spotkanie poetycko-muzyczne Ko³a
Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc. „Przez Krzy¿ do Zmartwychwstania”
koncert solistów Domu Kultury Zacisze, akompaniament Julia Greke-Patej.
19.04 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e - kierunek: Ameryka Po³udniowa. Spotkanie dla fanów
podró¿owania 50+, którzy chc¹ spotkaæ ludzi zainteresowanych wspóln¹ wypraw¹. Wstêp wolny.
21.04 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury – debaty na wa¿ne tematy. W programie:
Sztuka translatorska i sztuka blogowania – bardzo stara i najnowsza sztuka literacka. Goœæ
specjalny Bogus³aw Zakrzewski, t³umacz. Melodeklamacja artystyczna w jêzyku urdu - prof.
Surender Bhutani (Indie-Polska). Koncert pianistyczny Stefana Welbela. Wstêp wolny.
22.04 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Akwarela dla dzieci 7+. Temat: Weso³e miasteczko. Godz. 10.30-12.00. Op³ata 20 z³. Mali Einsteini – temat: Wszystko o
papierze. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz.
10.00, II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00, IV grupa – godz. 13.00. Op³ata
30 z³. Warsztaty tañca towarzyskiego dla doros³ych. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 50 z³.
22.04 (sobota) godz. 17.00 - „Syn dozorcy” przedstawienie teatralne na podstawie
baœni Hansa Christiana Andersena dla dzieci. Bilet 10 z³.
22.04 (sobota) godz. 16.00 - Wystawa gobelinów pracowni tkactwa artystycznego
DK Zacisze oraz koncert „Wiosenne popisy wokalne” w wykonaniu: Julia Greke-Patej
– sopran, Zbigniew Patej – akompaniament oraz soliœci DK Zacisze: Alicja Miesza³o,
Krzysztof Ho³ymczuk. Miejsce: Pa³ac w Chrzêsnem, ul. Pa³acowa 1. Organizatorzy:
Powiat Wo³omiñski, Pa³ac w Chrzêsnem, Dom Kultury Zacisze. Wystawa czynna do 13 maja.
23.04 (niedziela) godz. 12.00-20.00 - DOUBLE KICK vol.3 Turniej Breakdance
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Starcie najlepszych BGirl’s i BBoy’s
w piêciu kategoriach: Turniej G³ówny 2vs2, Kids Battle 1vs1, Bgril Battle 1vs1, Cypher King,
Footwork Contest. Sêdziowie: Tomaz, Aga i Mefo. Prowadzenie: Arek M¹ka i Sierber.
Muzyka: Dj Lazy One DJ Spike i Live Band Break Da Fun-Kick. Publicznoœæ – wstêp wolny.
25.04 (wtorek) FOKUS NA TARGÓWEK Drugie spotkanie cyklu szkoleñ dla pracowników DK Zacisze i DK
Œwit oraz diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkañców dzielnicy Targówek. Pomys³odawca: Dom Kultury
Zacisze. Partner: Dom Kultury Œwit. Projekt finansowany z Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

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

Prima sort
W ka¿dym b¹dŸ razie, przysz³em,
posz³em, prawdopodobnie na pewno, na
faktach autentycznych, w³anczam, wy³anczam, wzi¹œæ, swetr, z³otówka za z³otówkê
i do tego szczyt bezguœcia: skarpetki do sanda³ów. Proszê Szanownych Pañstwa to siê
zdarza coraz czêœciej, a nie powinno nigdy.
Skoñczy³em w poprzednim felietonie
na zatykanych przez rozpadniête krwinki
kanalikach nerkowych. Co siê dzieje, kiedy
pojawia siê bezmocz? Pojawia siê mocznica
ze wszystkimi jej konsekwencjami. Psy
trac¹ apetyt. W pocz¹tkach pojawia siê
zwiêkszone pragnienie, potem wymioty,
apatia, depresja psychiczna i bolesnoœæ
miêœniowa. Serce zaczyna coraz szybciej
pracowaæ, aby ratowaæ katastrofaln¹ sytuacjê. Pomagaj¹ mu p³uca, dostarczaj¹c
wiêcej tlenu. Niestety, bezmocz wczeœniej
czy póŸniej doprowadzi do obrzêku p³uc.
Rozpad krwinek na skutek bezpoœredniego
dzia³ania babeszji oraz dodatkowego

uszkadzania pozosta³ych krwinek przez
toksyny mocznicy wywo³uje anemiê. Mimo
obrzêku p³uc organizm zwierzêcia ulega
odwodnieniu. W³aœciciel ³atwo mo¿e rozpoznaæ ten fakt, obserwuj¹c wyschniête
spojówki i zapadniête ga³ki oczne. Dobrym
wskaŸnikiem jest skóra. Przy odwodnieniu
traci elastycznoœæ, podci¹gniêta do góry
opada wyraŸnie wolniej. Ka¿de podejrzenie choroby pokleszczowej wymaga
konsultacji. Szybko rozpoczête leczenie
mo¿e uratowaæ nawet bardzo powa¿ne
przypadki. Dlatego przede wszystkim zapobiegaæ.
PS. No nie, nie zostawiê niektórych z
Was bez pomocy w literaturze obciachu.
Zatem: w ka¿dym razie, przyszed³em,
poszed³em, prawdopodobnie, na pewno, na
faktach, w³¹czam, wy³¹czam, wzi¹æ, sweter,
z³oty, za z³otego. Na Œwiêta chcia³bym
po¿yczyæ, ups, … ¿yczyæ wszystkiego
dobrego i autentycznych zmian na lepsze.

XXXVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

2+1

23 marca sesjê poprowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Krzysztof Miszewski, który
obliczanie wyników g³osowañ powierzy³ Bartoszowi Szajkowskiwmu. W porz¹dku
dziennym by³y 2 wa¿ne sprawy: projekt uchwa³y w sprawie zaopiniowania projektu
uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Targówek
www.drzwiokna.waw.pl
oraz informacje na temat projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK przy ul.
Zabranieckiej. Podczas sesji przewodnicz¹cy Rady, na wniosek klubu radnych PO,
klubu radnych Mieszkañcy Bródna, Targówka, Zacisza oraz radnego SLD, w uzgodnieniu
PROTEZY
z zarz¹dem dzielnicy Targówek, zg³osi³ wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu:
D E N T Y S T Y C Z N E „Projekt stanowiska w sprawie œrodków na podwy¿ki wynagrodzeñ dla pracowników biblioteki publicznej w dzielnicy Targówek”. Wniosek o wprowadzenie tego
naprawa - ekspres
projektu do porz¹dku dziennego zosta³ przyjêty jednomyœlnie, 14 g³osami.
PRACOWNIA
Przygotowane przez kluby koalicyjne na Warszawy. Wniosek formalny o zamkniêcie
PROTETYCZNA
sesjê 23 marca stanowisko nie by³o konsulto- dyskusji na ten temat popar³o 11 radnych, 5
Tarchomin II
wane z przewodnicz¹cymi komisji kultury i pro- by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
ul. Atutowa 3
mocji oraz komisji bud¿etu i finansów; nie by³o Projekt stanowiska w sprawie œrodków na
te¿ na ten temat spotkañ w urzêdzie miasta w podwy¿ki wynagrodzeñ dla pracowników
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
sprawie wynegocjowania œrodków finansowych biblioteki publicznej w dzielnicy Targówek poparli
w godz. 16-20
na podwy¿ki. W zwi¹zku z tym radni koalicji wszyscy radni, obecni na sali – 19 g³osów.
wtorek, czwartek w godz. 9-11
rz¹dz¹cej na Targówku postanowili wypracowaæ
Po przerwie radni zajêli siê zaopiniowaniem
tel. 22 614-80-68
w tej sprawie w³asne stanowisko, w którym projektu uchwa³y Rady m.st. Warszawy w sprawie
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE zwracaj¹ siê bezpoœrednio do przewodnicz¹cej nadania nazwy ulicy na Targówku. Dotyczy to
Rady m.st. Warszawy oraz do prezydent m.st. ulicy, po³o¿onej po pó³nocnej stronie ul. Zabranieckiej, o zwyczajowej nazwie Matuszewska.
Uchwa³a nie wywo³uje skutków finansowych dla
dzielnicy. M.st. Warszawa poniesie koszt instalacji tablic informacyjnych w wysokoœci 1050
Nastêpna gazeta - 26 kwietnia
z³. Uchwa³ê popar³o 15 radnych, 1 wstrzyma³
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ siê od g³osu, nie by³o przeciwnych.
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
Nastêpnie Piotr Karczewski, dyrektor Jednostki
Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy Realizuj¹cej Projekt, przedstawi³ prezentacjê
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów rozbudowy i modernizacji Zak³adu Utylizacji Sta³ych
w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej.
Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ Odpowiadaj¹c na zg³oszone pytania poinformowa³,
reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy. ¿e planuje siê 200 pojazdów na dobê, przywo¿¹Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A
cych œmieci oraz ok. 10 pojazdów, wywo¿¹cych
odpady po spaleniu. Obecnie opracowywana jest
tel./faks 22 618-00-80
poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 szczegó³owa analiza szlaków przejazdu tych
pojazdów. Prof. Tadeusz Paj¹k, prof. nadzwyJesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska czajny AGH poinformowa³, ¿e w 2001 roku
https://www.facebook.com/nowapraska ZUSOK zosta³ wyposa¿ony w filtry, które bardzo
strona internetowa - www.ngp.pl
skrupulatnie eliminuj¹ najbardziej niebezpieczne
dla œrodowiska stê¿enia dioksyn. Transport
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
bêdzie realizowany 5 dni w tygodniu - wyjaœni³
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
Adam Chwieduk, cz³onek zarz¹du MPO. Odporedakcja: redakcja@ngp.pl
wiadaj¹c na pytanie radnego Marka Waszczaka
Nasi przedstawiciele:
P. Karczewski poinformowa³, ¿e emisja dioksyn i
Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949
furanów oraz pozosta³e emisje pobierane s¹ w
trybie ci¹g³ym, a jedynie wyniki s¹ podawane
W Œwiêta Wielkanocne i ka¿dego dnia
jako œrednia. Nadmieni³, ¿e zak³ad przewiduje
wszystkim naszym Czytelnikom i Og³oszeniodawcom, o po³owê ni¿sz¹ emisjê ni¿ zagwarantowana
wiele zdrowia, szczêœcia, pogody ducha i zadowolenia przepisami. Emisje bêd¹ widoczne na stronie
internetowej; bêdzie te¿ tablica informacyjna,
¿yczy zespó³ redakcji Nowej Gazety Praskiej
podaj¹ca te dane. Trasy przejazdów trudno dziœ
dok³adnie zaplanowaæ, poniewa¿ po 2020 roku
uk³ad dróg na Targówku bêdzie zupe³nie inny,
zwi¹zany z Tras¹ Œwiêtokrzysk¹.
P. Karczewski zapewni³, ¿e ZUSOK bêdzie
mia³ stronê internetow¹, na której mo¿na
bêdzie sprawdziæ wyniki on line.
K.
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Zdrowych, weso³ych
Œwi¹t Wielkanocnych
pe³nych radosnego, wiosennego nastroju
i serdecznych spotkañ w gronie rodzinnym
¿ycz¹
Ireneusz Tondera i Mariusz Borowski
radni Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej
w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej
i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,
która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego
i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a
na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu
ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.
LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,
migrenie,
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿
wizyty domowe czy w innych wybranych
przez pacjenta miejscachw dniach:
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29 kwietnia
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007.
Wiêcej informacji:
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
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Czy 11 na 23 to wiêkszoœæ?
Jak uczyniæ kogoœ burmistrzem
pomimo braku demokratycznej wiêkszoœci? Tak¹ instrukcjê mog³oby napisaæ
Prawo i Sprawiedliwoœæ, które dziêki
swojemu wojewodzie oraz zastosowaniu
sztuczek prawnych wprowadzi³o w³aœnie
na stanowisko burmistrza Bia³o³êki
Jana Mackiewicza z ugrupowania
„Razem dla Bia³o³êki”. Zrobiono to
wbrew woli wiêkszoœci radnych, którzy
teraz autentycznie obawiaj¹ siê o
dzielnicê, zw³aszcza o przysz³oœæ
licznie rozpoczêtych inwestycji.
PiS wraz ze swoim koalicjantem
maj¹ zaledwie 11 radnych na 23. Jak
to wiêc mo¿liwe, ¿e rz¹dz¹ dzielnic¹?
Aby do tego doprowadziæ, pos³u¿ono siê
uchwa³¹ w sprawie wyboru zarz¹du
dzielnicy sprzed grubo ponad roku,

kiedy to PiS wraz z grup¹ radnych
niezale¿nych mieli wiêkszoœæ. Naczelny
S¹d Administracyjny, do którego zwrócono siê o zbadanie tamtej uchwa³y
stwierdzi³, ¿e by³a ona prawid³owa.
Trudno siê temu dziwiæ, taka by³a wtedy wiêkszoœæ. Tylko haczyk polega na
tym, ¿e wojewoda mazowiecki Zdzis³aw
Sipiera (PiS) równoczeœnie uniewa¿ni³
wszystkie uchwa³y rady dzielnicy, jakie
zapad³y od tamtego czasu, a wiêc
równie¿ te o odwo³aniu starego i powo³aniu nowego zarz¹du. Powrócono
wiêc do stanu z pocz¹tku 2016 roku.
Jednoczeœnie wojewoda wygasi³ mandat
radnej Lucynie Wnuszyñskiej powo³uj¹c
siê na fakt rzekomego niez³o¿enia
przez ni¹ œlubowania (chocia¿ uczyni³a
to kilka razy, w formie zarówno ustnej

Prosto z mostu

Palec Bo¿y
Pó³gêbkiem, przy okazji dyskusji o
zmianie samorz¹dowego prawa wyborczego (obejmuj¹cej m.in. ograniczenie
liczby kadencji prezydentów miast) i o
nowej ustawie o ustroju m.st. Warszawy,
pojawi³ siê temat terminu najbli¿szych
wyborów samorz¹dowych. Zgodnie z
kodeksem wyborczym musz¹ siê one
odbyæ w ostatnim dniu wolnym od pracy
poprzedzaj¹cym up³yw kadencji rad.
Poprzednie wybory odby³y siê 16 listopada 2014 r., kadencja rad trwa cztery
lata licz¹c od tego dnia, zatem krótki rzut
oka na kalendarz wystarcza, by stwierdziæ, ¿e kolejne wybory czekaj¹ nas w
niedzielê 11 listopada 2018 r.
Okazuje siê, ¿e to jest problem.
Wybory nie powinny odbywaæ siê w
ten dzieñ, uwa¿a Jaros³aw Flis, socjolog

bliski „Gazecie Wyborczej”. Podobnie
uwa¿a te¿ Jacek Sasin, pose³ PiS znany
z tego, i¿ w ka¿dym wywiadzie jest
pytany, czy bêdzie kandydowa³ na
prezydenta Warszawy. „Wiele osób
tego dnia bêdzie zaabsorbowanych
zupe³nie innymi wydarzeniami” argumentuje. Przepraszam, jakimi?
Uniemo¿liwiaj¹cymi g³osowanie?
W ten dzieñ Œwiêto Niepodleg³oœci
bêdzie wyj¹tkowe: minie równo sto lat
od zakoñczenia pierwszej wojny œwiatowej i przejêcia w Polsce w³adzy przez
Józefa Pi³sudskiego. Nawet najbardziej
zawziêci krytycy marsza³ka oddaj¹ mu
tê zas³ugê, ¿e w kraju pozbawionym
administracji i ustalonych granic - jakim
by³a wówczas Polska - doprowadzi³ w
ci¹gu jedenastu tygodni do wyborów

jak i pisemnej). To po to, aby nie móc
ju¿ zmieniæ obecnego stanu.
W geœcie protestu przeciwko takim
dzia³aniom, jak równie¿ nie chc¹c
firmowaæ polityki koalicji PiS-Razem
dla Bia³o³êki, wiceburmistrz Marcin
Adamkiewicz (Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki) poda³ siê do dymisji z
zarz¹du pod przewodnictwem Jana
Mackiewicza.
Co dalej? Zapewne kolejne sprawy w
s¹dzie, odwo³ywanie siê od decyzji wojewody itp. PiS i ich sojusznicy dopiêli
swego, przejêli stanowisko burmistrza.
Tylko co z tego wynika dla dzielnicy?
Obecny zarz¹d nie ma wiêkszoœci w
radzie, do tego skonfliktowany jest z
miastem, od którego zale¿y realizacja
inwestycji. Poprzedni zarz¹d, który mia³

Sejmu Ustawodawczego w dniu 26 stycznia 1919 r., kluczowych dla umocnienia
polskiej pañstwowoœci. Te wybory zreszt¹
stronnictwo Pi³sudskiego przegra³o: dwie
trzecie mandatów objê³y endecja i
PSL „Wyzwolenie”. Pi³sudski przegra³ te¿
sromotnie kolejne wybory, w 1922 r., i
wiêcej nie zdzier¿y³ - rok przed kolejnymi
wyborami zrobi³ w maju przewrót.
Dziœ w Polsce nie obchodzimy jakoœ
szczególnie, mimo rozpowszechnionego
kultu marsza³ka, rocznicy przewrotu
majowego. Obchodzimy 11 listopada rocznicê objêcia w³adzy przez Pi³sudskiego po raz pierwszy, gdy staæ go jeszcze
by³o na demokracjê i dopuszczenie
do w³adzy konkurentów. Tego ten
dzieñ jest dla mnie symbolem i nie
rozumiem, dlaczego nie mog³yby
wtedy odbywaæ siê w Polsce wybory.
Nawet zawsze, nie tylko tym razem.
Zw³aszcza, bior¹c pod uwagê obecn¹
sytuacjê polityczn¹.

Praski folwark

Nie bójmy siê zmian!
Przedwioœnie, zainicjowane zmian¹
koalicyjn¹ na Pradze Pó³noc, powoli
zaczyna nabieraæ tempa. Po uzyskaniu
pe³nomocnictw z ratusza, nowy zarz¹d
podj¹³ rutynow¹ pracê: œciœle okreœlone
kierunki dzia³añ w realizacji zadañ
statutowych dla poprawy standardu ¿ycia
pra¿an i rozwoju dzielnicy. Pierwsze
zmiany; nowe rozwi¹zania; nowe priorytety; nowe oczekiwania: m.in. rzetelna,
odpowiedzialna, kompetentna i profesjonalna praca ka¿dego urzêdnika/
pracownika jednostek bud¿etowych m.st.
Warszawy w dzielnicy. Nie wszystkim
jednak zmiana przypad³a do gustu.
Dlatego te¿ bie¿¹cy felieton wyj¹tkowo
poœwiêcam obawie przed zmian¹.
Jak pisa³ Alfred Toffler „odpowiedzialnoœæ
za zmianê spoczywa na nas samych.
Musimy zacz¹æ od siebie, ucz¹c siê nie
zamykaæ z góry naszych umys³ów i serc
na to, co nowe, nieoczekiwane i pozornie
radykalne”. Ka¿dy cz³owiek postêpuje
zgodnie z w³asnym systemem wartoœci,
który kieruje jego dzia³aniem i zachowaniem,
a zmiany wywo³uj¹ ró¿ne skojarzenia i
nastawienia. Ka¿da zmiana wzbudza
mniejszy lub wiêkszy opór, który mo¿e
objawiaæ siê podejmowaniem dzia³añ,
utrudniaj¹cych lub wstrzymuj¹cych wprowadzenie zmian. Dlatego te¿ wskazane
s¹ zmiany w ramach w³asnych wartoœci,
postaw, wzorców zachowañ dla ka¿dego z
pracowników samorz¹dowych.
Jedna z pra¿anek, opowiadaj¹c o
ostatniej wizycie w praskim ZGN u¿y³a

okreœlenia: „¿yj¹ w swoim œwiecie, w
swoim matrixie”. Mo¿e nale¿y przypomnieæ, ¿e pracownicy jednostek bud¿etowych powinni realizowaæ okreœlone
ustawami zadania publiczne, maj¹c zawsze
na wzglêdzie ochronê uzasadnionych
interesów spo³ecznoœci lokalnej, tak aby
ich dzia³ania mog³y byæ wzorem praworz¹dnoœci i prowadzi³y do pog³êbienia
zaufania mieszkañców.
Praca w urzêdzie czy jednostce
bud¿etowej ma charakter s³u¿ebny i
nale¿y wykonywaæ j¹ z poszanowaniem
godnoœci innych i poczuciem godnoœci
w³asnej. Dobro publiczne nale¿y przedk³adaæ nad interesy w³asne i swojego
œrodowiska, a w kontaktach z mieszkañcami zachowywaæ siê uprzejmie, byæ
pomocnym i udzielaæ odpowiedzi na
skierowane pytania wyczerpuj¹co i
dok³adnie. Pracuj¹c sumiennie, nale¿y
d¹¿yæ do osi¹gniêcia najlepszych rezultatów swojej pracy, nie uchylaæ siê
od odpowiedzialnoœci za swoje postêpowanie, wiedz¹c, ¿e interes publiczny
wymaga dzia³añ rozwa¿nych, ale
skutecznych. Racjonalnie gospodaruj¹c
maj¹tkiem i œrodkami publicznymi
¿aden pracownik nie powinien baæ siê
rozliczenia swoich dzia³añ w tym zakresie.
Przede wszystkim przes³anki merytoryczne; kwalifikacje i umiejêtnoœci
zawodowe ka¿dego pracownika. One
s¹ w stanie broniæ siê same, podobnie
jak bezstronnoœæ i bezinteresownoœæ w
wykonywaniu zadañ i powierzonych

Spo³eczny obserwator

Wspólnie
posprz¹tajmy Pragê
demokratyczn¹ wiêkszoœæ, wywalczy³
rekordowy w Warszawie bud¿et inwestycyjny 140 mln z³ na 2017 rok. Oby to
wszystko nie zosta³o zmarnowane.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o
„Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Jeden z pos³ów PO przyzna³, ¿e
uchwalaj¹c kodeks wyborczy w 2011
r. nie wyliczono (co jest doœæ proste)
i¿ data kolejnych wyborów wypadnie 11 listopada, st¹d teraz mamy
ambaras.
Ja nie uwa¿am tego za ambaras, lecz
- ¿e to „palec Bo¿y”. Mo¿e wybory w
takim dniu coœ zmieni³yby w atmosferze politycznej w Polsce? Tego sobie i
Pañstwu œwi¹tecznie ¿yczê.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Wiosna to tradycyjnie czas generalnych
porz¹dków w naszych mieszkaniach i
domach. Myjemy okna, usuwamy z szaf
niepotrzebne ubrania czy odœwie¿amy
kolor œcian. Warto jednak popatrzeæ na
sprawê porz¹dków szerzej i pomyœleæ o
naszym wspólnym domu, jakim jest Praga.
Oczywiœcie g³ówne ulice naszej dzielnicy s¹
z lepszym lub gorszym skutkiem sprz¹tane
przez odpowiednie s³u¿by, dzia³aj¹ce na
zlecenie Zarz¹du Oczyszczania Miasta lub
Zarz¹du Praskich Terenów Publicznych.
Zachêcam jednak do rozejrzenia siê po
po³o¿onych na uboczu terenach spacerów,
niezabudowanych dzia³kach czy przyulicznych
trawnikach, na których czêsto mo¿na natkn¹æ siê na przeró¿ne œmieci, pocz¹wszy
od puszek i butelek, a skoñczywszy na
elementach samochodowej karoserii.
A gdyby tak zabraæ siê za ich uprz¹tniêcie? Dobrym pretekstem móg³by byæ
Œwiatowy Dzieñ Ziemi, który przypada
22 kwietnia. W nie tak znowu odleg³ych
czasach, jako uczeñ szko³y podstawowej,
uczestniczy³em w akcjach sprz¹tania
okolicy. Z czasem ta tradycja zanik³a. Dziœ
uczniowie praskich szkó³ rzadko, jeœli w
ogóle, wychodz¹ z opiekunami sprz¹taæ
okolicê. Skoro nie pomog¹ szko³y, w sprz¹tanie Pragi mog¹ w³¹czyæ siê wspólnoty
s¹siedzkie. Przez kilka ostatnich lat takie
s¹siedzkie sprz¹tania realizowaliœmy na
Szmulkach i Micha³owie. W akcjê w³¹czali
siê mieszkañcy, przedstawiciele ró¿nych
organizacji pozarz¹dowych i samorz¹dowcy.
Ka¿de sprz¹tanie przynosi³o obfity plon w
postaci kilkudziesiêciu worków wype³nionych œmieciami. W tym roku równie¿ planujemy tak¹ akcjê, wspólnie z operatorem
Domu S¹siedzkiego „Szmulowizna” i
Zarz¹dem Praskich Terenów Publicznych.
Zachêcam, by takimi dzia³aniami obj¹æ
ca³¹ Pragê.
Jak zorganizowaæ akcjê sprz¹tania?
Warto zacz¹æ od wytypowania najczêœciej
zaœmiecanych miejsc, dzikich wysypisk. Ich

zlokalizowanie to pierwszy krok. Kolejnym
jest zorganizowanie grupy mieszkañców.
Mog¹ to byæ s¹siedzi, w³aœciciele psów, czy
rodzice dzieci z danej klasy. Wspólne
sprz¹tanie nie tylko poprawia estetykê
okolicy, w której mieszkamy, ale równie¿
daje okazjê do zawi¹zania s¹siedzkich
wiêzi, a tym samym zbudowania lokalnej
wspólnoty. Skorzystajmy z tej szansy.
Zanim przyst¹pimy do „Sprz¹tania
Œwiata”, musimy jeszcze zorganizowaæ
worki i rêkawice. O wsparcie mo¿na
zwróciæ siê do urzêdu dzielnicy (wydzia³
ochrony œrodowiska) lub ZPTP.
Co zrobiæ, gdy nie uda siê zebraæ odpowiedniej liczby chêtnych do sprz¹tania?
Nic straconego. Posprz¹tajmy choæ trochê
sami. Ka¿da butelka wrzucona do kosza,
to jedna butelka mniej zalegaj¹ca na
trawniku czy s¹siedniej dzia³ce. Mo¿na te¿
zrobiæ zdjêcia dzikich wysypisk, a nastêpnie zg³osiæ je do urzêdu poprzez aplikacjê
19115 lub bezpoœrednio do ZPTP. Nie
pozostañmy bierni wobec problemu zaœmiecania okolicy. Zachêcam do dzia³ania.
Razem wysprz¹tajmy Pragê. Przynajmniej
raz w roku. Zbli¿aj¹cy siê du¿ymi krokami
22 kwietnia jest ku temu najlepsz¹ okazj¹.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem

By³a sobie szko³a
obowi¹zków. Wskazana jest polityczna
neutralnoœæ.
Nale¿y zrozumieæ, ¿e najwa¿niejszym celem przeprowadzanej zmiany
jest m.in. wszechstronna dzia³alnoœæ
zmierzaj¹ca do zrównowa¿onego
rozwoju dzielnicy oraz poprawy
warunków ¿ycia jej mieszkañców,
integracja œrodowisk lokalnych,
ochrona tradycji, ochrona œrodowiska,
poprawa bezpieczeñstwa i porz¹dku,
przeciwdzia³anie patologiom (w tym
równie¿ urzêdniczym), poprawa
startu ¿yciowego praskich dzieci itp.
Transformacja dotychczasowej rzeczywistoœci, w oparciu o m¹droœæ i inicjatywê
pra¿an; lojalna i rzetelna realizacja
zadañ dzielnicy i programów jej rozwoju
dla dobra mieszkañców.
„Cz³owiek wiêcej boi siê tworów w³asnego
umys³u ni¿ konkretnej rzeczywistoœci”.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Szko³a jak wiele innych. Szko³a podstawowa o numerze 49 przy ulicy Szanajcy 17/19. Dobra szko³a podstawowa.
Szko³a odnosz¹ca sukcesy sportowe.
Kolejne roczniki nie mia³y sobie równych
w ca³ej Polsce w turniejach koszykarskich,
zarówno ch³opców, jak i dziewcz¹t. Ponadto
- a mo¿e przede wszystkim - szko³a podstawowa uwa¿ana za najlepsz¹ na Pradze
Pó³noc. Szko³a, na bazie której powsta³
pierwszy Dzielnicowy Oœrodek Sportu w nie
istniej¹cej ju¿ Gminie Centrum. Szko³a, która
w wyniku reformy 1999 roku awansowa³a
do grona szkó³ ponadpodstawowych
jako Gimnazjum nr 30. Szko³a, bogata
doœwiadczeniem swoich pedagogów, nadal
utrzymuje tak¿e, jako gimnazjum wysoki
poziom nauczania. Szko³a, która w jakimœ
sensie koñczy swój ¿ywot, jako placówka
wpleciona w spo³ecznoœæ mieszkañców
Pragi Pó³noc, a w szczególnoœci osiedli na
Pradze II, jako szko³a rejonowa dla tego
obszaru. Kto z nas nie pamiêta swojej
szko³y podstawowej? Nauczycieli i
pedagogów, kole¿anek i kolegów? Sentymenty pozostaj¹. Szko³ê podstawow¹
siê pamiêta bardziej ni¿ wszystkie kolejne.
Do niej te¿ czêsto posy³a siê swoje dzieci,
a niekiedy i wnuki. Te same nauczycielki i
nauczyciele wychowuj¹ kolejne pokolenia.

Dziœ w tej placówce proces ten zostanie
przerwany. Decyzj¹ PiS placówka ta ma
byæ jako gimnazjum wygaszona i wejœæ w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Geologiczno-Geodezyjno Drogowych mieszcz¹cych siê przy
ulicy Szanajcy 5. Przysz³ym geologom
zapewne zostan¹ poprawione warunki
nauczania, ale dzieci z ulic Linneusza,
Darwina, Burdziñskiego, Nusbauma, M³ota,
Œliwic i Golêdzinowa bêd¹ musia³y do najbli¿szej szko³y podstawowej wêdrowaæ na
Namys³owsk¹ i Brechta. Dramatyczne jest
równie¿ to, ¿e wiêkszoœæ doœwiadczonej
kadry z Gimnazjum 30 pójdzie stopniowo
w ramach wygaszania istniej¹cej tam placówki na bruk. Niektórzy bêd¹ odchodzili
wczeœniej, bo kto jest w stanie utrzymaæ
siê z niepe³nego i tak nie za bogatego
nauczycielskiego etatu. Zapotrzebowania
na nauczycieli z tej placówki Zespó³ Szkó³
GGD niestety nie zg³asza. Sprawa ta wielokrotnie by³a przeze mnie poruszana.
Walczy oflagowana placówka. Dopiero
ostatnio, po rekonstrukcji zarz¹du
dzielnicy, pojawi³o siê zielone œwiate³ko
i podejmowane s¹ dramatyczne próby
ratowanie tej placówki. Dyrektor Ewa
Duvniak przedstawi³a na posiedzeniu
Komisji Edukacji Rady Warszawy spójn¹
koncepcjê powo³ania przy Szanajcy 17/19

ponadrejonowej szko³y z klasami sportowymi. Nie us³yszeliœmy stanowczego nie.
Wszystko ponownie w rêkach w³adz
Pragi. Trzeba wyst¹piæ z oficjaln¹ uchwa³¹
rady o powo³anie takiej placówki, uzyskaæ
pozytywn¹ opiniê kuratora, zwi¹zków
zawodowych oraz zgodê na dodatkow¹
rekrutacjê uczniów, bowiem niektóre
terminy ju¿ biegn¹. Jest szansa. Oby
wszystkim chcia³o siê chcieæ.
PS. Od wtorku 04.04.17, dnia
posiedzenia komisji minê³o ju¿ kilka
dni. Trwa przerwa w sesji nadzwyczajnej
pó³nocnopraskiej rady, któr¹ mo¿na
przywo³aæ w 24 godziny. Czas mija. Czy
PiS-owi siê chce?
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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