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U¿ytkowanie wieczyste to prze¿ytek
Rozmowa z Andrzejem Pó³rolniczakiem, prezesem RSM „Praga”
Od lipca 2017 roku cz³onkowie
spó³dzielni mieszkaniowych
na terenie Warszawy mog¹
z du¿¹ bonifikat¹ przekszta³caæ prawo do u¿ytkowania

wieczystego w prawo w³asnoœci. RSM Praga by³o
jednym z inicjatorów, a Pan
g³ównym pe³nomocnikiem
jednego z dwóch komitetów,

Niebezpiecznie
na Siedleckiej
Jedna osoba nie ¿yje, piêæ zosta³o rannych - to
tragiczny fina³ wybuchu w kamienicy na Siedleckiej.
Ewakuowano mieszkañców 20 lokali. Prokuratura
wszczê³a œledztwo.
Do zdarzenia dosz³o we rozpoczêtej niezw³ocznie
wtorek 7 listopada, ok. godziny akcji gaœniczej, miêdzy
21.30. Oficyn¹ kamienicy trzecim a drugim piêtrem
przy ulicy Siedleckiej 34 zawali³ siê strop, w wyniku
wstrz¹snê³a potê¿na eks- czego jedna osoba zginê³a.
plozja, wylecia³y wszystkie Piêæ osób rannych, w tym
okna, dwa najwy¿sze piêtra jedno pó³roczne dziecko,
stanê³y w p³omieniach. Mimo zosta³o przewiezionych do
szpitala. Oko³o czterdziestu
STOMATOLOGIA ewakuowanych mieszkañców
spêdzi³o noc w hotelach i w
PROMOCJA
pobliskiej bazylice.
Wed³ug wstêpnych ustaleñ
- wype³nienia
przyczyn¹
wypadku by³
- korony porcelanowe
prawdopodobnie wybuch
- protezy elastyczne
nielegalnie pod³¹czonej
- protezy szkieletowe
instalacji gazowej. W³aœciciel
ul. Jagielloñska 3 lokalu, znany organom œcigania,
tel. 22 619-99-99 znajduje siê w szpitalu w
stanie œpi¹czki farmakolo509-878-869
gicznej, nie mo¿e wiêc na
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
razie z³o¿yæ wyjaœnieñ.

www.dentysta-praga.pl

dokoñczenie na str. 2

które zebra³y ponad 70
tysiêcy podpisów pod
obywatelskim projektem
uchwa³y Rady Miasta st.
Warszawy w tej sprawie.
To prawda. W gronie kilku
spó³dzielni przygotowaliœmy
projekt uchwa³y, która mia³a
umo¿liwiæ udzielenie spó³dzielcom bonifikaty od op³at za
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoœci. Nasze trzyletnie
dzia³ania w tej sprawie poparli
mieszkañcy 54 spó³dzielni
mieszkaniowych z ca³ej
Warszawy – zarówno du¿ych,
jak i bardzo ma³ych. £¹cznie
w ramach naszego komitetu
zebraliœmy rekordow¹ liczbê
ponad 52 tysiêcy podpisów.
Wspólnie z drugim komitetem,
który równie¿ zaanga¿owa³ siê
w sprawê zebranych zosta³o
ponad 70 tysiêcy podpisów.
¯aden obywatelski projekt
uchwa³y Rady Miasta nie uzyska³ tylu podpisów. Po dwóch
latach rozmów i dyskusji
uda³o siê do naszego pomys³u
przekonaæ Radê Warszawy.
Skala poparcia wœród
spó³dzielców by³a rzeczywiœcie
ogromna. Dlaczego by³o to
dla nich tak wa¿ne?
To bardzo wa¿na sprawa
ze wzglêdu na wysokie i skokowo rosn¹ce op³aty, których
nasi spó³dzielcy nie s¹ w
stanie ponosiæ. Zdarza siê,
¿e op³aty za u¿ytkowanie
wieczyste jednorazowo rosn¹
dziesiêciokrotnie i nawet wiêcej.

Miasto potraktowa³o op³aty
za u¿ytkowanie wieczyste jak
dodatkowy podatek, p³acony
zreszt¹ tylko przez niektórych
mieszkañców. To forma
prawna niespotykana w innych
krajach, prze¿ytek minionej
epoki. U¿ytkowanie wieczyste
wprowadzono w 1961 roku,
aby zachowaæ pañstwow¹
w³asnoœæ gruntów i nie oddawaæ
jej w prywatne rêce, ale to siê
nie sprawdzi³o. Ponadto stawki
za u¿ytkowanie wieczyste
p³acone przez naszych
mieszkañców za trawniki,
tereny zielone, place zabaw,
boiska by³y naliczane, tak jak
dla dzia³ek budowlanych
przeznaczonych pod budownictwo komercyjne. A przecie¿
te trawniki czy place zabawa nie
nadawa³y siê na zagêszczenie
budynkami mieszkalnymi. Jest
to kolejna niesprawiedliwoœæ w
ustalaniu tych op³at. Nie brano
te¿ pod uwagê, ¿e spó³dzielnie samodzielnie ponosz¹ na
swoim terenie koszty budowy
dokoñczenie na str. 5

Rolety wewnêtrzne
plisy, ¿aluzje, moskitery
Rolety zewnêtrzne

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

(monta¿ gratis!)

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

tel. 600-925-147
22 679-23-41

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

Co dalej z Ratuszow¹ 6?
W poprzednim numerze gazety wspominaliœmy o sporze
miêdzy dzielnic¹ a miastem, reprezentowanym przez Zarz¹d
Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) odnoœnie zarz¹dzania
terenem Parku Praskiego. Przypomnijmy pokrótce, ¿e ZZW
przej¹³ od Zarz¹du Oczyszczania Miasta zadania porz¹dkowe
i pielêgnacyjne w parku, ponadto ma zarz¹dzaæ nieruchomoœciami znajduj¹cymi siê na tym terenie, które do tej
pory pozostawa³y w gestii Domu Kultury Praga, czy ZGN.
Tak jak wspominaliœmy, Praskim pojawia³a siê róww tle przejêcia przez ZZW nie¿ sprawa dzia³ki miejskiej
administrowania Parkiem przy Ratuszowej 6. Licz¹ca

Czy radna powinna byæ nadal radn¹?
Bie¿¹ca kadencja praskiego samorz¹du, jak rzadko
kiedy, obfituje w niespodziewane zwroty akcji. Zmiany
politycznych barw, zmiennoœæ koalicji rz¹dz¹cej, czy
uchylenie mandatu jednego z radnych, to tylko czêœæ
atrakcji, jakie lokalni politycy zaserwowali w ostatnich
latach wyborcom. Bli¿sza analiza sytuacji ka¿e postawiæ
jednak pytanie, czy to koniec zmian?
Naszym zdaniem nie, nie pozostawa³a niezale¿na.
szczególnie w kontekœcie W ostatnich wyborach startowamo¿liwoœci uchylenia manda- ³a z list Praskiej Wspólnoty
tu kolejnemu radnemu, a w Samorz¹dowej, by w trakcie
zasadzie radnej. Chodzi o kadencji staæ siê radn¹ klubu
Adrianê Jarê, która sprawuje „Kocham Pragê”. Ten ostatni
mandat ju¿ drug¹ kadencjê. klub reprezentowa³ równie¿
Zaczyna³a w kadencji 2010- odwo³any w maju br. z funkcji
2014 jako radna PiS, nastêp- radnego Jacek Wachowicz.

W jego przypadku podstaw¹
odwo³ania by³o naruszenie
ustawowego zakazu ³¹czenia
mandatu radnego z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej z wykorzystaniem
mienia komunalnego (art.
24 f ustawy o samorz¹dzie
gminnym). Wydaje siê, ¿e
podobna sytuacja mo¿e zachodziæ w przypadku radnej
Jary. Ale po kolei.
Przegl¹daj¹c dostêpne w
Biuletynie Informacji Publicznej oœwiadczenia maj¹tkowe
dokoñczenie na str. 2
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prawie 4,5 tys. m2 (z czego
zabudowania obejmuj¹ powierzchniê ok. 1,3 tys. m2)
dzia³ka zosta³a przed laty
wydzielona z obszaru parku
i przekazana na bazê
ogrodnicz¹ dla Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Robót
Ogrodniczych. Po likwidacji
bazy teren znalaz³ siê w
administrowaniu ZGN. Znajduj¹ce siê na nim opuszczone
budynki obróci³y siê w ruinê.
Warto dodaæ, ¿e dzia³ka przy
dokoñczenie na str. 3
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Czy radna powinna
byæ nadal radn¹?
dokoñczenie ze str. 1

maila, którego Jara u¿ywa
jako radna, zastanawia w
kontekœcie tego, kto faktycznie zarz¹dza przedsiêbiorstwem…
Bycie w³aœcicielk¹ firmy w
przypadku Jary zdaje siê nie
przynosiæ korzyœci materialnych – w oœwiadczeniach
maj¹tkowych radnej pró¿no
szukaæ jakichkolwiek informacji o osi¹gniêtych przez
firmê zyskach. Znamienne
jest równie¿, ¿e przez kilka
ostatnich lat, s¹dz¹c po
oœwiadczeniach maj¹tkowych,
Jara nie by³a nigdzie zatrudniona, a jej jedynym dochodem
by³a… dieta radnej. Sytuacja
zmieni³a siê w ubieg³ym roku.
W³aœcicielka firmy zajmuj¹cej
siê produkcj¹ dañ kuchni
japoñskiej zosta³a w 2016 r.
zatrudniona jako… kucharz
w dzia³aj¹cej na Szmulkach
restauracji.
Nie pisalibyœmy tak szczegó³owo o firmie, której w³aœcicielk¹ jest Jara, gdyby nie jej
lokalizacja. Otó¿ Sushi Love
mieœci siê w lokalu us³ugowym przy ul. Z¹bkowskiej 30.
Lokalu, który pozostaje w…
zasobie komunalnym, a
którego najemc¹ od 2010 r.

pozostaje w³aœnie wspomniana
firma (zgodnie z informacj¹
podan¹ w za³¹czniku do
Uchwa³y Zarz¹du Dzielnicy
z 5 kwietnia br.). Umowa
najmu lokalu o ³¹cznej
powierzchni ponad 93 m 2
obowi¹zuje do 2020 r. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w KRS
przedsiêbiorstwa pojawia siê
równie¿ lokal komunalny przy
Kêpnej 8, jako siedziba oddzia³u firmy. Ten lokal jednak,
w przeciwieñstwie do lokalu
przy Z¹bkowskiej 30, jest
obecnie wynajmowany przez
inny podmiot.
Analiza powy¿szej sytuacji
ka¿e zatem postawiæ pytanie,
czy w przypadku radnej Jary nie
mamy, podobnie jak mia³o to
miejsce z Wachowiczem, do
czynienia z dzia³alnoœci¹
sprzeczn¹ z zapisami ustawy
o samorz¹dzie gminnym?
Jeœli tak, to zasadnym jest
kolejne pytanie o to, czy zweryfikowane zosta³y informacje
ujawniane w oœwiadczeniach
maj¹tkowych radnej Jary, a tym
samym, czy Rada Dzielnicy
mo¿e uruchomiæ w tym przypadku procedurê wygaszenia
jej mandatu?
Red.

Niebezpiecznie
na Siedleckiej

poinformowa³ rzecznik
dzielnicy Karol Szyszko,
procedura
przydzia³u
mieszkañ zosta³a ju¿ rozpoczêta, natomiast w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej przy ul.
Brechta 15 prowadzona jest
zbiórka najpotrzebniejszych
rzeczy, takich jak odzie¿,
¿ywnoœæ d³ugoterminowa
i œrodki czystoœci dla pokrzywdzonych lokatorów.
Jak siê okazuje, o ma³y
w³os tragedia przy Siedleckiej
mog³a byæ jeszcze wiêksza,
gdy¿ w tej samej kamienicy,
w innym lokalu znaleziono
broñ i amunicjê, pochodz¹c¹
prawdopodobnie z czasów
II wojny œwiatowej. Co to za
broñ, bêdzie wiadomo za
kilka tygodni, po dok³adnym
zbadaniu jej przez bieg³ego.
Prokuratura nie wi¹¿e tego
znaleziska z wybuchem, co
nie zmienia faktu istnienia
zagro¿enia: gdyby ogieñ
doszed³ do zgromadzonej
amunicji, si³a eksplozji by³aby
znacznie wiêksza.
Wybuch nielegalnej instalacji gazowej, odkrycie
zbioru broni i amunicji, a
miesi¹c wczeœniej strzelanina, w wyniku której
œmieræ poniós³ obywatel
Armenii - jakkolwiek nie
mo¿na wi¹zaæ ze sob¹
tych wydarzeñ, to jednak
mia³y one miejsce na tej
samej ulicy, co oznacza, ¿e
nie jest tam bezpiecznie.
Prokurator Marcin Saduœ
przyznaje, ¿e policja na
Siedleckiej pojawia siê
czêsto.
JK

radnej Jary mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e jest ona
w³aœcicielk¹ firmy Sushi Love
Sp. z.o.o. W oœwiadczeniach
radna podaje informacje o
posiadaniu 119 udzia³ów o
wartoœci 59500 z³ w spó³ce
handlowej. Ow¹ spó³k¹ jest
w³aœnie firma Sushi Love –
Jara wymieniona jest w KRS
spó³ki jako wspólnik. Z uwagi
na fakt, ¿e kapita³ zak³adowy
firmy wynosi 60000 z³, mo¿na
przyj¹æ, ¿e Jara, z racji posiadanych udzia³ów, jest tutaj g³ównym udzia³owcem.
Zreszt¹, jeœli szczegó³owo
przyjrzymy siê dostêpnym
oœwiadczeniom, dowiemy
siê, ¿e jeszcze w 2012 r. by³a
w³aœcicielk¹ ca³ej puli udzia³ów w spó³ce. W kolejnych
oœwiadczeniach maj¹tkowych
Jara od lat stwierdza, ¿e nie
dotycz¹ jej zapisy zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej (do 2012 r.
wpisywa³a jednak adnotacjê
o zawieszeniu dzia³alnoœci
gospodarczej), czy zarz¹dzaniem tak¹ dzia³alnoœci¹.
Choæ podanie w KRS firmy,
jako adresu jej poczty elektronicznej, tego samego

dokoñczenie ze str. 1

- Prokuratura formalnie
wszczê³a œledztwo w tej
sprawie; chodzi o czyn z art.
166 par. 2. Kodeksu Karnego, czyli przestêpstwo
przeciwko bezpieczeñstwu
powszechnemu – poinformowa³ rzecznik prasowy
Prokuratury Okrêgowej

Warszawa Praga, prokurator
Marcin Saduœ.
Wszystko wskazuje na
to, ¿e przynajmniej 20 lokali nie bêdzie siê nadawa³o
do zamieszkania. Burmistrz
dzielnicy Praga-Pó³noc
Wojciech Zab³ocki zapewni³,
¿e lokatorzy otrzymaj¹
mieszkania zastêpcze. Jak
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Praska nowa architektura
nagrodzona
W minionym tygodniu po raz trzeci przyznano nagrody ul. Myœliborskiej. O jej adaptacji
prezydenta m.st. Warszawy dla najlepszych nowych na potrzeby mieszkañców od
budynków. Nagrodê ustanowiono, „aby doceniæ wybitnych dawna zabiegali spo³ecznicy.
architektów, a tym samym realizacje wyró¿niaj¹ce siê K³adka uzupe³ni³a wyrwê w
wysokim poziomem rozwi¹zañ przestrzennych i walorami nadwiœlañskiej œcie¿ce pieszoestetycznymi”. Wœród nagrodzonych w tym roku znalaz³y rowerowej, ci¹gn¹cej siê od
siê tak¿e praskie obiekty.
mostu £azienkowskiego do
Najlepszym obiektem oficyna pó³nocna. Druga ofi- Jab³onny. Podczas remontu i
mieszkalnym okaza³ siê cyna, po³udniowa, zosta³a adaptacji k³adki zadbano o
nowatorski budynek wieloro- usuniêta i zast¹piona nowo- wygodne podjazdy i dojœcia,
dzinny przy ul. Sprzecznej 4, czesnym skrzyd³em. Dziedzi- platformy widokowe oraz odo którym pisaliœmy w NGP nr niec przekrywa szklany dach powiedni¹ oprawê œwietln¹, co
20(578) w 2016, wzniesiony wsparty na belkach z drewna zosta³o docenione zarówno
jako modelowy przyk³ad mo¿- klejonego. CK Targowa pe³ni przez u¿ytkowników, jak i
liwoœci wspó³czesnej prefa- rolê m.in. inkubatora przed- przez komisjê konkursow¹.
brykacji. Wszystkie elementy siêbiorczoœci dla start-upów Dwa z trzech nagrodzonych
konstrukcji zosta³y wykonane sektora kreatywnego: „to miej- praskich projektów wykona³o
w fabryce i zmontowane na sce wymiany doœwiadczeñ, m.st. Warszawa. Œwiadczy to
miejscu niczym klocki, bez integracji, inicjatyw i projek- o poprawie jakoœci inwestycji
koniecznoœci prowadzenia tów”. Grono prawobrze¿nych miejskich. Fakt, ¿e dwie naniebezpiecznych prac budow- obiektów uhonorowanych grodzone realizacje znajduj¹
lanych. Budynek wyró¿nia siê tegoroczn¹ nagrod¹ zamyka siê na Pradze Pó³noc w
nie tylko kolorem elewacji, k³adka nad Kana³em ¯erañskim zalewie wszechobecnej byleniebanalnym podejœciem do – jako najlepsza przestrzeñ jakoœci powinien cieszyæ.
zagospodarowania przestrzeni, publiczna. Dawniej by³ to Martwi jednak brak zainteale i dba³oœci¹ o jakoœæ mostek technologiczny, resowania samej dzielnicy
wykoñczenia i funkcjonalnoœæ s³u¿¹cy do transportowania promocj¹ powstaj¹cej na jej
wnêtrz. Kolejnym zwyciêzc¹, popio³ów z Elektrociep³owni terenie dobrej architektury.
w kategorii najlepsza rewita- ¯erañ na sk³adowisko przy
Kr.
lizacja, jest Centrum Kreatywnoœci Targowa. W opisie
No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
komisji konkursowej czytamy:
„Rewitalizacja, rozbudowa
www.e-maestro.eu
i modernizacja przywróci³a
to miejsce do ¿ycia. Budynek
OPONY - Atrakcyjne ceny!
frontowy wygl¹da jak w
czasach swojej œwietnoœci, a
tel. 665-007-515
nawet lepiej, podobnie jak
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Co dalej z Ratuszow¹ 6?
dokoñczenie ze str. 1

Ratuszowej 6 znajduje siê
na obszarze, który objêty jest
zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Nowa Praga II,
obowi¹zuje od 2013 r.). Na tym
terenie planiœci przewidzieli
zieleñ urz¹dzon¹ z us³ugami
administracji, handlu i gastronomii, towarzysz¹cymi funkcji
podstawowej. Ponadto ca³y
obszar parku podlega ochronie
konserwatorskiej (wpis do
rejestru z 1990 r.).
W przesz³oœci na tê nieruchomoœæ by³y ró¿ne plany.
Mówi³o siê o stworzeniu
tam placówki przedszkolnej,
w 2. i 3. edycji bud¿etu
partycypacyjnego prascy
spo³ecznicy planowali 1)
stworzenie tam centrum
edukacyjnego, 2) rozebranie
budynków i w³¹czenie terenu z powrotem do parku.
Efektem tych dzia³añ, póki
co, jest jedynie nowoczesna
toaleta ustawiona naprzeciwko ZOO…
Wreszcie do wydzier¿awienia terenu zabra³a siê
dzielnica. Podstaw¹ dzia³ania
przedstawicieli dzielnicy
by³o w tym przypadku zarz¹dzenie prezydent miasta
nr 5258/2013 r. z dnia 29
listopada 2013 r. Na podstawie tego dokumentu
zarz¹d dzielnicy otrzyma³
pe³nomocnictwa do przeprowadzenia przetargu i zawarcia
umowy dzier¿awy wspominanej
nieruchomoœci. Prezydent
zastrzeg³a przy tym, ¿e okres
dzier¿awy dzia³ki nie móg³
przekroczyæ 20 lat. Wykonanie zarz¹dzenia powierzono
dyrektor praskiego ZGN
(ta jednostka zarz¹dza i administruje nieruchomoœci¹).
Pomimo formalnych podstaw
do znalezienia dzier¿awcy
dzia³ka pozostawa³a pusta,
strasz¹c swoim wygl¹dem
mieszkañców i osoby odwiedzaj¹ce praski ogród zoologiczny. Na dobr¹ sprawê
konkretne dzia³ania podj¹³
dopiero zarz¹d w obecnej
kadencji samorz¹du. W maju
2015 r. ukaza³o siê og³oszenie
o przetargu na dzier¿awê
ww. nieruchomoœci na okres
do 20 lat z przeznaczeniem
na dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ (z wy³¹czeniem
sprzeda¿y alkoholu) z bogat¹
rodzinn¹ ofert¹ rekreacyjn¹.
Wywo³awcza stawka miesiêcznego czynszu mia³a
wynosiæ 8 z³ netto za m2
dla powierzchni zabudowanej
i 3 z³ netto za m2 dla powierzchni niezabudowanej.
Kryteriami oceny mia³y byæ,
w 60% cena zaproponowana przez oferenta, w 20%
wiarygodnoœæ oferenta, a w
kolejnych 20% przedstawiona
koncepcja oferty rodzinnej.
Poza wp³aceniem wadium i
przedstawieniem dokumentów
zwi¹zanych z prowadzeniem
b¹dŸ nieprowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej
przez oferenta, by³ on zobowi¹zany do przed³o¿enia

opisu planowanej rodzinnej
oferty rekreacyjnej. Zastanawiaj¹ce jest przy tym, ¿e w
og³oszeniu nie okreœlono
podstawowych za³o¿eñ takiej oferty (oprócz tego, ¿e
ma to byæ bogata oferta
rekreacyjna…), nie daj¹c
tym samym potencjalnym
oferentom kierunkowych
wytycznych, na czym tak
naprawdê dzielnicy zale¿y.
Zastanawiaj¹cy jest równie¿
fakt, ¿e po dwóch dniach od
og³oszenia pierwszy przetarg
zosta³ uniewa¿niony…
W sierpniu 2015 r. zarz¹d
dzielnicy og³osi³ kolejny
przetarg, na identycznych
warunkach, jak w przypadku
majowego. Tym razem nie
zg³osi³ siê ¿aden oferent.
Sytuacja powtórzy³a siê pod
koniec roku. Do og³oszonego
na pocz¹tku grudnia 2015 r.
przetargu równie¿ nikt nie
przyst¹pi³. Nie zra¿ony brakiem zainteresowania ze
strony oferentów zarz¹d
dzielnicy ju¿ po dwóch
miesi¹cach, w lutym 2016 r.,
og³osi³ kolejny przetarg. W
tym przypadku równie¿
pró¿no by³o szukaæ potencjalnego najemcy.
Sytuacja zmieni³a siê
dopiero we wrzeœniu 2016 r.,
gdy og³oszono kolejny
przetarg, modyfikuj¹c nieco
przeznaczenie nieruchomoœci
– oferent móg³ prowadziæ
przy Ratuszowej 6 dzia³alnoœæ
gastronomiczn¹ (restauracja)
oraz dzia³alnoœæ kulturaln¹,
sportow¹ i rekreacyjn¹. Tym
razem zabrak³o literalnych
wzmianek o niemo¿noœci
sprzeda¿y alkoholu (choæ
taka informacja mog³a znajdowaæ siê w za³¹czniku do
og³oszenia przetargowego –
w trybie dostêpu do informacji publicznej ZGN przekaza³
jedynie wzór za³¹cznika –
którego zapisy m.in. o „rodzinnej ofercie rekreacyjnej”
odbiegaj¹ od ostatniego
og³oszenia przetargowego)
oraz stworzeniu „bogatej
rodzinnej oferty rekreacyjnej”.
Wœród dokumentów, do
których przedstawienia zosta³
zobowi¹zany oferent, og³aszaj¹cy przetarg wpisali
koncepcjê zagospodarowania nieruchomoœci (jednak
bez podania w og³oszeniu
jakichkolwiek elementów
koncepcji, na których dzielnicy
szczególnie zale¿y).
Przetarg siê odby³. Przyst¹pi³o do niego dwóch oferentów. Komisja przetargowa
wybra³a ofertê firmy z siedzib¹ w Olsztynie. Zgodnie
z przekazan¹ przez ZGN
informacj¹ trwa procedura
podpisywania
umowy
dzier¿awy (wg danych na
27 paŸdziernika br.). Przypomnijmy, ¿e ostatni przetarg
og³oszono we wrzeœniu…
2016 r. Od tamtej pory
up³yn¹³ ponad rok, a nieruchomoœæ jak pozostawa³a,
tak nadal pozostaje bez
najemcy. Nasuwa siê pytanie,
jaki jest powód niesfinalizowania

do tej pory umowy? Czy w
miêdzyczasie pojawi³y siê
inne pomys³y na zagospodarowanie dzia³ki bêd¹ce
przedmiotem sporu miêdzy
dzielnic¹ a miastem? Kolejne
pytania rodz¹ siê w zwi¹zku
z wybranym oferentem. Tak
jak wspomniano, wed³ug
KRS spó³ka ma siedzibê w
Olsztynie, jej kapita³ zak³adowy
jest doœæ skromny i wynosi
raptem 5 tys. z³. Prezes
zarz¹du tej firmy, a tak¿e
g³ówny wspólnik (w³aœciciel
100 akcji o wartoœci 5 tys. z³)
s¹ zwi¹zani z ró¿nymi przedsiêwziêciami biznesowymi
realizowanymi g³ównie w
stolicy Warmii, choæ czêœæ
interesów prowadzona jest
tak¿e w Warszawie. Czy
kwestia wybranego oferenta
mo¿e w tym przypadku

byæ powodem niesfinalizowania do tej pory umowy
dzier¿awy?
Ta ostatnia równie¿ budzi
pewne w¹tpliwoœci (przynajmniej, jeœli wczytamy siê w
wersjê udostêpnion¹ przez
ZGN). S³abe wydaj¹ siê byæ
mimo wszystko mechanizmy
zabezpieczaj¹ce w³aœciciela,
który de facto oddaje innemu podmiotowi teren na
okres 20 lat – wypowiedzenie umowy bêdzie mo¿liwe
formalnie jedynie w przypadku opóŸnieñ w op³acania
czynszu oraz niewp³aceniu
kaucji. Brakuje natomiast
jakichkolwiek odniesieñ
wi¹¿¹cych oferenta z harmonogramem przedsiêwziêcia
(czas na remont i rozpoczêcia
dzia³alnoœci gospodarczej
przy Ratuszowej 6). Byæ

mo¿e, takie informacje
znajd¹ siê w jakichœ za³¹cznikach do umowy, niemniej
szkoda, ¿e nie pojawi³y siê
ju¿ w wersji pogl¹dowej.
Dziwi generalnie fakt
przeprowadzania przetargu
na dzier¿awê Ratuszowej 6,
w sposób zbli¿ony do przetargów na ka¿dy inny lokal
u¿ytkowy znajduj¹cy siê w
zasobie komunalnym. Szkoda,
¿e miasto i dzielnica nie

porozumia³y siê odnoœnie
przeprowadzenia np. konkursu architektonicznego
na zagospodarowanie tego
cennego w skali Pragi miejsca, którego wyniki mog³yby
stanowiæ podstawê do dalszych dzia³añ, w tym zastanowienia siê nad obecn¹ rol¹
Parku Praskiego. Byæ mo¿e,
nie jest jeszcze za póŸno
na takie kroki?
Krzysztof Michalski

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 3.11.2017 r.
zosta³ wywieszony na 21 dni i podany do
publicznej wiadomoœci wykaz nr WGN/21/2017
dotycz¹cy przeznaczenia nieruchomoœci przy
ul. L. Kondratowicza do wydzier¿awienia na okres
do 1 roku.
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U¿ytkowanie wieczyste to prze¿ytek

dokoñczenie ze str. 1

i remontów infrastruktury,
utrzymania zieleni. Inwestuj¹
w boiska, place zabaw, oœwietlenie, z czego korzystaj¹
wszyscy okoliczni mieszkañcy,
tak¿e nie bêd¹cy spó³dzielcami.
Na szczêœcie, przy obecnie
przyjêtym rozwi¹zaniu te obci¹¿enia dla spó³dzielców
mog¹ byæ du¿o mniejsze.
Czy istniej¹ce rozwi¹zania
prawne nie s¹ wystarczaj¹ce?
Chocia¿ od 1997 roku jest
ustawowa mo¿liwoœæ zmiany
wieczystego u¿ytkowania we
w³asnoœæ, tak¿e dla spó³dzielni, to skuteczn¹ zapor¹ dla
przekszta³ceñ sta³y siê wysokie
op³aty, które trzeba by³o z tego
tytu³u zap³aciæ. Dla przyk³adu:
w naszych dwóch budynkach
przy ul. Namys³owskiej dop³ata
z tytu³u przekszta³cenia we
w³asnoœæ mia³a wynieœæ
œrednio 13 tys. z³ w przeliczeniu
na jedno mieszkanie (ponad
2 mln z³ dla ca³ej nieruchomoœci). Dlatego tak wa¿ne by³o
podjêcie przez Radê Miasta
uchwa³y wprowadzaj¹cej
bonifikatê od op³aty za przekszta³cenie. Co prawda od
maja 2008 roku obowi¹zuje
uchwa³a Rady Warszawy,
która pozwala³a na udzielanie
bonifikat od op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci,
ale tylko osobom fizycznym w
wysokoœci podstawowej 60%.
Spó³dzielnie nie mia³y mo¿liwoœci
skorzystania z takiej bonifikaty,
tym samym nie mog³y z niej
skorzystaæ osoby, posiadaj¹ce
spó³dzielcze w³asnoœciowe lub
lokatorskie prawo do lokalu.
Brak takich bonifikat dla spó³dzielni uznaliœmy za brak równoœci w
traktowaniu obywateli. Ci nasi
mieszkañcy byli tu mocno
poszkodowani, bardzo czêsto
koszty przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego bez
bonifikaty przekracza³y ich
mo¿liwoœci finansowe.
Jakie rozwi¹zania wprowadza nowa uchwa³a Rady
Miasta z czerwca 2017?
Zgodnie z nasz¹ propozycj¹
w przyjêtej przez radnych
uchwale bonifikata wynosi 95%
wyliczonej op³aty z tytu³u
przekszta³cenia u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci.
Jest ona liczona od kotwy
bêd¹cej ró¿nic¹ pomiêdzy
wartoœci¹ rynkow¹ a wartoœci¹
posiadanego prawa u¿ytkowania wieczystego. A wiêc
nale¿y uiœciæ jedynie 5% tak
wyliczonej kwoty. Ponadto

op³atê za przekszta³cenie
mo¿na roz³o¿yæ na raty.
Jakie w praktyce s¹ to
kwoty?
Mo¿na przyj¹æ, choæ to siê
trochê ró¿nie kszta³tuje w
zale¿noœci od nieruchomoœci,
¿e s¹ to kwoty równe mniej
wiêcej 2-3 rocznym op³atom z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego
dla danego lokalu. Jako przyk³ad
mo¿emy podaæ decyzjê o
przekszta³ceniu jak¹ otrzymaliœmy we wrzeœniu dla dwóch
budynków przy ul. Pancera na
Tarchominie. Œrednio op³ata
za przekszta³cenie z udzielon¹ bonifikat¹ wynios³a ok.
1000 z³ za lokal. Zaœ op³ata
roczna z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego jak¹ wnosz¹
mieszkañcy tej nieruchomoœci
za lokal np. 50 m2 wynosi ok.
450 z³., a wiêc przekszta³cenie
zwraca siê w 2 lata. Potem nie
ma ju¿ opl¹t za u¿ytkowanie.
Czy to s¹ jedyne koszty,
jakie trzeba ponieœæ?
Koszty postêpowania
administracyjnego, w tym
koszty sporz¹dzenia operatu
szacunkowego ponosi organ
prowadz¹cy postêpowanie.
Na w³aœcicielu lokalu ci¹¿y
obowi¹zek uiszczenia op³at
wieczystoksiêgowych zwi¹zanych
z ujawnieniem przekszta³cenia
w ksiêdze wieczystej. S¹ to
op³aty niewysokie.
Kto mo¿e skorzystaæ z tak
atrakcyjnych warunków?
Z tych rozwi¹zañ mog¹
korzystaæ zarówno mieszkañcy
spó³dzielni posiadaj¹cy spó³dzielcze w³asnoœciowe lub lokatorskie prawo do lokalu oraz
odrêbni w³aœciciele lokali
spó³dzielczych oraz, i to chcê
podkreœli, ale nie tylko, w³aœciciele mieszkañ we wspólnotach
mieszkaniowych.
Dlatego zachêcam
spó³dzielnie i mieszkañców
wspólnot do sk³adania
wniosków o przekszta³cenie.
W naszej Spó³dzielni RSM
„PRAGA” przekazaliœmy
informacjê o bonifikacie do
wszystkich 17 tysiêcy mieszkañ.
Bardzo zachêcamy wszystkich
do sk³adania wniosków o
przekszta³cenie.
Jeœli chodzi o lokale odrêbnych w³aœcicieli w naszej
spó³dzielni oraz o wspólnoty,
którymi Spó³dzielnia administruje - sami rozsy³aliœmy
wnioski urzêdu mieszkañcom
do wype³nienia. Ale ka¿dy,
kto ma dostêp do internetu,
mo¿e wejœæ na stronê urzêdu

miasta https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenieprawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacychwlasnosc-m-st-warszawy i tam
znaleŸæ wszystkie informacje
oraz gotowe do pobrania
formularze. O formularze w
wersji papierowej mo¿na te¿
pytaæ w wydzia³ach obs³ugi
mieszkañców urzêdów dzielnic.
Zebran¹ dokumentacjê nale¿y z³o¿yæ we w³aœciwym dla
danej nieruchomoœci urzêdzie
dzielnicy.
W RSM „Praga” przekszta³cona ju¿ zosta³a pierwsza
nieruchomoœæ a szereg
kolejnych jest w trakcie postêpowañ administracyjnych.
Myœlê, ¿e niebawem bêd¹
kolejne decyzje urzêdu o
przekszta³ceniu.

Co z mieszkañcami
wspólnot, które nie s¹ pod
administracj¹ spó³dzielni?
Najlepiej jak jest sprawny
administrator, który weŸmie te
sprawy w swoje rêce i bêdzie
koordynowa³ ca³y ten proces
tj. zbierze wnioski, przeliczy,
czy jest faktycznie zebrane
ponad 50% udzia³ów, bo tyle
jest wymagane i z³o¿y je w
urzêdzie dzielnicy. Ewentualnie
zarz¹d wspólnoty. W przypadku,
gdy zg³aszaj¹ siê do Urzêdu
poszczególne osoby z danej
wspólnoty, a ich udzia³y nie
osi¹gn¹ 50%, postêpowanie
nie mo¿e byæ wszczête. Problem pojawia siê równie¿ w
przypadku wniesienia sprzeciwu przez cz³onka wspólnoty.
Wówczas postêpowanie jest
zawieszane i nie toczy siê
dalej. Przypadki z³o¿onego

wieczystego wnoszone przez
sprzeciwu mamy
tak¿e wgazeta
nowa
praska
Spó³dzielni. Apelujemy, aby spó³dzielnie nie stanowi¹ znatakich protestów pochopnie cz¹cego udzia³u w dochodach
miasta, poza tym s¹ ró¿nie
nie wnosiæ.
To trochê wyœcig z czasem, ksiêgowane w poszczególnych
poniewa¿ lada moment mo¿e dzielnicach i do koñca nie wiawejœæ w ¿ycie ustawa przygo- domo, ile pieniêdzy z tytu³u u¿yttowywana przez rz¹d, chyba kowania wieczystego wp³ywa
z mniej korzystnymi warunkami? do kasy miasta od spó³dzielców.
Rozmawiamy o spó³dzielTo prawda, lepiej siê spieszyæ. Projektowana ustawa cach, ale warto podkreœliæ,
ma wejœæ w ¿ycie w przysz³ym ¿e przekszta³ceñ w³asnoœci
roku. Przekszta³ca ona grunt na tych bardzo atrakcyjnych
na w³asnoœæ ale dotychcza- warunkach mog¹ dokonywaæ
sow¹ op³atê bêdzie trzeba tak¿e osoby fizyczne.
To prawda. Rozmawiamy
jeszcze wnosiæ przez 20 lat.
Z pewnoœci¹ bonifikaty s¹ g³ównie o spó³dzielcach ale
korzystniejszym rozwi¹zaniem. jeszcze raz chcê podkreœliæ,
Czy tak du¿e bonifikaty nie ¿e z przekszta³cenia na w³azubo¿¹ za bardzo finansów snoœæ, na tych dogodnych
warunkach, bêd¹ te¿ mogli
miasta?
skorzystaæ mieszkañcy wspólTakie argumenty te¿ siê
not mieszkaniowych. Jako
pojawia³y w dyskusjach, ze
mieszkañcy Warszawy wszystrony przedstawicieli miasta
scy mo¿emy na tym zyskaæ.
ale nie przedstawiono na ich
Dziêkujê za rozmowê.
poparcie ¿adnych konkretnych
Rozmawia³a
wyliczeñ finansowych. Okaza³o
Karolina Krajewska
siê, ¿e op³aty z tytu³u u¿ytkowania
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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
MATEMATYKA - nauczycielka
udziela korepetycji
tel. 698-414-705
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA
ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory, anteny 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
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 514-165-445
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
• 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

ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
Z£OTA r¹czka 606-181-588
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
SKUP AUT I MOTOCYKLI
KA¯DY STAN 791-373-004

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

Czarne bilbordy, ciemny lud
Proszê Szanownych Pañstwa,
wszystkie dawne koœcio³y i
sanktuaria maryjne powsta³y na
bazie miejsc kultu s³owiañskiej
bogini Lady. To ona by³a królow¹ Polski i królow¹ nieba.
Do dzisiejszej Maryi dopisano
wszystko to, co by³o zwi¹zane
z Lad¹. Informacje pochodz¹
z kronik Jana D³ugosza. W
czasach, w których Konrad
Mazowiecki sprowadzi³ do Lechii

Krzy¿aków lokalny ksi¹¿ê,
sprowadzi³ z Wêgier zbrojn¹
sektê Paulinów, by utrwala³a
w³adzê i kult katolicki na Jasnej
Górze i okolicy. Zakon krzy¿acki
i pauliñski to zakony maryjne,
tylko ¿e zbrojne.
Pisz¹c o dzia³aniu fluoru
na zwierzêta nie sposób nie
wspomnieæ o dzia³aniu fluoru na
ludzi. Fluor jest psychotropem,
a tak¿e wzmaga dzia³anie

Popraw zdrowie, zrzuæ zbêdne
kilogramy bez efektu jojo.
Jedyna skuteczna metoda,
darmowe konsultacje i pomiary t³uszczu.

Zadzwoñ tel. 602 267 377.

Bia³o³êka w soczewce
22 listopada odbêd¹ siê
wybory do M³odzie¿owej
Rady Dzielnicy, w sk³ad której
wchodz¹ radni w wieku 13-18
lat, po jednym delegacie ze
szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych, znajduj¹cych
siê w dzielnicy i maksymalnie
10 m³odych bia³o³êczan
uczêszczaj¹cych do szkó³ w
innych dzielnicach Warszawy.
W trakcie kadencji m³odzie¿owi
radni organizuj¹ swoje debaty,
opiniuj¹ i realizuj¹ spo³eczne,
kulturalne, edukacyjne, sportowe,
rekreacyjne, charytatywne i
ekologiczne projekty dotycz¹ce
m³odych mieszkañców Bia³o³êki. Spotykaj¹ siê ponadto z
przedstawicielami zarz¹du
dzielnicy, ucz¹ siê zaanga¿owania w sprawy lokalne,
organizowania wydarzeñ
skierowanych do m³odych i

zdobywaj¹ pierwsze szlify w
przysz³ej karierze samorz¹dowej. Zg³aszanie kandydatów w
bia³o³êckich szko³ach ju¿ siê
zakoñczy³o. Do jutra, czyli do
16 listopada mo¿na zg³aszaæ
kandydatów spoza bia³o³êckich
szkó³. Formularz zg³oszenia
mo¿na pobraæ pod adresem:
http://www.bialoleka.waw.pl/
aktualnosc-1889-wybory_do_mlodziezowej_rady_dzielnicy.html i wys³aæ mailem
na adres: jpernal-stasinska@um.warszawa.pl.
***
Ulica Kowalczyka zmienia
nazwê, w istocie zmieniaj¹c
tylko jeden jej cz³on, imiê patrona, bowiem komunistycznego dzia³acza Anastazego
Kowalczyka zast¹pi astronom
Jan Kowalczyk. Dobr¹ wiadomoœci¹ dla mieszkañców jest

www.drzwiokna.waw.pl

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:
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 30 listopada
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

fakt, ¿e nie ma koniecznoœci
wymiany dokumentów –
wszystkie zachowuj¹ wa¿noœæ.
Nowy patron ulicy pojawi siê
w nowych dokumentach, kiedy
dobiegnie koñca wa¿noœæ
dotychczasowych. Zmiana
nazwy ulicy ma zwi¹zek z
uchwa³¹ Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy
w Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy, która wesz³a w
¿ycie 4 paŸdziernika 2017 i
stanowi realizacjê Ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli,
obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci
publicznej oraz pomników
(Dz. U. z 2016 poz. 744, z
2017 r. poz. 1389).
***
Do 15 grudnia, w odpowiedzi na sugestie rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y
podstawowej przy Leszczynowej, wyremontowany zostanie
kolejny odcinek chodnika od
budynku szko³y do Modliñskiej.
2 listopada rozpocz¹³ siê
remont nawierzchni ulicy
Dro¿d¿owej na odcinku od
Dziatwy do Pszczelej. Wykonana zostanie nowa asfaltowa
nawierzchnia, progi spowalniaj¹ce i krawê¿niki.
Jeœli uda siê zakupiæ wymagane przez ZTM granitowe
krawê¿niki, do koñca listopada
zostanie wykonana platforma
przystanku autobusowego przy
ulicy Annopol, za Daniszewsk¹.
***
Wœród ostatnich pora¿ek w
realizacji placówek oœwiatowych
mamy kilka jasnych punktów.
30 paŸdziernika zosta³y
otwarte dwa przedszkola przy
Truskawkowej i Krzy¿ówki
z ³¹czn¹ liczb¹ 500 miejsc.
Tak¿e w paŸdzierniku, w
przedszkolu przy Skarbka z
Gór zosta³y otwarte oddzia³y
¿³obkowe z 50 miejscami dla najm³odszych dzieci. Nowy ¿³obek
przy Ksi¹¿kowej to kolejnych
150 miejsc dla maluchów.
(egu)

innych uspokajaj¹cych leków
psychotropowych. Nagminnie
jest aplikowany w szpitalach
psychiatrycznych i domach
opieki spo³ecznej. Czterdzieœci
piêæ setnych z miliona miligrama
ju¿ wp³ywa na spowolnienie
reakcji.
Zjawisko to wykorzystuj¹ najwiêksze uzdrowiska na ca³ym
œwiecie, bo po fluorowej wodzie
nagle ludzie zaczynaj¹ siê
czuæ siê wspaniale. Niechlubnym
faktem z historii jest u¿ywanie
go w obozach koncentracyjnych,
w których fluor skutecznie chroni³
przed wybuchami buntów. Ok
100 miejscowoœci centralnej i

pó³nocnej Polski, w tym Malbork,
ma przekroczone normy. We
Wroc³awiu oficjalnie fluoryzuje
siê wodê miejsk¹. Nie znam ani
jednej pasty do zêbów, ani
jednego p³ynu do p³ukania jamy
ustnej bez zawartoœci fluoru.
Aby zapewniæ odpowiedni¹
dawkê do ochrony uzêbienia,
wystarczy jedna fili¿anka herbaty
lub spo¿ywanie ziemniaków,
ryb, kapusty, sa³aty, broku³ów,
mleka. Gotowanie wody i
produktów tylko zwiêksza
stê¿enie toksyny. Wiêc po co
rz¹d dba o nasze zêby? Ano,
by nie wpi³y siê we w³adzê i
nie by³o powstañ.

Zmiany w komunikacji
na Bia³o³êce
Jest nadzieja na lepsze kursowanie autobusu linii 518,
który zamiast jeŸdziæ na Dworzec Centralny zakorkowan¹
Œwiêtokrzysk¹, koñczy trasê na Placu Trzech Krzy¿y.
Jednak coœ za coœ: definitywnie zniknê³a linia 314,
zast¹piona na Odkrytej i Œwiderskiej w³aœnie przez 518.
Zmiana mia³a nast¹piæ ju¿ 1 wrzeœnia. Na spotkaniu z
mieszkañcami Bia³o³êki, 6 lutego bie¿¹cego roku, ZTM obieca³
wycofaæ po wakacjach popularn¹ liniê 518 z trasy prowadz¹cej
na Dworzec Centralny zwê¿on¹ (dziêki przytomnym aktywistom)
ulic¹ Œwiêtokrzysk¹, gdzie autobusy g³ównie sta³y, ³api¹c
ogromne opóŸnienia, i skierowaæ j¹ Nowym Œwiatem na
Plac Trzech Krzy¿y. Do trudnego pokonywania Œwiêtokrzyskiej
dochodzi³y (i niestety pozostaj¹ nadal) objazdy Krakowskiego
Przedmieœcia z racji „miesiêcznic”, poranne korki na Moœcie
Grota i trasie Toruñskiej, korki na Mickiewicza w³aœciwie ju¿
od Placu Wilsona a¿ do skrêtu w Muranowsk¹ oraz korki na
Bonifraterskiej i Miodowej.
Wiadomo, ¿e tak wytyczon¹ tras¹ autobus sprawnie jeŸdziæ
nie mo¿e. Dlatego ma³o kto decydowa³ siê rano na jazdê
autobusem 518. Nie mog¹c sobie pozwoliæ na notoryczne
spóŸnianie siê do pracy lub na zajêcia, ka¿dy wybiera³
jednak zapchane, ale kursuj¹ce w miarê punktualnie metro.
Prawdopodobnie ustalaj¹cym trasê autobusu 518 o to w³aœnie
chodzi³o. Wszak pusty autobus to dobry argument do
zlikwidowania linii w ogóle. Na szczêœcie do tego nie dosz³o.
Co prawda z opóŸnieniem, bo dopiero od 4 listopada, ale
wreszcie 518 jeŸdzi na Plac Trzech Krzy¿y. Przyczyn przesuniêcia terminu tej dobrej zmiany nale¿y szukaæ na drugim koñcu
trasy. Zgodnie bowiem z przyjêtymi w lutym ustaleniami, linia
518 mia³a byæ skierowana do Placu Trzech Krzy¿y jednoczeœnie z wprowadzeniem korekty jej trasy na Nowodworach,
tj. skierowaniem ulicami Nowodworsk¹ – Odkryt¹ – Ordonówny.
ZTM t³umaczy, ¿e dopiero niedawno zosta³y spe³nione
wszystkie niezbêdne ku temu warunki infrastrukturalne, polegaj¹ce na korekcie skrzy¿owania ulic Odkrytej i Ordonówny
oraz przebudowaniu skrzy¿owania ulic Mehoffera i Œwiderskiej.
Czy wycofanie z ulicy Œwiêtokrzyskiej polepszy sytuacjê
pasa¿erów linii 518?
- Oczywiœcie, linia 518 bêdzie nadal podatna na opóŸnienia
wynikaj¹ce z utrudnieñ w ruchu – mówi kierownik Sekcji Komunikacji Medialnej i Spo³ecznej ZTM Igor Krajnow. – Wycofanie z
ulicy Œwiêtokrzyskiej powinno jednak nieco polepszyæ sytuacjê,
gdy¿ to na tym odcinku trasy utrudnienia s¹ najwiêksze. - Punktualnoœæ by³aby z pewnoœci¹ wy¿sza na proponowanej przez nas
trasie Nowodwory – Metro Marymont – dodaje rzecznik.
Tak, tylko wtedy 518 by³oby jedynie kolejn¹ lini¹ dojazdow¹
do metra, a nie ostatnim autobusem doje¿d¿aj¹cym z Bia³o³êki
bezpoœrednio do centrum. Takie rozwi¹zanie nie uzyska³o
akceptacji spo³ecznej. Z myœl¹ o usprawnieniu kursowania
autobusów tej linii bez jej skracania, mieszkañcy Nowodworów
i Tarchomina zastanawiaj¹ siê, czy linia nie mog³aby wróciæ na
trasê sprzed kilku lat, mostem Gdañskim. Na takie rozwi¹zanie
nie godzi siê z kolei ZTM.
- Linia 518 kursuj¹c mostem Grota-Roweckiego zapewnia
podstawowe po³¹czenie do najbli¿szej stacji metra (Marymont)
mieszkañcom rozbudowuj¹cych siê osiedli w rejonie
po³udniowego odcinka ulicy Modliñskiej – mówi Igor Krajnow.
– Poza tym, kursuj¹c ulic¹ Jagielloñsk¹ i przez most Gdañski
linia dublowa³aby komunikacjê tramwajow¹ (przede wszystkim
liniê 18), co by³oby nieuzasadnione.
Odezwa³y siê te¿ g³osy krytykuj¹ce zlikwidowanie linii 314.
Okazuje siê, ¿e zmieniona linia 518 wcale nie zastêpuje linii
314. Mieszkañcy osiedli przy ulicy Odkrytej i Dzierzgoñskiej i
tak maj¹ do najbli¿szego przystanku co najmniej 10 minut drogi.
Mo¿e ich sytuacja zmieni siê wraz z przed³u¿eniem linii tramwajowej z Nowodworów do Winnicy i doprowadzeniem ulicy
Œwiatowida do ulicy Modliñskiej. O nowych planach ZTM
zwi¹zanych z tymi inwestycjami napiszemy w nastêpnym numerze.
Joanna Kiwilszo

Spo³eczny obserwator

Pospolite ruszenie pomocy
dla Siedleckiej 34
Wtorek, 7 listopada br., godz. 21:30.
Tê datê z pewnoœci¹ do koñca ¿ycia
zapamiêta ok. 30 osób w ró¿nym wieku,
które na zawsze musia³y opuœciæ swój
dotychczasowy dom – komunalny budynekoficynê przy Siedleckiej 34. Przyczyn¹
tego exodusu by³ prawdopodobnie wybuch
nielegalnej (zgodnie z doniesieniami medialnymi) instalacji gazowej w jednym z
mieszkañ, któremu towarzyszy³ po¿ar
budynku. Jednej osoby nie uda³o siê
uratowaæ, piêæ, w tym dziecko, trafi³o do
szpitala, pozostali lokatorzy do okolicznych
hoteli i hosteli. Stra¿acy mimo trudnoœci z
dostêpem do budynku poradzili sobie
sprawnie ze zbieraj¹cym straszliwe ¿niwo
¿ywio³em ognia. Pierwszy egzamin z reagowania kryzysowego zdali równie¿
urzêdnicy, którzy zapewnili poszkodowanym
tymczasowy dach nad g³ow¹.
Od pocz¹tku z pomoc¹ s¹siadom ruszyli
okoliczni mieszkañcy. Oszo³omionych

po¿arem i wybuchem lokatorów z Siedleckiej
odwiedzili ksiê¿a z Bazyliki NSJ zapraszaj¹c
do Oratorium na ciep³¹ herbatê i po
pierwsz¹ pomoc. W kolejnych dniach ruszy³a lawina dobroci. Najpierw mieszkañcy
Pragi zaczêli siê organizowaæ w mediach
spo³ecznoœciowych i dowiadywaæ siê,
jakie rzeczy s¹ najbardziej potrzebne
poszkodowanym. Po chwili ³añcuch
wsparcia uruchomi³y i zaczê³y koordynowaæ organizacje pozarz¹dowe (Praskie
Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów” wraz
z Domem S¹siedzkim przy £ochowskiej,
Towarzystwo Przyjació³ Pragi) oraz grupy
s¹siedzkie z ul. Strzeleckiej, Kamionka i
innych rejonów prawego brzegu. Zewsz¹d
do punktów zbiórek zaczê³y nap³ywaæ
dary (¿ywnoœæ, kosmetyki, ubrania,
naczynia), które wolontariusze dostarczali
do OPS lub bezpoœrednio do poszkodowanych.
Odzew mieszkañców w tym zakresie by³
tak du¿y, ¿e ju¿ w pi¹tek OPS poprosi³,

by pewnych rzeczy nie dostarczaæ, bo jest
ich a¿ nadto.
Szybkie dzia³ania podjê³y te¿ w³adze
dzielnicy, uruchamiaj¹c pulê mieszkañ
zastêpczych, o które jest trudno, równie¿
w obliczu przekwaterowañ zwi¹zanych
z programem rewitalizacji. Choæ z ich
zasiedleniem przyjdzie jeszcze poczekaæ…
Akcja doraŸnej pomocy przynios³a
po¿¹dane efekty. Pra¿anie kolejny raz
pokazali, ¿e w obliczu trudnej sytuacji
s¹siadów nie mog¹ przejœæ obojêtnie. To
pokazuje, jak silne wiêzi ³¹cz¹ mieszkañców
naszej dzielnicy i jest to naprawdê piêkne.
Na koniec jednak trochê dziegciu pod
k¹tem ró¿nych formalnych procedur. Na
pierwszy ogieñ sprawa nielegalnej instalacji gazowej – rodzi siê pytanie, jak
d³ugo taka sytuacja wystêpowa³a? Czy
ktoœ informowa³ o tym ZGN? Czy lokal
by³ sprawdzany w trakcie przegl¹dów
kominiarskich i rocznych? Pewnie odpowiedzi na te pytania poznamy w trakcie
œledztwa dotycz¹cego wybuchu i po¿aru w
kamienicy. Druga sprawa to koordynacja
dzia³añ, szczególnie „miêkkich”, zwi¹zanych
ze zbiórk¹ darów dla poszkodowanych,
badaniem ich potrzeb, pomoc¹ psychologiczn¹. To zdaje siê kolejna taka sytuacja
w ostatnich latach (wczeœniej Strzelecka 46,

Praski folwark

Karuzelê czas zatrzymaæ!
Skuteczne dzia³anie zarz¹du dzielnicy
i efektywny nadzór nad jednostkami bud¿etowymi m.st. Warszawy s¹ gwarantem
dobrej zmiany. Zmiany, której oczekuj¹
pra¿anie. Skutecznoœæ to nic innego jak
stopieñ, w jakim planowane dzia³ania
zosta³y wykonane, a planowane wyniki
osi¹gniête. Skutecznoœæ to zatem sprawdzenie, czy dzia³ania da³y oczekiwane
przez mieszkañców rezultaty.
Trudno dokonywaæ oceny, jeœli cz³onkowie zarz¹du nie posiadaj¹ ani œrodków
oddzia³ywania merytorycznego, ani
œrodków nadzoru personalnego wobec
jednostek bud¿etowych m.st. Warszawy.
Jak zatem interpretowaæ wypowiedŸ
przedstawiciela Biura Polityki Lokalowej na
posiedzeniu Komisji Dialogu Spo³ecznego
(KDS): „odpowiedzialnoœæ za niezrealizowane
zadania statutowe ZGN w dzielnicy (jednostki

bud¿etowej) ponosi zarz¹d dzielnicy”.
Zarz¹d w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów mo¿e wnioskowaæ i sygnalizowaæ z³¹ jakoœæ pracy jednostki. Ostateczna
decyzja niestety jest w gestii Prezydenta
m.st. Warszawy. O jakoœci wspó³pracy pomiêdzy dzielnic¹ a ratuszem w zakresie
nadzoru nad jednostkami bud¿etowymi
niech œwiadczy dwuletni okres oczekiwania
na z³o¿ony w sierpniu 2015 roku wniosek
burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc. Niestety,
na posiedzeniu KDS nie uzyska³am informacji,
dlaczego zarz¹d nie uzyska³ odpowiedzi
przez 2 lata. We wniosku, o który pyta³am,
podniesiono bowiem brak pozytywnych
rezultatów we wspó³pracy z dyrekcj¹ ZGN,
brak zdecydowanych dzia³añ i wymiernych
efektów w realizacji przez ZGN zadañ
statutowych m.in. inwestycji. Terminy,
obowi¹zuj¹ce w kpa - niezw³ocznie, bez

zbêdnej zw³oki - nie znalaz³y - jak widaæ zastosowania. Czy¿by znowu zadzia³a³y
uk³ady i zale¿noœci polityczne? Czy¿by
politycy zapomnieli ¿e to oni s¹ dla nas,
mieszkañców, a nie my dla nich? W momencie objêcia urzêdu Prezydent œlubowa³:
„Obejmuj¹c urz¹d prezydenta, uroczyœcie
œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu, a
powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê
tylko dla dobra publicznego i pomyœlnoœci
mieszkañców Warszawy”.
A ko³o krêci siê dalej. Kolejne œrodki
publiczne i to niema³e, brak nale¿ytej
starannoœci, czy wrêcz, jak mówi¹
mieszkañcy, niegospodarnoœæ. W XXI wieku
brak bie¿¹cej wody, brak centralnego
ogrzewania, brak wc i ³azienek w lokalach
mieszkalnych. Uœmiech i zadowolenie na
ustach urzêdników, a z drugiej strony
tragedie ludzkie. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e to

Bia³o³êcka karuzela
nowa gazeta praska 7

Marsz niepodleg³oœci
czy zbrodnicza ideologia?
Stalowa 73 oraz Brzeska 13) i jak
wynika z obserwacji uczestnicz¹cej ni¿ej
podpisanego, a tak¿e wypowiedzi innych
uczestników tych dzia³añ, pole do wielu
usprawnieñ w przysz³oœci.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
PS. w najbli¿sz¹ niedzielê, 19 listopada
br., po wszystkich mszach œwiêtych w
Bazylice NSJ na Kawêczyñskiej bêdziemy
zbierali œrodki finansowe na zakup ró¿nych
rzeczy potrzebnych poszkodowanym.
Zachêcam szanownych czytelników do
wsparcia tej akcji.

Marsz Niepodleg³oœci jest najpopularniejszym
ogólnopolskim marszem, którego historia siêga
dopiero siedmiu lat. W 2010 roku wyp³yn¹³
pomys³ zorganizowania przez organizacje narodowe wspólnego, jednego, ogólnopolskiego
marszu z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. Dzisiaj
dla tych, którzy o wolnoœæ walczyli, marsz jest
symbolem wszystkiego, co najcenniejsze. Jest
symbolem odrodzonego pañstwa polskiego.
Jednak dla czêœci spo³eczeñstwa Marsz Niepodleg³oœci uto¿samia ci¹goty faszystowskie,
a przedstawiciele totalnej opozycji w Sejmie
nacechowuj¹ go pejoratywnie i najchêtniej doprowadziliby do zakazania marszu. Buduj¹
narracjê z której wynika, ¿e w dniu 11 listopada ma miejsce propagowanie idei czystej
rasy, bia³ej Europy, a nawet holokaustu
muzu³manów wyznaj¹cych Islam. Tak próbuj¹
zohydziæ przywi¹zanie do wartoœci chrzeœcijañskich, niechêæ do przyjmowania imigrantów
islamskich oraz pomys³ pomocy potrzebuj¹cym
w ich w³asnym kraju. W³adze PO, za czasów
swojej prosperity przy u¿yciu policji pokaza³y,

nie urzêdnicy s¹ odbiorcami podejmowanych
dzia³añ przez ratusz, lecz skutki ponosz¹
wy³¹cznie warszawiacy. Nowe deweloperskie budynki nie zminimalizuj¹ problemów
w naszej dzielnicy. Na koniec 2016 roku
na Pradze Pó³noc udzia³ mieszkaniowego
zasobu m.st. Warszawy kszta³towa³ siê na
poziomie 32,8%. Dla porównania na Woli
16%, w Œródmieœciu 15,8%, na Pradze
Po³udnie 10,6%.
Praga Pó³noc wymaga odrêbnego
podejœcia do problemu. Nie interesuj¹ nas tzw.
gierki polityczne! Oczekujemy konkretnych
i odpowiedzialnych dzia³añ, standardów i
jakoœci, odpowiadaj¹cych wysokoœci wydatkowanych œrodków finansowych!
O rozwoju sytuacji bêdê Pañstwa
na bie¿¹co informowaæ.
Na zakoñczenie chcia³abym bardzo
podziêkowaæ wszystkim pra¿anom i
w³adzom samorz¹dowym z burmistrzem
Wojciechem Zab³ockim i zastêpc¹ burmistrza
Marcinem Iskr¹ na czele, którzy aktywnie

w³¹czyli siê w akcjê pomocy pogorzelcom
z ulicy Siedleckiej 34.
DZIÊKUJÊ! Jest ono bez w¹tpienia wyrazem
szczerej dobroci i chêci niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Okazane dobro zawsze powraca!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

na co je staæ. Doprowadza³y do blokowania
trasy przebiegu marszu, a by³y nawet
sytuacje jak w 2011 roku, kiedy uzbrojeni
niemieccy anarchiœci z Antify zaatakowali
cz³onków grup rekonstrukcyjnych, ubranych
w historyczne mundury. S¹ tacy, którzy id¹
dalej i pytaj¹, czy powinniœmy byæ suwerennym
krajem. Serio. Pojawi³a siê sugestia, byœmy wybierali miêdzy Rosj¹ a Niemcami, bo innego
wyboru w tej czêœci œwiata nie ma. Odbieram
to jako ideologiczn¹ szar¿ê Unii Europejskiej
na nasz¹ niepodleg³oœæ. Niemcy chcia³yby
naszego podporz¹dkowania siê kierunkom
wyznaczanym przez Berlin, Putin chcia³by
zabraæ to, co Rosja uznaje oficjalnie za swoj¹
strefê wp³ywów. Jest te¿ pañstwo islamskie,
które poprzez falê imigrantów czyni realne
spustoszenie w kulturze Europy Zachodniej.
Kiedyœ w materii hase³ o charakterze narodowoœciowym by³em bardzo umiarkowany.
Ale im czêœciej totalna opozycja podejmuje
dzia³ania uderzaj¹ce w kwintesencjê polskoœci, tym czêœciej odkrywam w sobie ducha
bezkompromisowego patrioty. I przypominam:
to Polacy s¹ ofiarami faszystów i nazizmu.
Jako naród, w chwili konfrontacji, stanêliœmy
po w³aœciwej stronie, p³ac¹c za to okrutn¹ cenê.
Nie zapominajmy o tym.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Prawo i Sprawiedliwoœæ

Ch³odnym okiem
Prosto z mostu

Sprawdziæ ka¿dy tysi¹c z³otych
Projekt ustawy o jawnoœci ¿ycia publicznego przygotowany przez koordynatora
s³u¿b specjalnych Mariusza Kamiñskiego,
g³oœny ostatnio w kontekœcie dostêpu do
informacji publicznej i tzw. sygnalistów,
zawiera równie¿ nowe przepisy o oœwiadczeniach maj¹tkowych. Radykalnie
rozszerza zakres osób zobowi¹zanych
do sk³adania oœwiadczeñ. To ju¿ nie tylko
politycy i decydenci: gdy ustawa wejdzie
w ¿ycie, bêdziemy mogli poczytaæ o zarobkach i maj¹tkach ka¿dego policjanta i
stra¿aka, ka¿dego cywilnego pracownika tych
s³u¿b, ka¿dego szeregowego pracownika
s¹dów i wielu innych instytucji.
Wymóg z³o¿enia oœwiadczenia maj¹tkowego mo¿e paœæ w³aœciwie na ka¿dego
pracownika sektora publicznego. Sk³adaæ
je bêd¹ musieli bowiem wszyscy cz³onkowie
i biegli komisji przetargowych, w przypadku
zamówieñ przekraczaj¹cych wartoœæ pó³
miliona z³. CBA przeœwietli nawet nauczyciela
wuefu, je¿eli dyrektor szko³y ka¿e mu
siê zaj¹æ rozbudow¹ sali gimnastycznej.
To æwieræ Polski prawie jest!
Zakres przedmiotowy oœwiadczeñ
tak¿e zostanie znacznie rozszerzony.
Wyspowiadaæ siê w oœwiadczeniu trzeba

teraz bêdzie z ka¿dego dochodu
przekraczaj¹cego 1000 (jeden tysi¹c) z³
- swojego lub wspó³ma³¿onka.
Przy takim rozszerzeniu i uszczegó³owieniu przepisów rozczarowuje, ¿e w projekcie
nie doprecyzowano zasad okreœlania
wartoœci nieruchomoœci. Po prostu nale¿y
j¹ podaæ - przy literalnym odczytaniu
przepisu oznacza to obowi¹zek corocznego
oszacowania wartoœci nieruchomoœci - co
przecie¿ kosztuje. Dotychczas delikwent
podawa³ wartoœæ dzia³ki czy mieszkania
„po uwa¿aniu”, rok po roku tê sam¹,
a raz na kilka lat uœwiadomiwszy sobie,
i¿ ceny nieruchomoœci posz³y w górê,
wstawia³ do oœwiadczenia now¹, wy¿sz¹
kwotê, któr¹ ¿¹dni sensacji dziennikarze
wychwytywali jako rzekome wzbogacenie
siê radnego czy urzêdnika. Teraz, gdy w
oœwiadczeniu wa¿ne bêdzie ka¿de 1000 z³,
mo¿e byæ z tym k³opot.
Nie twierdzê, ¿e przyk³adowego nauczyciela wuefu nie da siê skorumpowaæ,
wydaje siê jednak naiwnym oczekiwanie,
¿e owoce tej korupcji ujawni¹ siê w oœwiadczeniu, które z³o¿y on - raz jeden! - pod
koniec roku kalendarzowego, w którym
zasiada³ w komisji przetargowej. Nie, nie

po to s¹ nowe przepisy. Autorom projektu
ustawy najwyraŸniej zale¿y na stworzeniu
klimatu, w którym niemal ka¿dego mo¿na
bêdzie podejrzeæ i przeœwietliæ.
Nowe przepisy stworz¹ te¿ okazjê
do zatrudnienia znacznej liczby
nowych pracowników: w koñcu, ktoœ
te oœwiadczenia musi przetrawiæ,
zarówno u pracodawców, jak i w
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Wojewoda dekomunizuje
Pierwszy etap zmian nazw ulic mia³
miejsce w latach 90. Wtedy z praskiej
przestrzeni publicznej zniknê³y nazwy
Stalingradzka, Wójcika, plac Leñskiego.
Dwadzieœcia lat temu wydawa³o siê to
wystarczaj¹ce, ale nie wszystkim. Przysz³a
dobra zmiana. Jestem pod wra¿eniem
pi¹tkowej decyzji wojewody mazowieckiego
Zdzis³awa Sipiery w sprawie zmian nazw
47 ulic w Warszawie, w tym dwóch na
Pradze Pó³noc. Zdzis³aw Sipiera, nomen
omen by³y wiceburmistrz naszej dzielnicy
z lat 2002-2004, zapad³ mi w pamiêci, jako
likwidator gabinetów stomatologicznych w
pó³nocnopraskich szko³ach podstawowych.
Wojewoda chyba Pragi Pó³noc nie lubi.
£atwo tu nie mia³. Mimo swojej erudycji
radni SLD, a szczególnie Panie z naszego
klubu, by³y dla niego trudnymi przeciwniczkami. Byæ mo¿e dlatego przy pierwszej
mo¿liwoœci opuœci³ „proletariack¹ Pragê na
rzecz robotniczej Woli”. W ramach tzw.
ustawy dekomunizacyjnej wojewoda wyda³
zarz¹dzenie zastêpcze, likwiduj¹c na Pradze
Pó³noc nazwy ulic „Batalionu Platerówek”
i „D¹browszczaków” zastêpuj¹c je nazwami
„Platerówek” i „Borysa Sawinkowa”. O ile
w pierwszym przypadku zmiana nazwy
jest semantyczna, to w drugim przypadku
- przyznam siê Pañstwu - nazwisko nowego

patrona z pocz¹tku nic a nic mi nie mówi³o.
Poszuka³em i rysuje mi siê taka dziwna
postaæ, terrorysta w czasach carskich
skazany na karê œmierci, minister wojny
po rewolucji lutowej w rz¹dzie Kiereñskiego,
wspó³pracownik Pi³sudskiego w wojnie z
bolszewikami 1920 roku (zapewne z
punktu widzenia Rosjan zdrajca), wydalony
z Polski w 1921. Zwabiony do Rosji w 1924
zgin¹³ na £ubiance. Porównañ nowego
patrona z walcz¹cej z faszyzmem gen.
Franco brygady D¹browszczaków robi³ nie
bêdê. Ciekawe, kto wojewodzie podsun¹³
tê kandydaturê?. Zwracam uwagê na masê
problemów dla osób dotkniêtych t¹ decyzj¹. Wszyscy mieszkañcy tej ulicy bêd¹
musieli poœwiêciæ czas, aby zmieniæ dokumenty, poinformowaæ pracodawcê, bank,
kontrahentów, w przysz³oœci korygowaæ
akty notarialne. Problem maj¹ tak¿e
mieszkañcy Targówka, pod nr 12 na tej
ulicy mieœci siê Urz¹d Skarbowy dla tej
dzielnicy, a to ju¿ nie przelewki. Zarz¹dzenie zastêpcze wojewody jest decyzj¹
administracyjn¹, mo¿e j¹ zaskar¿yæ do
s¹du Rada Warszawy, jako organ samorz¹du lokalnego uprawniony do zmian w
nazewnictwie ulic (Rada Warszawy na
mocy ustawy dekomunizacyjnej zmieni³a
ostatnio 6 patronów ulic). Pytanie,

czy zdominowana przez Platformê
Obywatelsk¹ rada wejdzie w konflikt
z PiS-owskim wojewod¹.
PS. Zdzis³aw Sipiera to jednak ³askawe
panisko, oszczêdzi³ Jana M³ota mimo chêci
dekomunizacji wyra¿anej przez jego
PiS-owskich kolegów, nada³ nazwê Lecha
Kaczyñskiego alei Armii Ludowej, a móg³
Marsza³kowskiej, bo kto mo¿nemu zabroni?
PS. Niemo¿liwe staje siê czasem mo¿liwe,
od tygodnia jestem ponownie cz³onkiem dzielnicowego zespo³u ds. bud¿etu partycypacyjnego.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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8 nowa gazeta praska

