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promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Budowa II linii metra

Przetarg na ostatni
odcinek II linii
Jeszcze trwa budowa odcinków II linii metra na Woli i na
Targówku, a ju¿, wczeœniej ni¿ zapowiadano, og³oszony
zosta³ przetarg na projekt i budowê ostatniego odcinka tej
linii, czyli na trzy stacje – Lazurowa, Chrzanów i Po³czyñska
wraz ze stacj¹ techniczno-postojow¹ w Morach. £¹czna
d³ugoœæ tego odcinka to blisko 4 kilometry.
Zwyciêzca przetargu zapro- wykazaæ œredniorocznym
jektuje i wybuduje wymienio- obrotem w ostatnich trzech latach
ne trzy stacje metra i stacjê na poziomie nie mniejszym ni¿
techniczn¹ w Morach, wydr¹¿y 500 mln z³. Warunkiem bez3,92 kilometra podwójnego wzglêdnym jest doœwiadczenie
tunelu, czyli de facto niemal
dokoñczenie na str. 2
8 kilometrów, przygotuje dokumentacjê przedprojektow¹,
STOMATOLOGIA
ponadto wykona koncepcjê
architektoniczno-budowlan¹
PROMOCJA
wêz³ów przesiadkowych.
- wype³nienia
Termin sk³adania ofert
up³ywa 12 stycznia 2018. Od
- korony porcelanowe
momentu podpisania umowy
- protezy elastyczne
kontrahent bêdzie mia³ 50
- protezy szkieletowe
miesiêcy na wykonanie tego
odcinka. Do postêpowania
ul. Jagielloñska 3
przetargowego mog¹ przyst¹piæ
tel. 22 619-99-99
firmy dysponuj¹ce w³asnymi
œrodkami finansowymi lub
509-878-869
posiadaj¹ce zdolnoœæ kredytow¹
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
w wysokoœci nie mniejszej
www.dentysta-praga.pl
ni¿ 150 mln z³. Powinny siê

BRICO DEPOT
- wiêcej na stronie 7

Zamiana u¿ytkowania
we w³asnoœæ?
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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.

Rada Miasta st. Warszawy od lipca 2017 roku umo¿liwi³a
mieszkañcom korzystanie z du¿ych bonifikat (95-99%) przy
przekszta³caniu wieczystego u¿ytkowania we w³asnoœæ.
Dotyczy to spó³dzielni mieszkaniowych, wspólnot i
prywatnych w³aœcicieli nieruchomoœci mieszkaniowych.
Kontynuuj¹c temat z po- ma, co by³o pomocne. Te
przedniego numeru, podpowia- udzia³y musz¹ siê zliczaæ do
damy, na co zwróciæ uwagê ca³oœci, wiêc konieczne jest
przed z³o¿eniem wniosku i najpierw uregulowanie tych
jak sprawy przyspieszyæ. Po- spraw. Wa¿na jest te¿ samoprosiliœmy o odpowiednie organizacja. „Zwo³aliœmy zewskazówki zarówno miesz- branie wspólnoty ze wspólnym
kañców, którzy ju¿ wnioski wype³nianiem wniosków. Jeden
wniosek dotyczy ca³ego budynz³o¿yli, jak i urzêdników.
Œwie¿ymi doœwiadczeniami ku, do tego dochodzi po jednym
wspólnoty mieszkaniowej z wniosku ka¿dego w³aœciciela.
Panieñskiej 3, która szczêœliwie Umówiliœmy siê te¿ jednego
skompletowa³a i z³o¿y³a wszyst- dnia i 60% mieszkañców z³okie wymagane dokumenty, ¿y³o razem wnioski w urzêdzie
dzieli siê jej przedstawicielka, na K³opotwskiego. Numer
Beata Kerntopf-Œlusarczyk. sprawy zosta³ przekazany
dokoñczenie na str. 9
„Zmobilizowa³y nas zapowiedzi
Artur Pietrzyk
szybkiego wejœcia zapowiaRolety wewnêtrzne
danej ustawy sejmowej, w
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
której warunki maj¹ byæ du¿o
plisy, ¿aluzje, moskitery
rtg i naprawa protez
gorsze (np. wyd³u¿enie
Rolety zewnêtrzne
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
sp³aty do 20 lat). Wszyscy
www.superdentysta.com.pl
(monta¿ gratis!)
we wspólnocie wiedzieliœmy,
22 676-59-56, 608-519-073
¿e musimy to zrobiæ”.
tel. 600-925-147
Mieszkañcom pomog³a adMyœliborska
104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
22 679-23-41
ministruj¹ca budynkiem firma
ProeM Service, dostarczaj¹c
formularze i instruuj¹c jak je
wype³niæ. ProeM przygotowa³
te¿ szczegó³owe wyliczenia w
postaci tabelki, kto ile udzia³ów
W minion¹ sobotê mia³ miejsce zorganizowany przez jednopiêtrowe domy z mieszMuzeum Warszawskiej Pragi spacer „Kolonia Œliwice kaniami o ró¿nym metra¿u i
– praski Biegun Pó³nocny”. Po osiedlu oprowadza³a liczbie lokali. Przy domach, w
Karolina Krajewska, przewodnicz¹ca Rady Kolonii Œliwice. myœl idei miasta-ogrodu,
To pierwsze w tej formie przybli¿enie historii osiedla po³o- znalaz³y siê spore ogródki.
Docelowa koncepcja dzielnicy
¿onego na pó³nocnym krañcu dzielnicy Praga Pó³noc.
Kolonia Œliwice to pierwszy Powsta³e w latach 1935-39 mieszkaniowej zak³ada³a te¿
etap, nie zrealizowanej z po- osiedle to kwarta³ zabudowy powstanie licznych parków i
wodu wybuchu wojny, du¿ej z dwiema g³ównymi ulicami: zieleñców, a od ulicy Modliñskiej
dzielnicy mieszkaniowej po- Gersona oraz Witkiewicza, (dziœ Jagielloñska) – pierzejomiêdzy drewnian¹ zabudow¹ przy których, na wzór ¯oliborza, wej, nieco wy¿szej zabudowy,
dokoñczenie na str. 2
Pelcowizny a Golêdzinowem. zaprojektowano tu bliŸniacze,

Spacer po Œliwicach

Historia praskich rodów

Rodzina Borowskich
Jakkolwiek nazwisko senatora Marka Borowskiego kojarzy
siê z polityk¹ i zmieniaj¹cymi siê konfiguracjami w m³odym
systemie demokratycznym III Rzeczypospolitej, to historia
jego rodziny jest równoczeœnie histori¹ odradzaj¹cej siê
po wojnie na Pradze warszawskiej prasy i dziennikarstwa,
ma siê rozumieæ lewicowego, bo lewicowoœæ jako idea
i postawa ¿yciowa jest w tej rodzinie obecna od zawsze.
Marzenie nowego, wspa- chodzenia ¿ydowskiego (na
marginesie: nie maj¹cy nic
nia³ego œwiata
Aby poznaæ i zrozumieæ wspólnego z odpowiedzialnym
wybory ¿yciowe bohaterów za represje stalinowskie Jakubem
niniejszej historii rodzinnej Bermanem). Wed³ug Encyklomusimy cofn¹æ siê do Warszawy pedii Gutenberga okreœlenie
z pocz¹tku XX wieku, w której „urzêdnik prywatny” oznacza
¿yje m³ody Eliasz Berman, „pracownika umys³owego, zaurzêdnik prywatny, Polak po- jêtego u prywatnego pracodawcy”.

Elastyczne
protezy nylonowe

Niewiele o nim wiemy, tyle tylko,
¿e nie by³ ortodoksyjnym
¯ydem, skoro poœlubi³ nie¯ydówkê, która mia³a na imiê
Pelagia. Z tego zwi¹zku urodzi³o
siê dwóch synów: w roku 1903
– Bronis³aw, a w 1905 – Aron.
Obaj ch³opcy uczêszczali
do Gimnazjum Zgromadzenia
Kupców, nie istniej¹cej ju¿
dzisiaj siedmioklasowej szko³y,
mieszcz¹cej siê u zbiegu ulic
Prostej i Waliców. Szko³a ta
wyró¿nia³a siê wœród innych
warszawskich szkó³ handlowych
dokoñczenie na str. 8 i 9
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Spacer po Œliwicach
dokoñczenie ze str. 1

z lokalami u¿ytkowymi w parterach. Do momentu wybuchu
wojny wybudowano ok. 75%
domów. Pozosta³e puste parcele zosta³y zabudowane w latach 60., z wyj¹tkiem jednej, na
której budowa ma ruszyæ na
wiosnê 2018 roku.
Wkrótce po wojnie, po rozebraniu pozosta³oœci zabudowañ Pelcowizny, Œliwice na
d³ugo sta³y siê jedyn¹ enklaw¹
mieszkaniow¹ na tym obszarze
dzielnicy. Niestety, zmiany,
jakie nastêpowa³y po wojnie
w najbli¿szej okolicy Œliwic,
przewa¿nie negatywnie wp³ywa³y
na jakoœæ ¿ycia mieszkañców,
za spraw¹ stopniowego odcinania osiedla od Wis³y i od

pobliskiej stacji Warszawa
Praga oraz uszczuplania
przestrzeni do aktywnoœci czy
nawet spacerów. Stopniowo
znika³y te¿ us³ugi (magiel,
piekarnia, sklep spo¿ywczy)
oraz obiekty edukacyjne i
kulturalne (szko³a, przedszkole,
biblioteka). W zamian pojawi³a
siê tylko rusznikarnia...
Podczas spaceru mo¿na
by³o obejrzeæ oryginalny
projekt jednego z budynków,
wys³uchaæ opowieœci o ¿yciu
mieszkañców Œliwic w oparciu o
stare fotografie, poznaæ miejsca
pamiêci z okresu Powstania
Warszawskiego oraz pos³uchaæ o nowych wyzwaniach,
stoj¹cych przed Rad¹ Kolonii.
Karolina Krajewska wymienia:

„zabiegamy o takie z prawdziwego zdarzenia miejsce
aktywnoœci lokalnej dla mieszkañców, potrzebny nam pilnie
plan zagospodarowania, ale i
choæ namiastka lokalnego
sklepu”. Rada ju¿ cyklicznie
organizuje w czerwcu piknik
z okazji Dnia S¹siada, reaguje te¿ na bie¿¹ce problemy i
dzia³a na rzecz integracji
spo³ecznoœci osiedla, np. udostêpniaj¹c swój lokal powsta³ej
oddolnie bibliotece s¹siedzkiej.
Tam w³aœnie przy kawie i
herbacie zakoñczono spacer
interesuj¹c¹ rozmow¹ nad
kartami dodruku ksi¹¿ki
„Œliwice… czy je pamiêtasz?”
autorstwa by³ego mieszkañca
Œliwic Henryka Podczaskiego.

Muzeum Warszawskiej
Pragi na kolejny spacer z cyklu
„Wokó³ rewitalizacji” zaprasza
ju¿ w sobotê 02.12. Po
„Szmulowiznie w procesie

rewitalizacji” oprowadzi
Krzysztof Michalski z PSM
„Micha³ów”. Z kolei w niedzielê
3.12. odbêdzie siê „Praski spacer
literacki” z Paw³em Duninem-

W¹sowiczem, a 10.02. Piotr
Stryczyñski z Towarzystwa
Przyjació³ Pragi przybli¿y
rewitalizacyjne dzia³ania na
Nowej Pradze.
B.S

Nowe kosze na œmieci na Pradze
Zaœmiecone ulice to od pewnego czasu temat numer
jeden na Pradze Pó³noc. O zalegaj¹cych œmieciach i braku
odpowiedniej infrastruktury ¿ywo dyskutuj¹ na forach
mieszkañcy, a na sesjach i komisjach radni. Problem wynika
z kilku czynników: braku odpowiedniej liczby koszy,
szczególnie na ulicach dzielnicowych, a tak¿e podzia³u
kompetencji – na niektórych ulicach sprz¹ta ZOM, na
innych ZPTP, a na czêœci terenów inne jednostki miejskie.
Od niedawna ta sytuacja ma liczby koszy na œmieci oraz na
szansê ulec poprawie, a wszystko psie odchody, zg³osi³ do bud¿edziêki mechanizmom bud¿etu tu partycypacyjnego projekt
partycypacyjnego i determinacji zwiêkszenia ich liczby. Jak
mieszkañców. Wszystko zaczê³o wspomina, zale¿a³o mu co
siê w trzeciej edycji BP. Miesz- najmniej na podwojeniu liczby
kaj¹cy na Szmulkach Krzysztof koszy, tak, by dostawiæ je wszêMichalski z Praskiego Stowarzy- dzie tam, gdzie mieszkañcy
szenia Mieszkañców „Micha³ów” wska¿¹ tak¹ potrzebê. Ostatecznie
(przy okazji nasz felietonista), uda³o siê zg³osiæ projekt na 250
zdaj¹c sobie sprawê z niewielkiej nowych koszy – to oznacza³o

wzrost dotychczasowej liczby
koszy o prawie 140%. Uda³o siê.
Projekt popar³o prawie 750 osób
w g³osowaniu mieszkañców. W
tym roku Michalski, wspólnie z
ZPTP, które odpowiada³o za realizacjê projektu, przeprowadzi³
ankietê, w której mieszkañcy
mogli wskazywaæ, w których
lokalizacjach warto ustawiæ
kosze. Efekty dzia³añ mo¿emy
podziwiaæ od kilku dni na ulicach
Pragi. Zgodnie z wytycznymi
miasta na koszach zakupionych
w ramach BP pojawia³a siê
odpowiednia adnotacja. Oby
tylko mieszkañcy korzystali z
nowych koszy we w³aœciwy
sposób.
JO

O Wietnamczykach w Muzeum Pragi
16 listopada odby³o siê w praskim muzeum ostatnie w
bie¿¹cym roku spotkanie z cyklu „Prawobrze¿ni. Wielokulturowo”, tym razem poœwiêcone mniejszoœci wietnamskiej.
Organizatork¹ spotkañ z badaczami oraz przedstawicielami
narodowoœci, które mieszka³y i tworzy³y na Pradze, jest
Jolanta Wiœniewska, na co dzieñ pracuj¹ca w Muzeum Pragi.
Goœciem listopadowego Stadionie Dziesiêciolecia, zwi¹spotkania by³a Ton Van Anh, zana jest znacz¹ca obecnoœæ
mieszkaj¹ca w Polsce dziennikarka, Wietnamczyków na Pradze. Jej
t³umaczka i dzia³aczka na rzecz symbolem by³ „jamnik” przy Kidemokracji i praw cz³owieka. jowskiej, w którym wynajmowali
Urodzona w Hanoi, od ponad 20 lat mieszkania, a tak¿e restauracje
mieszka w Polsce, badaj¹c przy orientalne zak³adane przez
tym losy mniejszoœci wietnam- przedsiêbiorczych Azjatów. Dziœ
wg ró¿nych szacunków ¿yje w
skiej ¿yj¹cej w naszym kraju.
W trakcie wyk³adu jego Polsce od 20 do 40 tys. Wietnamuczestnicy mieli mo¿liwoœæ obej- czyków, z czego oko³o po³owa
rzenia filmu Ton Van Anh poœwiêconego ¿yciu Wietnamczyków w
Polsce, zarówno tych, którzy
przybyli do naszego kraju z powodów ekonomicznych, jak i
tych, którzy znaleŸli siê tutaj z
obawy przed przeœladowaniami
w swojej ojczyŸnie. Dziennikarka
szczegó³owo przedstawi³a historiê
wietnamskiej diaspory w Polsce
– pierwsza fala Wietnamczyków
przyby³a do naszego kraju w latach 50. i 60. ubieg³ego stulecia
dokoñczenie ze str. 1
w ramach wymian studenckich;
kolejna fala, która rozpoczê³a siê w wybudowaniu co najmniej 3
w latach 90. i w zasadzie trwa do kilometrów tunelu w technolodziœ, zwi¹zana jest przede gii tarcz dr¹¿¹cych TBM, w tym
wszystkim z emigracj¹ ekono- minimum 1 kilometra tunelu z
miczn¹. Wietnamczycy doœæ przeznaczeniem na miejski,
szybko przystosowali siê w Pol- podziemny transport szynowy,
sce do realiów wolnego rynku, z co najmniej dwiema podopanowuj¹c handel, g³ównie tek- ziemnymi stacjami i trzema
styliami. To z tym okresem, tj. kilometrami torów z rozjazdami
czasami œwietnoœci jarmarku na i sterowaniem ruchu poci¹gów.

mieszka w Warszawie i okolicach. Po likwidacji bazaru na
stadionie, centrum wietnamskiego osadnictwa przesunê³o siê na
po³udnie, w rejon Wólki Kosowskiej i Nadarzyna. Wietnamczycy
s¹ wci¹¿ obecni na prawym brzegu. Mimo ¿e przy Zamoyskiego
nie dzia³a ju¿ od kilku lat centrum
kultury wietnamskiej oraz œwi¹tynia buddyjska, nadal w wielu
miejscach funkcjonuj¹ orientalne
restauracje. Ponadto, na Pradze
Po³udnie i Bia³o³êce dzia³aj¹
silne grupy wietnamskich
katolików.
Krzysztof Michalski

Budowa II linii metra

Przetarg na ostatni
odcinek II linii
Dodatkowy warunek to wybudowanie przynajmniej jednego budynku o minimalnych
parametrach – powierzchnia
zabudowy 3 tys. m2 i kubatura
18 tys. m3. Kryteria bardzo
wyœrubowane i mocno zawê¿aj¹ce, ale te¿ inwestycja
wymaga wyspecjalizowanych
procedur i technologii.
(egu)

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 7 -18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
30

Dla kogo Ratuszowa 6?
Kontynuujemy temat z dwóch ostatnich numerów
zwi¹zany z Parkiem Praskim i wydzielon¹ z jego obszaru
dzia³k¹ po dawnej bazie ogrodniczej przy Ratuszowej 6.
Dziêki dzia³aj¹cym na Pradze organizacjom spo³ecznym
uda³o siê dotrzeæ do kolejnych dokumentów rzucaj¹cych
nowe œwiat³o na sprawê.
Dla porz¹dku przypomnijmy wiæ pytanie, czy w przypadku
czytelnikom o sporze miêdzy tak atrakcyjnej dzia³ki, g³ównym
dzielnic¹ a miastem, reprezen- kryterium wyboru powinna byæ
towanym przez Zarz¹d Zieleni cena stanowi¹ca a¿ 60% wagi?
m.st. Warszawy (ZZW) odnoNowe œwiat³o na sprawê
œnie zarz¹dzania terenem Ratuszowej 6 rzucaj¹ jeszcze
Parku Praskiego. ZZW przej¹³ dwa dokumenty z Biura
od Zarz¹du Oczyszczania Sto³ecznego Konserwatora
Miasta zadania porz¹dkowe i Zabytków. Pierwszym z nich
pielêgnacyjne w parku, ponadto s¹ lakoniczne wytyczne dla
ma zarz¹dzaæ nieruchomo- praskiego ZGN, zwi¹zane z
œciami znajduj¹cymi siê na tym remontem budynku znajduj¹terenie. W tle przejêcia przez cego siê na dzia³ce (stanowi³y
ZZW administrowania parkiem element dokumentacji przetarpojawia siê równie¿ sprawa gowej). Zosta³y wydane w
dzia³ki miejskiej przy Ratuszo- marcu 2014 r., a pod dokumenwej 6 o powierzchni prawie tem podpisa³a siê ówczesna
4,5 tys. m2, na któr¹ praski wicedyrektor BSKZ, Ma³gorzata
ZGN og³osi³ kilka przetargów, Gmiter. Czytaj¹c jednostroostatni we wrzeœniu 2016 r. nicowy dokument mo¿emy
Zgodnie z dokumentacj¹ prze- dowiedzieæ siê, ¿e SKZ nie
targow¹ wybrany oferent móg³ zg³asza³ wówczas zastrze¿eñ
prowadziæ przy Ratuszowej 6 do przedstawionego we wniodzia³alnoœæ gastronomiczn¹ sku ZGN remontu budynku
(restauracja) oraz dzia³alnoœæ (jego wnêtrz i elewacji). Pokulturaln¹, sportow¹ i rekre- nadto, zdaniem konserwatora,
acyjn¹. Tak jak pisaliœmy, prze- budynki znajduj¹ce siê na
targ siê odby³. Przyst¹pi³o do dzia³ce nie posiada³y indywiniego dwóch oferentów: firma dualnych walorów architekto„DAMIS Bogdan Tomaszewski” nicznych. Tak naprawdê jedyz siedzib¹ w Warszawie oraz nymi istotnymi zaleceniami
firma TNIERUCHOMOŒCI by³y sugestie, by nawierzchni
Sp. z.o.o. z siedzib¹ w Olsz- dzia³ki nie wyk³adaæ kostk¹
tynie. Pierwsza z firm znana betonow¹, a ogrodzenie posesji
jest z zarz¹dzania Jarmarkiem zachowaæ w formie a¿urowej
Europa, druga z ró¿nych kraty. Du¿o bardziej szczeprzedsiêwziêæ biznesowych, gó³owym dokumentem s¹
realizowanych g³ównie w sto- natomiast wydane na wniosek
licy Warmii. Tak jak pisaliœmy, burmistrza Zab³ockiego wykomisja przetargowa wybra³a tyczne BSKZ z maja 2016 r.
ofertê firmy z Olsztyna.
Pod dokumentem podpisany
Interesuj¹co wygl¹da sprawa jest Micha³ Krasucki, wówczas
oceny ofert. O wyborze decy- zastêpca sto³ecznego konserdowa³y trzy kryteria: cena za- watora. Dokument zosta³ wyproponowana przez oferenta – dany w zwi¹zku z planowan¹
60% wagi, jego wiarygodnoœæ na dzia³ce budow¹ toalety
– 30% wagi oraz koncepcja automatycznej (realizacja
zagospodarowania terenu – zwyciêskiego projektu z
10% wagi. Firmie z Olsztyna bud¿etu partycypacyjnego).
przyznano ³¹cznie 93,6 pkt., Nie wdaj¹c siê w szczegó³y
przedsiêbiorcy z Warszawy 38 wytycznych, warto zwróciæ
pkt. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e obie uwagê na jedno kluczowe
firmy za wiarygodnoœæ otrzy- zdanie, zbli¿one do stanowiska
ma³y po 30 pkt. (w tabeli z prze- wielu osób zainteresowanych
targu adnotacja o rejestracji w Parkiem Praskim. Krasucki
KRS), a koncepcja zagospoda- pisze mianowicie, ¿e „[…]
rowania to tylko 10 pkt (DAMIS teren ten [tj. Ratuszowa 6 –
otrzyma³ 8 pkt. – przy ocenie przyp. KM] powinien zostaæ
w protokole z przetargu infor- rozgrodzony, uporz¹dkowany i
macja o koncepcji wstêpnej powinien powróciæ do parku”.
szczegó³owej, TNIERUCHO- Szkoda, ¿e przygotowuj¹c siê
MOŒCI 3,6 pkt. – w protokole do kolejnego przetargu ZGN
informacja o koncepcji wstêp- nie wyst¹pi³ o aktualizacjê
nej ogólnej), o zwyciêstwie wytycznych SKZ. Z du¿ym
decydowa³a cena. Tutaj firma prawdopodobieñstwem mo¿na
olsztyñska podbi³a stawkê pro- uznaæ, ¿e mog³yby byæ bardziej
ponuj¹c 8,2 z³/m2 powierzchni szczegó³owe, co mia³oby z kolei
niezabudowanej (DAMIS za- wp³yw na kszta³t przetargu
proponowa³ 8 z³/m2) oraz 4,5 z³/m2 i sk³adanych ofert.
Tak czy inaczej, mimo wyboru
powierzchni zabudowanej
(przy 3 z³/m2 warszawiaków). oferenta w 2016 r. sprawa
Ró¿nica wydawaæ by siê mo- dzier¿awy Ratuszowej 6 utknêg³a niedu¿a, ale w przeliczeniu ³a w martwym punkcie. Mo¿e
na punkty da³o to 60 pkt. dla jest wiêc czas, by jednak wróOlsztyna vs. 0 pkt. dla Warszawy ciæ do idei koncepcji konkursu
(zgodnie z przyjêtym przy prze- architektonicznego na zagotargu wzorem do wyliczania spodarowanie tego cennego
punktacji). Analiza wyników w skali Pragi miejsca?
Krzysztof Michalski
przetargu ka¿e przy tym posta-

Oleje t³oczone na zimno:
olej lniany, olej rzepakowy,
olej z pestek dyni i inne.
www.e-zdroweoleje.pl
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Co s³ychaæ na Pradze?
Ryk lwa i gadanie papug w ZOO, muzyczny przebój kapeli
podwórkowej, dŸwiêk dzwonów cerkiewnych i nawo³ywania
przekupniów na bazarze Ró¿yckiego – to odg³osy, których
mo¿na pos³uchaæ podczas zwiedzania otwartej niedawno
wystawy w Muzeum Warszawskiej Pragi.
To wystawa dla wszystkich, najbardziej znane praskie
choæ jest stworzona z myœl¹ o obiekty, wykonano w technoosobach niewidomych i niedo- logii tyflografiki, sprawiaj¹cej,
widz¹cych. Z pewnoœci¹ jest to ¿e obraz jest wypuk³y i
wystawa nietypowa, daj¹ca przyjemny w dotyku. Ka¿dej z
mo¿liwoœæ innego ni¿ zwykle wykonanych w ten sposób
poznania przestrzeni miasta.
plansz towarzyszy dŸwiêkowy
„Co s³ychaæ na Pradze?” to opis, który odbieramy zaopadŸwiêkowy portret prawobrze¿- trzeni w s³uchawki i po³¹czony
nej Warszawy. W³aœciwie, jak z nimi wskaŸnik, kojarz¹cy
zapewniaj¹ organizatorzy, to dŸwiêk z obiektem.
dopiero szkic do portretu, bo
Zaczynamy od tyflomapy
ten projekt mo¿na rozwijaæ, Pragi, a póŸniej zatrzymujemy
pog³êbiaæ i aktualizowaæ.
siê w najbardziej dla dzielnicy
Kuratorka wystawy, Anna reprezentatywnych miejscach
Mizikowska jest z wykszta³cenia i s³uchamy. Fabryka Wedla,
i doœwiadczenia dziennikarzem Galeria Wileñska z Pszczelaradiowym. Jak twierdzi: „myœli rium na dachu, Szpital Praski,
uszami”:
Katedra œw. Micha³a Archanio³a
- S³ucham dŸwiêkowego i œw. Floriana, Cerkiew œw.
„t³a”, kojarzê miejsca z ich Marii Magdaleny, Teatr Baj,
brzmieniem. Chcê wiedzieæ, Teatr Powszechny, Teatr Rampa,
co s³yszê. Chcia³abym, ¿eby pub £ysy Pingwin – to tylko
równie¿ inni – goœcie wystawy niektóre z prezentowanych
– spróbowali poznaæ Pragê z dŸwiêkowo instytucji.
takiej perspektywy – opowiada
Podczas odwiedzin w Teo pocz¹tkach projektu.
atrze Baj, s³yszymy fragment
Okazuje siê, ¿e wzrok nie przedstawienia lalkowego, a
jest na wystawie niezbêdny.
obok planszy prezentuj¹cej zaEkspozycjê stworzono bo- bytkowy budynek najstarszego
wiem przy u¿yciu narzêdzi warszawskiego teatru dla
u³atwiaj¹cych jej odbiór przez dzieci, umieszczone s¹ kukie³ki.
osoby niewidome i niedowi- Podobnie przy innych teatrach
dz¹ce. Wszystkie plansze, – s³yszymy muzykê ze spektakli
na których zaprezentowano i fragmenty wypowiadanego

przez aktorów tekstu. W ten
sposób mo¿emy siê zorientowaæ, ¿e Teatr Powszechny to
teatr nieobojêtny, który siê
wtr¹ca, a Teatrowi Rampa
najbli¿ej jest na Broadway.
Na wystawie prezentuj¹cej
portret Pragi nie mog³o zabrakn¹æ Warszawskiego Ogrodu
Zoologicznego i jego mieszkañców. S³yszymy papugi
Patagonki, fokê, lwa, s³onia i
szympansy. G³os lwa jest
szczególnie sugestywny.
Praga to te¿ muzyka i niezapomniany warszawski folklor,
reprezentowany na wystawie
przez pomnik praskiej kapeli
podwórkowej, o którym opowiada jego twórca, rzeŸbiarz
Andrzej Renes. Przy tym
s³yszymy najwiêkszy praski
przebój „Rzuæ bracie blagie i

chodŸ na Pragie”. Kuratorka
wystawy nie zapomnia³a te¿ o
muzyce powa¿niejszej i umieœci³a w swojej ekspozycji
obiekt, którego jeszcze nie ma,
ale du¿o siê o nim mówi. Chodzi
o siedzibê orkiestry Sinfonia
Varsovia. O pracy dyrygenta
opowiada nam przy dŸwiêkach
„Bolera” Jerzy Maksymiuk.
Autorki œcie¿ki dŸwiêkowej,
Agnieszka Rogiñska i Magdalena Wojtulanis, nie doœæ ¿e
nagra³y pszczo³y na dachu
Galerii Wileñskiej, to dotar³y
nawet, z pomoc¹ policji wodnej, na œrodek Wis³y, abyœmy
mogli pos³uchaæ odg³osów
rzeki. Efekty ich pracy s¹
imponuj¹ce, a ca³a wystawa
– oryginalna i bardzo ciekawa.
A zatem koniecznie udaj
siê na Targow¹ do Muzeum
Warszawskiej Pragi i „pos³uchaj,
dotknij, pow¹chaj!” – naprawdê
warto.
Joanna Kiwilszo

Bia³o³êka w soczewce
4 nowa gazeta praska
24 listopada w Bia³o³êce
rozpoczê³a siê akcja charytatywna Wigilijna Pomoc S¹siedzka. Potrwa do 3 grudnia.
Do akcji mo¿e w³¹czyæ siê ka¿dy,
wk³adaj¹c do oznakowanych
koszy w wybranych sklepach,
w dniach wyznaczonych na
zbiórkê, produkty spo¿ywcze o
d³u¿szym terminie przydatnoœci
– makarony, kasze, s³odycze,
konserwy, kosmetyki, chemiê
gospodarcz¹, zabawki, artyku³y
papiernicze, itp. Zgromadzone
produkty trafi¹ do dzieci z

trzech bia³o³êckich domów
dziecka.
Ze szczegó³ami zbiórki mo¿na
siê zapoznaæ pod nastêpuj¹cymi
adresami: www.razemdlabialoleki.waw.pl i www.fb.com/
WigilijnaPomocSasiedzka
***
Do 15 grudnia w Bia³o³êce
zostanie posadzonych 76 doros³ych, szeœcio- i dziesiêcioletnich drzew, wybranych przez
dendrologów, jako najlepiej
przystosowane do nie³atwych,

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496 j.t.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (DZ. U. z 2017 r.
poz. 1257 j.t.), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz. 1868 j.t.),
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 j.t.),

ZAWIADAMIAM,
o wszczêciu postêpowania na wniosek z³o¿ony 2 paŸdziernika
2017 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej w dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy: rozbudowie drogi - ulicy Zdziarskiej i drogi
- ulicy K¹ty Grodziskie na odcinku od ulicy Ostródzkiej do
w³¹czenia siê w istniej¹c¹ jezdniê dla zadania pt.:
„przeprawa mostowa w ci¹gu ulicy Zdziarskiej nad rzek¹
D³ug¹ wraz z przebudow¹ skrzy¿owania ulicy Zdziarskiej z ulic¹
K¹ty Grodziskie oraz doprowadzeniem chodnika po³udniow¹
stron¹ ul. Zdziarskiej do peronu przystanku Mañki Wojdy 04”.
Szczegó³owy zakres inwestycji:
- budowa mostu wraz z dojazdami oraz rozbiórka istniej¹cej
przeprawy (nad rzek¹ D³ug¹ w ci¹gu ulicy Zdziarskiej),
- rozbudowa skrzy¿owania ulic: Zdziarskiej i K¹ty Grodziskie
poprzez budowê ronda z chodnikami, œcie¿k¹ rowerow¹,
zatokami autobusowymi z wyposa¿eniem w wiaty oraz
wdro¿eniem nowej organizacji ruchu,
- przebudowa oœwietlenia,
- budowa systemu kanalizacji odwodnienia z przepompowni¹,
zbiornikiem retencyjnym i zasileniem,
- usuniêcie kolizji z sieciami: elektroenergetyczn¹ i teletechniczn¹,
- realizacja projektu zieleni wraz z wycink¹ drzew i krzewów,
- przebudowa istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN
200/150 mm na sieæ wodoci¹gow¹ DN300 w ulicy Zdziarskiej
na odcinku od ulicy Ostródzkiej do granicy projektowanego
pasa drogowego ulicy Zdziarskiej i ulicy K¹ty Grodziskie.
Inwestycja drogowa realizowana bêdzie na terenie dzia³ek
z obrêbu 4-16-12, oznaczonych w ewidencji gruntów nr:
86 (czêœæ), 87 (czêœæ), 68/10 (do wydzielenia z dotychczasowej
dz. nr ew. 68), 69/5, 69/6 (do wydzielenia z dotychczasowej
dz. nr ew. 69), 70/1, 70/2, 70/3 (do wydzielenia z dotychczasowej
dz. nr ew. 70), 71/7, 71/8, 71/9 (do wydzielenia z dotychczasowej
dz. nr ew. 71/4), 78/1 (do wydzielenia z dotychczasowej dz. nr
ew. 78), 79/1, 79/2, 79/3 (do wydzielenia z dotychczasowej
dz. nr ew. 79), 123/9 (do wydzielenia z dotychczasowej dz. nr ew.
123/6), 124/1 (do wydzielenia z dotychczasowej dz. nr ew.
124), 186/1 (do wydzielenia z dotychczasowej dz. nr ew. 186).
W ramach inwestycji istnieje obowi¹zek budowy (przebudowy)
sieci uzbrojenia terenu:
- oœwietlenia na czêœci dzia³ek ewid. nr 35, 38/12, 70/1
(wydz. z dz. nr 70), 71/1, 71/3 z obrêbu 4-16-12
- wodoci¹gu na czêœci dzia³ki ewid. nr 70/1 (wydz. z dz. nr 70)
z obrêbu 4-16-12.
Stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz
zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Urzêdzie Dzielnicy
Bia³o³êka, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,
tel.: 22 51 03 193, pokój nr 404c, w godzinach poniedzia³ek
8-16, czwartek 14-16, do czasu wydania decyzji, nie krócej ni¿
14 dni od dnia ukazania siê obwieszczenia w prasie lokalnej.

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Ósme podejœcie
Próba kontynuacji XLVIII sesji w jej ósmej ods³onie
zakoñczy³a siê tak szybko, jak szybko siê rozpoczê³a. Po
ustaleniu porz¹dku obrad radni koalicji rz¹dz¹cej opuœcili
salê obrad. Nie dosz³o wiêc do wa¿nych g³osowañ m.in.
w sprawie bud¿etu na 2018 i usprawnienia kontroli prowadzonych przez komisjê rewizyjn¹.
Wiktor Klimiuk, przewodnicz¹cy rady dzielnicy, zapytany o przyczyny takiego przebiegu sesji powiedzia³ NGP: „Powód jest ten sam
co zwykle. Radni koalicji rz¹dz¹cej nie akceptuj¹ zarz¹dzenia
wojewody mazowieckiego, w sprawie nieuznania za wa¿ny mandatu
radnej Lucyny Wnuszyñskiej. Radna odwo³a³a siê do s¹du. Koalicja
liczy zapewne na korzystny wyrok w tej sprawie, a do czasu jego
og³oszenia, jak przypuszczam, bêdzie bojkotowaæ sesje. Przewidujê,
(egu)
¿e wyrok mo¿e zostaæ og³oszony w okolicach marca.”

miejskich warunków bytowania.
Bêd¹ to dêby, lipy, jarzêbiny i
grusze. O miejscach nasadzeñ
zdecydowali sami mieszkañcy
Warszawy za pomoc¹ smartfonowej, androidowej aplikacji
Milion drzew. Sadzenie ju¿ siê
rozpoczê³o i obejmie nastêpuj¹ce ulice: Bia³o³êcka, Dorodna, Marywilska, Mehoffera,
Modliñska, Trakt Nadwiœlañski
i okolice mostu Marii Sk³odowskiej – Curie, Odlewnicza,
Œwiatowida i Œwiderska.
Pe³n¹ listê lokalizacji nowych,
sto³ecznych nasadzeñ mo¿na
znaleŸæ pod adresem:
https://pliki.um.warszawa.pl/
index.php/s/Lb1cjmcInpjGtzh
***
Bia³o³êczanie, którzy 9 grudnia (w sobotê) odwiedz¹ w
godz. 10.00-14.00 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy P³ytowej 1, w zamian za przyniesiony zu¿yty
sprzêt elektryczny, elektroniczny,
baterie lub odpady surowcowe,
otrzymaj¹ choinki w doniczkach.
Dochód z akcji zostanie przeznaczony na wyposa¿enie pracowni
komputerowej dla seniorów z
Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Szczegó³y
dotycz¹ce akcji mo¿na znaleŸæ
pod adresem: http://www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-2252-oddaj_odpady_odbierz_choinke_i_wspomoz.html
***
Jutro, 30 listopada, o godzinie
18:00, w sali konferencyjnej
bia³o³êckiego ratusza odbêdzie
siê spotkanie inauguruj¹ce
edycjê bud¿etu partycypacyjnego 2019. Œrodki przeznaczone
na bud¿et partycypacyjny dla
Bia³o³êki to 4 mln z³. Jest wiêc
o co powalczyæ.
(egu)

Mali odkrywcy na tropie praskich tajemnic
To by³a sobota dla pasjonatów ciekawych historii i zagadek.
18 listopada Galeria Wileñska zaprosi³a dzieci do wspólnej
zabawy polegaj¹cej na poznawaniu charakterystycznych miejsc,
symboli i tradycji warszawskiej Pragi.

Podczas kolejnego wydarzenia z
cyklu Mali Prascy Odkrywcy, w strefie
gier na drugim poziomie Galerii Wileñskiej, jak zwykle czeka³o na dzieci
mnóstwo niespodzianek. Wspólnie ze
Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci
zorganizowano warsztaty, konkursy
i quizy, które okaza³y siê swoist¹
historyczn¹ podró¿¹ po Pradze.
W atmosferê odkrywania zagadek
przesz³oœci wprowadzi³o dzieci czytanie
prawdziwych i trochê mniej prawdziwych
opowieœci o Pradze. Beata Gliñska ze
Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci
wykorzysta³a w tym celu „Wielk¹ ksiêgê
legend warszawskich” Anny Wilczyñskiej,
zawieraj¹c¹ nie tylko znane wszystkim
warszawiakom podania o Syrence,
Bazyliszku, Z³otej Kaczce czy Warsie i
Sawie, ale tak¿e wiele autorskich opowieœci, w których tkwi pewnie ziarno
prawdy. Dzieci mog³y dowiedzieæ siê z
nich m.in. kto strze¿e praskiego brzegu
Wis³y i co mieszkañcy starej Warszawy
zawdziêczali bia³emu jednoro¿cowi. Zainteresowaniem cieszy³y siê te¿ czytane

fragmenty wspomnieñ z publikacji Towarzystwa Przyjació³ Pragi pt. „Ocaliæ Pragê”.
Nastêpnie, z pomoc¹ animatorów, dzieci
odnalaz³y budynki, na których mo¿na
podziwiaæ malownicze praskie murale i
przypiê³y ich zdjêcia na planie dzielnicy.
Wiedza o muralach przyda³a siê przy
tworzeniu w³asnych projektów ulicznych
rysunków podczas warsztatów plastycznych.
Natomiast uczestnicy innego warsztatu,
zatytu³owanego „Praga na torbie” mogli
pomalowaæ sobie p³ócienn¹ torbê, wykorzystuj¹c specjalne szablony z praskimi
symbolami, takimi jak niedŸwiedŸ czy
niebieski anio³ek, a tak¿e zaprojektowaæ
w³asn¹ przypinkê z wybranym has³em.
Poprzez zabawê w kalambury i grê
w skojarzenia najm³odsi poznali znaczenie
s³ów, które kiedyœ by³y charakterystyczne
dla mieszkañców prawego brzegu Wis³y.
Nie tak ³atwo by³o przedstawiæ na
rysunku has³o „omnibus – m¹drala”, ale
dzieci sobie z tym poradzi³y. Quiz o praskiej gwarze przeprowadzili animatorzy
ze stowarzyszenia Gwara Warszawska.
Uczestnicy wszystkich konkursów

otrzymali nagrody ufundowane przez
najemców Galerii Wileñskiej.
Sobotnia impreza œladem praskich
tajemnic to ostatnie ju¿ w tym roku
wydarzenie z serii Mali Prascy Odkrywcy.
Wszystkie cieszy³y siê ogromnym powodzeniem wœród najm³odszych goœci Galerii
Wileñskiej. Dowodem na to, a zarazem
chyba najpiêkniejszym podziêkowaniem
dla organizatorów cyklu by³o zdanie
wypowiedziane do mikrofonu przez ma³¹
Ewê Koczargê, która nie opuœci³a ani
jednego spotkania w Galerii Wileñskiej:
- „Chcê, ¿ebyœcie zawsze tu byli” –
powiedzia³a dziewczynka.

To jedno zdanie wystarczy za
wszystkie opinie znawców i specjalistów
o dzia³alnoœci Galerii Wileñskiej na
rzecz dzieci. Dodam tylko, ¿e cykliczne wydarzenia organizowane przez
Galeriê Wileñsk¹ wraz z innymi
praskimi instytucjami, m.in. ze Szko³¹
Podstawow¹ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Bia³ostockiej,
Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci,
Pszczelarium, Warszawskim Cyrkiem
Magii i Œciemy oraz Kluboteatrem
Meandry, rozwijaj¹ dzieciêce zainteresowania i ciekawoœæ œwiata. Dziêki
zabawom i warsztatom najm³odsi maj¹
szansê rozwijaæ swoj¹ wyobraŸniê
i kreatywnoœæ, a przy tym przyjemnie
i aktywnie spêdzaj¹ czas w gronie
rówieœników.
Joanna Kiwilszo

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 17 listopada 2017 r. o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 150
mm L=ca 4,5 m, na czêœci dzia³ki ew. nr 14 z obrêbu 4-16-13
w ul. Ruskowy Bród w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje
uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania
zawiadomienia) za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców do Wydzia³u Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ siê ze z³o¿on¹
dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa)
– licz¹c od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.
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Nadzwyczajna
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Dzielnicy Targówek
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Wieczorna debata
Zwo³ana na wniosek 8 radnych klubu PiS nadzwyczajna
sesja Rady Dzielnicy Targówek 21 listopada rozpoczê³a siê
o godzinie 20.00, zakoñczy³a ok. 23.00. By³a jedn¹ z form
konsultacji spo³ecznych, zwi¹zanych z budow¹ wschodniej
czêœci obwodnicy œródmiejskiej.
Obrady prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Joanna Mroczek. Jako
pierwsza glos zabra³a Anna Piotrowska z Zarz¹du Miejskich Inwestycji
Drogowych. W dyskusji wypowiedzieli siê radni, m.in.: Tomasz Cichocki,
Andrzej Bittel, Jacek Rybak, Micha³ Jamiñski, Witold Harasim oraz
burmistrz S³awomir Antonik i wiceburmistrz Grzegorz Gadecki.
W glosowaniu imiennym stanowisko popar³o 11 radnych,
11 by³o przeciw, wiêc nie zosta³o ono podjête.
Radni, g³osuj¹cy „przeciw” wyra¿ali opiniê, ¿e nale¿y poczekaæ
na zakoñczenie konsultacji spo³ecznych – do 15 grudnia.
K.

Sesja Rady Dzielnicy Targówek

8 uchwa³
Program sesji 22 listopada by³ obszerny i ró¿norodny.
Obrady prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Joanna Mroczek,
liczenie g³osów powierzono Dorocie Kozielskiej.
W autopoprawce do pierw- ków pieniê¿nych na realizacjê
szej uchwa³y zarz¹d Targówka projektu „Nauczyciel przysz³oodnotowa³ dodatkowe œrodki, œci BIS” (przeniesiono je na
przeznaczone do dyspozycji realizacjê projektu w 2018
dzielnicy – 30 000 z³ i zapropo- roku), opóŸnieniem podpisanowa³ zwiêkszenie o tê kwotê nia umowy dofinansowania
dotacji dla Domu Kultury „Œwit”, projektu „Inwestycja w
na dzia³ania wspieraj¹ce rozwój przysz³oœæ”; 6 792 369 z³ wspólnot lokalnych.
przeniesienie œrodków w zaProjekt pierwszej uchwa³y daniach inwestycyjnych na
dotyczy³ zmiany za³¹cznika ich realizacjê w 2018 roku.
dzielnicowego do bud¿etu Zaproponowano zwiêkszenie
m.st. Warszawy na 2017 rok. planu dochodów o 1 601 000 z³
Wœród proponowanych zmian z tytu³u wp³ywów z czynszu za
by³o m.in.: zmniejszenie do- mieszkania komunalne, najmu
chodów o 16 859 039 z³ i gara¿y i powierzchni pod reklazwiêkszenie o 1 606 625 z³. mê; zwiêkszenie o 111 000 z³
Proponowane zmniejszenie dotacji dla biblioteki publicznej
dochodów zwi¹zane by³o na nagrody dla pracowników;
m.in. z opóŸnieniem wp³ywu œrod- zmniejszenie o 642 527 z³

œrodków na budowê ul. Wieczorowej w zwi¹zku z brakiem
ofert na pozyskanie wykonawcy
robót budowlano-monta¿owych; przeniesienie na 2018
rok œrodków w wys. 45 461 z³
na budowê ul. Podobnej oraz
29 495 z³ na budowê ul.
Rzeszowskiej.
W autopoprawce zarz¹du
dzielnicy zaproponowano
m.in.: zwiêkszenie œrodków o
136 654 z³ i przeniesienie na
rok 2018 w ramach zadañ
inwestycyjnych oraz zmniejszenie œrodków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy
o 2 676 000 z³. W g³osowaniu
imiennym uchwa³ê popar³o
15 radnych, 1 by³ przeciw,
6 wstrzyma³o siê od g³osu.
Druga uchwa³a dotyczy³a
zaopiniowania projektu uchwa³y Rady Warszawy w sprawie
uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy – etap II. 12
radnych g³osowa³o „za”, 7
wstrzyma³o siê od g³osu, nie
by³o „przeciwnych”.
16 radnych pozytywnie zaopiniowa³o projekt uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie
zniesienia nazwy ulicy Gustawa Reichera na Targówku, 2
wstrzyma³o siê od g³osu, nie
by³o „przeciwnych”.
Jednomyœlnie, 16 g³osami
podjêto uchwa³ê, opiniuj¹c¹
projekt uchwa³y Rady Warszawy w sprawie projektu
dostosowania sieci publicznych szkó³ podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego
uchwa³¹ „Prawo oœwiatowe”.
W zwi¹zku z b. trudn¹ sytuacj¹
lokalow¹ SP nr 84 podpisano
umowê najmu nieruchomoœci

w bliskim s¹siedztwie – szko³y
przy ul. Radzymiñskiej 232.
Rozpatrzono skargê Wspólnoty
Mieszkaniowej „Smoleñska 83”
na dzia³ania zarz¹du dzielnicy
Targówek. Z przyczyn faktycznych i prawnych 16 radnych
uzna³o tê skargê za bezzasadn¹, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu, nie by³o „przeciwnych”.
Po dyskusji o projekcie
uchwa³y w sprawie utworzenia w Dzielnicy Targówek
Osiedla „Bródno i BródnoPodgrodzie” radni zdecydowali,
¿e sprawa wróci do komisji
bezpieczeñstwa, zdrowia i
inicjatyw lokalnych.
14 radnych popar³o, 1 by³
przeciw, 3 wstrzyma³o siê od
g³osu przy opiniowaniu projektu uchwa³y Rady Warszawy,
zmieniaj¹cej uchwa³ê o ustaleniu stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla
Oœrodka Sportu i Rekreacji
na Targówku na 2017 rok.
Opiniuj¹c projekt uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej
dla OSiR Targówek na 2018
rok – 14 radnych opowiedzia³o siê „za”, 1 by³ „przeciw”, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.
Uchwa³y te maj¹ zapewniæ
wzrost dotacji po skalkulowaniu kosztów osobowych i
rzeczowych prowadzonej
dzia³alnoœci (p³ywalnia kryta,
2 hale sportowe, 3 boiska
sportowe i lodowisko).
Drug¹ czêœæ sesji wype³ni³y
interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi udzielali:
burmistrz S³awomir Antonik i
wiceburmistrz Grzegorz Gadecki.
Po trzech godzinach obrady
zosta³y zamkniête.
K.

Bezp³atna pomoc dla m³odzie¿y i m³odych doros³ych!
W listopadzie ruszy³ kolejny nabór do projektu WSPARCIE W
STARCIE. Na m³odych mieszkañców Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie i Targówka w wieku 16-26 lat czeka bezp³atna oferta szkoleñ
rozwojowych i kursów zawodowych, a tak¿e indywidualne wsparcie
w usamodzielnianiu siê i radzeniu sobie na rynku pracy.
Oferta WSPARCIE W STARCIE ³¹czy rozwój osobisty z aktywizacj¹ zawodow¹ i nauk¹ kompetencji poszukiwanych przez
pracodawców. Wsparcie otrzymaj¹ osoby, które chc¹ siê staæ
bardziej samodzielne w codziennych sprawach, maja problemy
finansowe, trudnoœci w kontaktach z urzêdami, potrzebuj¹ pomocy
w znalezieniu/ukoñczeniu szko³y lub po prostu chc¹ porozmawiaæ.
WSPARCIE W STARCIE oferuje doradztwo zawodowe, jak
równie¿ ró¿ne inne indywidualne i grupowe formy szkoleniowe,
jak coaching, grupa rozwojowa, konsultacje z psychologiem czy
szkolenia z komunikacji i planowania bud¿etu domowego.

Kwalifikacja do projektu jest prosta. Rekrutacja odbywa siê
w godz. 10.00-20.00 od poniedzia³ku do pi¹tku. Wystarczy
zadzwoniæ, napisaæ lub przyjœæ w tych godzinach do Centrum
M³odych przy ul. In¿ynierskiej 1/79 i umówiæ siê na pierwsze
spotkanie. Przeprowadzi je asystent usamodzielniania, który
podczas rozmowy zapozna siê z sytuacj¹ kandydata i wspólnie
z nim zaplanuje program rozwoju, który najlepiej odpowiada
jego potrzebom i celom.
Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.
Kontakt dla chêtnych:
Centrum M³odych, In¿ynierska 1/79
e-mail: biuro@centrummlodych.pl
tel. +48 799 960 000
Facebook: Wsparcie w Starcie@Sposob NaSamodzielnosc

Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
1.12 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka - wianek adwentowy. Op³ata 70 z³.
2.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat:
Dzwoneczek z jadalnego szk³a. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00,
III grupa – godz. 12.00. Op³ata: karnet 75 z³, pojedyncze zajêcia 30 z³.
* Miko³ajowy œwiat z klocków Lego. Zajêcia Lego Twórcze Budowanie dla dzieci
w wieku 5-10 lat. Godz. 10.00-14.00. Op³ata 50 z³.
3.12 (niedziela) godz. 14.30-16.15 - Szopki i anio³ki na szkle malowane –
warsztaty prowadz¹ artystki ze Szczawnicy Anna Madeja i Joanna Dziubiñska. Zajêcia
dla dzieci w wieku 7+. Op³ata 15 z³.
3.12 (niedziela) godz. 17.00 - Sztuka z Pienin. Anna Madeja – malarstwo na
szkle, Joanna Dziubiñska – malarstwo na szkle i ikony na drewnie. Otwarciu wystawy
towarzyszy koncert kapeli „Jaworcanie”. Wstêp wolny. Istnieje mo¿liwoœæ zakupienia
prac podczas wernisa¿u. Wystawa czynna do 17 stycznia.
3.12 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert kapeli „Jaworcanie” w sk³adzie: Mariusz
Tokarczyk – altówka, Robert Gondek – kontrabas, Bart³omiej Ciesielka – skrzypce/
prym I, Ewelina Ga³ysa – skrzypce/prym II. Koncert towarzyszy otwarciu wystawy
„Sztuka z Pienin”. Wstêp wolny.
5.12 (wtorek) godz. 18.00 - Spektakl „War is over” w wykonaniu M³odzie¿owego
Studia Teatralnego. Miejsce: Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y nr 25 ul. ¯ytnia 64. Wstêp wolny.
5, 12, 19.12 (wtorek) godz. 18.40 - Kabaret dla s¹siadów i nie tylko... Bezp³atne
warsztaty kabaretu s¹ realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej we wspó³pracy
z Urzêdem Dzielnicy Targówek. Wstêp wolny.
9.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Kula
œnie¿na. I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
* ZAPACH ŒWI¥T:
o
Subtelny ostrokrzew – akwarelowa kartka œwi¹teczna. Warsztaty dla dzieci 7+.
I grupa – godz. 10.00-11.30, II grupa godz. 12.00-13.30. Op³ata 10 z³.
o
Gwiazda betlejemska z materia³ów florystycznych. Warsztaty dla dzieci 6+. I grupa
– godz. 10.00-11.30, II grupa – godz. 12.00-13.30. Op³ata 15 z³.
o
Bombki rêcznie malowane. Warsztaty dla dzieci 6+, m³odzie¿y, doros³ych.
Pracownia czynna w godzinach 10.00-15.00. Op³ata 8 z³ (1 bombka).
o
Œwi¹teczny mobil – rêcznie szyty. Niepowtarzalna ozdoba do Waszego domu.
Warsztaty dla dzieci 9+. Godz. 10.00-13.00. Op³ata 20 z³.
o
Wianek na drzwi lub stroik na stó³ z kokardek spo¿ywczych dla dzieci 6+. I grupa godz. 11.00-12.30, II grupa - godz. 13.00-14.30. Op³ata 10 z³.
o
Kalendarz adwentowy dla najm³odszych. Warsztaty dla dzieci 4+. Godz. 12.00-13.30.
Op³ata 15 z³.
10.12 (niedziela) godz. 17.00 - „Romeo i Julcia” przedstawienie dla dzieci
w wieku 4+ w wykonaniu Teatru Wariacja. Bilet w cenie 10 z³.
12.12 (wtorek) godz. 12.00 - Koncert zespo³u wokalnego Zaciszañska Nuta
na uroczystym spotkaniu bo¿onarodzeniowym warszawskiego oddzia³u Zarz¹du
Zwi¹zku Sybiraków w Auli Dolnej, Plac Europejski 3. Impreza zamkniêta.
13.12 (œroda) godz. 11.00 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie Ko³a Terenowego Sybiraków
Warszawa Praga-Pó³noc. Koncert zespo³ów wokalnych Zaciszañska Nuta i ¯urawie.
13.12 (œroda) godz. 13.00 - Spotkanie wigilijne Ko³a nr 5 Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Koncert solistów Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze.
Impreza zamkniêta.
15.12 (pi¹tek) godz. 11.00 - Klub Ludzi Kultury. Temat: Wspania³a nauka
archeologii czyli naukowa eksploracja ziemi oraz koncert pieœni w³oskich. Wstêp wolny.
15.12 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Florystyka - stroik œwi¹teczny. Op³ata 70 z³.
16.12 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
* Mali Einsteini. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Temat: Lawa.
I grupa - godz. 10.00, II grupa - godz. 11.00, III grupa - godz. 12.00. Op³ata 30 z³.
* Animowana kartka œwi¹teczna - takich ¿yczeñ jeszcze nie by³o! Przedœwi¹teczne warsztaty
animacji poklatkowej dla dzieci 10+. Godz. 10.00-12.00. Prowadzi Magda Bryll. Op³ata 30 z³.
* Podró¿e wehiku³em sztuki. Historia sztuki dla najm³odszych (7-12 lat). Temat:
Dyptyk w sztuce sakralnej. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.
17.12 (niedziela) - Jarmark Bo¿onarodzeniowy w Ratuszu Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy. Godz. 14.50 wystêp wokalistów z zespo³ów wokalnych Abra i Kadabra
oraz Piosenki Rozrywkowej. W godzinach 12.00-17.00 Dzielnica Targówek zaprasza
dzieci na warsztaty œwi¹teczne, którym bêd¹ towarzyszy³y prezentacje na scenie.
18.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - „Œwiêta po s¹siedzku” program satyryczny
w wykonaniu Kabaretu ZaTarg. Wstêp wolny. Wystêp jest czêœci¹ projektu „Kabaret
dla s¹siadów i nie tylko…” realizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej we
wspó³pracy z Urzêdem Dzielnicy Targówek.
18.12 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Op³atkowe spotkanie studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury Zacisze. Wspólne œpiewanie kolêd.

„Czas na poezjê…” - zaproszenie
Biblioteka Publiczna im. Ksiêdza Jana Twardowskiego przy ul. Skoczylasa 9 oraz
Towarzystwo Teatralne „Pod Górkê” serdecznie zapraszaj¹ na wieczór poetycki,
poœwiêcony ks. Janowi Twardowskiemu w ramach projektu „Czas na poezjê, poezja na
czasie”, który odbêdzie siê w siedzibie Biblioteki, 5 grudnia o godz. 17.00. Wstêp wolny.
Jest jednoczeœnie otwarty fina³ warsztatów teatralno-poetyckich prowadzonych przez
aktora, specjalistê od emisji g³osu i wieloletniego wyk³adowcê PWST w Warszawie prof.
Stanis³aw Górkê. W ramach warsztatów odby³o siê piêæ otwartych spotkañ poetyckich,
na których uczestnicy prezentowali swoje utwory inspirowane postaci¹ i twórczoœci¹
ksiêdza Jana, recytowali poezjê ks. J. Twardowskiego i opracowali fina³owy program.
W wieczorze weŸmie te¿ udzia³ muzyk i kompozytor Jerzy Derfel.
Projekt, finansowany z funduszy Biura Kultury m.st. Warszawa w ramach programu
rewitalizacji by³ prowadzony równolegle w dwóch bibliotekach: Pragi-Pó³noc i PragiPo³udnie. Szczególnie prê¿n¹ okaza³a siê grupa pó³nocno-praska na spotkania której
przyje¿d¿ali uczestnicy m.in. z ¯yrardowa i Augustowa. W swoim sta³ym sk³adzie mia³a
m.in. aktywnych poetów, slamistów i animatorów kultury. Pomys³odawczyniami projektu
s¹ Anna Jêdrzejczyk i Beata Bieliñska-Jacewicz.
BBJ
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wysokim poziomem dydaktycznym i dawa³a uczniom,
poza przedmiotami zawodowymi, szerok¹ wiedzê ogóln¹.
Wystarczy nadmieniæ, ¿e jêzyka
polskiego naucza³ w niej jêzykoznawca i bibliofil, Gabriel
Korbut, autor monumentalnej
„Literatury Polskiej”, a historii
– socjolog i teoretyk marksistowski, Ludwik Krzywicki.
Czy to pod wp³ywem tego
ostatniego, czy te¿ dziêki kontaktom z nauczycielem ekonomii
politycznej, dzia³aczem PPS-Lewicy i SDKPiL, Paw³em Lewinsonem-£apiñskim, doœæ ¿e bracia – widz¹c wokó³ siebie wiele
niesprawiedliwoœci, wyzysku i
nietolerancji - szybko zaanga¿owali siê w radykalnie lewicow¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, wierz¹c,
¿e tylko dziêki rewolucji mo¿na
zbudowaæ nowy, lepszy œwiat.
Bronis³aw ju¿ jako 16-latek wst¹pi³ do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, która póŸniej
zmieni³a nazwê na Komunistyczn¹ Partiê Polski (KPP).
Prowadzi³ w niej aktywn¹
dzia³alnoœæ, tote¿ w nastêpnych latach by³ kilkakrotnie
aresztowany i skazywany na
kary wiêzienia.
Stalin nie mia³ jednak zaufania do polskich komunistów,
uwa¿aj¹c ¿e w ich szeregach
ukrywaj¹ siê pi³sudczykowscy
agenci. Postanowi³ wiêc „oczyœciæ”
KPP z niepewnych elementów.
Od czerwca 1936 roku cz³onkowie
KPP byli wzywani do Moskwy i
ju¿ stamt¹d nie wracali. Niemal
wszystkich uwiêziono, zes³ano
do ³agrów lub rozstrzelano. Taki
los spotka³ te¿ Bronis³awa
Bermana. Zosta³ aresztowany i
rozstrzelany w 1936 r.
Ocali³o go polskie wiêzienie
M³odszy brat Bronis³awa,
Aron, tak¿e zaanga¿owa³ siê w
dzia³alnoœæ komunistyczn¹ w
bardzo m³odym wieku, pocz¹tkowo w Klubie M³odzie¿y Robotniczej przy ulicy Wolskiej, za
co wydalono go z Gimnazjum
Zgromadzenia Kupców. Dwa
lata póŸniej ukoñczy³ III Gimnazjum Zwi¹zku Zawodowego
Nauczycieli Polskich Szkó³
Œrednich, mieszcz¹ce siê przy
ulicy Nowolipki 29, a nastêpnie
rozpocz¹³ studia historyczne
na wydziale humanistycznym
Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednak i tutaj komuniœci nie byli

mile widziani – w 1927 roku
zosta³ relegowany z uczelni.
W 1926 roku, 21-letni Aron
Berman by³ ju¿ cz³onkiem nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Od tego czasu do wybuchu
wojny by³ kilkakrotnie aresztowany i osadzany w wiêzieniach.
W styczniu 1934 roku S¹d
Okrêgowy w Radomiu skaza³ go
na 8 lat wiêzienia, a nastêpnie,
w paŸdzierniku, dodatkowo na
3 miesi¹ce za protest przeciw
skuciu kajdankami. Karê odsiadywa³ w Rawiczu. Paradoksalnie
uratowa³o mu to ¿ycie, gdy¿
siedz¹c za kratkami nie podzieli³
losu swego brata i „zaproszonych” do Moskwy towarzyszy.
1 wrzeœnia 1939 roku stra¿nicy otworzyli wiêzienne cele.
Aron Berman uda³ siê do Warszawy i wzi¹³ udzia³ w obronie
stolicy. Po kapitulacji przedosta³
siê do zajêtego przez Sowietów
Bia³egostoku, gdzie pracowa³ w
bibliotece na kolei. Nastêpnie w
nadgranicznym miasteczku
Sto³pce (obecnie na Bia³orusi),
kierowa³ szko³¹ dla doros³ych.
By³ te¿ pracownikiem politycznym Pañstwowych Kursów
Budowlanych w Wilnie.
Po wybuchu wojny niemieckoradzieckiej w 1941 roku zosta³
ewakuowany w g³¹b ZSRR do
Republiki Czuwaskiej, gdzie w
jednej ze szkó³ uczy³ historii.
Kiedy w 1944 roku rozesz³a siê
wieœæ o tworzeniu przez genera³a Berlinga na terenie Zwi¹zku Radzieckiego Wojska Polskiego, zg³osi³ siê do Oœrodka
Uzupe³nieñ w Sumach, w
pó³nocno-wschodniej Ukrainie.
Zosta³ zastêpc¹ dowódcy 6
Pu³ku Artylerii Lekkiej 4 Dywizji
Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego, a od lipca 1944 – redaktorem dywizyjnej gazety „Do
Boju!”. Z 4 Dywizj¹ Piechoty
im. Jana Kiliñskiego znalaz³
siê we wrzeœniu 1944 roku na
warszawskiej Pradze.
Pierwsza warszawska gazeta
Za Wis³¹ p³onê³a lewobrze¿na
Warszawa, dogorywa³o Powstanie. A na Pradze odradza³o siê
¿ycie: otwierano szko³y, sklepy,
pojawi³a siê te¿ pierwsza gazeta
- wydawany przez Komendê
Miasta i Dowództwo 4 Dywizji
„Biuletyn Praski”, którego redaktorem by³ Aron Berman, wówczas
ju¿ porucznik Wiktor Borowski.
Nie wiadomo dok³adnie kiedy,
prawdopodobnie jeszcze przed

Marek Borowski z babci¹ Stef¹ (Stefani¹ Piotrowsk¹)

wojn¹ lub w czasie wojny, Aron
Berman zmieni³ nazwisko na
Wiktor Borowski. Dlaczego to
zrobi³, mo¿emy siê tylko domyœlaæ. Jako Polak pochodzenia
¿ydowskiego nierzadko styka³
siê z niechêci¹ wobec ¯ydów,
a ¿e ani religia, ani jêzyk, ani
obyczaje nie ³¹czy³y go z mniejszoœci¹ ¿ydowsk¹ - uzna³, ¿e
zmiana nazwiska na polskie to
jedyny sposób na normalne
funkcjonowanie w niekiedy niezbyt
tolerancyjnym spo³eczeñstwie.
Nie by³ w tym dzia³aniu odosobniony. Imiona lub nazwiska
zmieni³o wielu przedstawicieli
inteligencji polskiej pochodzenia
¿ydowskiego. Przyk³adem mo¿e
tu byæ Adam (wczeœniej Aron)
Meller, zreszt¹ równie¿ cz³onek
KPP, ojciec historyka i dyplomaty
Stefana Mellera, o czym syn
wspomina w ksi¹¿ce „Œwiat
wed³ug Mellera”.
„Biuletyn Praski” redagowa³
ju¿ wiêc jako Wiktor Borowski.
„Biuletyn” stanowi³ jedynie namiastkê gazety. Mimo to, rozlepiany na domach i parkanach,
rozdawany bezp³atnie na praskich
ulicach, by³ rozchwytywany
przez ludzi g³odnych informacji
i drukowanego s³owa. To tylko
utwierdzi³o ówczesne w³adze o
koniecznoœci powo³ania do
¿ycia prawdziwego pisma.
Utworzenie i wydawanie takiego
pisma, które nazwano „¯ycie
Warszawy” powierzono w³aœnie
Wiktorowi Borowskiemu.
Pocz¹tki by³y trudne. Brakowa³o papieru, drukarni,
czcionek i dziennikarzy. Pomimo
tych trudnoœci, pierwszy numer
„¯ycia Warszawy” ukaza³ siê
15 paŸdziernika 1944 roku w
nak³adzie 1500 egzemplarzy.
Warunki by³y ciê¿kie. W niewielkiej drukarni przy ulicy Grochowskiej 194, mieszcz¹cej siê
w piwnicach domu noclegowego
Braci Albertynów, spod gruzów
wydobyto trzy zdezelowane
maszyny oraz dwie kaszty
czcionek. Zg³osili siê drukarze.
Redakcja mieœci³a siê pocz¹tkowo w maleñkim pokoiku przy
ulicy Wileñskiej, póŸniej przy
Otwockiej, a niebawem przenios³a siê na £ochowsk¹ 37.
Na czele „¯ycia” stan¹³ pocz¹tkowo przedwojenny dziennikarz
z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, redaktor Bohdan
Sk¹pski. Niebawem obj¹³ on
funkcjê redaktora technicznego,
a miejsce redaktora naczelnego zaj¹³ Wiktor Borowski.
Potrzebny by³ jeszcze zespó³
redakcyjny. Dlatego jeszcze
w „Biuletynie”, a póŸniej na
³amach „¯ycia” zaczê³y siê
ukazywaæ og³oszenia nastêpuj¹cej treœci:
„Dziennikarze, publicyœci,
oraz wszelkie osoby maj¹ce
zami³owanie i zdolnoœci do
pracy w tym zawodzie znajd¹
zaraz zatrudnienie i maj¹ zg³osiæ
siê do Wydzia³u Propagandy,
przy ulicy Wileñskiej”.
Zg³osi³o siê troje maturzystów:
Eugeniusz Tryjañski, Zygmunt
Broniarek – fenomenalny poliglota, w³adaj¹cy szeœcioma czy
siedmioma jêzykami, i Janina
Piotrowska, mieszkaj¹ca nieopodal na Wileñskiej 13.
Panna z dobrego praskiego
domu
W tym momencie musimy
przerwaæ historiê gazety, aby
przedstawiæ drug¹ czêœæ rodziny,
ju¿ jak najbardziej prask¹.
Janina Piotrowska by³a dziewczyn¹ z tzw. dobrego domu.
Urodzi³a siê w 1920 roku. Jej

ojciec, Jan Piotrowski by³ jubilerem. Pracowa³ w zak³adzie
jubilerskim przy ulicy In¿ynierskiej, jak równie¿ mia³ warsztat
w domu. NieŸle mu siê powodzi³o, choæ nie by³a to praca
ca³kiem bezpieczna – dwukrotnie
by³ celem, na szczêœcie nieudanych, napadów z broni¹
w rêku. ¯ona, Stefania z Czarnowskich, pra¿anka z ulicy
Kawêczyñskiej, nie musia³a
pracowaæ, zajmowa³a siê domem
i dzieæmi, gdy¿ dwa lata po córce
urodzi³ im siê syn Stanis³aw.
To nie by³a typowa praska
rodzina robotnicza, gdzie
czasami trudno by³o zwi¹zaæ
koniec z koñcem. To by³a rodzina
nieŸle sytuowana. Janina
chodzi³a do s³ynnej szko³y
pani Heleny Rzeszotarskiej
przy ulicy Otwockiej. By³a bystra
i przebojowa, wiod³a prym
wœród kole¿anek. Potrafi³a na
przyk³ad na zawo³anie zemdleæ, kiedy klasa by³a s³abo
przygotowana do lekcji. Lubi³a
siê bawiæ, z kole¿ankami chodzi³a na tañce „na dechach”,
gdzie z regu³y nie podpiera³a
œciany. ¯ycie mija³o jej sympatycznie i bezpiecznie na praskim brzegu. Niekiedy bra³a
jednak udzia³ w wielkich wydarzeniach lewobrze¿nej stolicy,
m.in. jako 15-latka by³a œwiadkiem przejazdu konduktu pogrzebowego Józefa Pi³sudskiego
(dziœ ma 97 lat, a 5 lat temu
spisa³a swoje wspomnienia i
przekaza³a do Muzeum Pragi).
Kiedy wybuch³a wojna, podjê³a pracê, pocz¹tkowo jako
sprzedawczyni w cukierni u
Bliklego. PóŸniej pracowa³a
na Targówku, w pralni, której
w³aœcicielem by³ ojciec Stefana
Wiecheckiego-Wiecha. W 1944
roku wst¹pi³a do Armii Krajowej, przybieraj¹c pseudonim
„Sarna”. 1 sierpnia zosta³a
zmobilizowana. Wraz ze swoim
¿eñskim oddzia³em uda³a siê
do rzeŸni na Sierakowskiego,
gdzie ch³opcy czekali na broñ.
Po trzech dniach kazano im
rozejœæ siê do domu i wróciæ do
konspiracji. Droga z Sierakowskiego na Wileñsk¹ trwa³a ca³y
dzieñ. Wszêdzie byli Niemcy,
trzeba by³o iœæ okrê¿nym
³ukiem przez Grochowsk¹.
Janina dotar³a do domu w
nocy, po godzinie policyjnej.
Tymczasem rodzice odchodzili
od zmys³ów, gdy¿ nie powiedzia³a im, ¿e idzie do Powstania. Niepokoili siê o córkê tym
bardziej, ¿e syna Stanis³awa
ju¿ wczeœniej wywieziono na
roboty do Niemiec i nie by³o o
nim ¿adnych wieœci. Wróci³ do
kraju mocno spóŸniony – przez
kilka miesiêcy po zakoñczeniu
wojny pe³ni³ funkcjê wiceburmistrza Szczecina. Takimi oto
krêtymi drogami wiod³y losy
warszawiaków, aby rodziny
mog³y siê ponownie odnaleŸæ.
Redaktor – komunista, który
pozosta³ uczciwym cz³owiekiem
Wróæmy teraz do pocz¹tków
„¯ycia Warszawy”. Janina Piotrowska przeczyta³a og³oszenie
poszukuj¹ce pracowników i
zg³osi³a siê do redakcji. Pierwsze
zlecenie, jakie dosta³a mia³o
charakter interwencyjny. Mia³a
mianowicie udaæ siê na ulicê
Szwedzk¹, gdzie le¿a³a ponoæ
sterta ziemniaków, przys³anych
dla pra¿an z ZSRR i dowiedzieæ
siê, dlaczego tych ziemniaków
nie przydziela siê g³oduj¹cej
ludnoœci. Posz³a wiêc na
Szwedzk¹, ale ziemniaków nie
znalaz³a. Myœla³a, ¿e to koniec
marzeñ o karierze dziennikarskiej. Wtedy sprawê ujê³a w
swoje rêce jej mama, Stefania.
Ziemniaki znalaz³a i przeprowadzi³a wywiad z dozorc¹, w
którego domu, na podwórzu
le¿a³a owa sterta. Janina

Marek Borowski z ojcem, Wiktorem
reporta¿ napisa³a i zosta³a
przyjêta do pracy.
Tak rozpoczê³a siê jej kariera
dziennikarska, ale nie tylko.
Wkrótce zosta³a te¿ ¿on¹
redaktora naczelnego. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e po³¹czy³o
ich dziennikarstwo i redakcja,
w której panowa³a przyjazna,
niemal rodzinna atmosfera.
Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e mimo
panuj¹cego wówczas w Polsce
stalinowskiego terroru, Wiktor
Borowski potrafi³ stworzyæ zgrany
zespó³, w którym ludzie czuli
siê bezpiecznie. Mimo swoich
pogl¹dów i KPP-owskiego rodowodu przyjmowa³ do pracy
ludzi z ró¿n¹ przesz³oœci¹:
akowców i m³odzie¿ z Szarych
Szeregów, ludzi z przedwojennej
inteligencji i arystokratycznych
rodzin, pi³sudczyków i chadeków, a tak¿e dziennikarzy z
rozgromionej „Gazety Ludowej”
Miko³ajczyka. Wed³ug Leopolda
Ungera, póŸniejszego dzia³acza
opozycji antypeerelowskiej i
wspó³pracownika radia „Wolna
Europa” - Borowski by³ komunist¹ nietypowym:
„Choæ cz³owiek w³adzy, stara³
siê nie stosowaæ terroru ideowego, mimo i¿ wokó³ redakcji
stalinowski pancerz siê zacieœnia³. Œwiñstw nie lubi³ i do
nich, np. do donosicielstwa, nie
zachêca³. Wiele redakcyjnych
potkniêæ bra³ na siebie, a interwencje z zewn¹trz amortyzowa³,
zanim dochodzi³y do delikwenta.”
- mówi Unger w swoich wspomnieniach pt. „Intruz”.
Zdanie to potwierdzili te¿ inni
wspó³pracownicy, tacy jak Barbara Seidler, Zdzis³aw Sierpiñski
czy Andrzej „Ibis” Wróblewski.
Wszyscy podkreœlali wyj¹tkow¹
uczciwoœæ Borowskiego i ¿yczliwoœæ wobec ludzi. Najwa¿niejsze
jednak by³o to, ¿e mia³ odwagê,
mimo lojalnoœci wobec partii,
realizowaæ to, co uwa¿a³ za
s³uszne, ryzykuj¹c w³asn¹
pozycj¹. Charakterystyczny
przypadek opisa³ w swoich
wspomnieniach inny dziennikarz,
Bogdan Stypu³kowski: dwaj
funkcjonariusze UB przybyli do
redakcji i za¿¹dali teczek personalnych kilku pracowników, co z
du¿ym prawdopodobieñstwem
mog³o zakoñczyæ siê ich aresztowaniem. Powiadomiony o tym
Borowski wpad³ do pokoju, w
którym siedzieli i za¿¹da³:
„Macie siê st¹d wynieœæ w ci¹gu
minuty! Tu ja jeszcze rz¹dzê”.
Oczywiœcie, jak pisze Bogdan Stypu³kowski, ta sielanka
nie mog³a trwaæ d³ugo. Wiktor
Borowski prowadzi³ „¯ycie Warszawy” do marca 1951 roku,
kiedy to przeniesiono go najpierw do tworzonego organu
Zwi¹zków Zawodowych „G³osu
Pracy”, a nastêpnie - na stanowisko zastêpcy redaktora naczelnego „Trybuny Ludu”. Funkcjê tê pe³ni³ do grudnia 1967
roku, kiedy to musia³ odejœæ
na wczeœniejsz¹ emeryturê. W
uzasadnieniu, szef Biura Prasy
Komitetu Centralnego PZPR

napisa³, ¿e Borowski zamieszcza³
zbyt du¿o materia³ów nieobiektywnie pokazuj¹cych ¿ycie
spo³eczne na Zachodzie. Czyli
pisa³ za dobrze.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ta negatywna ocena
by³a w³aœciwie komplementem,
dowodzi³a bowiem, ¿e Wiktor
Borowski nie podda³ siê powszechnej indoktrynacji.
Przesi¹kniêty ideologi¹ komunistyczn¹, wewnêtrznie pozosta³ a¿ do œmierci w 1976 roku
uczciwym cz³owiekiem.
W blogu - swoistym epitafium
- napisanym w 31. rocznicê
œmierci ojca, Marek Borowski
tak go charakteryzuje: „Ojciec
chcia³ budowaæ w Polsce
ksi¹¿kowy, idealny ustrój. Jego
tragedia polega³a na tym, ¿e do
realizacji tych szczytnych celów
ideologia komunistyczna u¿y³a
narzêdzi, prowadz¹cych do
dyktatury, a w konsekwencji
nierzadko do zbrodni. Wiem,
¿e dla Ojca by³ to dylemat, z
którego nie umia³ siê wypl¹taæ.
Potrafi³ natomiast w tych nie³atwych czasach zachowaæ to,
co w Nim by³o najlepszego:
osobist¹ uczciwoœæ, odwagê
cywiln¹, skromnoœæ i szacunek
dla innych ni¿ jego pogl¹dów”.
Od sprzedawcy do marsza³ka
Swoje pogl¹dy i zasady
¿yciowe Wiktor Borowski przekazywa³ synowi Markowi, który
urodzi³ siê 4 stycznia 1946 roku
i pierwsze lata spêdzi³ w mieszkaniu przy Wileñskiej 13. Wkrótce
rodzice przenieœli siê wraz z
redakcj¹ „¯ycia Warszawy” na
lewy brzeg, ale Marek czêsto
bywa³ na Pradze. Jako dziecko
zapracowanych i ci¹gle wyje¿d¿aj¹cych dziennikarzy by³
„podrzucany” do dziadków na
Wileñsk¹. Dziadek Jan Piotrowski zmar³ w 1952 roku, ale babcia Stefa, która ¿y³a do 1975
roku, lubi³a dyskutowaæ na tematy polityczne, by³a wiêc dla
ch³opca swoist¹ odskoczni¹ od
ideologicznego prania mózgu,
jakiemu poddawano go w szkole. Babcia i mama dawa³y mu
prawdziwy obraz œwiata, opowiada³y, ¿e przed wojn¹ nie
by³o tak Ÿle, jak to przedstawia³a
komunistyczna propaganda.
Marek Borowski uczêszcza³
do liceum im. Klementa Gottwalda (dziœ St. Staszica), a
jego kolegami byli m.in. Jan
Lityñski, Adam Michnik i Magda Umer. Te wszystkie dzieci
przedwojennych komunistów
ju¿ nie przyjmowa³y prawd
swoich rodziców bez zastrze¿eñ. Stawia³y pytania i krytykowa³y. W czasach licealnych
(na pocz¹tku lat 60.) Adam
Michnik za³o¿y³ stowarzyszenie
pod nazw¹ „Klub Poszukiwaczy Sprzecznoœci”. W tamtych
czasach szukanie sprzecznoœci
by³o zajêciem ryzykownym,
niemniej jednak m³odzie¿
garnê³a siê do klubu. Marek
Borowski wszed³ do zarz¹du
stowarzyszenia. Na spotkania
zapraszano ludzi, których

w³adza na ogó³ nie kocha³a,
wywi¹zywa³y siê dyskusje.
Chocia¿ „Poszukiwacze” sprytnie dzia³ali pod egid¹ Zwi¹zku
M³odzie¿y Socjalistycznej
(ZMS), po dwóch latach partia
zorientowa³a siê, ¿e to wylêgarnia jakichœ wywrotowców i
klub zamknê³a. Ludzie rozpierzchli siê, ale sk³onnoœæ do
kontestacji istniej¹cego status
quo w nich zosta³a.
Marek Borowski podj¹³
studia na Wydziale Handlu
Zagranicznego na SGPiS-ie (dziœ
Szko³a G³ówna Handlowa). W
1967 roku wst¹pi³ do PZPR. W
marcu 1968 roku zaanga¿owa³
siê w protesty studenckie,
wywo³ane zdjêciem z afisza
przedstawienia „Dziadów” w
re¿yserii Kazimierza Dejmka,
wyrzuceniem z Uniwersytetu
Adama Michnika i pobiciem
przez milicjê protestuj¹cych
studentów. Organizowa³ strajk
na swojej uczelni, by³ te¿ na
wiecu przed Politechnik¹.
Ze wzglêdu na to, ¿e mia³
ju¿ napisan¹ pracê magistersk¹, nie wyrzucono go za
dysydenck¹ dzia³alnoœæ ze
studiów, jedynie z partii, ale
uczelniê opuœci³ z tzw. wilczym
biletem: nie wolno by³o go zatrudniæ, a ju¿ na pewno nie w
handlu zagranicznym. Po roku
poszukiwañ w koñcu znalaz³
pracê jako sprzedawca koszul
i d¿insów w Domach Towarowych „Centrum”. Dziœ uwa¿a,
¿e to by³a dobra szko³a ¿ycia.
Musia³ zaskarbiæ sobie zaufanie m³odych wspó³pracownic,
które pocz¹tkowo widzia³y w
nim „wtyczkê” dyrekcji – bo kto
z wy¿szym wykszta³ceniem i
znajomoœci¹ dwóch jêzyków
obcych pracowa³by (wtedy! –
bo dziœ to siê niestety zdarza)
jako zwyk³y sprzedawca?!
Choæ by³ zawsze chêtny do
pomocy, dopiero po scysji z
pewn¹ klientk¹, kiedy dosta³
„po premii”, dziewczyny uzna³y
go za „swojego” cz³owieka.
Przyszed³ rok 1970, nasta³a
epoka Gierka, której pocz¹tek
by³ bardzo optymistyczny. Z
Marka Borowskiego zdjêto kl¹twê. O¿eni³ siê z kole¿ank¹ ze
studiów, Halin¹ Duneck¹, której
- jak sam mówi - „trzyma siê do dziœ,
bo by³a to najlepsza decyzja w
jego ¿yciu”. Szybko awansowa³:
najpierw na kierownika piêtra,
póŸniej przeszed³ do dzia³u ekonomicznego, wreszcie zosta³
g³ównym specjalist¹ do spraw
ekonomicznych Domów „Centrum”. Poza prac¹ zawodow¹
udziela³ siê spo³ecznie. Jako
by³y kapitan uczelnianej reprezentacji siatkówki, a potem
krótko zawodnik RKS „Skra”
Warszawa zorganizowa³ ¿eñsk¹
dru¿ynê siatkówki, zaœ z Piotrem Kaczkowskim z Programu
III Polskiego Radia i w kontakcie
z jednostk¹ wojskow¹ organizowa³ te¿ dyskoteki dla wybitnie
sfeminizowanego personelu
domów towarowych.
Wyniesiona z wydzia³u handlu
zagranicznego znajomoœæ
jêzyków przyda³a siê w 1973
roku, gdy poszukiwano t³umacza
dla grupy wysoko postawionych urzêdników, wyje¿d¿aj¹cych na sta¿ do Francji. Ten
wyjazd, zapoznanie siê z
funkcjonowaniem francuskiego ¿ycia gospodarczego,
zmotywowa³ go do pracy nad
wprowadzaniem zmian w
polskiej gospodarce, do jej
urynkowienia. Od tego czasu
bra³ udzia³ w ró¿nych zespo³ach
naprawczych systemu gospodarczego, po raz pierwszy w
roku 1976 r. w powo³anym
przez Edwarda Gierka Miêdzyresortowym Zespole do Spraw
Reformy Gospodarczej. W
1982 roku zosta³ zastêpc¹, a

póŸniej dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku
Wewnêtrznego. Z ramienia
tego¿ ministerstwa bra³ udzia³
w pracach nad reformami ekonomicznymi, którymi kierowa³
pocz¹tkowo prof. W³adys³aw
Baka, a nastêpnie prof. Zdzis³aw Sadowski.
W dobie zmian ustrojowych
1989 roku by³ wspó³twórc¹
„Ruchu 8 lipca”, reformatorskiej grupy wewn¹trz PZPR
(do której – pod wp³ywem gierkowskiej „odwil¿y” – ponownie
wst¹pi³ w 1975 r.). G³osz¹c
przekonanie, ¿e partia musi
siê przekszta³ciæ i staæ siê
elementem demokratycznego
systemu, k³ad³ tym samym
podwaliny pod powsta³¹ w
1990 roku Socjaldemokracjê
Rzeczypospolitej Polskiej
(SdRP). W 1989 roku zosta³
wiceministrem rynku wewnêtrznego w rz¹dzie Tadeusza
Mazowieckiego, a póŸniej
ministrem finansów w rz¹dzie
Waldemara Pawlaka. W 1999
roku, po rozwi¹zaniu siê SdRP,
zosta³ cz³onkiem i wiceprzewodnicz¹cym Sojuszu Lewicy
Demokratycznej (SLD), którym
pozosta³ do 2004 roku. Po
triumfie wyborczym SLD w
2001 roku zosta³ marsza³kiem
Sejmu IV kadencji.
Trzy lata póŸniej stan¹³ na
czele grupy dzia³aczy Sojuszu,
którzy w odruchu sprzeciwu wobec odchodzenia przez SLD od
wartoœci i idea³ów lewicy, za³o¿yli Socjaldemokracjê Polsk¹.
By³ pos³em na Sejm I, II, III,
IV i VI kadencji. Pos³owa³ nie
tylko z Warszawy, ale równie¿
z Pi³y. Jest honorowym obywatelem czterech miast, m.in. Pi³y
w³aœnie. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku
zdecydowa³ siê startowaæ z
w³asnego komitetu. Uzyska³
mandat senatora w warszawskim
okrêgu wyborczym, obejmuj¹cym dzielnice: Praga-Pó³noc,
Praga-Po³udnie, Targówek,
Rembertów i Weso³a. Jest
wiêc senatorem praskim.
W krêgu jego zainteresowañ
s¹ dwa œrodowiska: dzieci i
seniorzy. Jako dziadek trzech
wnuków, w tym 13-letnich
bliŸniaków, rozumie potrzeby
m³odzie¿y. Wspó³pracuje ze
wszystkimi organizacjami, które
zajmuj¹ siê dzieæmi: organizuj¹
pomoc dla dzieci ulicy, dokszta³caj¹ czy te¿ organizuj¹ zajêcia sportowe. Sam stara siê
popularyzowaæ wœród m³odzie¿y
szachy i scrabble, organizuj¹c
w szko³ach turnieje w tych dyscyplinach. Jeœli chodzi o seniorów, to ma kontakt z ko³ami
emeryckimi i Uniwersytetami
Trzeciego Wieku. W³aœnie dla
s³uchaczy tych uniwersytetów,
a tak¿e dla m³odzie¿y starszych klas licealnych prowadzi
wyk³ady z ekonomii i naukê o
konstytucji. Problemy warszawiaków s¹ wa¿n¹ czêœci¹ jego
pracy w Senacie. M.in. jest autorem pierwszej, uchwalonej
dwa lata temu ustawy, likwiduj¹cej g³ówne patologie
warszawskiej reprywatyzacji,
a tak¿e wspó³autorem ustawy,
skierowanej przeciwko tzw.
czyœcicielom kamienic.
Jak sam mówi, zawsze by³,
jest i pozostanie cz³owiekiem
lewicy, wierny swoim przekonaniom, zak³adaj¹cym szacunek
dla odmiennych pogl¹dów,
uczciwoœæ w dzia³aniu na
rzecz wspólnego dobra, na
rzecz s³abszych, a przeciw
dyskryminacji i nietolerancji.
W tym stwierdzeniu widaæ, jak
du¿y wp³yw na syna mia³y
moralne zasady ojca. Marek Borowski wyniós³ je z rodzinnego
domu i towarzysz¹ mu do dziœ.
Joanna Kiwilszo

nowa gazeta praska 9

Zamiana u¿ytkowania we w³asnoœæ?
dokoñczenie ze str. 1

pozosta³ym, aby mogli siê na
niego powo³ywaæ” – relacjonuje
Beata Kerntopf-Œlusarczyk.
Z czym siê musieli mierzyæ?
Pytañ by³o mnóstwo. Nie wszyscy np. wiedz¹, ¿e mo¿liwoœæ
przekszta³cenia w³asnoœci na
tych warunkach nie dotyczy
lokali u¿ytkowych. Nie wszyscy
siê te¿ orientuj¹, ¿e aktualny
wypis z ksiêgi wieczystej mo¿na
pozyskaæ drog¹ internetow¹, a
stosownej op³aty mo¿na dokonaæ przelewem. Najwa¿niejsze
jednak, ¿e w papierach wszystko
musi siê zgadzaæ.
Zajmuj¹c¹ siê z ramienia
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc
rozpatrywaniem sk³adanych
wniosków Izabelê Szczepañsk¹ pytamy, jak ten proces
usprawniæ i na co powinno siê
zwróciæ szczególn¹ uwagê
przed z³o¿eniem wniosku w
urzêdzie.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e pojedyncze wnioski nie bêd¹
rozpatrywane. Zgodnie z zapisem uchwa³y Rady Miasta st.
Warszawy tej sprawie, dopiero
zgromadzenie wniosków od
co najmniej 50% w³aœcicieli
pozwala na wszczêcie postêpowania. Najlepiej jednak,
jeœli zgromadzi siê ich 100%,
wtedy procedury na pewno
nie wstrzymaj¹ sprzeciwy.
Wp³yniêcie choæby jednego
sprzeciwu powoduje, ¿e postêpowanie jest zawieszane do
czasu jego wycofania lub
wydania przez s¹d zgody zastêpczej. Zgodnie z art. 24
Ustawy o w³asnoœci lokali, s¹d
mo¿e wydaæ takie orzeczenie,
jeœli cel zamierzonej czynnoœci
bêdzie obiektywnie zgodny z interesami wszystkich w³aœcicieli.
Choæ jest to doœæ kontrowersyjny
zapis, jednak w minionych
latach s¹d trzykrotnie wydawa³
takie zgody.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e
wspólnota nie jest tu stron¹,
ale poszczególni u¿ytkownicy
wieczyœci. Administrator lub
zarz¹d musi wzi¹æ na siebie
koordynacjê, ¿eby proces
przebieg³ w miarê sprawnie. W
dokumentach powinny znaleŸæ
siê tak¿e wypisy z ewidencji
gruntów, a wszystko musi byæ
zgodne z zapisami ksiêgi
wieczystej, a przede wszystkim
zgodne z prawd¹. Jeœli np.
s¹siadka zmar³a i nie przeprowadzono postêpowania
spadkowego, spadkobiercy
s¹ wy³¹czeni z mo¿liwoœci
sk³adania wniosku. Trzeba te¿
pamiêtaæ, ¿e na wniosku
musz¹ siê podpisaæ wszyscy
wspó³u¿ytkownicy wieczyœci
lokalu. Pracê przy weryfikacji
bardzo u³atwia, jeœli dokumenty
s¹ uporz¹dkowane i u³o¿one
po kolei, mieszkaniami. Nie
trzeba sk³adaæ wszystkich

dokumentów, np. aktów notarialnych, w oryginale, ale
urzêdnik powinien mieæ wgl¹d
w orygina³, aby móc poœwiadczyæ
jego kopiê.
Poniewa¿ sprawami przekszta³ceñ w³asnoœciowych w
Urzêdzie Dzielnicy Praga
Pó³noc zajmuje siê tylko jedna
osoba, pytamy o to rzecznika
prasowego, Karola Szyszkê.
Obecnie wydzia³ gospodarowania nieruchomoœciami jest
w reorganizacji. Burmistrz
przyjrzy siê sprawie i nie jest
wykluczone, ¿e jeœli tylko
zajdzie taka potrzeba, oddeleguje kolejne osoby do pomocy
przy przekszta³ceniach w³asnoœciowych. Jednak najwiêkszy
wysyp wniosków jest spodziewany dopiero na prze³omie I i
II kwarta³u przysz³ego roku, po
zebraniach sprawozdawczych
wspólnot mieszkaniowych.
Karolina Krajewska

10 nowa gazeta praska

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
ROLETY dzieñ, noc 514-165-445
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
KONSERWATOR, z³ota 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

D
R
Z
W
I

• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
• Okna PCV i AL
• Parapety wew. i zew.
• Rolety wew. i zew.
plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

Kto przygarnie Pusia i Reksia
Pusia i Reksio to dwa urocze
m³ode pieski, które z powodu wyjazdu
za granice swoich w³aœcicieli zosta³y
same. Pusia ma 3 lata a Reksio 1
rok. Mog¹ zamieszkaæ razem lub
osobno. Przebywaj¹ w domu
tymczasowym pod Warszaw¹.
Adopcja mo¿liwa po podpisaniu
umowy adopcyjnej i sterylizacji.
Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna tel. 783 003 754
Agnieszka tel. 660 499 807.

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,
wszystko to, co jest oparte na
prawdzie pozostaje wieczne. Mimo
zapewnieñ upad³a tysi¹cletnia rzesza i umar³ Lenin wiecznie ¿ywy.
Pompowany etos Jasnej Góry te¿
ma swoje rysy, aliœci opisywany
wczeœniej s³owiañski klasztor wraz
z setk¹ s³u¿ek i mnichów zosta³ podpalony, a si³¹ zagoniona tam elita
naszych przodków zosta³a spalona
¿ywcem. Okolicznych wyznawców
Lady wymordowano, a czêœæ kobiet
sprzedano do katolickich burdeli.
Domy publiczne by³y elementem
przykoœcielnych interesów i niczym
nie uw³acza³y w wierze. Dlatego, o
ironio, s³owo Ladacznica czyli
s³u¿ka ma kojarzyæ siê z dziwk¹, a
nie z bogini¹ i pos³ug¹. Do takiej
opoki ci¹gn¹ pielgrzymki i na takiej
opoce stoj¹ ci, którzy mówi¹, jak ¿yæ
i mianuj¹ nam w³adców.
Wróæmy jeszcze do fluoru.
Suma dawek tego pierwiastka
doprowadza do fluorozy. Podstawowym jej objawami s¹ uszkodzenia chrz¹stek stawowych,
œciêgien, miêœni, ³amliwoœæ i
nowotwory koœci, zw³aszcza u
du¿ych ras psów, ale tak¿e u
ludzi. Ile s³yszy siê o z³amaniach
szyjek koœci udowych i ile reklam
preparatów na stawy widzimy w
mediach? Fluor u³atwia te¿
wch³anianie o³owiu, a ten z kolei
jest wielkim przyjacielem Alzheimera. Fluor blokuje aktywnoœæ
tarczycy, czyli powoduje jej
niedoczynnoœæ, w tym chorobê
Hashimoto. Owczarki niemieckie,
jamniki i wiele ras psów choruj¹
wraz ze swoimi w³aœcicielami,
¿yj¹c w tym samym zatrutym
œrodowisku. Fluor, co najgorsze,
zaburza pracê mózgu. Wypacza
osobowoœæ, blokuje ujawniania
siê wrodzonych talentów. Utrudnia zapamiêtywanie, uczenie siê.
Jednostki, pomno¿one w spo³e-

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:
29, 30 listopada
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 grudnia
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

czeñstwo, daj¹ ³atwo siê manipulowaæ. Jednostki, pomno¿one w
spo³eczeñstwo, przestaj¹ dzia³aæ
na w³asn¹ korzyœæ. Fluorowa
spo³ecznoœæ daje siê dzieliæ,
sk³ócaæ, zastraszaæ, izolowaæ,
akceptuje bezprawie i k³amstwa,
daje sob¹ rz¹dziæ byle komu. Od
pewnego poziomu stê¿enia toksyny spo³eczeñstwo nabywa cech
zatrucia. Staje siê g³upie, aroganckie i upada. Dlatego ostatnie felietony nosi³y ten sam tytu³.
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ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 59/CP/2017 z dnia 26 wrzeœnia 2017 r. umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
parkingu strategicznego „Parkuj i JedŸ” (P+R) „P³udy PKP” wraz z dojazdami i budynkami
zaplecza parkingu oraz konieczn¹ infrastruktur¹ na dz. ew. nr 1, 74/1, 74/2, 74/3, 73/2, 73/3
z ob. 4-05-15; 15/6, 15/4, 16/6, 16/8, 14/12, 16/3, 16/7, 14/11, 14/13, 15/1 z obrêbu 4-04-07,
na wniosek Zarz¹du Transportu Miejskiego z³o¿ony 29 marca 2013 r.,
- decyzji nr 60/CP/2017 z dnia 26 wrzeœnia 2017 r. umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kanalizacji œciekowej φ200 mm ul. Zielonych Traw, ul. Kwietniowej oraz drodze dojazdowej do
ul. Zielonych Traw wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kana³u ulicznego do granic nieruchomoœci na dzia³kach nr ew. 40/4, 40/3, 39, 49, 70, 40/7, 60, 65, 71 w obrêbie 4-02-12, na
wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02015 Warszawa z³o¿ony 28 stycznia 2014 r.,
- decyzji nr 61/CP/2017 z dnia 26 wrzeœnia 2017 r. umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego w ul. Zawiœlañskiej DN 100mm, na odcinku od przewodu wodoci¹gowego DN 200mm w ul. Deseniowej oraz DN 100mm w ul. Zielonych Traw, DN 100mm
w ul. Kwietniowej oraz DN 100mm w drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw na dzia³kach
nr ew. 40/3, 39, 49, 70, 60, 71, 40/7, 40/4, 65, 67/11 w obrêbie 4-02-12, na wniosek inwestora
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02015 Warszawa z³o¿ony 28 stycznia 2014 r.,
- decyzji nr 63/CP/2017 z dnia 11 paŸdziernika 2017 r. umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm L ca 940 m w ul. Chudoby na odcinku od ul. Wyszkowskiej
do kana³u Markowskiego na dzia³kach nr ew.: 30/5, 30/9, 30/10,30/11, 31/2, 32, 33, 34, 35/1,
35/2, 36/2, 38 z obrêbu 4-16-21; 10/9, 10/10, 10/19, 10/20, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17
z obrêbu 4-16-23; 4, 5, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12, 13 z obrêbu
4-16-28; 1 z obrêbu 4-16-29, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02015 Warszawa
z³o¿ony 5 grudnia 2014 r.,
- decyzji nr 64/CP/2017 z dnia 11 paŸdziernika 2017 r. umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
magistrali wodoci¹gowej DN 500 mm L ca 2150 m w ul. Boreckiej i Szklarniowej na odcinku od
ul. Je¿owej do ul. Bia³o³êckiej na dzia³kach ew. nr 33, 6/3 z obrêbu 4-05-18; 1/2, 28/1 z obrêbu
4-05-23 oraz 27/2, 20/2, 20/1, 27/1, 28/1, 28/2, 28/3, 5, 94, 93/2, 93/1, 96, 97/3, 97/1 z obrêbu
4-07-18, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02015 Warszawa z³o¿ony 4 sierpnia 2014 r.,
- decyzji nr 66/CP/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. umarzaj¹c¹ postêpowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
kana³u ogólnosp³awnego φ300 mm na dzia³ce ew. nr 42/10 w obrêbie 4-01-09 przy
ul. Modliñskiej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora – BARC WARSZAWA S.A.
ul. Nowogrodzka 62C, 02002 Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika Aleksandrê
Ojdana, z³o¿ony dnia 3 listopada 2017 r.
- decyzji nr 67/CP/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 100 mm L ca 10 m, na
czêœciach dzia³ek ew. nr 7/13 z obrêbu 4-17-10 i 126/14 z obrêbu 4-17-11, w ul. Insurekcji w dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika Ewelinê Turowsk¹, z³o¿ony dnia 25 wrzeœnia 2017 r.
- decyzji nr 68/CP/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia do 0,5 MPa
o d³ugoœci ok. 85 m i œrednicy 40 mm na dzia³kach 12/1, 12/2 i na czêœci dzia³ki 13/3 z obrêbu
4-01-27, przy ul. Gerberowej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora
Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01224 Warszawa, reprezentowanej
przez pe³nomocnika Agatê Poœlada, z³o¿ony dnia 5 paŸdziernika 2017 r.,
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 305, 306 i 308),
w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwo³anie
powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego
przedmiotem odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie czternastu dni od
publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Spo³eczny obserwator

Kompensacje przyrodnicze?
Tu¿ przed 1 listopada, bez fanfar,
przecinania wstêg i t³umu fotoreporterów
otworzono Trasê Œwiêtokrzysk¹ ³¹cz¹c¹
Pragê i Targówek. O zasadnoœci budowy
tej inwestycji w wersji „na bogato”, m.in.
ze wzglêdu na jej szerokoœæ, nie bêdê dziœ
pisaæ – zainteresowanych odsy³am na strony
naszego stowarzyszenia oraz Zielonego
Mazowsza. Pragnê za to zwróciæ szanownym
czytelnikom uwagê na bardzo istotn¹
kwestiê dla Pragi i jej mieszkañców
dotycz¹c¹ rekompensaty przyrodniczej
wynikaj¹cej z budowy tej ulicy.
Kompensacja przyrodnicza, sprowadzaj¹ca siê w uproszczeniu do odtworzenia
zniszczonej zieleni, to obowi¹zek inwestora,
którym w tym przypadku by³ Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogowych. Pod
budowê trasy wykarczowano prawie ca³e
ogródki dzia³kowe oraz niemal po³owê
parku na SzmulowiŸnie – ³¹cznie blisko
400 drzew (w du¿ej mierze kilkudziesiê-

cioletnich) i 31 000 m2 krzewów. W
zamian inwestor nasadzi³, nie licz¹c
zieleni w pasie drogowym, 78 m³odziutkich
drzew i nieco ponad 2,1 tys. rachitycznych
krzewów. Koszt kompensacji wyniós³
ok. 1,5 mln z³ – niedu¿o, zwa¿ywszy, ¿e
ca³a inwestycja kosztowa³a 50 razy
wiêcej. Czytaj¹c o budowie parku na
Ursynowie nad tunelem obwodnicy z
pewnoœci¹ zastanawiacie siê pañstwo, czy
Praga mog³a zyskaæ wiêcej? OdpowiedŸ
jest tutaj jednoznaczna. Tak, mo¿na by³o
wywalczyæ wiêcej. Niestety, na efekcie koñcowym zawa¿y³a niekonsekwencja lokalnych
samorz¹dowców oraz niews³uchiwanie
siê w g³osy lokalnej spo³ecznoœci.
Mieszkañcy Pragi, w tym ni¿ej podpisany,
od pocz¹tku zabiegali o solidne kompensacje, zdaj¹c sobie sprawê z negatywnych
konsekwencji inwestycji dla jakoœci ¿ycia.
Inwestorowi i w³adzom dzielnicy wskazywaliœmy liczne miejsca na rekompensatê.

Praski folwark

Przewrotnoœæ w dzia³aniu
Hipokryzja polityków i samorz¹dowców
istnieje od bardzo dawna, od pocz¹tku
powstawania pañstw. „Podstawowym
zadaniem jest walka i zdobycie oraz
utrzymanie siê przy w³adzy niezale¿nie
od sposobów i kosztów spo³ecznych”. Ktoœ
kiedyœ powiedzia³ „Zak³amanie i ob³uda
nie zna granic” ... i jednak w tych s³owach
jest moim zdaniem wiele prawdy ...
Wielu polityków i samorz¹dowców
nie potrafi z odpowiedni¹ pokor¹ s³uchaæ
mieszkañców, tego co chc¹ powiedzieæ,
jakich dzia³añ oczekuj¹. Powinni bardziej
wierzyæ w m¹droœæ wyborców. Sytuacja
bowiem dynamicznie i nieustannie
zmienia siê.
Warszawa 2030, Mieszkania 2030 czy
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 20182022 to projekty, które po zatwierdzeniu
przez Radê Warszawy prawdopodobnie na
sesji 30 listopada lub 15 grudnia na d³ugie
lata wyznacz¹ kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Dotyczy to zarówno
mieszkañ komunalnych, zasobu sto³ecznych

Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego,
jak i inwestycji na rynku prywatnym.
Dokumenty s¹ du¿ym wyzwaniem dla
sto³ecznych urzêdników, a od radnych m.st.
Warszawy zale¿y, czy pochyl¹ siê i wnikliwie
przeanalizuj¹ przedstawione materia³y,
szczególnie uwagi zg³oszone przez komisje
dialogu spo³ecznego (KDS), Warszawsk¹
Radê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, czy
zarz¹dy dzielnic. KDS to grupy inicjatywnodoradcze, w sk³ad których wchodz¹
przedstawiciele stowarzyszeñ lokalnych,
mieszkañców. Jak czytamy na stronie m.st.
Warszawy KDS s¹: „podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwi¹zañ w
poszczególnych dziedzinach zadañ publicznych nale¿¹cych do m.st. Warszawy”.
Ratusz deklaruje, ¿e nowa polityka mieszkaniowa jest tworzona we wspó³pracy z
mieszkañcami. Jaki zatem mieszkañcy
maj¹ faktycznie wp³yw na przygotowywane
projekty? Niestety, trudno mówiæ o partnerstwie. Wielogodzinne spotkania i brak
kompromisu, brak rozwi¹zañ podstawowych
kwestii dla warszawiaków. O deficycie

Zaproponowaliœmy rekultywacjê parku
przy Kawêczyñskiej, wykup i otworzenie dla
mieszkañców Jordanka przy Siedleckiej,
nasadzenia wzd³u¿ ulic oraz na istniej¹cych
skwerach i co najistotniejsze, stworzenie
nowego du¿ego skweru na pustej od lat
miejskiej dzia³ce przy ul. Folwarcznej
(pisa³em o tej sprawie w NGP, nr 3/2016).
Jeszcze za czasów burmistrza Lisieckiego te
dzia³ania mia³y szansê byæ zrealizowane,
niestety, gdy ten zas³u¿ony dla Pragi
samorz¹dowiec odszed³ do Sejmu, ówczesny zarz¹d zdominowany osobowo przez
mniejszoœciowego koalicjanta (PWS/
Kocham Pragê) odst¹pi³ do tych planów. Na
Folwarcznej zamiast skweru mia³o powstaæ
kolejne boisko z trybunami i zapleczem,
mimo ¿e kilkaset metrów dalej s¹ ju¿ dwa
takie obiekty, a do nasadzeñ wybrano poza
wskazanym wczeœniej Jordankiem skwer
Radziwi³³ów i tereny przy Zamoyskiego,
po³o¿one z dala od realizowanej inwestycji
(na tê ostatni¹ propozycjê nie zgodzi³ siê
ZMID). W efekcie takich dzia³añ odtworzenie wyciêtej czêœci parku sprowadzi³o siê w
zasadzie do nasadzeñ drzew na istniej¹cych
skwerach…
mieszkaniowym wiedz¹ wszyscy. Na dzieñ
30 czerwca 2017 roku liczba spraw do realizacji w zakresie mieszkalnictwa wynosi
ok. 5200, w tym najem lokalu socjalnego
zgodnie z wyrokiem s¹dowym 2480, najem
lokalu komunalnego na czas nieoznaczony
1278, najem lokalu socjalnego z tytu³u
niedostatku 574, najem lokali z tytu³u
zamian 713. Liczby mówi¹ same za siebie.
Z uwagi na cele wskazane w Strategii
Warszawa 2030, powinno byæ rozwijane
budownictwo mieszkañ socjalnych m.in.
dla osób zagro¿onych wykluczeniem oraz
komunalne dla osób o niskich dochodach,
a w projektach uwzglêdniono ich realizacjê
na poziomie tylko ok. 40% planowanych
do 2022 roku, czyli oko³o 4100 lokali.
Pozosta³¹ czêœæ w programie stanowi¹
lokale TBS i komercyjne. Dla zobrazowania
aktualne stawki czynszu w TBS w rejonie
Pragi Pó³noc (Strzelecka, Zaokopowa, Otwocka) kszta³tuj¹ siê na poziomie 14,71 z³/m2.
Pomiêdzy dzielnicami m.st. Warszawy wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice w potrzebach
mieszkaniowych, ale najwiêkszy rozmiar
zapotrzebowania jest w³aœnie na Pradze
Pó³noc. O ile dodatkowo uwzglêdnimy budynki z roszczeniami, budynki z decyzjami
PINB-u, stan techniczny pozosta³ych i
stosowane praktyki w ZGN to problem robi
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Bia³o³êka kolesiów

Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com
PS. 1 – uda³o siê namówiæ ZMID do
organizacji na Pradze spotkania poœwiêconego budowie praskiej obwodnicy (29
listopada, 17:30-20:00, Wy¿sza Szko³a
Mened¿erska przy Kawêczyñskiej).
PS. 2 – serdecznie dziêkujê za Pañstwa
szczodroœæ okazan¹ podczas zbiórki na rzecz
poszkodowanych mieszkañców Siedleckiej 34 –
uda³o siê zebraæ ponad 10 tys. z³, które zasili³y
dedykowane poszkodowanym konto Caritas.

siê bardzo powa¿ny. Dodatkowe 650 tysiêcy
z³otych na remonty 37 pustostanów w IV
kwartale br., a na dzieñ 25.11.2017 og³oszono
przetarg zaledwie na remont 25. Co z pozosta³ymi? A mo¿e kolejny przejaw „dobrego
zarz¹dzania” w pó³nocnopraskim ZGN?
W³odarze miasta: m¹droœæ wzywa do
obiektywnego spojrzenia!
Trzeba to dostrzec i nabraæ dystansu
do tego, w czym uczestniczymy.
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

Czy burmistrz dzielnicy ma prawo odpowiedzieæ negatywnie na wniosek o dostêp do
informacji? Owszem, organ mo¿e odmówiæ
udzielenia informacji publicznej z uwagi na
ochronê informacji niejawnych lub innych
tajemnic ustawowo chronionych. Dlaczego
zatem obecna burmistrz dzielnicy, Ilona SojaKoz³owska z PO, odmawia wgl¹du do dokumentów dotycz¹cych zatrudnienia Mariusza
Wajszczaka, obecnego naczelnika Wydzia³u
Konserwacji i Œrodowiska w Dzielnicy Bia³o³êka?
Historia Pana Mariusza warta jest krótkiego
przypomnienia. W ostatnich wyborach samorz¹dowych, jako zas³u¿ony dzia³acz PO, startowa³ w wyœcigu do rady dzielnicy z pierwszego
miejsca na liœcie i siê... nie dosta³. „Zas³u¿ony
dzia³acz” nie zosta³ doceniony przez wyborców
przy urnach, wiêc zadecydowano daæ mu ciep³¹
posadê w urzêdzie. Dlaczego tak uwa¿am?
Fakty mówi¹ same za siebie. Po wyborach, w
niejasnych okolicznoœciach, zosta³ usuniêty ze
stanowiska jeden z naczelników, a urz¹d og³osi³
konkurs. Zg³osi³o siê dwóch kandydatów,
Mariusz Wajszczak bez kompetencji oraz drugi
kandydat z doskona³ymi referencjami. Kto
wygra³? Mariusz Wajszczak. Jak relacjonuje
drugi kandydat, po konkursie w urzêdzie
dowiedzia³ siê, ¿e nie dostarczy³ jednego z
wymaganych oœwiadczeñ i dlatego jego
aplikacja zosta³a odrzucona. Sêk w tym, ¿e
kandydat z³o¿y³ swoj¹ aplikacjê drog¹
internetow¹, gdzie warunkiem przyjêcia jest
za³¹czenie wszystkich niezbêdnych dokumentów!
Kandydat nie da³ za wygran¹ i z³o¿y³ skargê
do dzielnicowej komisji rewizyjnej. Niestety,
radni PO zasiadaj¹cy w tej¿e komisji, wyszli
przed g³osowaniem w sprawie chwa³y o kontrolê zatrudnienia, a przewodnicz¹cy Piotr
Basiñski z IMB po dziœ dzieñ robi wszystko co
w jego mocy, by do kontroli nie dosz³o. W³¹cznie
z odrzucaniem wniosku o kontrolê. Wtóruj¹
mu w tym wspomniana ju¿ wy¿ej burmistrz
Ilona Soja-Koz³owska oraz warszawski ratusz
Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, który
pismem Adama Grzegrzó³ki wyjaœnia, ¿e dzielnica
w ogóle nie ma prawa czegokolwiek kontrolowaæ,
a ju¿ na pewno nie procesu zatrudniania.
Prawo do kontroli, wed³ug Pana Grzegrzó³ki,
przys³uguje tylko warszawskiemu ratuszowi.
Sk¹d my to znamy... Efekt? Dzielnica Bia³o³êka
doœwiadcza wycinki drzew na niespotykan¹
dot¹d skalê. Planowane jest wyciêcie ponad 4

tysiêcy drzew wzd³u¿ Kana³u ¯erañskiego.
Obecnie wyciêto ju¿ oko³o 700 drzew w zwi¹zku
z inwestycj¹ Dom Development w okolicach
ulicy Kowalczyka. Drzewa, o zgrozo, wyciêto
pomimo okresu lêgowego, który trwa od 1
marca do 15 paŸdziernika. Dodatkowo dzielnica
zrzek³a siê nasadzeñ zastêpczych, jak to jest
zwykle praktykowane, w najbli¿szej okolicy i
zaakceptowa³a projekt dewelopera, pozwalaj¹c
na nasadzenia zastêpcze w zupe³nie innej czêœci
dzielnicy. Kto podpisywa³ decyzje? Niedosz³y
radny PO, obecny naczelnik Wydzia³u Konserwacji i Œrodowiska na Bia³o³êce, Mariusz
Wajszczak. Pojawiaj¹ siê pytania, czy zarz¹d
dzielnicy wyrazi³ zgodê na realizacjê nieproporcjonalnych nasadzeñ zastêpczych poza
dzielnic¹ i czy bierze pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za pracê Wydzia³u Konserwacji i Œrodowiska,
a w szczególnoœci za brak profesjonalizmu
naczelnika Mariusza Wajszczaka? Niech
za odpowiedŸ na te pytania œwiadczy fakt,
¿e tydzieñ temu Mariusz Wajszczak zosta³ wybrany do zarz¹du dzielnicowego ko³a Platformy
Obywatelskiej. Jest taka zasada, któr¹ chcia³bym
na ten przyk³ad przytoczyæ, zasada BMW
(bierny, mierny ale wierny) i odnosi siê do
osoby otrzymuj¹cej nominacjê na dane
stanowisko, a wyró¿niaj¹cej siê nie kompetencj¹ lecz lojalnoœci¹ wobec prze³o¿onego.
Tylko kto zatem jest faktycznym prze³o¿onym
Pana Mariusza i jakie reprezentuje interesy?
To pytanie na razie pozostaje bez odpowiedzi.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Prawo i Sprawiedliwoœæ

Ch³odnym okiem

PiS robi wybory

Prosto z mostu

Kodeks urbanistyczno-budowlany
po raz pierwszy
Wiele osób wi¹¿e wielkie nadzieje z
rodz¹cym siê w bólach projektem kodeksu
urbanistyczno-budowlanego, który ma stworzyæ now¹ jakoœæ w polskim budownictwie,
zastêpuj¹c ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., prawo
budowlane z 1994 r. oraz wiele innych
przepisów, których nie sposób dziœ policzyæ,
gdy¿ autorzy projektu kodeksu zamiast
porz¹dnie napisaæ rozdzia³ „Przepisy przejœciowe i koñcowe” przygotowuj¹ drug¹ ustawê,
tzw. przepisy wprowadzaj¹ce, co jednak nie
jest dobr¹ praktyk¹ legislacyjn¹ i musi
doprowadziæ do niejednego zamieszania.
Kartkuj¹c projekt (220 stron) ³atwo
zauwa¿amy zwiêkszenie liczby kar nak³adanych za rozmaite naruszenia przepisów
kodeksu. To niekoniecznie Ÿle, natomiast
w tej masie kar dla nieszczêœników, którzy
zdecydowali siê coœ budowaæ - zgubi³ siê
przepis o karach dla urzêdów. Dziœ, gdy
w³aœciwy urz¹d nie wyda w terminie decyzji
o pozwoleniu na budowê, organ wy¿szej
instancji wymierza mu karê 500 z³ za ka¿dy
dzieñ zw³oki. Niby niedu¿o, ale je¿eli

opóŸnieñ w urzêdzie jest sporo, to robi siê
dla w³adz spory problem. No i ten przepis
w projekcie znik³.
Trzeba przyznaæ, ¿e nowy kodeks skraca
za to terminy oczekiwania na pozwolenie
na budowê - które teraz nazywaæ siê bêdzie
„zgod¹ inwestycyjn¹”. Dziœ na decyzjê
czekamy standardowo 65 dni od chwili
z³o¿enia wniosku. W przypadku prostych
inwestycji na terenie objêtym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
termin ten ulegnie skróceniu do 14 dni, dla
czêœci kategorii inwestycji wyniesie 30 dni,
a dla pozosta³ych nie wiêcej ni¿ 60 dni.
Kodeks likwiduje te¿ potrzebê uzyskania
decyzji o warunkach zabudowy, „wuzetki”,
któr¹ dotychczas trzeba by³o uzyskaæ, je¿eli
chcia³o siê budowaæ na terenie nieobjêtym
planem miejscowym. Od razu sk³adaæ siê
bêdzie wniosek o zgodê inwestycyjn¹, przy
czym urz¹d wyda najpierw - zamiast „wuzetki” - postanowienie o dopuszczalnoœci
realizacji inwestycji, po uzyskaniu którego
dopiero inwestor przyniesie do urzêdu
projekt budowlany i inne dokumenty.

Ró¿nica nie polega tylko na zmianie
nazwy. „Wuzetki” wydaj¹ dziœ urzêdy gmin,
a postanowienia o dopuszczalnoœci realizacji
inwestycji - wydawaæ bêd¹ starostwa. Gminy
w ten sposób strac¹ kontrolê nad sposobem
zagospodarowania terenów, dla których nie
uchwali³y miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na pierwszy rzut
oka to niedobrze - ale w ten sposób wreszcie
pojawi siê prawny mechanizm zmuszaj¹cy
gminy do uchwalania planów.
Niestety, nie zadzia³a on w Warszawie
ani w innych miastach na prawach powiatu,
w których kompetencje gminy i powiatu
s¹ w jednym rêku. A szkoda: w Warszawie
z planami te¿ nie jest najlepiej.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

Pojawi³ siê projekt zmian kodeksu wyborczego autorstwa PiS. http://
www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2F3E1A7FE6AD7A70C12581D700511502 -druk2001. Za rok
o tej porze bêdzie ju¿ po wyborach. Bêdzie
siê dzia³o. Byæ mo¿e za rok o tej porze komisje
wyborcze uporaj¹ siê z liczeniem g³osów, byæ
mo¿e bêdziemy znali nowego prezydenta lub
now¹ prezydent Warszawy. Wszystko byæ
mo¿e. Zmiany, które chce wprowadziæ PiS,
s¹ wielokierunkowe. Po pierwsze, maj¹
nast¹piæ zmiany w funkcjonowaniu samorz¹du. Zwiêkszone zostaj¹ kompetencje
burmistrza w stosunku do rady, wprowadzona
na sta³e do bud¿etów idea bud¿etu partycypacyjnego i rokroczna debata o stanie danej
jednostki samorz¹dowej zwi¹zana z wotum
zaufania dla burmistrza.
Po drugie, nowe przepisy likwiduj¹ okrêgi
jednomandatowe, wprowadzaj¹ dwukadencyjnoœæ wójtów/burmistrzów/prezydentów,
zapowiadaj¹ jawnoœæ obrad poprzez obowi¹zek transmisji, nagrywania i upubliczniania
nagrañ sesji oraz rejestrowania i upubliczniania wykazów g³osowañ. jak i procesu
wyborczego poprzez wprowadzenie przezroczystych urn wyborczych, monitoringu
g³osowania i liczenia g³osów. Nowoœci¹ jest
te¿ rozdzielenie komisji, z których jedna

prowadzi³aby proces g³osowania, a druga
przeprowadza³a proces liczenia g³osów.
Abstrahujê od kosztów (kamer, systemu
komputerowego, podwójnych diet cz³onków
komisji), z którymi by to siê wi¹za³o. Zak³adam,
¿e wszystkie zainteresowane podmioty bêd¹
w stanie wystawiæ kandydatów do komisji, a
administracja zd¹¿y z zakupem kilkudziesiêciu tysiêcy kamer, komputerów i systemu
oprogramowania. W¹tpliwoœci moje budzi
techniczny proces liczenia, który ma polegaæ
na odczytywaniu przez przewodnicz¹cego
komisji wyników z ka¿dej karty co np. przy
1500 g³osuj¹cych w jednej komisji w wyborach samorz¹dowych na radnych Sejmiku
Mazowieckiego, m.st. Warszawy, dzielnic i
prezydenta miasta daje 6000 kart wyborczych do przeliczenia. Dodaj¹c do tego
mo¿liwoœæ sprawdzenia prawid³owoœci
odczytu karty przez ka¿dego cz³onka komisji
obawiam siê, czy wyniki znane bêd¹ po
tygodniu. Na ca³e szczêœcie nie zmieniony
pozostaje zapis, i¿ bezpoœrednio po zakoñczeniu pracy komisja wywiesza wyniki
g³osowania na lokalu wyborczym. Trzecim
elementem zmian, najbardziej niebezpiecznym,
s¹ jednak w mojej ocenie zapisy w nowym
projekcie tak naprawdê oddaj¹ce proces
wyborczy w rêce rz¹dz¹cej aktualnie partii
politycznej. Mówi siê o zmianie sk³adu

Pañstwowej Komisji Wyborczej. Z projektu
wynika, ¿e PKW powo³a wojewódzkich i
powiatowych komisarzy wyborczych, maj¹cych olbrzymi wp³yw na przebieg procesu
wyborczego. Komisarz powiatowy bêdzie
mia³ wp³yw na obwody do g³osowania. W
kompetencjach komisarza wojewódzkiego
bêdzie m.in. ustalanie granic i wielkoœci okrêgów
wyborczych, w których wybierani s¹ radni.
Ustawa zmienia ich ramowe wielkoœci z
dotychczasowych 5-15 do 3-7, co bêdzie
promowa³o du¿e ugrupowania. Skutkiem takich
zmian - pomimo zlikwidowania okrêgów
jednomandatowych - bêdzie wytworzenie
w samorz¹dach systemu dwupartyjnego i
- piszê to jako cz³onek partii politycznej jeszcze wiêksze upolitycznienie samorz¹dów.
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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