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Historia praskich rodów

Rodzina Olszewskich
Szmulowizna? Zapraszamy
Z Krzysztofem Michalskim, felietonist¹ NGP, a jednoczeœnie
cz³onkiem Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”
rozmawiamy o potencjale praskich Szmulek i Micha³owa.
„Szmulowizna i Micha³ów kraju. To w³aœnie w zak³adach
per pedes” to Wasz najnowszy przemys³owych Szmulek i Miprojekt. Czy mo¿esz przybli¿yæ cha³owa rodzi³ siê polski ruch
czytelnikom naszej gazety robotniczy. Jeden z tutejszych
jego g³ówne za³o¿enia?
zak³adów, fabryka Avia, dzia³a
Projekt powsta³ dziêki pomocy nieprzerwanie od ponad 100 lat.
Centrum Wspierania Aktywnoœci Drugiej takiej fabryki mo¿na ze
Lokalnej CAL. Jego g³ównym œwiec¹ szukaæ w Warszawie. To
za³o¿eniem by³o stworzenie w³aœnie na tym terenie znajduje
mapy potencja³u tej czêœci Pragi, siê kilkanaœcie niezwykle cenjak¹ stanowi Szmulowizna i jej nych zabytków, takich jak najpó³nocno-wschodni fragment, wiêkszy koœció³ przedwojennej
czyli Micha³ów. Przygotowuj¹c Warszawy, czyli Bazylika Najmapê skupiliœmy siê na pokaza- œwiêtszego Serca Jezusowego
niu dziedzictwa historycznego i przy ul. Kawêczyñskiej, drewniakulturowego tej czêœci Pragi oraz na oficyna Edmunda Burkego z
przypomnieniu mieszkañcom i 1890 r. (jeden z dwóch zachoosobom odwiedzaj¹cym nasz¹ wanych na Pradze budynków
dzielnicê o szczególnej roli drewnianych), czy zabudowania
Szmulek w dziejach miasta.
„Drucianki” i kompleks m³yñski
Dlaczego warto odwiedzaæ Michla. Stan wielu z tych zabytSzmulki?
ków jest niestety tragiczny.
To jeden z ostatnich zwartych Czego nie zniszczyli zaborcy,
obszarów historycznej zabudo- czy nie rozgrabili okupanci,
wy w Warszawie. To miejsce to niestety dogorywa w wolnej
szczególne w historii naszego Polsce. Nasz projekt ma przypo-

mnieæ mieszkañcom, ¿e zrujnowana fabryka czy spichlerz bez
okien by³y kiedyœ zak³adami pracy
zatrudniaj¹cymi setki, czy nawet
tysi¹ce osób i warto zrobiæ
wszystko, by te obiekty ocaliæ.
Za pomoc¹ naszej mapy
staramy siê równie¿ promowaæ
lokalnych rzemieœlników i pasjonatów, bez których Szmulki
i Micha³ów nie by³yby tak
wspania³ym miejscem.
W jaki sposób mo¿na
otrzymaæ Wasz¹ mapê?
Z wersj¹ papierow¹ mapy
chcemy m.in. dotrzeæ do szkó³,
odwiedzanych przez turystów
lokali gastronomicznych czy
hosteli praskich, a tak¿e do jak
najwiêkszej liczby mieszkañców
– wk³adaj¹c mapê do skrzynek
czy wrêczaj¹c podczas spacerów historycznych. Dodatkowo,
mapê w wersji elektronicznej
bêdzie mo¿na pobraæ z naszej
strony internetowej stowarzyszeniemichalow.blogspot.com
Dziêkujemy za rozmowê
Karolina Krajewska

Dzieje tej rodziny to historia Polski XX wieku w miniaturze.
Nie znaczy to, ¿e nie opowiada o rzeczach wielkich. To
historia walki o niepodleg³¹, sprawiedliw¹ Polskê, tylko
opowiedziana losami ma³ej wspólnoty. To równie¿ historia
Nowego Bródna, kolejarskiej osady, której ju¿ nie ma.
W³aœnie z kolejarzy z Bródna wywodzi siê dzia³acz opozycji
demokratycznej w okresie PRL, póŸniejszy premier RP,
Jan Olszewski. Jego zwi¹zki z tradycjami niepodleg³oœciowego ruchu robotniczego podkreœla fakt spokrewnienia
z patronem jednej z praskich ulic, Stefanem Okrzej¹.
Rozwój Pragi, jaki nast¹pi³ w gajowego w okuniewskich
drugiej po³owie XIX wieku i jej lasach, przyby³ jako 15-letni
przeobra¿enie z osady handlo- ch³opak do Warszawy na naukê
wej w przemys³ow¹ dzielnicê, rzemios³a. By³ czeladnikiem
³¹czy³y siê z budow¹ linii kole- krawieckim, kiedy w 1904 roku
jowych. W 1862 roku powsta³a pozna³ swego rówieœnika,
Kolej Petersburska, a w 1867 – robotnika Stefana Aleksandra
Terespolska. Dopiero jednak bu- Okrzejê. Nie przypuszcza³ wtedy,
dowa Kolei Nadwiœlañskiej w ¿e m³odsza, stryjeczna siostra
1874 r. oraz linii obwodowej, Stefana, w przysz³oœci zostanie
³¹cz¹cej te linie z Drog¹ ¯elazn¹ jego ¿on¹.
Warszawsko-Wiedeñsk¹, uczyni³y
Liczna rodzina Okrzejów
z Pragi wielki wêze³ kolejowy. mieszka³a na Pradze, na ulicy
Powsta³a wtedy stacja Warszawa- Wo³owej 30. Stefan, jako najPraga z warsztatami i zapleczem, starszy z siedmiorga rodzeña wraz z ni¹ – osada Nowe stwa, ze wzglêdu na ciê¿kie
Bródno. Rozwój wêz³a kolejo- warunki materialne rodziców,
wego wymaga³ zatrudnienia po ukoñczeniu dwuklasowej
wielu specjalistów. Na Nowym szko³y miejskiej, musia³ podj¹æ
Bródnie osiedlali siê wiêc pracê. Pocz¹tkowo malowa³
rozmaici fachowcy, przybywaj¹cy naczynia w emalierni „Labor”, a
z ca³ego kraju i z zagranicy.
nastêpnie, po konflikcie z majPowsta³a doœæ specyficzna, strem, pracowa³ jako œlusarz w
wielonarodowa spo³ecznoœæ, w fabryce naczyñ emaliowanych
której obok siebie zgodnie ¿yli „Wulkan” przy ulicy NamiestniPolacy, ¯ydzi, Niemcy i Rosja- kowskiej. Mimo m³odego wieku
nie, a ka¿da z tych grup kulty- by³ ju¿ cz³onkiem Polskiej Partii
wowa³a swoj¹ kulturê. Poczucie Socjalistycznej i nosi³ pseudoprzynale¿noœci narodowej musia³o byæ jednak, przynajmniej w
spo³ecznoœci polskiej, bardzo
silne, skoro przez ca³e lata,
mimo zakazów rosyjskiego zaborcy, dwie szlachcianki ze dworu
uczy³y kolejarskie dzieci czytaæ
i pisaæ po polsku. To kolejarskie
Bródno sta³o siê miejscem ¿ycia
rodziny Olszewskich.
Pod sztandarem PPS
Ferdynand Olszewski, urodzony w 1886 roku syn Seweryna,

nim „Witold”. Byæ mo¿e, to on
wci¹gn¹³ Ferdynanda Olszewskiego w kr¹g dzia³alnoœci grup
bojowych PPS. Doœæ, ¿e razem
wziêli udzia³ w demonstracji,
zorganizowanej przez PPS 13
listopada 1904 roku na Placu
Grzybowskim, pierwszym zbrojnym
wyst¹pieniu od czasu upadku
Powstania Styczniowego.
To by³a niedziela. Po mszy,
przed koœcio³em Wszystkich
Œwiêtych, wielotysiêczny t³um
zacz¹³ gromadziæ siê pod
trzymanym przez Stefana
Okrzejê czerwonym sztandarem
z napisem: „PPS:. Precz z
wojn¹ i caratem!”. Zaintonowano
„Warszawiankê”. Wówczas
przeciwko demonstrantom
skierowano uzbrojon¹ jednostdokoñczenie na str. 4 i 5
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ul. Œw. Wincentego 101/1
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
www.gold-clinic.pl

Elastyczne
protezy nylonowe

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl

Budowa II linii metra

Odkrycia archeologiczne na Targówku
W zwi¹zku z budow¹ odcinka II linii metra, wiod¹cego na
Targówek, w³adze Pragi Pó³noc obawiaj¹ siê o stan starych
kamienic, szczególnie tych przy Strzeleckiej. Obawy s¹ na tyle
zasadne, i¿ skierowano w tej sprawie pismo do sto³ecznego
ratusza z proœb¹ o przygotowanie mieszkañ zastêpczych.
Ekspertyzy wykonane na ciele wykonawcy metra uwazlecenie pó³nocnopraskiego ¿aj¹, ¿e budowa jest pod pe³n¹
ratusza wskazuj¹, ¿e ryzyko kontrol¹ i na ryzyko – gdyby
naruszenia konstrukcji budynków zaistnia³o – budowniczowie
podczas prac podziemnych bêd¹ reagowaæ dzia³aniami
jest bardzo du¿e. Przedstawi- wyprzedzaj¹cymi.

Na Targówku prace bardzo
szybko posuwaj¹ siê do przodu. Na
budowie stacji przy Ossowskiego (C17) wykonano ju¿ niemal
w po³owie wykop podstropowy
do poziomu -1, w blisko 70%
wykonane s¹ œciany szczelinowe,
zakoñczono przek³adanie kabli
miedzianych i œwiat³owodów, trwa
przebudowa sieci kanalizacyjnej
wraz z komorami kolektora,

rozpoczêto budowê kolektora,
trwa przebudowa sieci sanitarnych
nad stropem stacji i monta¿
rury wodoci¹gu. Zakoñczy³a siê
przebudowa sieci ciep³owniczej
z przy³¹czeniami.
Na stacji Trocka (C18) m.in.
zakoñczono prace przy wstêpnym wykopie stacji, gotowe s¹
wszystkie œciany szczelinowe
stacji, powsta³o ponad 70%
stropu zewnêtrznego stacji i
60% wykopu podstropowego
do poziomu -1. Budowniczowie
kontynuuj¹ prace przy wykopie
wstêpnym pod œciany szczelidokoñczenie na str. 3
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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.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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XXIX nadzywczajna sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

O zmianach w szkolnictwie
Sesjê zwo³ano na wniosek grupy radnych PiS, choæ
analogiczny wniosek zg³osi³a PO i SLD. Tematem mia³a byæ
informacja zarz¹du o wdra¿aniu zmian w oœwiacie.
Najwiêksze kontrowersje budzi³o
Reforma systemu oœwiaty
postawi³a samorz¹dy w doœæ po³¹czenie szkó³ z Sierakowskiego
trudnej sytuacji. Radni opozy- i Jagielloñskiej 7 oraz zagospocji zarzucali zarz¹dowi brak darowanie parteru szko³y przy
konsultacji proponowanych w Jagielloñskiej na oddzia³y
dzielnicy zmian w sieci szkó³. przedszkolne, na co w bud¿ecie
Burmistrz Dariusz Kacprzak przeznaczono 100 tysiêcy z³otych.
wyjaœnia³, ¿e czas dany przez
Burmistrz Kacprzak wyjaœnia³,
ustawê by³ za krótki, ¿eby kon- ¿e przedszkole musi zostaæ
sultowaæ pomys³y z radami w przeniesione na czas rozpodzielnicach; dlatego zarz¹d czêtego przez miasto remontu
samodzielnie przyj¹³ trzy kie- budynku przy Jagielloñskiej 28
runkowe uchwa³y kierunkowe, (Teatr Baj), zaœ po³¹czenie szkó³
zak³adaj¹ce optymalne, jego (zajêcia maj¹ siê odbywaæ w
zdaniem, rozwi¹zania. Nie obu lokalizacjach) wynika z
wszystkie propozycje jednak obecnego uk³adu obwodów
spotka³y siê ze zrozumieniem szkolnych. Uczniowie Gimnaradnych opozycyjnych, rodzi- zjum 31 i ich rodzice podpisali
petycjê, domagaj¹c siê zaców i dyrektorów szkó³.
Zaplanowano wygaszenie chowania samodzielnoœci obu
piêciu gimnazjów na terenie placówek. Tak¿e dyrektorki s¹
dzielnicy, w tym dwóch bêd¹cych przeciwne ich ³¹czeniu. Obie
samodzielnymi placówkami. szko³y maj¹ odmienn¹ ofertê
Gimnazjum 30 przy ul. Szanajcy edukacyjn¹: w jednej k³adzie
17/19 zostanie po³¹czone z siê nacisk na sport, w drugiej
Technikum Geodezyjno-Drogo- na rozwój przez sztukê. Da³o
wym, mieszcz¹cym siê przy tej siê zauwa¿yæ równie¿ antagosamej ulicy. Gimnazjum 31 z ul. nizmy osobiste obu pañ. WeSierakowskiego zostanie w³¹czo- d³ug za³o¿eñ przygotowanych
ne do Szko³y Podstawowej nr 50 zmian, dyrektor szko³y likwiprzy Jagielloñskiej 7, podobnie dowanej dostaje stanowisko
jak Gimnazjum Sportowe 57 w wicedyrektora w podstawówce
tej samej lokalizacji. Powstanie przyjmuj¹cej jego uczniów.
W bardzo d³ugiej i pe³nej
jedna szko³a, dzia³aj¹ca w dwóch
budynkach. W tych samych miej- emocji dyskusji, swoje racje
scach pozostan¹: Gimnazjum 32 przedstawiali te¿ rodzice,
z Otwockiej 3 (w³¹czone do którzy obawiaj¹ siê obni¿enia
Szko³y Podstawowej 354) oraz poziomu nauczania w szkole przy
Gimnazjum 58 (jako czêœæ Jagielloñskiej, doœæ dalekich
Liceum im. W³adys³awa IV). spacerów uczniów pomiêdzy

Nocny maraton
20 stycznia na naszej praskiej p³ywalni „Prawy Brzeg”,
ul. Jagielloñska 7, odbêdzie siê VII Nocny Maraton P³ywacki Zima
2017. Impreza z roku na rok przyci¹ga coraz wiêksze zainteresowanie zarówno uczestników, jak i zgromadzonej publicznoœci.
Nie ma siê co dziwiæ, cele s¹ bowiem szczytne. Oprócz propagowania sportu p³ywackiego, promocji dzielnicy, wy³onienia
zwyciêzcy i pobicia rekordu 10579 m, impreza od samego
pocz¹tku zawsze wspiera najbardziej potrzebuj¹cych. W tej
edycji maratonu, podobnie jak w poprzednich latach wybór pad³
na Dom Samotnej Matki i Dziecka mieszcz¹cy siê przy ul.
Szymanowskiego 4a. Zasady imprezy pozosta³y nie zmienione
w stosunku do zesz³ego roku. Czas p³ywania, wybranym przez
siebie stylem dowolnym wynosi dwie godziny od 21:00 do 23:00.
Wœród startuj¹cych zawodników nie zabraknie utytu³owanych
p³ywaków, miêdzy innymi:
Robert Makowski – srebrny medalista Paraolimpiady RIO
2016 - zawodnik klubu IKS AWF Warszawa
£ukasz Drzewiñski – uczestnik fina³u B Olimpiady Ateny 2004,
trener i zawodnik sekcji p³ywackiej Legia Warszawa.
Organizatorzy przewidzieli dla zawodników nastêpuj¹ce
nagrody: za miejsca 1-6 puchary, dla wszystkich zawodników
pami¹tkowe tabliczki, dyplomy i drobne upominki, nagrody
specjalne „Pami¹tkowe Tabliczki” i upominki w kategorii: najlepsza
zawodniczka, najlepszy zawodnik, najm³odszy zawodnik, najstarszy
zawodnik, najlepszy paraolimpijczyk, objawienie maratonu NAGRODA SPECJALNA - im. Kazika SZLASY - zmar³ego prezesa
honorowego Sto³ecznego WOPR, NAGROGA SPECJALNA
Stowarzyszenia Bezpieczna M³odoœæ im. GRZEGORZA za
wieloletni udzia³ w naszych zawodach oraz nagroda FAIR PLAY.
Harmonogram zawodów 20.01
20.45 - uroczyste otwarcie zawodów
21.00 - startujemy
23.00 - zakoñczenie p³ywania
23:15 - uroczyste wrêczenie nagród i zakoñczenie maratonu
Jak co roku, organizatorzy gor¹co prosz¹ o przekazanie zbêdnych
zabawek, ubrañ, s³odyczy na rzecz Domu Samotnej Matki i
Dziecka przy OPS Praga Pó³noc.
W IMIENIU OBDAROWANYCH SERDECZNE PODZIÊKOWANIA!
Dla kibiców przewidziano losowanie dodatkowych nagród.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KIBICOWNIA!
Startuj¹ dru¿yny (potwierdzony udzia³): UKS Pirania Targówek,
UKS Jagiellonka, Warsaw Masters Team, Sekcja P³ywacka
Legia Warszawa, IKS AWF Warszawa, UKS AURUS Ursynów
Warszawa, w rezerwie: Sto³eczny WOPR
Ze sportowym pozdrowieniem Pawe³ WAGNER - Komandor Zawodów

budynkami na poszczególne
zajêcia, zbyt wielkiego zat³oczenia.
W d³ugiej dyskusji pada³y
propozycje wynajêcia przedszkola modu³owego i ustawienia
go na czas remontu placówki
przy Jagielloñskiej 28, zmiany
obwodów szkolnych lub wrêcz
przywrócenia podzia³u sprzed
1999 roku, umo¿liwiaj¹cego
funkcjonowanie obu podstawówek
niezale¿nie, czy przywrócenia
Szko³y Podstawowej nr 49 w
budynku po gimnazjum przy
Szanajcy 17/19.
Na ustawienie przedszkola
modu³owego w okolicy Jagielloñskiej trudno bêdzie znaleŸæ
teren, ale modu³owa szko³a ma
szansê stan¹æ na czas plano-

wanego remontu budynku
przy Otwockiej – zapewnia³
burmistrz Kacprzak. Dzielnica
nie zd¹¿y te¿ w najbli¿szym
czasie wybudowaæ przedszkola projektowanego przy ul.
Wrzesiñskiej. Miejsc w przedszkolach mo¿e w nowym roku
szkolnym brakowaæ, poniewa¿
wiele 6-latków w nich zostaje,
nie zwalniaj¹c miejsca dla
m³odszych roczników.
Opozycja mia³a ¿al za brak
informacji oraz niemo¿noœæ
g³osowania w³asnego stanowiska w tej sprawie. Burmistrz
Kacprzak obieca³ przeanalizowaæ zg³aszane propozycje.
Sesjê zakoñczono bez jakichkolwiek konkluzji w temacie,
jeszcze wtedy z nadziej¹, ¿e
prezydent Duda ustawy o
systemie oœwiaty nie podpisze.
Jak ju¿ wiemy, nadzieje te by³y
p³onne.
Kr.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów
www.e-maestro.eu
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 665-007-515

Co z placem Hallera?
Ostatnie, podsumowuj¹ce spotkanie, odby³o siê 10 stycznia
br. w Centrum Wielokulturowym przy Placu Hallera. Przedstawiono na nim ostateczny projekt Placu i otoczenia, po
poprawkach zg³oszonych 29 listopada ub. r. Architekt Andrzej
Jaworski podkreœli³, i¿ nie jest to projekt inwestycyjny, lecz
projekt spo³eczny, który ma siê podobaæ mieszkañcom.
Mimo to by³ konsultowany z licznymi instytucjami, które bêd¹
musia³y podejmowaæ decyzje zwi¹zane z planowanymi na Placu
Hallera pracami. Do pocz¹tkowych za³o¿eñ dosz³a wiêc mapa
odpowiedzialnoœci, a g³ówna zmiana to etapowanie rozk³adaj¹ce prace przy projekcie na kilka lat. Nikt z przedstawicieli
Ratusza nie potrafi³ podaæ terminu zakoñczenia inwestycji.
Etapowanie wprowadzono z budowa tê¿ni solankowej na
uwagi na fakt, zwrócony przez Placu Hallera, która jednak
mieszkañców, ¿e Plac by³ musi powstaæ w przysz³ym roku,
niedawno remontowany i gdy¿ jest to projekt z bud¿etu
jest w dobrym stanie. Z tego partycypacyjnego, finansowany
te¿ wzglêdu, pomys³ miasta st. z innych pieniêdzy. Chocia¿
Warszawy stworzenia centrum projekt zyska³ akceptacjê
lokalnego na placu Hallera mieszkañców, to jego lokalizacja
nie wszystkim siê podoba. na Placu jest kontrowersyjna.
Remontu wymaga raczej Jest to obiekt, który nie tylko
otoczenie placu. Mieszkañcy ingeruje w lokalny klimat,
uwa¿aj¹, ¿e lepiej inwestowaæ mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ
w to, co wymaga naprawy, na okoliczn¹ zieleñ, ale równie¿
dlatego wskazali m.in. skwer mo¿e wp³ywaæ na z³e samorozdzielaj¹cy jezdnie ulicy poczucie osób uczulonych na
Szymanowskiego, zaniedbany jod i osób z niskim ciœnieniem.
od lat, a z du¿ym potencja³em. Ponadto uwalniana sól wp³ynie
Dyskusjê nad kszta³tem tej na stan karoserii parkuj¹cych
najwa¿niejszej publicznej w okolicy samochodów i piaprzestrzeni Pragi II zdomino- skowe elewacje budynków.
wa³y tematy parkowania sa- Projekt nie by³ konsultowany z
mochodów (jeœli nie na placu Biurem Ochrony Œrodowiska.
Na Placu zostan¹ te¿ wyto gdzie?), komunikacji autobusowej i przeniesienia pêtli z dzielone strefy tematyczne –
terenu Placu – ten pomys³ zy- polana piknikowa, polana
ska³ akceptacjê prawie dwóch sportowa, placyk przy Dêbie
trzecich uczestników konsultacji, Papieskim, pawilony wystawowe
jednak wymaga d³ugoletnich lub kawiarniane w miejscu
uzgodnieñ i zmian w organi- zajezdni, pomnik gen. Józefa
zacji ruchu i infrastrukturze Hallera. Co do lokalizacji tego
komunikacyjnej dzielnicy. ostatniego, zaplanowanej w
Istotnym tematem jest te¿ zachodniej czêœci, na skraju
zmiana charakteru lokali u¿ytko- Placu, trwa dyskusja, poniewych wokó³ Placu. Marzeniem wa¿, wg inicjatorów pomymieszkañców jest zwyk³y, s³u, lepsze by³oby miejsce w
dostêpny dla wszystkich bar centralnej czêœci w pobli¿u
mleczny, cukiernie, lodziarnie i masztów i dêbu. A co Pañstwo
niedu¿e kawiarenki z ogródka- o tym s¹dz¹?
mi sezonowymi, a tak¿e kluby
Wg za³o¿eñ miasta na
dla dzieci i seniorów dostêpne stworzenie centrum lokalnego
dla okolicznych mieszkañców. na Placu Hallera przeznaczone
Otwarty niedawno sklep typu jest w bud¿ecie Warszawy do
dyskont nie by³ konsultowany, 5 mln z³otych. W konsultacjach
gdy¿ znajduje siê w lokalu bra³o udzia³ ok. 350 osób, z
prywatnym. Co wiêcej, ok. 1/3 czego 50 wype³ni³o ankietê.
reprezentacyjnych lokali wokó³ Na Pradze II mieszka ok.
Placu zosta³a ju¿ wczeœniej 7 tys. osób, przy samym Plasprzedana.
cu ok. 2,5 tys. Konsultacje, na
Potrzebne jest te¿ po- zlecenie miasta, przeprowadzi³
wiêkszenie i uatrakcyjnienie zespó³ pracowni Jazz+Arsi³owni plenerowej oraz placu chitekci oraz Stocznia.
zabaw. W¹tpliwoœci budzi
Beata Bieliñska-Jacewicz

Bêdzie siê dzia³o!
Co czeka mieszkañców Targówka w rozpoczynaj¹cym siê
roku? Zapytaliœmy o to osoby, pe³ni¹ce wa¿ne funkcje w
Dzielnicy. Poni¿ej – informacje burmistrza S³awomira
Antonika i zapowiedzi wydarzeñ kulturalnych.
Drodzy Mieszkañcy,
Rok 2017 to czas du¿ych
zmian na Targówku. G³ówne
zadania dla zarz¹du dzielnicy
bêd¹ zwi¹zane z dostosowaniem
infrastruktury do potrzeb powstaj¹cych stacji metra. Drug¹
wa¿n¹ spraw¹ bêdzie reforma
oœwiaty, któr¹ jako samorz¹dowcy musimy udŸwign¹æ.
Metro zmieni wizerunek
Targówka na najbli¿sze dziesiêciolecia. II linia po³¹czy centrum miasta z nasz¹ dzielnic¹.
W kilkanaœcie minut bêdzie
mo¿na dostaæ siê na drugi koniec np. przy ulicy Uroczysko. PaWarszawy. Takie rozwi¹zania miêtamy o zbiorniku retencyjnym
komunikacyjne bêd¹ sprzyja³y przy Bardowskiego; chcemy,
zainteresowaniu Targówkiem, aby ten rejon jeszcze lepiej
jako wygodnym i przyjaznym spe³nia³ funkcje rekreacyjne.
miejscem do ¿ycia. Ju¿ dzisiaj
Drugim tematem jest reforma
planujemy dostosowanie dziel- oœwiaty. Zgodnie z za³o¿eniami
nicy do nowych wyzwañ. Trwa ministerstwa, w ca³ym kraju
modernizacja dróg tzw. ma³ej zostan¹ zlikwidowane gimnazja.
obwodnicy w rejonie ulicy Na Targówku jest ich piêæ. W
Zabranieckiej. Planujemy równie¿ ich miejsce powstan¹ szko³y
konsultacje dotycz¹ce ulicy podstawowe i liceum, jednak
Kondratowicza i zmian, jakie iloœæ nap³ywaj¹cych mieszczekaj¹ ten rejon dzielnicy w kañców zmusza nas do nozwi¹zku z dalsz¹ rozbudow¹ wych inwestycji. W roku 2016
linii metra o kolejne stacje. rozstrzygnêliœmy konkurs na
Planowana jest budowa ulicy projekt kompleksu oœwiatowego
Nowotrockiej, jako kolejnej przy ulicy Gilarskiej. W 2017
alternatywy komunikacyjnej podpiszemy umowê na wykodla dzielnicy. Aby sprostaæ tym nanie placówki. Bêdzie tu siê
wyzwaniom, niezbêdne jest uczy³o blisko 1000 m³odych
zabezpieczenie zaplecza dla ludzi. Powstanie przedszkole,
ludzi, którzy bêd¹ chcieli tu które bêdzie mieœci³o siê w
zamieszkaæ. Targówek posiada nowo budowanym bloku kowiele terenów inwestycyjnych; munalnym przy ulicy Odrow¹¿a
powstan¹ tu nowoczesne oraz kolejne przedszkole na
osiedla. Nie mo¿emy jednak ulicy Kunieckiej. Zaplanowaliœmy
powieliæ b³êdów, jakie wiele lat równie¿ przebudowê i modernitemu pope³niono na Ursynowie. zacjê ulic na terenie dzielnicy.
Rozwój metra usprawni³ koZ pocz¹tkiem roku 2017
munikacjê, ale tak¿e sprawi³, ¿yczê, aby by³ to dobry i owoc¿e Ursynów na lata sta³ siê
ny rok dla nas wszystkich.
sypialni¹ Warszawy. Nam choSerdecznie pozdrawiam
dzi o zupe³nie inny Targówek,
S³awomir Antonik
dlatego budujemy Centrum
Aktywnoœci Lokalnej przy Siar- Burmistrz Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
czanej, powstaj¹ nowe skwery

Co w kulturze?
28 stycznia – koncert karnawa³owy dla dzieci. Zapraszamy
o 11:30 do sali konferencyjnej wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat na
poranek muzyczny. Koncert oparty jest o utwory, które zosta³y
wykorzystane w znanych filmach dla najm³odszych: utwory ze
Shreka, Mustanga z Dzikiej Doliny, Krainy Lodu, Króla Lwa czy
Minionków. Repertuar uzupe³niaj¹ znane pastora³ki, które m³odzi
widzowie mog¹ œpiewaæ z zespo³em. Podczas koncertu zaprezentowane zostan¹ instrumenty: gitara, bas i perkusja. Zespó³
tworz¹: Patrycja Modliñska - œpiew, Marcin Olak - gitary, Konrad
Kubicki - bas, Szymon Linette - perkusja. Muzycy tworz¹cy zespó³
na co dzieñ towarzysz¹ najwiêkszym gwiazdom polskiej sceny,
s¹ te¿ znani z projektów autorskich. Wstêp z zaproszeniami.
11 i 25 lutego – potañcówki karnawa³owe dla mieszkañców.
Sala konferencyjna Urzêdu w godzinach 18:00-21:30, zabawa
z Dj, konkursy
8 marca – Dzieñ Kobiet
1 kwietnia – zakoñczenie obchodów 100. rocznicy przy³¹czenia Targówka do Warszawy, w programie m.in. wyk³ad prof.
Bralczyka „Zmiany w jêzyku miejskim w nawi¹zaniu do tekstów
Stefana Wiecheckiego” oraz koncert Alicji Majewskiej.
8 kwietnia – Jarmark Wielkanocny w parku Wiecha
27 maja – festiwal Korzenie Europy w Parku Bródnowskim
28 maja – Turniej Rycerski – Park Bródnowski
3 czerwca – Motoserce – Park Bródnowski
4 czerwca – Artystyczny Targówek – Park Bródnowski
10 czerwca – Wiechowisko – konkurs wypowiedzi satyrycznej
i piknik w stylu praskim – Park Wiecha
17-18 czerwca – piknik historyczny na grodzisku – Lasek
Bródnowski
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Kultury i Promocji Urzêdu Dzielnicy, p. 433, tel. 22 44 33 822.

Co zamiast zlewni w Choszczówce?
Po licznych protestach mieszkañców Bia³o³êki w³adze
- Zlewnia przy oczyszczalni gielloñskiej, dlatego nie zachodzi
miasta zdecydowa³y, ¿e planowanej przez wodoci¹gowców „Czajka” znajdowa³aby siê w potrzeba budowy kolejnej takiej
zlewni œcieków przy „Czajce” nie bêdzie. Czy MPWiK ma najdalej na pó³noc wysuniêtym instalacji. W zwi¹zku z tym podobjakiœ „plan B”?
punkcie na mapie Warszawy, na inwestycja nie jest planowana
Pomys³ ulokowania zlewni
- Przy modernizacji „Czajki” tu¿ przy Jab³onnie, a to z kolei – powiedzia³ Roman Bugaj.
Jak siê okazuje, zlewnia
œcieków w Choszczówce, w dostaliœmy zapewnienie, ¿e oznacza³oby, ¿e pojazdy
bliskim s¹siedztwie domów obiekt nie bêdzie ju¿ rozbudo- zwo¿¹ce œcieki musia³yby przy „Czajce” nie by³a wcale
mieszkalnych, przy ulicy Czajki wywany – mówi³ jeden z pokonywaæ bardzo d³ug¹ konieczna i nie bêdzie niczeróg, nomen omen, Czystej mieszkañców Choszczówki. - drogê, co prze³o¿y³oby siê na go w zamian. A mo¿e zamiast
Wody, mieszkañcy Bia³o³êki Nied³ugo potem wepchnêliœcie wy¿sze koszty zu¿ycia paliwa wydawaæ 7 milionów na now¹
nazwali szczytem bezczelnoœci. nam spalarniê, argumentuj¹c, – zauwa¿y³a wiceprezydent. – zlewniê (tak szacowana by³a
Dla Miejskiego Przedsiêbiorstwa ¿e taka instalacja musi byæ Lokalizacjê w Choszczówce wartoœæ planowanej instalacji)
Wodoci¹gów i Kanalizacji, bezpoœrednio przy oczyszczalni. trudno uznaæ za trafn¹, skoro warto by³oby zainwestowaæ
które z takim projektem wyst¹- Teraz przysz³a kolej na zlewniê. kolejna zlewnia jest w pobliskim te pieni¹dze w kanalizacjê
obszarów jeszcze nie skanapi³o w grudniu ubieg³ego roku, Przecie¿ zlewnia nie musi byæ Wieliszewie.
umiejscowienie zlewni na tere- przy oczyszczalni, mo¿e byæ w
Wobec tak zmasowanego lizowanych i w ten sposób
nie oczyszczalni „Czajka” by³o ka¿dym innym miejscu.
oporu oraz odmowy zgody na zrealizowaæ wczeœniej dane
jednak, jak widaæ, zupe³nie
Na nies³ownoœæ MPWiK budowê, MPWiK wycofa³ siê z obietnice? Tego najbardziej
naturalnym rozwi¹zaniem.
zwróci³ te¿ uwagê radny Filip inwestycji. Na nasze pytanie, przecie¿ oczekuj¹ mieszkañcy,
Wodoci¹gowcy argumentowali, Pelc, przypominaj¹c, ¿e roz- czy przewiduje siê jak¹œ inn¹ którzy wtedy na pewno bêd¹
¿e budowa zlewni podyktowana budowuj¹c „Czajkê” spó³ka lokalizacjê punktu zlewnego, bardziej sk³onni do wspó³pracy.
Joanna Kiwilszo
jest koniecznoœci¹ wdro¿enia zapewnia³a, ¿e przeprowadzi rzecznik prasowy MPWiK
nowoczesnego, ekologicznego w okolicy kanalizacjê.
Roman Bugaj odpowiedzia³,
• Drzwi antyw³amaniowe
D Gerda, Dorn
systemu przyjmowania i kontroli
- Nie dotrzymaliœcie umowy ¿e spó³ka nie bêdzie kontynujakoœci œcieków dowo¿onych. – oskar¿a³ radny. – Wiemy, z owa³a procesu przygotowania
R • Drzwi wewnêtrzne
W pe³ni zhermetyzowany punkt kim mamy do czynienia – z inwestycji polegaj¹cej na buPorta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
zlewny mia³ byæ projektem instytucj¹, która nie jest w dowie zlewni przy ul. Czajki 10,
PCV i AL
wychodz¹cym naprzeciw stanie zrobiæ tego, co obieca³a. ani w ¿adnej innej lokalizacji.
W • Parapety wew. i zew.
oczekiwaniom mieszkañców,
Mieszkañcy powo³ali komitet
- Po pó³nocno-wschodniej stronie
I • Rolety wew. i zew.
którzy wielokrotnie skar¿yli protestacyjny i wystosowali petycjê Warszawy odbiór nieczystoœci
plisy, ¿aluzje, moskitiery
siê na uci¹¿liwoœæ dwóch do prezydent Warszawy. Interwe- ciek³ych jest realizowany przez
PROMOCJA na okna 40%
dzia³aj¹cych obecnie stacji niowa³a wiceprezydent Renata wymienione wczeœniej stacje
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
zlewnych przy Odlewniczej 6 i Kaznowska i zablokowa³a inwestycjê. zlewne przy Odlewniczej i JaJagielloñskiej 65. Uruchomienie
K Transport i obmiar gratis!
nowego obiektu umo¿liwi³oby
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
N
likwidacjê tych dwóch przetel. 22 679-23-41, 600-925-147
starza³ych stacji. Nale¿y tu
ul. Poborzañska 8
A mariusz_gradek@wp.pl
zaznaczyæ, ¿e zlewnia przy ul.
30
www.drzwiokna.waw.pl
Odlewniczej nie jest w³asno- NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 7 -18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85
œci¹ MPWiK ani nie pozostaje
w administracji spó³ki, ale
prowadzona jest przez przedsiêbiorstwo prywatne.
Dziêki zastosowaniu ró¿norodnych rozwi¹zañ technicznych,
Otwarta Z¹bkowska latem przyci¹ga³a t³umy ludzi, udo- bry³y lodu przepiêkn¹ prask¹
zlewnia przy „Czajce” mia³a byæ wadniaj¹c, ¿e nawet tylko weekendowe zamkniêcie tej ulicy Syrenkê. Udanym pomys³em
nowoczesna i szczelna, podob- dla samochodów i oddanie jej we w³adanie pieszym, tworzy by³ targ nietrafionych prezentów
nie jak najnowoczeœniejsze szansê na zadzianie siê rzeczy niezwyk³ych. Ulica zaczyna ¿yæ czy wspólne gotowanie po¿ywobiekty tego typu, gdzie:
– za spraw¹ restauratorów, artystów, zwyk³ych mieszkanców. nej zupy. Mieszkañcy, mimo
- stanowiska zrzutu nieczysto- Sukces letniego cyklu Otwartej Z¹bkowskej zaowocowa³ mroŸnej pogody, dopisali. By³a
œci znajduj¹ siê w zamkniêtej jej zimow¹ ods³on¹, wydarzeniem organizowanym w ramach to œwietna okazja do spotkañ –
hali, w której panuje podciœnienie, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy.
zarówno tych zaplanowanych,
dziêki czemu zapachy nie
W weekend 6 i 7 stycznia bione eleganck¹ wst¹¿k¹, jak i ca³kiem przypadkowych.
przedostaj¹ siê na zewn¹trz;
Organizatorami Zimowej
Z¹bkowsk¹ znów oddano rozdawano jako prezenty
- powietrze odci¹gane z mieszkañcom. Z racji warun- wszystkim odwiedzaj¹cym. Do Z¹bkowskiej byli: Teatr Poobiektu kierowane jest do nowo- ków atmosferycznych wzd³u¿ czytelników trafi³o kilkaset wszechny, Stowarzyszenie
czesnego uk³adu dezodoryzacji; jej zamkniêtego brukowanego tytu³ów. Na Z¹bkowskiej odby- Hokuspokus, Fundacja Zmiana,
- stanowiska zrzutowe s¹ od odcinka stan¹³ d³ugi namiot, w wa³y siê spotkania, koncerty, Stowarzyszenie Warszawskie
siebie oddzielone œcianami, a którym za spraw¹ Fundacji a u wejœcia do namiotu praski Bractwo Bartne oraz Stowawjazd zamykaj¹ elektrycznie Zmiana, centralnym elementem artysta Jan Kubicki za pomoc¹ rzyszenie My.
sta³y siê ksi¹¿ki, które – ozdo- pi³y mechanicznej stworzy³ z
Kr.
sterowane wrota;
- rozpoczêcie zrzutu mo¿liwe
jest jedynie przy zamkniêtych wrotach wjazdowych i wyjazdowych;
- zrzut odbywa siê za pomoc¹ wê¿a pod³¹czonego do
specjalnego gniazda w zamkniêtej instalacji i rozpoczyna
Mija rok od „przeniesienia” na Golêdzinów, a faktycznie wielu mieszkañców pokazuje,
siê po automatycznym otwarciu likwidacji biblioteki publicznej na osiedlu Kijowska. Biblioteki, jak bardzo ta czêœæ Pragi
elektrozaworu stacji zlewnej;
która funkcjonowa³a od ponad 40 lat i z której zasobów potrzebuje ró¿nych inicjatyw
- ko³a pojazdu podlegaj¹ korzystali nie tylko mieszkañcy Starej Pragi, Szmulek, czy kulturalnych. To równie¿ kolejny
ka¿dorazowej dezynfekcji, Micha³owa, ale równie¿ wielu s¹siadów z Kamionka.
dowód na to, ¿e bez ogl¹dania
wykonywanej automatycznie
Na nic zda³y siê protesty „Dobre Flow” na Kawêczyñskiej siê na urzêdników mo¿na
po opuszczeniu stanowiska.
mieszkañców, wyst¹pienia 16. Wziêli w niej udzia³ miesz- zrealizowaæ ciekaw¹ inicjatywê
Tego wszystkiego przedsta- przedstawicieli organizacji kañcy Szmulek, przedstawiciele integruj¹c¹ mieszkañców. Bo
wiciele MPWiK nie zdo³ali za- pozarz¹dowych oraz czêœci œrodowisk seniorskich, m³o- ksi¹¿ki nie dziel¹.
prezentowaæ na zorganizowanym radnych – biblioteki na Kijowskiej dzie¿ i lokalni spo³ecznicy. W
Warto na koniec podziêkowaæ
przez zarz¹d dzielnicy Bia³o³êka nie ma i nie wiadomo, czy ten pi¹tkowy wieczór uda³o siê Centrum Wspierania Aktywnoœci
spotkaniu, 14 grudnia ubieg³ego kiedykolwiek zostanie odtwo- po³¹czyæ dzia³ania kulturalne Lokalnej CAL, bez którego
roku w bia³o³êckim Ratuszu, rzona w tym miejscu. S¹ jed- (wspólne œpiewanie kolêd, pomocy realizacja opisanej
gdy¿ zostali kompletnie zakrzy- nak inne formy umo¿liwienia wymiana ksi¹¿ek) z s¹siedzk¹ inicjatywy nie by³aby mo¿liwa.
czani przez oburzonych miesz- mieszkañcom korzystania z integracj¹. Udzia³ w imprezie
CIM
kañców, którzy nie wierz¹ w tej najtañszej formy dostêpu
te zapewnienia i obawiaj¹ siê do darmowej kultury, jak¹ s¹
jeszcze wiêkszego smrodu ni¿ ksi¹¿ki. Siêgnêli po nie
Budowa II linii metra
odczuwany obecnie w okolicach mieszkañcy i inicjatorzy akcji
„Czajki”. Odór to zreszt¹ nie „Biblioteka przy Kijowskiej”
jedyny problem. Protestuj¹cy (polecamy profil na Facebooku)
zwracali równie¿ uwagê, ¿e wsparci przez spo³eczników z
stan infrastruktury drogowej w Fundacji „Zmiana” i Praskiego
dokoñczenie ze str. 1 wiecza i wczeœniejszych si³¹
pobli¿u ulicy Czystej Wody nie Stowarzyszenia Mieszkañców
pozwala na to, aby ka¿dego „Micha³ów”, organizuj¹c przed nowe na torach odstawczych. rzeczy nie mog¹ byæ zachowane.
dnia przeje¿d¿a³o tamtêdy œwiêtami akcjê s¹siedzkiej Zakoñczono prace wzmacnia- Relikty bêd¹ dokumentowane
ponad sto szambiarek.
przez archeologów, zaœ te, które
dystrybucji ksi¹¿ek na ul. Ki- j¹ce i zagêszczaj¹ce grunt.
Gwa³towny sprzeciw miesz- jowskiej i Al. Tysi¹clecia, a w
Podczas prac ziemnych na koliduj¹ z budow¹, niestety
kañców wobec projektu spowodo- pi¹tek, 13 stycznia br., nowo- Targówku mamy ju¿ do czynie- bêd¹ musia³y byæ zniszczone.
wany by³ tak¿e brakiem zaufania roczne kolêdowanie z ksi¹¿k¹. nia z licznymi odkryciami arche- Wszelkie relikty ruchome zodo spó³ki, która nie dotrzymuje Ta ostatnia impreza odby³a ologicznymi. Sta³e obiekty stan¹ przekazane do placówek
obietnic i k³amie bez umiaru.
siê w klubie m³odzie¿owym osadnictwa z czasów œrednio- muzealnych. Na stacji Trocka
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Z ksi¹¿k¹ w Nowy Rok

nowa gazeta praska 3

Bia³o³êka w soczewce
Od wtorku 17 stycznia, do
wyczerpania wolnych miejsc
mo¿na sk³adaæ wype³nion¹
kartê kwalifikacyjn¹ uczestnika
programu „Zima w mieœcie
2017”. Mo¿na to zrobiæ w szkole
wybranej z poni¿szej listy. Rodzice zg³aszanych dzieci powinni wnieœæ jednoczeœnie
op³atê za wy¿ywienie. Karty
kwalifikacyjne do wydruku s¹
dostêpne na stronach urzêdu
dzielnicy Bia³o³êka oraz na
stronach internetowych szkó³
organizuj¹cych ferie, a wiêc
szkó³ podstawowych nr: 31,
110, 112, 118, 154, 231, 257,
314, 342, 344, 355 i 356.
Wersje papierowe kart mo¿na
otrzymaæ w sekretariatach tych
szkó³. Zima w mieœcie rozpocznie siê w Bia³o³êce, tak jak
na ca³ym Mazowszu, 13 lutego
i potrwa do 24 lutego. Zajêcia
bêd¹ siê odbywaæ od poniedzia³ku do pi¹tku, w dwunastu
szko³ach podstawowych w
godzinach od 7:00 do 17:00.
W tym czasie dzieci bêd¹ siê
znajdowaæ pod opiek¹ nauczycieli i pedagogów. W interesuj¹cej ofercie programowej nie
zabraknie zajêæ edukacyjnych,
artystycznych, rekreacyjnych,
sportowych, muzycznych,
kulturalnych, konkursów i
wycieczek. Poza ca³odziennym, odp³atnym wy¿ywieniem
udzia³ w programie Zima w
mieœcie 2017 jest bezp³atny.
***
Zarz¹d dzielnicy i przedstawiciele MPWiK zapraszaj¹
mieszkañców Bia³o³êki zainteresowanych inwestycjami
realizowanymi w dzielnicy
przez przedsiêbiorstwo i planowanymi przez nie na ten rok.
Spotkanie informacyjne odbêdzie siê 24 stycznia o godz.
18:00, w sali konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
przy Modliñskiej 197.
***
W ubieg³ym roku w Bia³o³êce
rodzice zameldowali 2049
niemowl¹t. Doskonale wiêc siê
sk³ada, ¿e od wrzeœnia tego
roku w dzielnicy przybêdzie
500 miejsc w publicznych
¿³obkach, bowiem trwa budowa czterech placówek, które
wed³ug planu zostan¹ oddane
do u¿ytku w lipcu. Co prawda
zapisy do nowych ¿³obków

Odkrycia archeologiczne na Targówku
odkryto ju¿ m.in. XVII-wieczn¹
ceramikê, korpus pistoletu,
³uski, butelki i obrzêdowe kufle
z II po³owy XIX w., miedziane
kopiejki z koñca XIX w., kulê
armatni¹, która pochodzi z
czasów walk o Pragê pod koniec
XVIII lub na pocz¹tku XIX w.
(egu)

bêd¹ mo¿liwe dopiero po ich
oddaniu do u¿ytku, ale w³adze
dzielnicy ju¿ dziœ zachêcaj¹ do
rejestrowania dzieci w systemie elektronicznej rekrutacji.
Nowe ¿³obki powstan¹ przy
Odkrytej (dla 150 dzieci), przy
Krzy¿ówki (dla 150 dzieci),
przy Truskawkowej (dla 150
dzieci). Ponadto w przedszkolu
przy Jesiennych Liœci powstan¹ oddzia³y ¿³obkowe dla
50 maluchów. Dot¹d mieliœmy
w Bia³o³êce funkcjonuj¹cy od
2009 jeden publiczny ¿³obek dla
125 dzieci przy Strumykowej i
jego filiê otwart¹ w 2015 przy
Œwiatowida dla 35 dzieci.
***
Niebawem rusza realizacja
projektów z trzeciej edycji
bud¿etu partycypacyjnego. W
ramach projektu pod nazw¹
„Bli¿ej siebie” odbêdzie siê
pierwsze spotkanie z osob¹
znan¹ i lubian¹. 24 stycznia
bêdzie to Marcin Kydryñski –
kompozytor, dziennikarz, podró¿nik, autor tekstów, prywatnie m¹¿ wokalistki jazzowej
Anny Marii Jopek. Spotkanie
odbêdzie siê w Galerii B.S.
przy £azanowickiej 18, o
godz. 19:00.
W ramach realizacji drugiego
projektu 1 lutego rozpoczn¹
siê bezp³atne zajêcia „Bezpieczna w wielkim mieœcie
- zajêcia z samoobrony dla
kobiet”. Dwugodzinne zajêcia
bêd¹ siê odbywa³y w trzech
grupach do wyboru – w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki, zawsze
w sali konferencyjnej ratusza.
W sumie dla ka¿dej z grup
przewidziano 20 godzin
zajêæ – ogólnokondycyjnych,
sprawnoœciowych, samoobrony, z zakresu psychologii
zagro¿enia.
2 lutego rozpocznie siê
realizacja trzeciego spoœród
projektów bud¿etu partycypacyjnego – bezp³atne zajêcia
„Zdrowy krêgos³up”. Æwiczenia tego typu zapobiegaj¹
bólom krêgos³upa i wzmacniaj¹
miêœnie posturalne, uelastyczniaj¹c je i rozci¹gaj¹c, wspomagaj¹c redukcjê dolegliwoœci
bólowych, zwiêkszaj¹c dotlenienie i ukrwienie miêœni.
Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y w
Szkole Podstawowej nr 112,
przy ulicy Zau³ek 34, w poniedzia³ki w godz. 19:30-20:30 i
w czwartki w godz. 18:3019:30. Realizacja projektu potrwa w pierwszym etapie od
2 lutego do 29 czerwca, w
drugim od 4 wrzeœnia do
30 listopada 2017.
Iloœæ miejsc zarówno na zajêciach „Bezpieczna w wielkim
mieœcie - zajêcia z samoobrony dla kobiet”, jak i „Zdrowy
krêgos³up” jest ograniczona.
Zapisów mo¿na dokonywaæ
w pod adresem mailowym:
Akostkowska@um.warszawa.pl
(egu)

4 nowapraskich
Historia
gazeta praska
rodów

Rodzina Olszewskich
dokoñczenie ze str. 1

kê policji i wojska. Dosz³o do wymiany ognia.
Czêœæ demonstrantów schroni³a siê w koœciele
Wszystkich Œwiêtych. Byli zabici i ranni.
Ferdynand Olszewski mia³ wtedy pierwszy
raz broñ w rêku i nie bardzo wiedzia³, jak siê z
ni¹ obchodziæ. W pewnym momencie zobaczy³,
¿e pêdzi w jego kierunku Czerkies z uniesion¹
szabl¹, schroni³ siê wiêc w podcieniach koœcio³a. Chcia³ strzeliæ, ale okaza³o siê, ¿e nie ma
ju¿ naboi, odrzuci³ wiêc pistolet i czeka³ na
œmiertelny cios. Tymczasem Czerkies uderzy³
go p³azem szabli i odjecha³. PóŸniej Ferdynand
Olszewski wielokrotnie zastanawia³ siê, dlaczego
¿o³nierz go oszczêdzi³. Dopiero po latach,
s³u¿¹cy razem z nim w armii carskiej inny
Czerkies wyjaœni³ mu, ¿e ludy kaukaskie to
ludzie honoru - nie zabijaj¹ bezbronnego.
Tym razem wszystko dobrze siê skoñczy³o –
obaj demonstranci wyszli z zamieszania prawie
bez szwanku. Niestety, nastêpna akcja, przeprowadzona 26 marca 1905 roku, skoñczy³a siê dla
Stefana Okrzei tragicznie. By³ to zamach na
znienawidzonego przez ludnoœæ Warszawy
oberpolicmajstra, barona Karla Nolkena. Grupa
bojowców PPS pod dowództwem Okrzei mia³a
rzuciæ bombê na VII cyrku³ policji na Pradze, przy
ul. Wileñskiej 9. Akcja nie powiod³a siê. Oberpolicmajster zosta³ ranny, ale prze¿y³, natomiast
rzucaj¹cy bombê Okrzeja zosta³ schwytany i
uwiêziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej,
a nastêpnie, wyrokiem s¹du z 23 czerwca 1905
roku skazany na œmieræ przez powieszenie. Wyrok
wykonano miesi¹c póŸniej na stokach Cytadeli.
Kolejowym szlakiem z Syberii na Bródno
To by³ niespokojny czas rewolucji 1905 roku.
Zamieszany w akcje PPS Ferdynand Olszewski,
równie¿ obawia³ siê represji. Pomyœla³ wiêc,
¿e najlepiej by³oby na pewien czas znikn¹æ.
Wyjœciem z sytuacji by³o wojsko. Zgodnie z
ustaw¹ cara Aleksandra II z 1 stycznia 1874 r.
powo³ywano wszystkich m³odych mê¿czyzn w
wieku 20 lat. Stawali oni przed komisjami wojskowymi, a z nich ok. 20-25% przyjmowano do
czynnej s³u¿by wojskowej metod¹ losowania.
Ferdynand przyj¹³ ten los i zosta³ wys³any na
Wschód. Po zakoñczeniu s³u¿by, dowódca
pu³ku, którym zreszt¹ by³ Polak, poleci³ go do
pracy na Kolei Transsyberyjskiej. Z czasem z
Syberii zosta³ przerzucony do Petersburga. Tam
zasta³a go rewolucja 1917 r. Z Petersburga
przedosta³ siê do Moskwy, gdzie z niewiadomych
przyczyn, wraz z grup¹ polskich kolejarzy
zosta³ uwiêziony na £ubiance i gdzie, jak siê
domyœla³, zetkn¹³ siê z Feliksem Dzier¿yñskim.
Oto pewnego dnia zapowiedziano inspekcjê
cel, któr¹ mia³ przeprowadzaæ ktoœ „wa¿ny” chodzi³y s³uchy, ¿e bêdzie to sam szef CzeKi.
Wobec tego, kiedy w celi zjawi³ siê szczup³y
oficer z bródk¹, Ferdynand wyst¹pi³ i w imieniu
ca³ej grupy zwróci³ siê do niego po polsku.
Powiedzia³, ¿e s¹ polskimi kolejarzami i nie
wiadomo dlaczego, zostali uwiêzieni. Kontroluj¹cy oficer odpar³: „Ja niczewo nie ponimaju”
i wyszed³, ale wkrótce wszystkich zwolniono.
Kiedy w 1918 roku bolszewicy zawarli pokój z
Niemcami, nadarzy³a siê okazja powrotu do Polski.
W ramach akcji repatriacyjnej Ferdynand Olszewski
wróci³ wiêc do Warszawy. Ze wzglêdu na doœwiadczenie nabyte na Syberii, zatrudni³ siê w stra¿y
kolejowej. W 1921 roku trafi³ na kolejarskie Bródno.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tej okolicy, przy ulicy
Oknickiej mieszka³a Wiktoria z Koz³owskich
Okrzeja z najm³odsz¹ córk¹ Jadwig¹. Ojciec
Jadwigi, m¹¿ Wiktorii i rodzony brat Walentego
Okrzei, ojca straconego na stokach Cytadeli Stefana, ju¿ wtedy nie ¿y³ – umar³ na zapalenie p³uc,
przeziêbiwszy siê przy budowie w³asnego domu,
jeszcze przed wybuchem I wojny œwiatowej.
Jedyny syn Okrzejów, Boles³aw, wyj¹tkowo,
jako ¿e wówczas by³ nieletni, zosta³ zatrudniony na kolei jako pomocnik maszynisty i w ten
sposób utrzymywa³ rodzinê. Jednak w 1915
roku, kiedy Rosjanie wycofywali siê z Warszawy,
zosta³ ewakuowany wraz z innymi kolejarzami
w g³¹b Rosji. Odt¹d kobiety musia³y radziæ
sobie same, a nasta³y bardzo ciê¿kie czasy
okupacji niemieckiej. Panowa³ g³ód. O skali
zjawiska mo¿e œwiadczyæ smutne zdarzenie.
Na Bródnie stacjonowa³ tzw. ¿elazny batalion
niemieckich wojsk kolejowych. G³ód by³ taki, ¿e
¿o³nierze polowali na bezpañskie psy. Jadwiga
Okrzeja, wówczas 18-letnia dziewczyna, mia³a
ulubionego psa. Bardzo go pilnowa³a, trzyma³a
w domu, ale jednak któregoœ dnia wyrwa³ siê na
dwór. Niemcy go postrzelili. Widz¹c rozpacz
córki, matka Jadwigi pobieg³a do komendanta
batalionu prosiæ, aby oddali psa. Niestety, by³o

ju¿ za póŸno. Jednak jeszcze tego samego dnia
zjawi³ siê podoficer z tego batalionu i przeprosi³
za ca³e zajœcie. A¿ do nastêpnej wojny Jadwiga
myœla³a, ¿e Niemcy s¹ ludŸmi, którzy zawsze
bezwzglêdnie przestrzegaj¹ prawa.
Wiktoria i Jadwiga Okrzeja prze¿y³y ten straszny
czas dziêki trzymanej przy domu krowie. Na
Bródnie, peryferyjnej dzielnicy, by³o to mo¿liwe.
Kiedy wojna siê skoñczy³a, w s¹siedztwie wynaj¹³
pokój m³ody kolejarz, Ferdynand Olszewski, który
niedawno powróci³ z Rosji. Pozna³ Jadwigê w
1922 roku. Na Bo¿e Narodzenie wziêli œlub.
Jesieni¹ 1923 roku urodzi³a im siê córka Maria,
a w sierpniu 1930 roku – syn Jan.
Dom przy Poborzañskiej 21
Ferdynand Olszewski jako kolejarz nieŸle
zarabia³ - otrzymywa³ ponad 400 z³ pensji miesiêcznie. Po kilku latach rodzina zamieszka³a we
w³asnym, murowanym, dwukondygnacyjnym
domu, przy ulicy Poborzañskiej 21. Dzieci chodzi³y do szko³y powszechnej, która mieœci³a siê
w nowym budynku przy ul. Bartniczej. W³aœciwie
by³ to okaza³y kompleks szkolny, w sk³ad którego
wchodzi³y trzy szko³y powszechne oraz osobny
budynek sali gimnastycznej. Szko³a wyró¿nia³a
siê wœród przewa¿nie drewnianych bródnowskich
domów, by³a bardzo nowoczesna i czysta.
Klasy by³y bardzo liczne. Klasa I, do której w
1937 roku zacz¹³ uczêszczaæ Jan Olszewski
liczy³a 55 uczniów. A¿ dziw, ¿e m³oda wychowawczyni, Jadwiga Mieszkowska, potrafi³a
zapanowaæ nad tak¹ czered¹ dzieci z ró¿nych
œrodowisk i wyznañ, a tak¿e o ró¿nych upodobaniach. Przyk³adowo, Jan Olszewski, id¹c do
szko³y w wieku siedmiu lat nie zna³ jeszcze liter,
i co gorsza, programowo nie chcia³ nauczyæ
siê czytaæ. Przyczyn tego zamierzonego
upoœledzenia edukacyjnego nale¿a³o szukaæ
w zwyczajach, panuj¹cych w rodzinie.
Otó¿ ojciec Jana, Ferdynand Olszewski, w ci¹gu
tygodnia rzadko bywa³ w domu, wiêc mia³ ma³o
czasu zarówno dla dzieci, jak i na wypoczynek.
Kiedy przychodzi³a niedziela, stara³ siê po³¹czyæ
przyjemne z po¿ytecznym. K³ad³ siê na kanapie i
przegl¹da³ gazety z ca³ego tygodnia oraz tygodniki. Ma³y Jan lubi³ le¿eæ obok czytaj¹cego na
g³os ojca, s³uchaæ i zadawaæ pytania, kiedy coœ
by³o niezrozumia³e. W ten sposób mia³ ojca tylko
dla siebie. Wiedzia³, ¿e kiedy nauczy siê czytaæ,
to siê skoñczy, bêdzie musia³ czytaæ sam.
Rzeczywiœcie, ten moment nast¹pi³, szybko
nauczy³ siê czytaæ, i wtedy sta³ siê zagorza³ym
czytelnikiem, dla którego dzieñ bez ksi¹¿ki by³ dniem
straconym. Z mieszcz¹cej siê przy ulicy Poborzañskiej wypo¿yczalni ksi¹¿ek „Promieñ”, przeczyta³
wszystko. Czytanie okaza³o siê dla niego ratunkiem
w pierwsz¹ okupacyjn¹ zimê, pozwala³o zapomnieæ,
choæ na chwilê, o brutalnej rzeczywistoœci.
Koniec bezpiecznego œwiata na Nowym Bródnie
Wybuch II wojny œwiatowej zasta³ Jana, jego
siostrê i mamê na letnisku w Legionowie, gdzie
rodzina wyje¿d¿a³a na wakacje, odk¹d rozparcelowany w latach 30. przez hrabiego Potockiego
las w Jab³onnie zosta³ podzielony na dzia³ki, m.in.
dla Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy. Za letnie
mieszkanie s³u¿y³ im drewniany domek z trzema
werandami. W Legionowie Jan zaprzyjaŸni³ siê z
Heniem Benderem, synem legionisty pochodzenia
¿ydowskiego, Juliana Bendera. Tego pamiêtnego
lata, kiedy 2 wrzeœnia Olszewscy wyje¿d¿ali do
Warszawy, widzieli siê po raz ostatni.
W stolicy trwa³y bombardowania. Matka dosz³a
do wniosku, ¿e bezpieczniej bêdzie wyjechaæ
do krewnych, którzy mieli dworek pod Kutnem.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e gospodarze uciekli
do Warszawy. Trzeba by³o wracaæ, tymczasem
kolej ju¿ nie kursowa³a. Dopiero po dwóch
dniach, zabrani z szosy przez bateriê artylerii,
zdo³ali wróciæ na Bródno. A tam wkrótce rozpêta³o siê piek³o. 10 wrzeœnia nast¹pi³ zmasowany
atak lotnictwa niemieckiego na Bródno. Bombardowali nie tyle kolej, co dzielnicê mieszkaniow¹. To by³a niedziela, wiêc starali siê trafiæ
w koœció³. Wtedy to w³aœnie amerykañski korespondent wojenny, Julien Bryan wykona³ s³ynne zdjêcie dziewczynki p³acz¹cej nad zabit¹
siostr¹. Dlaczego Niemcy wybrali Bródno?
Mo¿e chodzi³o o przemieszczaj¹ce siê jednostki
Armii „Modlin”? Tak czy inaczej, by³ to oczywisty akt terroru, w wyniku którego drewniane
Bródno w znacznej czêœci sp³onê³o.
Rodzina Olszewskich przenios³a siê na pewien
czas do brata Ferdynanda, mieszkaj¹cego przy
ulicy Kruczej. 25 wrzeœnia, kiedy rozpoczê³o siê
wielkie bombardowanie Warszawy, postanowili
jednak wracaæ do siebie. Szli na Bródno przez
p³on¹ce miasto kilka godzin. Po nocy spêdzonej
na Bednarskiej, przed œwitem uda³o im siê prze-

biec most Kierbedzia i przez Pragê dotrzeæ na
Poborzañsk¹. Ich dom, jako jeden z niewielu
murowanych budynków, ocala³. Okaza³o siê, ¿e
pocisk rozbi³ tylko jedn¹ œcianê na piêtrze. Po
naprawie uszkodzenia uda³o siê znowu w nim
zamieszkaæ. Rodzina ponios³a jednak w pocz¹tkach wojny wielk¹ stratê. 5 wrzeœnia poleg³ w
walce powietrznej w obronie Warszawy porucznik pilot Stefan Stanis³aw Okrzeja, m³odszy brat
straconego na stokach Cytadeli rewolucjonisty.
Urodzony w dwa lata po œmierci bojowca PPS,
to jest w 1907 r., otrzyma³ po nim imiê i, jak siê
okaza³o, podobny tragiczny los.
Odbijanie wêgla
Po kapitulacji Warszawy 28 wrzeœnia 1939
roku rozpoczê³a siê okupacja. Koleje zosta³y
zmobilizowane, Niemcy przejêli te¿ warsztaty kolejowe. Ferdynand Olszewski podj¹³ postanowienie,
¿e nie bêdzie pracowa³ dla Niemców. Zaj¹³ siê
prowadzeniem meldunków. Na szczêœcie, dom
otacza³ du¿y ogród, gdzie mo¿na by³o uprawiaæ
warzywa i hodowaæ kury. Dziêki temu rodzina
nie zazna³a g³odu. Mimo to, pierwsza okupacyjna zima i dla nich by³a bardzo ciê¿ka. Mrozy
osi¹ga³y, a nawet przekracza³y 40oC. W mieœcie
brakowa³o opa³u. W zwi¹zku z tym mo¿na mówiæ
o charakterystycznym dla Bródna zjawisku.
Na terenach kolejowych, tu¿ przed wojn¹ powiêkszono sk³ady opa³u. By³y to g³ównie zapasy
wojenne. Po kapitulacji, sk³ady te przejêli Niemcy.
Wtedy wœród ch³opców z Bródna, pomijaj¹c
rodziny kolejarskie, bo te by³y dobrze zaopatrzone,
rozwin¹³ siê pewien proceder. Mianowicie, ch³opcy,
przewa¿nie z biednych rodzin, wchodzili w nocy
na teren sk³adu i wynosili wêgiel. Teraz nazwalibyœmy to kradzie¿¹. Wtedy jednak mówi³o siê:
„odbijanie wêgla”, poniewa¿ by³ to przecie¿
polski wêgiel, który Niemcy zrabowali. Ch³opcy
„odbijaj¹cy” wêgiel zaopatrywali w opa³ pó³
Pragi i w ten sposób utrzymywali rodziny.
Niestety, by³o to zajêcie bardzo niebezpieczne.
Kolega Jana Olszewskiego z ³awy szkolnej,
Ryszard Czech, niemal ka¿d¹ noc spêdza³ na
„odbijaniu” wêgla. Pewnego dnia, zim¹ 1940
roku nie przyszed³ do szko³y. Okaza³o siê, ¿e
w nocy zosta³ przez bahnschutzów zastrzelony.
By³ pierwszym z krêgu przyjació³ Jana, którzy
ponieœli œmieræ w czasie wojny.
Okupacja pokolenia radiowego
Mniej tragicznym, ale równie¿ dotkliwym
doœwiadczeniem by³ incydent z radiem. Jak
daleko Jan Olszewski siêga pamiêci¹, w domu
zawsze by³ radioaparat. Najpierw doœæ prymitywny,
z osobnym odbiornikiem i g³oœnikiem. Gdzieœ na
dwa, czy trzy lata przed wojn¹ rodzice kupili na
raty bardzo nowoczesny radioaparat Philipsa.
Chyba niewiele by³o takich w dzielnicy. Po 1
wrzeœnia Olszewscy wystawili aparat na balkon,
aby by³ s³yszalny na ca³¹ ulicê i s³u¿y³ tak¿e
s¹siadom. Nadawa³ komunikaty, ostrze¿enia
przed nalotami, zapowiada³ alarmy, nadawa³ te¿
przemówienia prezydenta Stefana Starzyñskiego.
Kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy, natychmiast zainstalowali megafony, powszechnie
nazywane szczekaczkami. Jeden z nich zainstalowany zosta³ na Bródnie, na Bia³o³êckiej,
w okolicach kina „Klub”. Jedno z pierwszych
og³oszeñ nadanych przez te megafony nakazywa³o
zdawaæ radioaparaty. Poniewa¿ by³o powszechnie
wiadomo, ¿e u Olszewskich jest aparat radiowy,
i trudno go by by³o ukryæ, Ferdynand Olszewski
zdecydowa³ siê na coœ, co dla dzieci by³o kolosalnym wstrz¹sem. Aby pokazaæ, ¿e Niemcy nie
dostan¹ aparatu, Ferdynand wyszed³ przed dom
i go por¹ba³. Dla dziewiêcioletniego Jana to by³o
symboliczne zamkniêcie pewnego okresu ¿ycia
– szczêœliwego, bezpiecznego dzieciñstwa. Dla
dziecka z „pokolenia radiowego” to by³ prawdziwy
pocz¹tek okupacji.
Z punktu widzenia historii Bródna by³y
oczywiœcie zdarzenia wa¿niejsze, jak choæby
zainstalowanie siê w domu Olszewskich Sto³ecznego
Komitetu Samopomocy Spo³ecznej, organizacji
obywatelskiej, która powsta³a samorzutnie
podczas oblê¿enia Warszawy, a która póŸniej
przyjê³a nazwê Rada G³ówna Opiekuñcza. Na
dwa dni przed kapitulacj¹ przedstawiciele tej
organizacji zg³osili siê do Olszewskich z proœb¹
o udostêpnienie czêœci domu na siedzibê oddzia³u bródnowskiego SKSS. Okaza³o siê, ¿e
pomocowa dzia³alnoœæ oddzia³u by³a tylko
przykrywk¹ dla powstaj¹cego konspiracyjnego
lokalu S³u¿by Zwyciêstwu Polski (przemienionego
w listopadzie w Zwi¹zek Walki Zbrojnej).
W lokalu, który dzia³a³ nieprzerwanie od
pierwszych dni okupacji a¿ do koñca lipca 1944
roku mieœci³ siê te¿ punkt kolporta¿u „Biuletynu
Informacyjnego” – organu biura prasowego SZP.
Olszewscy byli wiêc regularnymi odbiorcami
„Biuletynu”, którego czytanie sta³o siê prawdziwym
rytua³em. Po przeczytaniu oddawa³o siê go
dalej. Jak wspomina Jan Olszewski, „Biuletyn”
wyznacza³ rodzinie pewien rytm odbierania
okupacyjnej rzeczywistoœci i nastrojów, wrêcz

Jan Olszewski jako harcerz Szarych
Szeregów, pseud. „Orlik”
pomaga³ przetrwaæ. Bo choæ wokó³ dzia³y siê
rzeczy okropne, wiadomoœci publikowane w
„Biuletynie” dawa³y nadziejê, ¿e coœ siê zmieni.
Najbardziej wtedy popularnym powiedzeniem
by³o: „S³oneczko wy¿ej, Sikorski bli¿ej”. Wszyscy liczyli na to, ¿e wiosn¹, w wyniku ofensywy
Francji i Anglii, Niemcy zostan¹ pokonani.
Wszyscy do tej wiosny starali siê dotrwaæ.
No i wreszcie doczekali siê wiosny, ale nie
spe³ni³a ona ich nadziei. Wiara w potêgê Francji
by³a tak powszechna, ¿e wiadomoœæ o jej
kapitulacji w czerwcu 1940 roku by³a dla
wszystkich strasznym ciosem. Nadzieja wróci³a
wraz z zamieszczon¹ w „Biuletynie” wiadomoœci¹
o przemówieniu Churchilla, w którym zapewnia³,
¿e Wielka Brytania bêdzie walczyæ. Kolejne biuletyny zamieszcza³y informacje o bohaterskiej
postawie polskich lotników w bitwie o Angliê.
Przyk³ady bohaterstwa Olszewscy mieli te¿ tu¿
obok, we w³asnym domu. W lokalu RGO na
Poborzañskiej odbywa³y siê wyk³ady dla podchor¹¿ówki. Jednym z wyk³adowców by³ krewny
Jadwigi Olszewskiej, porucznik Jerzy Koz³owski,
absolwent Szko³y Podchor¹¿ych Saperów z
1937 roku. Jako prymus otrzyma³ wtedy z r¹k
prezydenta Ignacego Moœcickiego tzw. z³ot¹
szablê. Niestety, w 1943 roku zosta³ aresztowany i zgin¹³ w obozie koncentracyjnym.
Na prze³omie 1940 i 1941 roku Niemcy przyst¹pili do rozbudowy bródnowskich warsztatów
kolejowych. Warszawa stanowi³a bowiem du¿y
wêze³ kolejowy w drodze na Wschód, a wiêc
mia³a odegraæ swoj¹ rolê w ataku Hitlera na
ZSRR w czerwcu 1941 roku. Wzmocniono
wtedy obsadê niemieckiej stra¿y kolejowej, tzw.
bahnschutzów. Zdaj¹c sobie sprawê z wagi, jak¹
dla nazistów stanowi³a kolej, polskie podziemie
czêsto organizowa³o akcje sabota¿owe. Cen¹ za
to by³y krwawe represje. Zim¹ 1942 roku na wêŸle
warszawskim ¿o³nierze podziemia w kilku
miejscach wysadzili tory. W odwecie Niemcy w
tych samych miejscach postawili szubienice i
powiesili 50 zak³adników. Ferdynand Olszewski
wzi¹³ wtedy syna za rêkê i powiedzia³: „ChodŸ,
chcê ¿ebyœ to zobaczy³, bo nie wiadomo, kto
prze¿yje tê wojnê, a potrzebni bêd¹ œwiadkowie”.
Apogeum terroru nast¹pi³o na pocz¹tku 1943
roku. Codziennoœci¹ sta³y siê wywózki i rozstrzeliwania. Tymczasem trzeba by³o jakoœ ¿yæ,
kontynuowaæ naukê. Przed wojn¹ Jan Olszewski
zd¹¿y³ zaliczyæ dwa lata szko³y powszechnej.
Trzeci rok zacz¹³ jeszcze w szkole na Bartniczej, z której tylko jedn¹ czêœæ pozostawiono
dzieciom polskim. Reszta zajêta by³a przez
szko³ê i wojsko niemieckie. Obowi¹zywa³ nowy,
bardzo okrojony program nauczania, g³ównie
jêzyka niemieckiego i rachunków. Dwa razy w
tygodniu wychowawczyni, pani Mieszkowska,
w swoim mieszkaniu uczy³a dzieci takich przedmiotów, jak historia, jêzyk polski i geografia.
Kiedy budynek szko³y na dobre zaj¹³ garnizon
niemiecki, poszczególne klasy mia³y lekcje w
ró¿nych miejscach. Jan Olszewski uczy³ siê przy
ul. Nadwiœlañskiej, w domu zbudowanym na
potrzeby warsztatów kolejowych, przekazanym
nastêpnie Zgromadzeniu Sióstr Loretanek, które
prowadzi³y w nim przedszkole i przytu³ek. Nauka
odbywa³a siê trzy godziny dziennie, na zmiany.
Wychowawstwo klasy przej¹³ Kazimierz Brukman,
oficer rezerwy Wojska Polskiego, inwalida wojenny z 1939 roku. I to on w³aœnie, w 1943 roku
zaprotegowa³ Jana do Szarych Szeregów, czyli
konspiracyjnej organizacji harcerskiej.
Szare Szeregi i Powstanie na Bródnie
Ze wzglêdu na wiek, m³odzie¿ wstêpuj¹c¹ do
organizacji dzielono na trzy stopnie: Dru¿yny
Zawiszy – 12-15 lat, Bojowe Szko³y – 16-18 lat i

Grupy Szturmowe – powy¿ej 18. roku ¿ycia. Jan
Olszewski wst¹pi³ do Zawiszy. W tej grupie najni¿sz¹ jednostk¹, licz¹c¹ 6 harcerzy, by³ patrol. Z
kolei 6 patroli stanowi³o zastêp. Jan Olszewski
zosta³ zastêpc¹ patrolowego i nosi³ pseudonim
„Orlik”. Dru¿yny Zawiszy nie bra³y udzia³u w walce
bie¿¹cej, przygotowywano je natomiast do s³u¿by
pomocniczej. Na pierwszych konspiracyjnych
spotkaniach by³y wyk³ady o patronie dru¿yn,
Zawiszy Czarnym. Jan Olszewski wspomina, ¿e
podobnie jak jego koledzy, prze¿y³ wówczas wielkie
rozczarowanie. Nie wystarcza³y im wyk³ady z historii, gry harcerskie i æwiczenia w wyszukiwaniu
przechodnich bram. Oczekiwali czegoœ wiêcej.
To „wiêcej” nast¹pi³o w pocz¹tkach lata 1944
roku, kiedy „Zawiszaków” zaczêto wykorzystywaæ
do zadañ wywiadowczych, a œciœlej mówi¹c do obserwacji ruchu wojsk niemieckich na
szosie Modliñskiej. Choæ nie wiadomo, czy nie
by³a to tylko forma æwiczeñ, wykonywali je
bardzo sumiennie. Pod koniec czerwca, w wyniku

postêpów na Froncie Wschodnim i Zachodnim,
nast¹pi³o wœród spo³eczeñstwa polskiego
wyraŸne o¿ywienie. Przez trzy dni mieszkañcy
Bródna byli œwiadkami odwrotu Niemców.
Ogl¹danie niemieckich ¿o³nierzy zaroœniêtych,
zmêczonych, tak jak polscy ¿o³nierze w 1939 roku,
to by³a ogromna satysfakcja. W miejscowym
garnizonie niemieckim zapanowa³a panika. Na
terenie kolejowym pozosta³a tylko niewielka
obsada stra¿y. W ostatnich dniach lipca s³ychaæ
ju¿ by³o kanonadê zbli¿aj¹cego siê do Warszawy
frontu. Olszewscy wychodzili wieczorami na
strych swojego domu i przez okno skierowane
na wschód obserwowali ³uny po¿arów.
1 dnia sierpnia panowa³ nastrój o¿ywienia i
gotowoœci - wiadomo by³o, ¿e coœ siê wydarzy.
Dru¿yny zawiszackie nie dosta³y, co prawda, ¿adnego rozkazu mobilizacyjnego, ale w napiêciu
czeka³y na jak¹œ wiadomoœæ. Jan Olszewski z
koleg¹ wyszli tu¿ przed godzin¹ 17 na skrzy¿owanie Poborzañskiej i Wysockiego. Mimochodem

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 59/CP/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie wodoci¹gu osiedlowego na dz. nr ew. 98, 58/1 z obrêbu
4-06-29, 100, 60/6 z obrêbu 4-06-30 przy ul. Myœliborskiej w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
na wniosek inwestora Victoria Dom S.A., ul. K¹ty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa,
reprezentowanego przez Artura Dygulskiego, z³o¿ony dnia 9 maja 2016 r., zawieszony dnia
11 maja 2016 r., zmieniony dnia 4 paŸdziernika 2016 r., i podjêty dnia 5 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 60/CP/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej do zasilenia dzia³ki ew. nr 96/4 z obrêbu
4-17-02 na dzia³kach ew. nr 106, 91/12, 27/3, 20, 96/4 z obrêbu 4-17-02 przy ul. Widnej, ul. Wadowickiej
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora RWE STOEN OPERATOR
Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowanego przez Anettê Hamudê, z³o¿ony dnia
3 sierpnia 2016 r., zmieniony dnia 7 wrzeœnia 2016 r., 6 paŸdziernika 2016 r. oraz 11 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 61/CP/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie sieci elektroenergetycznej œredniego napiêcia na dzia³ce nr ew. 9/4 z
obrêbu 4-07-02, przy ul. P³ochociñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, z³o¿ony 28 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 62/CP/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia PE φ 63 mm L=247,0 m
na cz. dz. ew. nr 52, 36/2, 35/7 z obr. 4-16-35 przy ul. Ostródzkiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w
Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Zbigniewa D¹browskiego,
z³o¿ony dnia 12 paŸdziernika 2016 r. i zmieniony dnia 19 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 63/CP/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia PE φ 40 mm
L=16,0 m na cz. dz. ew. nr 34/1 z obr. 4-16-04 przy ul. Olesin na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³
w Warszawie, ul. Równoleg³a 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Zbigniewa
D¹browskiego, z³o¿ony dnia 12 paŸdziernika 2016 r. i zmieniony dnia 19 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 64/CP/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Laurowej
od istniej¹cego przewodu wodoci¹gowego DN 150 mm w ul. Myœliborskiej do posesji zlokalizowanej
przy ul. Laurowej 49, na dz. nr ew. 105, 107 z obrêbu 4-06-31, dz. nr ew. 5/1 z obrêbu 4-06-33,
dz. nr ew. 6/4, 5/9 z obrêbu 4-06-34 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka
Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 20 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 65/CP/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej DN 100 mm Lca 140 m oraz sieci
kanalizacji œciekowej DN 200 mm Lca 500 m wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kana³u
g³ównego do granic nieruchomoœci w ul. Dynamicznej na dz. nr ew. 47/5, 47/6, 47/7, 47/3, 47/2,
21/16 z obrêbu 4-05-05, dz. 18/37, 18/38, 18/35, 37/15, 37/16, 18/9, 37/8, 37/3, 37/12, 37/13,
37/14, 61 z obrêbu 4-05-06, 75/4, 75/3, 75/5, 75/6, 75/8, 75/7, 75/9, 75/1, 75/10, 75/12, 75/11,
77/6, 77/5 z obrêbu 4-05-10 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka
Akcyjna, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 66/CP/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci gazowej œredniego ciœnienia PE φ 63 mm,
L=72,0 m na czêœci dzia³ek nr ew. 10/9, 29/3, 31/1 z obrêbu 4-01-27 w ul. Gladioli w Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Polskiej Spó³ki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ w Warszawie.
- decyzji nr 67/CP/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie chodnika i jezdni w ul. Ksi¹¿kowej na odcinku od zawrotki przy ul. Œwiatowida do
zjazdu na dzia³kê nr 233 z obrêbu 4-01-22 w kierunku ul. Strumykowej, na dz. nr ew. 217, 218, 238, 239,
220 z obr. 4-01-22 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek inwestora JEZIERSKI
BUSINESS PARK Spó³ka Jawna, al. Jana Paw³a II 49B, 05-250 Radzymin, reprezentowanego przez
Jacka Pawlaka, z³o¿ony dnia 7 paŸdziernika 2016 r. i zmieniony dnia 21 paŸdziernika 2016 r.
- decyzji nr 68/CP/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji œciekowej t³ocznej DN60-400 Lca 300 m
w ul. Klasyków - w rejonie wiaduktu kolejowego nad torami Warszawa - Gdañsk w Warszawie na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka zlokalizowanej na dzia³kach o nr ew. 15/4, 15/5, 15/6, 16/6, 14/7, 14/
8, 14/10, 1/19, 1/20 w obrêbie 4-04-07; nr ew. 1/2, 1/3, 9/7 z obrêbu 4-04-06; nr ew. 1/2, 1/5, 3/5
w obrêbie 4-04-12 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek Smurfit Kappa
Polska Sp. z o.o. w imieniu której wystêpuje pe³nomocnik MARKO-BIS Wanda Markowska.
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 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).

stali siê œwiadkami pierwszego aktu Powstania
Warszawskiego na Bródnie. Oto z pobliskiej
bramy wysz³a grupa uzbrojonych m³odych ludzi
z bia³o-czerwonymi opaskami na rêkawach,
ostrzela³a nadje¿d¿aj¹cy od strony Pelcowizny
niemiecki samochód i wziê³a do niewoli dwóch
Niemców. Równoczeœnie powstañcy odbili z
r¹k niemieckich szko³ê na Bartniczej. Po dwóch
godzinach na wszystkich bródnowskich domach
powiewa³y ju¿ bia³o-czerwone flagi.
2 sierpnia od rana trwa³y przygotowania do
obrony zdobytych pozycji: poza zabarykadowaniem

dostêpu do szko³y, na wylotowych ulicach
nowa gazeta praska
wykopano dosyæ du¿e rowy przeciwczo³gowe.
Ten manewr okaza³ siê skuteczny – rowy rzeczywiœcie na kilka godzin zatrzyma³y Niemców,
tylko ¿e wtedy by³o ju¿ po wszystkim - wczeœniej
przyszed³ rozkaz o demobilizacji. W walce
pozostaæ mieli tylko ochotnicy powy¿ej 18. roku
¿ycia, którzy zg³osili gotowoœæ przeprawienia
siê na drug¹ stronê Wis³y. Dla „Zawiszaków” z
Bródna i Pragi udzia³ w Powstaniu siê skoñczy³.
Cdn.
Joanna Kiwilszo
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Kolêda p³ynie z wysokoœci
- Bardzo siê cieszymy, ¿e
Koncerty charytatywne w Szkole Podstawowej nr 355
na Bia³o³êce staj¹ siê ju¿ tradycj¹. Tym razem zespó³ Belfer uda³o nam siê sprzedaæ ju¿
Band oraz laureaci Konkursu Kolêd i Pastora³ek œpiewali ponad 500 sztuk p³yt – mówi
Karolina Soczyñska.
dla chorych dzieci – Mai i Filipka.
Tegoroczna p³yta „Kolêdy i
Z pewnoœci¹, nie tylko
Utalentowani nauczyciele
ze Szko³y Podstawowej nr 355 dzieciom. Zespó³ Belfer pastora³ki” w wykonaniu zespoprzy ulicy Ceramicznej na Bia- Band siê rozwija, a ra- ³u Belfer Band, która powsta³a
³o³êce ju¿ po raz drugi nagrali doœæ ze wspólnego mu- w studiu nagrañ Micha³a Kirp³ytê z kolêdami i pastora³kami. zykowania jest tym wiêk- mucia jest jeszcze do kupienia
Dochód ze sprzeda¿y p³yty sza, im bardziej mo¿na w w Szkole Podstawowej nr 355
przeznaczony zostanie, po- ten sposób pomóc po- przy ul. Ceramicznej 11.
Joanna Kiwilszo
dobnie jak w zesz³ym roku, na trzebuj¹cym.
cel charytatywny. W ubieg³ym
roku nauczyciele pomagali
ul. Blokowa 1,
wychowankom Domu Dziecka
w Równem, a obecnie chc¹
www.zacisze.waw.pl
przeznaczyæ pieni¹dze na letel. (22) 679 84 69, 743 87 10
czenie dwojga chorych dzieci
18.01 (œroda) godz. 18.00 - Robimy podró¿e – temat:
– Mai i Filipa. Jest jeszcze
jedna ró¿nica: w zesz³ym roku
Podró¿ po Europie od A do Z. Wstêp wolny.
zespó³ œpiewaj¹cych nauczycieli
20.01 (pi¹tek) godz. 19.00-21.30 - Kurs szycia na maszynie.
nie nazywa³ siê jeszcze Belfer
Obowi¹zuj¹ zapisy.
Band. Teraz wystêpuj¹ pod
21.01 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
tak¹ nazw¹ i s¹ coraz lepsi.
* Szycie przytulanek. Warsztaty dla dzieci (9+) i m³odzie¿y.
Kolêdy i pastora³ki z nagranej
Godz. 10.00-13.00. Op³ata 30 z³.
p³yty zaprezentowali podczas
* Mali Einsteini – temat: Warsztaty o cieple – tworzymy
koncertu charytatywnego pt.
naukowy lampion. Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci
„Kolêda p³ynie z wysokoœci”,
w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00,
który odby³ siê w szkole przy
Ceramicznej 9 stycznia. Wraz
III grupa – godz. 12.00, IV grupa – godz. 13.00. Op³ata 30 z³.
z nauczycielami wyst¹pili
* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.
laureaci szkolnego konkursu
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.
na wykonanie kolêd i pasto22.01 (niedziela) godz. 17.00 - „Fabryka œniegu” przedstawienie
ra³ek. Konkurs rozgrywany
dla dzieci w wykonaniu Teatru Trip. Bilet w cenie 10 z³.
by³ w dwóch kategoriach
26.01 (czwartek) godz. 17.30 - „Prze¿yjmy tê radoœæ jeszcze
wiekowych: dla klas 1-3 oraz
raz” – na koncert zapraszaj¹ Anna Czuchaj-Señko, zespó³
4-6. Wykonawców oceniano
Voice of Zacisze oraz wokaliœci z sekcji piosenki rozrywkowej.
równie¿ w kategorii solistów i
Wstêp wolny.
zespo³ów. Nagrod¹ za zajêcie
pierwszego miejsca by³ wystêp
27.01 (pi¹tek) godz. 19.00-21.00 - Karnawa³owe kompozycje
w koncercie.
kwiatowe. Op³ata 70 z³.
Obok tradycyjnych, znanych
28.01 (sobota) Sobota dla Ma³ych i Du¿ych:
kolêd, takich jak „Dzisiaj w
* Skok na sztukê czyli wehiku³em przez sztukê polsk¹. Historia
Betlejem”, „W ¿³obie le¿y”, „Z
sztuki dla najm³odszych (7-11 lat). Temat: Pomarañczarka –
narodzenia Pana” czy „Mizerna
Aleksander Gierymski. Godz. 11.00-13.00. Op³ata 40 z³.
cicha” us³yszeliœmy nowsze,
* Mali Einsteini – temat: Czy œwiat³o da siê pokroiæ? Doœwiadczenia
wspó³czesne utwory, np. kolêdê
i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00,
Janusza Stok³osy z musicalu
„Metro” pt. „Uciekali, uciekali”.
II grupa – godz. 11.00, III grupa – godz. 12.00, IV grupa –
Dzieci wybiera³y raczej pastogodz. 13.00. Op³ata 30 z³.
ra³ki: Norbert z 3C œwietnie
* uTKANA sobota – warsztaty tkackie dla m³odzie¿y i doros³ych.
zaœpiewa³ pastora³kê „Bosy
Godz. 9.30-13.30. Op³ata 50 z³.
pastuszek”, a uczniowie z kla* Coaching rodzicielski – Jak zostaæ coachem dziecka? Temat:
sy 6A, lepiej ni¿ „Arka Noego”
Jak komunikowaæ siê z dzieæmi, aby unikaæ nieporozumieñ i
– „Œwieæ gwiazdeczko, œwieæ”.
konfliktów? Jak wspieraæ dzieci w radzeniu sobie ze stresem
- Cieszy nas, ¿e dzieci nie
i rozwi¹zywaniu problemów? Godz. 9.00-13.30. Op³ata 120 z³.
œpiewa³y tylko do gotowych
28.01 (sobota) - Bal karnawa³owy dla doros³ych. Zaproszenia
podk³adów, ale poprzychodzi³y
do kupienia w kasie DK Zacisze.
z instrumentami – mówi Karolina Soczyñska, z zespo³u
29.01 (niedziela) godz. 17.00 - Koncert „Na chwilê przed
Belfer Band, wychowawczyni
odlotem” – Agata Grzeœkiewicz i Micha³ Zawadzki. Bilety w
klasy 6A. – Moja klasa jest
cenie 10 z³. Kameralna podró¿ przez polskie lata osiemdziesi¹te
bardzo muzykalna.
z Agat¹ Grzeœkiewicz (wokal) i Micha³em Zawadzkim (piano). W
- By³o bardzo du¿o zg³oszeñ
programie koncertu znajd¹ siê piosenki Urszuli, Maanamu, Budki
do konkursu – dodaje kierowSuflera, Republiki, Anny Jantar, Edyty Geppert, Dwa Plus Jeden,
niczka œwietlicy, Magdalena
Perfectu, Majki Je¿owskiej, Andrzeja Zauchy i innych...
Góralczuk, która podczas
29.01 (niedziela) godz. 16.30 - Koncert œwi¹teczny w
koncertu brawurowo wykona³a
Koœciele Œw. Rodziny (ul. Rozwadowska 9/11) w wykonaniu
pastora³kê „Gore gwiazda” –
bia³oruskiego chóru Concordia. Wstêp wolny.
Widaæ, ¿e œpiewanie sprawia
dzieciom przyjemnoœæ.

Kto przygarnie Rogera
Roger to œredniej wielkoœci, smuk³y piesek, w œrednim wieku. Roger jest
skoczny, pe³en wigoru i bardzo towarzyski. Psiak pawie ca³e ¿ycie spêdzi³
w schronisku, by³ bardzo m³ody jak trafi³ do klatki, ale nie straci³ radoœci
¿ycia. Pod koniec zesz³ego roku zosta³ zaadoptowany przez nieodpowiedzialnych ludzi i znów porzucony. Roger bardzo cieszy siê na widok
cz³owieka, skacze z radoœci kiedy przychodzi jego kolej na spacer. Jest
bardzo wdziêcznym, mi³ym pieskiem, przyjaznym i kontaktowym. Wobec
innych psów nie wykazuje szczególnej agresji. Roger nadaje siê do domu,
w którym s¹ dzieci, do innych zwierz¹t te¿ powinien siê przyzwyczaiæ.
Kontakt w spawie adopcji: Justyna tel. 783 003 754.

6 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
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, laryngolog, psychiatra

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

US£UGI
AGD, telewizory - naprawa,
694-825-760
ANTENY, telewizory - naprawa,
dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,
www.serwis-rtv.waw.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573

wtorek, czwartek w godz. 9-11

Pomó¿ organizmowi rozwi¹zaæ problem z:
zakwaszeniem, nadwag¹, nadciœnieniem,
cholesterolem, cukrzyc¹.

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Szukasz pracy dodatkowej?
ZOSTAÑ NASZYM PARTNEREM - tel. 602 267 377

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek:
- Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna, pl.
Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 10 listopada 2016 r. i uzupe³niony dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci wodoci¹gowej
DN 100 mm Lca 30 m oraz sieci kanalizacji œciekowej DN 200 mm Lca 45 m w drodze dojazdowej do ul.
Polnych Kwiatów na dz. nr ew. 48/14 z obrêbu 4-05-02 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- Warszawskie Przedsiêbiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K., ul. Marywilska
38/40, 03-228 Warszawa, z³o¿ony dnia 7 grudnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na czêœci dzia³ki
nr ew. 5 z obrêbu 4-07-09 przy ul. Marywilskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek:
- INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o., ul. Piêkna 46, 00-672 Warszawa, reprezentowany
przez Jacka Rajza, z³o¿ony dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegaj¹cej na budowie oraz przebudowie odcinka sieci elektroenergetycznej
niskiego napiêcia 0,4 kV – linii kablowej nN 0,4 kV i z³¹cza kablowego nN 0,4 kV na czêœci dz. nr
ew. 23 z obrêbu 4-16-44 przy ul. P³ochociñskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- Warszawskie Przedsiêbiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K. ul. Marywilska
38/40, 03-228 Warszawa, z³o¿ony 7 grudnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na czêœci dzia³ki ew. 5
z obrêbu 4-07-09 przy ul. Marywilskiej 38/40 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
- Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
Plac Starynkiewicza 4, 02-015 Warszawa, z³o¿ony 19 grudnia 2016 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji ogólnosp³awnej
DN 400 mm Lca 165 m w ul. Liczyd³o na terenie dzia³ek ew. 94, 40, 68, 140, 141/6 w obrêbie
4-06-35 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e wszczêto postêpowania administracyjne na wniosek:
- Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Jacka Poddêbniaka - Zastêpcê
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, z³o¿ony
dnia 13 grudnia 2016 r. i zmieniony dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie budynku oœwiatowego przy ul. Gerberowej/
Kêpa Tarchomiñska wraz ze zjazdami, parkingiem, infrastruktur¹ techniczn¹, bie¿ni¹, placem
zabaw, boiskami i zbiornikiem na wody deszczowe na dz. ew. 13/1, 13/2, 13/3, 31/1 z obr. 4-01-27
przy ul. Gerberowej/ Kêpa Tarchomiñska na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
- Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Jacka Poddêbniaka - Zastêpcê
Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa,
z³o¿ony dnia 12 grudnia 2016 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegaj¹cej na budowie zespo³u boisk sportowych, parkingów, k³adki pieszej z klatk¹ schodow¹
i wind¹ dla niepe³nosprawnych oraz infrastruktur¹ techniczn¹ i oœwietleniem terenu dla
potrzeb budynku oœwiatowego w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego na dz. ew. 36/1, 47,
14 z obrêbu 4-16-13 przy ul. Ruskowy Bród na terenie 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, 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.

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

Czy WOŒP ³agodzi?
Muzyka nadal ³agodzi obyczaje, panie
marsza³ku kochany. Dlatego 25 lat temu
powsta³a idea pod nazw¹ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy. Po sowieckiej okupacji,
jako wolni ludzie, kupujemy sprzêt medyczny.
S¹ szpitale, w których 70% aparatury oznaczona jest naszymi czerwonymi sercami. Aliœci
nie ma tam ani jednej z³amanej strzykawki
oznaczonej czarnym krzy¿ykiem czy nale¿nej
dba³oœci Rzeczypospolitej. WOŒP jest ide¹ radoœci z ¿ycia i pomagania, bêdziem Polakami
zaœpiewa³by D¹browski. Wszyscy ci, którzy s¹

tej idei przeciwni, a teraz próbuj¹ jej zabroniæ,
s¹ poddanymi jakiegoœ obsesyjnie smutnego,
zakompleksionego szefa, Tu przebiega podzia³.
Wolni z sercem i smutni niewolnicy urzêdowego
musu. Serca nie da siê wykluczyæ ani oczerniæ.
W ostatnich tygodniach obserwujê zwiêkszon¹ iloœæ przypadków zapaleñ pêcherza
moczowego. Najczêœciej choruj¹ koty i ma³e
rasy psów. Proszê Szanownych Pañstwa, proszê
pamiêtaæ o tym, ¿e my jako ludzie ¿yjemy
w zupe³nie innych warunkach ni¿ nasze maluchy. Czuj¹c dyskomfort, definiujemy go i

usuwamy. Na przyk³ad niewychodz¹ce koty
uwielbiaj¹ siedzieæ na parapetach. Stamt¹d
mog¹ obserwowaæ œwiat jak wœcibskie tetryki.
W ogl¹daniu nie ma nic zdro¿nego, aliœci
proszê zwróciæ uwagê na temperaturê parapetów. Bingo? To czêsta przyczyna - siedzenie
czy le¿enie godzinami na zimnym pod³o¿u.
Drug¹ czêst¹ przyczyn¹ s¹ remonty. Malowania, nowe parkiety, nowe meble czy nowe
mieszkanie, w których poziom paruj¹cych
chemikaliów wywo³uje alergiczne zapalenie
pêcherza moczowego. Czêsto nie mamy na
to wp³ywu, ale warto wiedzieæ dlaczego.
Jest te¿ trzecia, chyba najczêstsza, przyczyna.
Sk³adamy siê z tego, co zjadamy. Zwierzêta te¿.
Tak pod³ego jad³a nie by³o od lat. Reklamowane
i piêknie zapakowane trucizny powoduj¹
niedobory i alergie. Toksyny os³abiaj¹ odpornoœæ
i zapalenie pêcherza powinno byæ zachêt¹ do
g³êbszych przemyœleñ. Do tego i nie tylko
wszystkich Szanownych Pañstwa zachêcam,
¿ycz¹c Wszystkiego co Dobre w 2017 roku.

W numerze 15 (573) z 21 wrzeœnia 2016 roku opublikowaliœmy list od czytelnika w sprawie budynku przy Z¹bkowskiej 50,
poruszaj¹cy wiele kwestii dotycz¹cych tak zastrze¿eñ do przeprowadzonego przez ZGN remontu budynku, jak i nierównego
traktowania najemcy komercyjnego i mieszkañców. Z przykroœci¹ dowiadujemy siê, ¿e sprawy wci¹¿ nie zosta³y w
satysfakcjonuj¹cy dla czytelnika sposób wyjaœnione. Ma³o tego, pojawi³y siê nowe problemy.
Pan Wojciech Zab³ocki Burmistrz Dzielnicy
Pani Bo¿ena Salich Dyrektor ZGN Praga Pó³noc
Pan Cezary Szajewski Zastêpca Dyrektora d.s.
Technicznych ZGN Warszawa Praga Pó³noc
Napisa³em do Was dnia 21.11 ub.r. maila w celu wyjaœnienia spraw, które opisa³em w poprzednim liœcie drukowanym w NGP. Napisa³em
równie¿ kilka innych maili w tych sprawach. Oczywiœcie, nie dosta³em ¿adnej odpowiedzi i ¿adnego wyjaœnienia. Jedyny sukces to to, ¿e
najemca sklepu wreszcie po prawie dwóch latach usun¹³ nielegalnie zainstalowan¹ kamerê na klatce schodowej.
Ale teraz o innej sprawie. Pod koniec roku 2015 zosta³ zbudowany wêze³ cieplny i sieæ co i cwu w prawie ca³ym budynku Z¹bkowska 50.
Obiecywano, ¿e bêdzie w budynku centralne i ciep³a woda ju¿ zim¹ 2015/2016. Czas mija³ i nic siê nie dzia³o. I tak jest do dziœ. Ani
centralnego, ani ciep³ej wody w budynku nie ma. Brakuje pod³¹czenia wêz³a cieplnego do sieci cieplnej miejskiej.
We wszystkich pismach w tej sprawie dyrekcja ZGN powo³uje siê na (podajê cytat-powtarza siê w ró¿nych wersjach w wielu pismach w
tej sprawie, ostatnie z 3-10-2016) „prowadzone s¹ obecnie negocjacje pomiêdzy RSM Praga – wspó³u¿ytkownikiem dzia³ek przez, które
przebiegaæ bêdzie sieæ ciep³ownicza dla powy¿szej nieruchomoœci a wykonawca przy³¹czy tj. firm¹ Veolia odnoœnie ustanowienia s³u¿ebnoœci za lokalizacjê przedmiotowej infrastruktury podziemnej i zawarcie takiego porozumienia umo¿liwi budowê przy³¹cza”. Podpisa³ dyr.
Szajewski. A wiêc sugerujecie pañstwo, ¿e RSM Praga jest winne opiesza³oœci w budowie przy³¹cza.
Tyle tylko, ¿e wed³ug moich ustaleñ nie jest to prawd¹. Miêdzy miastem Warszawa a RSM Praga istnieje spór o w³asnoœæ terenu, przez
który ma przebiegaæ przy³¹cze. I dopóki nie zostanie on rozstrzygniêty przez s¹d, Veolia nie podejmie ¿adnych dzia³añ przy budowie
przy³¹cza. Czasem powiedzenie prawdy jest du¿o prostsze i bardziej sensowne. I nie chodzi wy³¹cznie o sprawê wêz³a cieplnego w budynku
Z¹bkowska 50 i wielu innych budynków na Pradze Pó³noc, gdzie jest podobna sytuacja.
I jeszcze sprawa drzwi do budynku Z¹bkowska 50. Zosta³y wymienione oczywiœcie d³ugo po ustalonym terminie i nawet uda³o siê
uruchomiæ domofon zdewastowany przez nieudolnych pracowników wymieniaj¹cych drzwi. Ale i tu jest dziwnie – ZGN bardzo s³usznie
zadba³ o to, aby drzwi (nawet od strony podwórka) by³y zgodne z zaleceniami konserwatora zabytków, ale czemu zabrak³o tej troski, gdy
podczas remontu budynku najemca sklepu po zniszczeniu starej witryny zbudowa³ now¹ i nowoczesn¹ wbrew zaleceniom konserwatora
zabytków? Zosta³o to bez problemów zaakceptowane przez ZGN. Niezrozumia³a niekonsekwencja.
W³odzimierz £abuœ, Warszawa Z¹bkowska 50

Skazani na smog

Pawlaka, na dostawê rosyjskiego
gazu do Polski po cenach ponad
dwukrotnie zawy¿onych! Strategia
rz¹du PO opiera³a siê na unijnym
za³o¿eniu, ¿e droga energia
skutkuje ni¿szym zu¿yciem. Ale
drogi gaz i pr¹d w pierwszej
kolejnoœci powoduj¹ wzrost
zanieczyszczenia powietrza,
bo sk³aniaj¹ ludzi do szukania
tañszych sposobów ogrzewania,
zwykle bardziej agresywnych dla
œrodowiska. Dopóki nie naprawimy kardynalnych b³êdów naszych
poprzedników, dopóty co roku na
zimê bêdziemy borykali siê z
problemem smogu.
£ukasz Oprawski
Prawo i Sprawiedliwoœæ
Facebook Bia³o³êcki PiS:
https://www.facebook.com/bialoleckipis/

Od kilku tygodni warszawiacy zmagaj¹ siê z fal¹ mrozów.
Momentami temperatura siêga³a nawet -18 stopni. W zwi¹zku
z tym globalne ocieplenie chwilowo zesz³o na drugi plan, a
problemem numer jeden sta³ siê smog. Nie wszyscy wiedz¹,
¿e problem istnieje ju¿ od wielu lat. Nie powsta³ nagle. Po
prostu dotychczas nie wzbudza³ zainteresowania mediów.
Powietrze w naszym mieœcie skalê problemu. G³ówn¹ przyjest fatalne od dawna. Tylko w czyn¹ dzisiejszych problemów
zesz³ym roku podwy¿szone pozio- Polaków z jakoœci¹ powierza s¹
my zanieczyszczeñ w Warszawie nak³adaj¹ce siê szkodliwe decystwierdzono w ci¹gu 100 dni w zje, podejmowane na szczeblu
roku, podczas gdy unijna norma rz¹dowym na prze³omie ostatnich
mówi o maksymalnie 35 dniach. co najmniej 6-10 lat. Symbolem
Pomimo wiedzy w³odarzy naszego tych decyzji jest niekorzystne pomiasta na temat tych zatrwa¿aj¹- rozumienie gazowe podpisane w
cych danych, problem by³ baga- grudniu 2010 roku przez wicepretelizowany b¹dŸ zamiatany pod miera w rz¹dzie PO, Waldemara
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Ko³aciñska i inne drogi

Kompleks m³yñski
Michla umiera

Proszê sobie wyobraziæ drogê usytuowan¹ dok³adnie naprzeciwko ratusza
dzielnicy, a wiêc tak¹, która powinna
stanowiæ jej wizytówkê. Droga ta jest
pe³na dziur i nierównoœci, a po opadach
deszczu zamienia siê w jedno wielkie
bajoro. Mamy tak¹ drogê na Bia³o³êce –
nazywa siê ul. Ko³aciñska. Na szczêœcie
na remont tej i kilku innych dróg uda³o
siê pozyskaæ miliony z³otych na ostatniej
sesji Rady Warszawy. O remont i budowê
kolejnych dróg bêdziemy walczyæ!
Pamiêtam, ¿e gdy zaczyna³em byæ
radnym, w kadencji 2010-2014, jedn¹
z pierwszych spraw, które zg³osili mi
mieszkañcy, by³ z³y stan dróg znajduj¹cych siê na wschód od ul. Modliñskiej.
Takich jak Wiklinowa, a przede wszystkim

Ko³aciñska. Ulicê Wiklinow¹ (w czêœci
najbardziej wymagaj¹cej remontu)
szczêœliwie uda³o siê doprowadziæ do stanu
u¿ywalnoœci, z ul. Ko³aciñsk¹ by³ natomiast
wiêkszy problem, poniewa¿ nie podlega
ona dzielnicy, ale miastu (a dok³adniej
Zarz¹dowi Dróg Miejskich). Jednak nie
poddaliœmy siê – Inicjatywa Mieszkañców
Bia³o³êki odby³a wiele spotkañ z w³adzami
samorz¹dowymi oraz ZDM. Koordynator
dzia³añ Artur Wielgo³aski w³¹czy³ w tê
inicjatywê mieszkañców, którzy chêtnie
podpisywali siê pod postulatem remontu.
Wszystkie te dzia³ania sprawi³y, ¿e na
grudniowej sesji radni Warszawy wpisali
Ko³aciñsk¹ do Wieloletniej Prognozy
Finansowej (prace nad ni¹ zaczn¹ siê w
tym roku, termin realizacji do 2020 r.).

Ale nie tylko na Ko³aciñsk¹ uda³o siê
pozyskaæ fundusze. Bardzo wa¿nym postulatem mieszkañców i IMB by³ remont i
budowa chodnika dla drogi prowadz¹cej
do osiedli przy ul. Kasztanowej i ma³ej
Modliñskiej. Obecnie po drodze, po której
je¿d¿¹ samochody, chodz¹ te¿ piesi, w tym
matki z dzieæmi, a tu¿ obok znajduje siê
stacja gazowa. Jest to sytuacja wyj¹tkowo
niebezpieczna, zw³aszcza w kontekœcie
zmiany rejonizacji pobliskich szkó³, co
sprawi, ¿e bêdzie tamtêdy przechodziæ
jeszcze wiêcej dzieci. Dziêki wspólnym
dzia³aniom radnej Lucyny Wnuszyñskiej i
mieszkañców ma nast¹piæ przebudowa
tego niebezpiecznego odcinka. Do tej
pory uda³o siê przeprowadziæ frezowanie
ul. Kasztanowej.

Kolejne drogi, które bêd¹ przebudowywane, to: Szynowa, Bia³o³êcka, K¹ty
Grodziskie oraz skrzy¿owanie Ostródzkiej
i Zdziarskiej.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Inicjatywa Mieszkañców Warszawy
Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki

Prosto z mostu

Oœwiata, etos i chaos
Pamiêtam szacunek, jaki w 1998 r.
wzbudzi³ w moich oczach W³odzimierz
Paszyñski, gdy w telewizyjnej „Rozmowie
Kuriera”- czy czymœ podobnym - ostro
skrytykowa³ reformê oœwiatow¹ rz¹du
Jerzego Buzka polegaj¹c¹ m.in. na
wprowadzeniu gimnazjów. Wszyscy byli
wówczas t¹ reform¹ zachwyceni (ja te¿).
Doganialiœmy Zachód, a jednoczeœnie
nawi¹zywaliœmy do reformy oœwiatowej
ministra Janusza Jêdrzejewicza z 1932
r., któr¹ w PRL zlikwidowali komuniœci.
Paszyñski by³ kuratorem oœwiaty województwa warszawskiego i takie wyst¹pienie wymaga³o od niego zarówno odwagi
intelektualnej - sam przeciw wszystkim jak i cywilnej, gdy¿ ryzykowa³ posad¹.
Rzeczywiœcie, w kilka dni póŸniej przesta³
byæ kuratorem. Odwo³a³ go wojewoda
z AWS. Byæ mo¿e zreszt¹ wyst¹pienie
telewizyjne by³o tylko pretekstem: prawi-

cowym politykom nie pasowa³ urzêdnik
wywodz¹cy siê ze œrodowiska Unii
Demokratycznej, w dodatku syn ministra
w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego.
Dziœ W³odzimierz Paszyñski jako zastêpca prezydenta Warszawy zajmuj¹cy
siê oœwiat¹ stoi w pierwszym rzêdzie
obroñców systemu, który kiedyœ krytykowa³. „To z³a decyzja. Szkodzi rozwojowi
naszych dzieci” - skomentowa³ podpisanie
przez prezydenta Andrzeja Dudê ustawy
likwiduj¹cej gimnazja.
Przez dwadzieœcia lat wiele siê
zmieni³o. Coraz wiêcej ekspertów i
rodziców (ja te¿) dochodzi do przekonania, ¿e reformowanie szkolnictwa
polegaj¹ce na dzieleniu go na coraz
krótsze kawa³ki koñcz¹ce siê standaryzowanymi testami by³o katastrofalnym
b³êdem. Supermarketyzacja szkó³ i
uczelni doprowadzi³a do masowego

produkowania nieuków, nadaj¹cych siê
tylko do pracy przy wspó³czesnej taœmie
produkcyjnej - w korporacjach.
Jak widaæ, odwrotn¹ przemianê przeszli
urzêdnicy oœwiatowi i czêœæ nauczycieli.
Wielkim przeciwnikiem wprowadzania
gimnazjów w 1998 r. by³ prezes Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego S³awomir
Broniarz. Dziœ zapowiada referendum w
obronie gimnazjów, mówi siê te¿ o
strajku generalnym nauczycieli.
Jedynym przekonuj¹cym argumentem
przeciwko reformie oœwiaty mo¿e byæ
obawa, ¿e reforma nie jest dobrze przygotowana i jej wprowadzeniu towarzyszyæ
bêdzie chaos. Przekonamy siê o tym
wkrótce, gdy ministerstwo wyda - albo nie
- niezbêdne rozporz¹dzenia do nowej ustawy. Na razie wiemy, ¿e samorz¹dy maj¹
szeœæ tygodni na zmianê sieci szkó³, przy
czym nie mo¿na mówiæ o zaskoczeniu

gminnych urzêdników - za³o¿enia reformy
s¹ znane od dawna. Ale obawa pozostaje.
Trudno jednak traktowaæ powa¿nie
argumenty zwi¹zane z obaw¹ o chaos
formu³owane przez tych, którzy przeciwko reformie zamierzaj¹ organizowaæ
referendum i strajk. Przyznaj¹ Pañstwo,
¿e nie s¹ to najlepsze instrumenty walki
z chaosem.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

W ostatnich dniach 2016 r. w mediach
pojawi³y siê sprzeczne informacje, dotycz¹ce dalszych losów zabytkowych
budynków zaprojektowanych w latach
1899-1900 przez Józefa Napoleona Czerwiñskiego (projektowa³ równie¿ fabrykê
Wedla), które wchodz¹ w sk³ad kompleksu
Michla na praskim Micha³owie (przy ul.
Objazdowej). Najpierw media donios³y o
planach zaadaptowania tej poprzemys³owej
przestrzeni na magazyny dla Muzeum
Warszawy (uzupe³nione o niewielk¹
powierzchniê wystawiennicz¹), nastêpnie
pojawi³a siê propozycja w³adz dzielnicy,
by do zabytkowego spichlerza przenieœæ
siedzibê Teatru ¯ydowskiego, który jeszcze
do niedawna dzia³a³ na Pl. Grzybowskim,
a teraz tu³a siê po Warszawie.
Czytelnicy spytaj¹, jakie s¹ szanse, by
któraœ z tych inwestycji przyczyni³a siê do
uratowania zabytku. Mogê œmia³o stwierdziæ, ¿e niewielkie. W przypadku planów
muzealnych problem stanowi koszt inwestycji (blisko 90 mln z³otych), a tak¿e
wyj¹tkowo skomplikowany projekt (poza
budow¹ nowych budynków przewiduje siê
np. kosztowne zmiany w konstrukcji ¿elbetowej spichlerza) oraz olbrzymia terenoch³onnoœæ samej inwestycji (ograniczenie do
minimum powierzchni biologicznie czynnej).
Jeœli chodzi o teatr, koszty remontu by³yby
prawdopodobnie zbli¿one, ponadto d³ugi
horyzont czasowy dla takiej inwestycji mo¿e
zagroziæ istnieniu teatru jako instytucji.
Zapewne dlatego jesieni¹ ub. r. pojawi³ siê
pomys³, by Teatr ¯ydowski zainstalowaæ w
Fabryce Trzciny. Na ten cel zarezerwowane zosta³y œrodki w Wieloletniej Prognozie
Finansowej m.st. Warszawy. Zasiane przez
ró¿ne œrodowiska ziarna w¹tpliwoœci w sprawie siedziby teatru przy Otwockiej mog¹
spowodowaæ, ¿e ta inicjatywa zakoñczy siê
fiaskiem, co z perspektywy Szmulek okazaæ
siê mo¿e niepowetowan¹ strat¹…

Tak czy inaczej jeden z symboli tej
czêœci Pragi, widoczny z daleka z okien
przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów, z ka¿dym
rokiem (ta sytuacja trwa od kilkunastu lat)
bez najemcy ulega dalszej degradacji.
Pomys³u na spichlerz nie ma ani w³aœciciel
(miasto nie uwzglêdni³o budynku z ZPR,
pomimo naszych, jako stowarzyszenia,
wniosków oraz faktu umieszczenia go na
liœcie obiektów priorytetowych przeznaczonych do rewitalizacji we wczeœniejszych
latach), ani administrator (ZGN Praga
Pó³noc bezskutecznie na przestrzeni
ostatnich lat próbowa³ znaleŸæ najemcê).
Paradoksalnie ratunkiem mo¿e okazaæ
siê budowa Trasy Œwiêtokrzyskiej, przebiegaj¹cej tu¿ obok spichlerza. To wymaga
jednak œcis³ej wspó³pracy miasta, dzielnicy
i lokalnej spo³ecznoœci w poszukiwaniu
inwestora, który zechce zaadaptowaæ
spichlerz i pozosta³e zabudowania na
funkcje spo³eczno-komercyjne. Bez zdecydowanych dzia³añ za kilka lat mo¿e
okazaæ siê, ¿e budynki ze wzglêdu na
ich z³y stan bêdzie trzeba wyburzyæ…
a wtedy uwolniona zostanie piêkna
dzia³ka np. na stacjê benzynow¹…
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Praski folwark
Ch³odnym okiem

Folwarkowa kultura
„Zmiany w systemie edukacji to
tak¿e gwarancja dla rodziców, ¿e bêd¹
wspó³decydowaæ o tym, jak szko³a
realizuje cele pedagogiczne oraz
wychowawcze… Wiem, ¿e wszelkie
reformy wymagaj¹ wspó³pracy wielu
œrodowisk: nie tylko polityków i samorz¹dowców, ale tak¿e nauczycieli,
rodziców i uczniów. Wierzê, ¿e razem
mo¿emy stworzyæ dobr¹ szko³ê..” twierdzi premier Beata Szyd³o.
Jak w takim razie odnieœæ siê do s³ów
burmistrza Pragi Pó³noc, który „nie ma
obowi¹zku konsultowaæ z radnymi (nawet
z cz³onkami komisji edukacji), propozycji
dostosowania sieci szkó³ podstawowych,
gimnazjów i klas gimnazjów w naszej
dzielnicy do nowego ustroju szkolnego?
Co siê sta³o z petycj¹ rodziców w przedmiocie propozycji zarz¹du ³¹czenia Szko³y
Podstawowej nr 50 przy ulicy Jagielloñskiej 7 z Gimnazjum nr 51 przy ulicy
Sierakowskiego 9? Gwoli wyjaœnienia:
uchwa³y zosta³y podjête przez zarz¹d w
dniu 21 listopada 2016 roku i przes³ane
do m.st. Warszawy, a komisjê edukacji
zwo³ano dopiero na 14 grudnia, czyli de
facto by³a to komisja wy³¹cznie informacyjna (w porz¹dku obrad – Informacja
– przypis autora). Podobnie jak zwo³ana
na 3 stycznia nadzwyczajna sesja Rady
Dzielnicy. Koalicja rz¹dz¹ca w naszej
dzielnicy uniemo¿liwi³a przyjêcie stanowiska Rady, opiniuj¹cego propozycje
zarz¹du, poprzez odmowê rozszerzenia

porz¹dku obrad. Czy to jest ta dobra
zmiana? Styl i forma wypowiedzi cz³onków zarz¹du dzielnicy wobec obecnych
na sali rodziców ca³kowicie dyskwalifikuj¹
ich na zajmowane stanowiska. Emocje s¹
bardzo z³ym doradc¹, szczególnie, ¿e
reforma edukacji dotyczy naszych
dzieci. Dzieci, a nie budynków, w których
znajduj¹ siê szko³y. Wiele mówi siê o
jakoœci polskiej polityki, o jakoœci samorz¹du – wystarczy wzi¹æ udzia³ w posiedzeniu Rady Dzielnicy. Niestety, mimo
sk³adanych interpelacji radnych obrady
nie s¹ transmitowane on line. Czy¿by
obawa i lêk, aby pra¿anie nie poznali
prawdziwego oblicza „praskiej zmiany”?
A mo¿e zespó³ kolesiów, którzy broni¹
status quo poprzedniej w³adzy?
Dzia³ania zarz¹du dzielnicy, który
pe³ni na Pradze Pó³noc nadzór nad
jednostkami bud¿etowymi m.st. Warszawy,
po raz kolejny budz¹ wiele kontrowersji.
Z jednej strony medialny sukces programu
rewitalizacji, Targowa 40, z drugiej realia.
Remont jednego budynku trwa³ ponad
1,5 roku. Dzielnica zyska³a 19 lokali,
przeznaczonych na mieszkania komunalne
i socjalne. W przyjêtym tempie programu
mo¿emy zatem do 2022 roku spodziewaæ
siê kolejnych 4 budynków. Nie takie by³y
za³o¿enia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Czy to jest kolejny przejaw
z³ych praktyk w ZGN Praga Pó³noc? Mo¿e
zakres dzia³añ w programie rewitalizacji
przerasta mo¿liwoœci tej jednostki?

Wykastrowana sesja

To w ramach nadzoru zarz¹d dzielnicy
powinien przeprowadziæ wnikliw¹
analizê gospodarnoœci i efektywnoœci w
realizacji zadañ statutowych jednostki.
Radykalny wzrost decyzji PINB-u o zagro¿eniach technicznych zasobu m.st.
Warszawy w naszej dzielnicy potwierdza
zasadnoœæ. Stan techniczny budynków
nie pogorszy³ siê tak radykalnie z dnia
na dzieñ. Niedopuszczalna jest przewlek³oœæ
procedur i pozostawienie mieszkañców
w budynkach, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i ¿yciu pra¿an. Nie jest
trudne sporz¹dzenie wykazu budynków
o bardzo z³ym i z³ym stanie technicznym,
stanowi¹cych potencjalne zagro¿enie,
bior¹c pod uwagê, ¿e powinny byæ
przeprowadzane roczne i piêcioletnie
przegl¹dy techniczne. Wtedy mo¿emy
zapobiec wielu tragediom rodzinnym.
Wiêcej zainteresowania dla Pragi i pra¿an,
z wiêksz¹ kultur¹ i doz¹ powœci¹gliwoœci!
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

„Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich
m³odzie¿y chowanie” - Jan Sariusz Zamoyski
14 grudnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyj¹³ ustawê o nowelizacji systemy
oœwiaty w Najjaœniejszej. Ustawê burz¹c¹
³ad prawny, budowany przez ponad 17 lat.
Ustawê, cofaj¹c¹ system edukacji do czasów
PRL-u. Ustawê kosztown¹, ustawê nad
wprowadzeniem której teraz ³ami¹ sobie
g³owy samorz¹dowcy. Tempo wdra¿ania
tych nieprzygotowanych rozwi¹zañ jest iœcie
wyœcigowe. Doœæ powiedzieæ, ¿e w marcu
tego roku musz¹ byæ przyjête nowe rejonizacje placówek oœwiatowych na terenie
ca³ej RP. Na Pradze Pó³noc przez d³ugi okres
by³a cisza. Od wrzeœnia do grudnia komisja
oœwiaty nie odby³a ¿adnego posiedzenia.
Radni o zamierzeniach zarz¹du zostali poinformowani dopiero 14 grudnia ubieg³ego
roku. Jako cz³onek komisji, do samego jej
koñca pozostawa³em w przeœwiadczeniu, ¿e
prezentowane koncepcje, od których w³os
siê je¿y³ na g³owie, s¹ tylko jednym z rozwa¿anych wariantów. Sama komisja te¿
mia³a przebieg kuriozalny, bowiem jej
przewodnicz¹ca uniemo¿liwi³a poddanie
g³osowaniu zaproponowanego przeze mnie
stanowiska. Muszê Pañstwu powiedzieæ, ¿e
z takim dzia³aniem spotka³em siê po raz
pierwszy od 22 lat dzia³alnoœci w samorz¹dzie.
Kilka dni po zakoñczeniu komisji dowiedzia³em siê, ¿e ju¿ w listopadzie zarz¹d podj¹³
trzy uchwa³y, ustalaj¹ce rejonizacjê i
granice obwodów szkolnych na Pradze, o

których nawet nie zaj¹kn¹³ siê na komisji,
a które przes³a³ do m.st. Warszawy. Zbulwersowa³o to mnie i radnych PO na tyle, ¿e
postanowiliœmy zwo³aæ nadzwyczajn¹ sesjê
rady dzielnicy poœwiecon¹ tej sprawie. Z zamiarem siê nie kryliœmy, radni PiS przera¿eni takim obrotem sprawy postanowili nas
uprzedziæ i dzieñ wczeœniej sami z³o¿yli
wniosek o sesjê nadzwyczajn¹ w tej samej
sprawie. Fakt o tyle istotny, ¿e to oni, a nie
radni PO i SLD byli gospodarzami sesji,
co w kontekœcie zapisów statutowych, ¿e
to gospodarz sesji ma decyduj¹cy g³os w
sprawie modyfikacji porz¹dku obrad ma
istotne znaczenie. Tak czy inaczej, bez
naszej inicjatywy tej sesji by nie by³o. Jako
radni PO i SLD na rozpoczêtych 3 stycznia
obradach zwróciliœmy siê z wnioskiem o
mo¿liwoœæ rozszerzenia porz¹dku obrad, o
przyjecie stanowisk i uchwa³ i nawet niepytani, czego maj¹ dotyczyæ, us³yszeliœmy od
reprezentuj¹cych wnioskodawców radn¹
Katarzynê Jasiñsk¹ – przewodnicz¹c¹
komisji edukacji - stanowcze nie. W tym
sensie sesja zosta³a wykastrowana, uniemo¿liwiono bowiem radzie skorzystanie ze
statutowej mo¿liwoœci zaprezentowania
swojego stanowiska w sprawie. By³a to
jednak d³uga sesja. Trwa³a nad jednym
punktem, czyli informacj¹ zarz¹du o
przygotowaniach do wdro¿enia reformy
oœwiaty na Pradze ponad trzy godziny.
Trudno streœciæ taka debatê. Dominowa³a
problematyka szczegó³owa. Buzowa³y emocje.

Zarz¹d d¹¿y do powstania na Pradze szeœciu oœmioklasowych szkó³ podstawowych
(dwie z nich w dwóch budynkach - powstan¹
podstawówki molochy maj¹ce po ponad
1000 uczniów). Przed reform¹ z 1999 r.
by³o ich 8. Nikomu nie przesz³o przez myœl
przywrócenie szko³y podstawowej w budynku przy ulicy Szanajcy 17, gdzie przez lata
istnia³a SP 49, a dziœ gimnazjum. Obiekt
zostanie wch³oniêty przez Zespó³ Szkó³
Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych z
Szanajcy 5. Nie przebija siê idea, ¿e szko³y
przy Sierakowskiego i Jagielloñskiej 7
mog¹ funkcjonowaæ oddzielnie. Nic siê nie
przebija. PiS rz¹dzi. Wiele osób pok³ada³o
nadziejê w prezydencie RP, ¿e nie podpisze
ustawy i nie wejdzie ona w ¿ycie – ja
niestety nie. Prezydent ustawê podpisa³.
Witajcie w nowej rzeczywistoœci szkolnej.
PS. O wykastrowanym Sejmie nawet
siê pisaæ nie chce.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

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