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Budowa II linii metra

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Nowe poci¹gi dla metra
Metro Warszawskie og³osi³o przetarg na dostawê poci¹gów dla I
i II linii metra. Pierwsze nowe sk³ady przyjad¹ do Warszawy w 2019 r.
Metro Warszawskie chce kupiæ przewidziana jest w ci¹gu 20
37 szeœciowagonowych elek- miesiêcy od daty podpisania
trycznych zespo³ów trakcyjnych. umowy, a dalsze dostawy odbyPierwsza dostawa wagonów waæ siê bêd¹ sukcesywnie w
przeci¹gu 53 miesiêcy. Dodatkowo w ci¹gu 30 miesiêcy od daty
podpisania umowy metro bêdzie
mog³o rozszerzyæ zamówienie o
kolejnych 8 sk³adów. – Podziemna
kolej to najsprawniejszy rodzaj
komunikacji w Warszawie, dlatego rozbudowujemy II liniê
metra i kupujemy dla niej poci¹gi
– mówi Hanna GronkiewiczWaltz, Prezydent m.st. Warszawy.
budynku, a maj¹ jednoczeœnie – Nowoczesne, zawaansowane
niezagospodarowany strych. technologicznie poci¹gi metra to
Taki strych mo¿na albo zbyæ na niezawodnoœæ i komfort podró¿y
rzecz inwestora, albo samemu dla pasa¿erów.
Oferty mog¹ byæ sk³adane do
przerobiæ go na lokale mieszkalne i sprzedaæ, a uzyskane œrodki 27 wrzeœnia 2017r. Kryteriami
przeznaczyæ na remont ca³ego wyboru najkorzystniejszej oferty s¹:
budynku.
• cena (50%),
Na Pradze Pó³noc zdecydo- • zu¿ycie energii elektrycznej (24%),
wana wiêkszoœæ wspólnot • system utrzymania pojazdu (22%),
mieszkaniowych powsta³a jako • ekologia (4%).
efekt zbycia przez samorz¹d
Metro Warszawskie starannie
(czêsto z du¿¹ bonifikat¹) lokali przygotowa³o specyfikacjê techkomunalnych na rzecz dotych- niczn¹ i dokumentacjê przetargu.
czasowych najemców. W wielu Specjaliœci z metra zapoznali siê
takich budynkach du¿¹ liczbê
dokoñczenie na str. 5
lokali wci¹¿ jeszcze posiada
m.st. Warszawa. W imieniu
Rolety wewnêtrzne
w³adz miasta niesprzedanymi
plisy,
¿aluzje, moskitery
lokalami zarz¹dza ZGN Praga
Pó³noc, którym od wielu lat kieRolety zewnêtrzne
ruje Bo¿ena Salich. Do kompe(monta¿ gratis!)
tencji ZGN nale¿y m.in. udzia³
tel. 600-925-147
w zebraniach wspólnot mieszkaniowych wraz z prawem do
22 679-23-41
g³osowania zg³aszanych na
takich zebraniach uchwa³.
Zbycie strychu, który stanowi
czêœæ wspóln¹ w danym budynku, mo¿e siê odbyæ tylko po
przeg³osowaniu tego przez
w³aœcicieli lokali posiadaj¹cych
³¹cznie ponad 50% udzia³ów w
czêœci wspólnej. W przypadku

Biznes ¿ycia,
czyli 4 mieszkania radnego Jacka
Nie milkn¹ echa uchylenia na ostatniej sesji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc mandatu wieloletniego radnego Jacka Wachowicza
(na wniosek Wojewody Mazowieckiego w zwi¹zku z zarzutem
z³amania przez radnego przepisów artyku³u 24 f ustawy o
samorz¹dzie gminnym – szczegó³y w dostêpnej w Biuletynie
Informacji Publicznej uchwale Rady Dzielnicy z 11 maja 2017 r.
nr XXXI/195/2017), sam zainteresowany w mediach spo³ecznoœciowych przedstawia ca³¹ sprawê jako akt politycznej zemsty
ze strony PiS i radnych niezale¿nych, tymczasem do opinii
publicznej dochodz¹ informacje o kolejnych, budz¹cych w¹tpliwoœci, przedsiêwziêciach biznesowych by³ego ju¿ radnego.
Ten ostatni przypadek jest
W minionym tygodniu w jednym z popularnych dzienników szczególnie interesuj¹cy, popojawi³ siê artyku³ o „proble- niewa¿ jest klasycznym przymach samorz¹dowca” wraz ze k³adem Ÿle funkcjonuj¹cych
wskazaniem listy „k³opotliwych mechanizmów w³aœcicielskich,
adresów Wachowicza”. Do planistycznych i kontrolnych na
wymienionych w uchwale o styku samorz¹du, lokalnej poliuchyleniu mandatu adresów tyki, administracji publicznej oraz
na Z¹bkowskiej (by³y radny biznesu. Zacznijmy od pocz¹tku.
przez wiele lat bezumownie
Moda na nadbudowy
korzysta³ z lokalu komunalnego
Wachowicz od 2006 r. prowadzi
– o szczegó³ach pisaliœmy w firmê remontowo-budowlan¹
poprzednim numerze NGP) J.W. Rem-Bud, której siedziba
oraz K³opotowskiego (w przy- mieœci siê w budynku jednoropadku kamienicy z udzia³em dzinnym przy ul. Piñskiej 29 na
w³asnoœciowym miasta Wa- Targówku. Firma realizuje szechowicz, jako praski radny, wy- rokie spektrum us³ug budowlastêpowa³ jednoczeœnie wobec nych, w tym prace zwi¹zane z
tutejszego urzêdu w charakte- nadbudow¹ istniej¹cych budynków.
rze pe³nomocnika inwestora Nadbudowy to moda, która trwa
planuj¹cego nadbudowê bu- od kilku lat. Decyduj¹ siê na ni¹
dynku z przeznaczeniem na czêsto wspólnoty mieszkaniowe,
lokale mieszkalne) do³¹czy³ które nie dysponuj¹ wystaradres przy 11 Listopada.
czaj¹cymi œrodkami na remont

dokoñczenie na str. 2

Elastyczne
protezy nylonowe
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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)

Trzeba umieæ prostolinijnie
chwaliæ siê tym, co robimy
Rozmowa z Katarzyn¹ So³tys dyrektor Domu Kultury Praga.

Mija rok, odk¹d objê³a
Pani kierownictwo DK Praga.
To chyba dobry moment na
podsumowanie. Jakie by³y
najwa¿niejsze sukcesy tego
pierwszego roku, a tak¿e
najpowa¿niejsze wyzwania,

Historia praskich rodów

Rodzina Sobiepanków
Kiedy Monsieur Martin Sorel przyby³ do Polski z francusk¹
misj¹ wojskow¹, maj¹c¹ wesprzeæ Konfederacjê Barsk¹, nie
przypuszcza³, ¿e z „Monsieura” stanie siê Sobiepankiem i
da pocz¹tek rodzinie, która osi¹dzie miêdzy innymi na
Targówku i w której zapocz¹tkowane przez konfederatów
tradycje walki o wolnoœæ bêd¹ zawsze ¿ywe.
Pró¿no siê dziœ zastanawiaæ, przez moskali) i wydostawszy siê
co sprawi³o, ¿e francuski oficer ze zsy³ki, osiad³ na Podlasiu. Nie
znalaz³ siê w Polsce, walczy³ u œlepy los by³ tego przyczyn¹, a
boku konfederatów barskich, byæ zawi³oœci historii i bezwzglêdna
mo¿e przeszed³ z nimi sybe- polityka carycy Katarzyny II.
ryjsk¹ tu³aczkê (chocia¿ wg traAby zrozumieæ te zawi³oœci
dycji rodzinnej nie by³ z³apany i dotrzeæ do korzeni rodziny

Sobiepanków, musimy cofn¹æ
siê do drugiej po³owy XVIII wieku,
kiedy to u progu panowania Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
(1764-1795), Rzeczpospolita
poprzez reformy ustrojowe,
usi³owa³a wydobyæ siê z kryzysu
doby rz¹dów saskich. Przeprowadzane reformy, takie jak
ograniczenie liberum veto,
reforma skarbu i wojska oraz
ulepszenie administracji miast,
zmierza³y w kierunku uczynienia
z Polski nowo¿ytnej monarchii
parlamentarnej. Wzbudza³y tym
samym zdecydowany sprzeciw
tak wœród zagranicznych s¹siadów, którzy nie chcieli silnej
dokoñczenie na str. 4

przed którymi obecnie stoi
Dom Kultury?
S³owo „podsumowanie” kojarzy
mi siê raczej z zakoñczeniem
jakiegoœ etapu, a Dom Kultury
Praga dopiero rozkrêca siê w
planowaniu i dzia³aniu. Choæ

faktycznie min¹³ ju¿ rok, odk¹d
jestem dyrektorem Domu Kultury
Praga. Z czysto zarz¹dczego
punktu widzenia wejœcie w
struktury, w których siê nie pracowa³o, zajmuje kilka miesiêcy
dokoñczenie na str. 3

Biznes ¿ycia, czyli 4 mieszkania radnego Jacka
2 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

wspominanego budynku przy
ul. 11 Listopada za uchwa³¹
zbywaj¹c¹ strych w 2011 r.
zag³osowa³o 86,47%. Jednym
z g³osuj¹cych za uchwa³¹ by³
pe³nomocnik miasta – pracownik ZGN. Miasto dysponowa³o
wówczas udzia³em w wysokoœci 58,56%, co oznacza, ¿e w
rzeczywistoœci to g³os jego
pe³nomocnika zdecydowa³ o
zbyciu strychu.
Zmiany w zarz¹dzie wspólnoty
Nied³ugo potem wspólnota
mieszkaniowa podjê³a kolejn¹
uchwa³ê. Zmianie uleg³ sk³ad jej
zarz¹du, do którego wesz³a pani
A., osoba blisko zwi¹zana z Wachowiczem (startowa³a z list
PWS w wyborach samorz¹dowych w 2014 r., wesz³a równie¿
w sk³ad nowego tworu by³ego
radnego, tj. stowarzyszenia „Kocham Pragê”). Za uchwa³¹ o
zmianach w sk³adzie zarz¹du
wspólnoty g³osowa³ oczywiœcie
przedstawiciel miasta w osobie
pracownika ZGN. Tutaj tak¿e
jego g³os okaza³ siê decyduj¹cy.
Zarz¹d wspólnoty mieszkaniowej w zmienionym sk³adzie
przyst¹pi³ do wyboru podmiotu, który chcia³by nabyæ strych.
Zwyciêzcami konkursu ofert
zosta³o ma³¿eñstwo B., którzy
nabyli strych o powierzchni ok.
170 m2 w sierpniu 2012 r. za
kwotê 1 600 z³/m2, czyli za ok.
272 000 z³. Pikanterii sprawie
dodaje fakt, ¿e jedna z osób,
które naby³y strych, zosta³a
wskazana w „Protokole Zespo³u Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy z
kontroli Zak³adu Gospodarki
Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc”, jako „domniemany” (identyczne personalia)
pracownik praskiego ZGN.
Dalszy obrót spraw by³ nastêpuj¹cy. Nabywcy strychu 21
maja 2013 r. podpisali umowê
przedwstêpn¹ z Wachowiczem
na wykonanie nadbudowy oraz
na zbycie na jego rzecz wykonanych na strychu lokali mieszkalnych. Umowa ta d³ugo by³a
trzymana w tajemnicy. Radny
Wachowicz nie wspomina³ o niej
w swoim oœwiadczeniu maj¹tkowym ani w roku 2014, ani w
oœwiadczeniu na koniec kadencji 2010-2014, ani w oœwiadczeniu rozpoczynaj¹cym kadencjê
2014-2018, ani te¿ w oœwiadczeniu za 2014 r., które z³o¿y³
pod koniec kwietnia 2015 r.
Dopiero w jego oœwiadczeniu
maj¹tkowym za 2015 r., datowanym na 29 kwietnia 2016 r., w
rozdziale II.4. Inne nieruchomoœci pojawia siê enigmatyczny
zapis informuj¹cy o tym, ¿e posiada oko³o 170 m2, a tytu³em
prawnym jest umowa przedwstêpna z 21 maja 2013 r. Nieruchomoœæ ta zosta³a w oœwiadczeniu maj¹tkowym wyceniona
na 244 880 z³. Najprawdopodobniej do ujawnienia tego faktu
zmuszony zosta³ w zwi¹zku ze
wspominan¹ kontrol¹ przeprowadzon¹ w ZGN Praga Pó³noc
przez Komisjê Rewizyjn¹ Rady
Dzielnicy (nieruchomoœæ przy 11
Listopada pojawia siê na stronach 17 i 18 protoko³u, w czêœci
poœwiêconej Zespo³owi Nadzoru
W³aœcicielskiego w ZGN).
Praski ZGN z pieniêdzy publicznych przeprowadzi³ w listopadzie 2012 r. inwentaryzacjê
budynku, mimo i¿ nie by³ stron¹
umowy sprzeda¿y strychu w
sierpniu 2012 r. Czy kosztów tej
inwentaryzacji nie powinna pokryæ wspó³nota lub kupuj¹cy?
Warto podkreœliæ, ¿e po ca³ej ope-

racji zbycia strychu udzia³y m.st.
Warszawy w czêœciach wspólnych
budynku przy 11 Listopada
spad³y z 58,56% do 44,27%.
Kto ma Wydzia³ Architektury
i Budownictwa, ten ma w³adzê
Pisz¹c o inwestycji na 11
Listopada warto zwróciæ uwagê
na jeszcze jedn¹ istotn¹ kwestiê. Wspominany budynek
znajduje siê na obszarze, dla
którego wci¹¿ nie zosta³ uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP). Brak obowi¹zuj¹cego
MPZP w praktyce oznacza, ¿e
wszelkie inwestycje (w tym równie¿ nadbudowy istniej¹cych
budynków) odbywaj¹ siê na
podstawie decyzji administracyjnych – decyzji o warunkach
zabudowy (tzw. WZ-tka, która
determinuje m.in. wysokoœæ budynku, powierzchniê zabudowy
dzia³ki, uk³ad dachu etc.) oraz
wydawanego na jej podstawie
pozwolenia na budowê (pozwolenie okreœla ju¿ szczegó³owo,
jak inwestycja bêdzie wygl¹da³a).
Co istotne, powy¿sze decyzje
wydawane s¹ przez pracowników Wydzia³u Architektury i
Budownictwa w tutejszym
urzêdzie dzielnicy (od lat kieruje
nim Renata Burczyñska –
szerzej znana m.in. ze sprawy
rozbiórki praskiej parowozowni).
Dla inwestycji przy 11 Listopada WZ-tka zosta³a wydana w
paŸdzierniku 2011 r., a pozwolenie na budowê w listopadzie
2012 r. Inwestor otrzyma³ zgodê
na nadbudowê budynku (ze
zmian¹ sposobu u¿ytkowania
poddasza na cele mieszkaniowe
i wybudowaniem windy). O
przeniesienie praw do tej
ostatniej decyzji na siebie i
ma³¿onkê Wachowicz wyst¹pi³
w czerwcu 2013 r. do WAiB.
Sprawy potoczy³y siê b³yskawicznie – dwa dni (sic!) od
z³o¿enia przez Wachowiczów
wniosku, 19 czerwca 2013 r.,
naczelnik Burczyñska przenios³a prawa do decyzji na rzecz
radnego i jego ¿ony.
Prace budowlane mog³y
nabraæ rozpêdu. Wachowiczowie
postanowili przy tym zmieniæ
projekt w trakcie realizacji prac
budowlanych. Stosowny wniosek z³o¿yli w WAiB dopiero w
lipcu 2014 r. Wydzia³ Architektury, ze wzglêdu na fakt ujêcia
kamienicy w gminnej ewidencji
zabytków, musia³ uzgodniæ
zmiany ze Sto³ecznym Konserwatorem Zabytków, a tym samym postêpowanie zawiesiæ (z
koñcem paŸdziernika 2014 r.).
Po uzyskaniu zgody SKZ, 19
grudnia 2014 r. WAiB wznowi³
postêpowania, a trzy dni póŸniej (sic!), 22 grudnia wyda³
decyzjê zatwierdzaj¹c¹ zmiany
w projekcie (warto podkreœliæ,
¿e zmiany dotyczy³y ju¿ zrealizowanych przez Wachowicza
prac polegaj¹cych m.in. na
podwy¿szeniu nadbudowy w
stosunku do parametrów wskazanych w ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowê oraz
zmianie uk³adu mieszkañ).
W tym samym czasie wa¿y³y
siê losy nowej koalicji, która
mia³a rz¹dziæ Prag¹. W jesiennych
wyborach samorz¹dowych
PWS zdoby³a cztery mandaty
i sta³a siê przys³owiowym „jêzyczkiem u wagi”. PiS i PO nie
mog³y zawrzeæ ze sob¹ koalicji, wiêc mia³ rz¹dziæ ten, kto
wszed³by w koalicjê z ugrupowaniem Wachowicza. PiS w
zamian za koalicjê zaproponowa³ Wachowiczowi stanowiska
dwóch cz³onków zarz¹du.
Dziwnym trafem jeden z zapro-

ponowanych przez PWS wiceburmistrzów, Dariusz Wolke,
blisko zwi¹zany z Wachowiczem (obaj s¹ cz³onkami
Zakonu Rycerzy Jana Paw³a II),
dosta³ nadzór nad Wydzia³em
Architektury i Budownictwa.
Inwestycja na 11 Listopada
czeka³a na spieniê¿enie, jednak
pojawi³y siê nowe problemy. W
sierpniu 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
na³o¿y³ na Wachowicza i jego
ma³¿onkê obowi¹zek z³o¿enia
zamiennego projektu budowlanego, uwzglêdniaj¹cego zrealizowane ju¿ zmiany. Takie stanowisko by³o wynikiem kontroli
PINB na budowie, w trakcie
której stwierdzono dokonanie
przez inwestora istotnych odstêpstw od warunków udzielonych w pozwoleniu na budowê
(bez uzyskania wczeœniej decyzji
o zmianie pozwolenia na budowê).
Brak zgody PINB determinowa³
tym samym oddanie lokali do
u¿ytku, a w praktyce ich zbycie.
Po czterech miesi¹cach, w
trakcie których Wachowicz
uzupe³ni³ dokumentacjê, PINB
udzieli³ zgody na u¿ytkowanie
inwestycji.
W kolejnym roku nast¹pi³a
konsumpcja zysków. Pañstwo
Wachowicz sprzedali ³¹cznie
cztery lokale mieszkalne w
budynku przy 11 Listopada o powierzchni odpowiednio 54,25 m2,
44,35 m2, 33,6 m2 i 89,31 m2 (co
ciekawe ³¹czna powierzchnia
tych mieszkañ o blisko 50 m2
przekracza wskazania z oœwiadczenia maj¹tkowego radnego, a
o blisko 60 m2 powierzchniê u¿ytkow¹ okreœlon¹ w decyzji PINB !).
Ostatnie transakcje by³y zawierane tu¿ przed koñcem 2016 r.
Radny z du¿ymi nadziejami musia³ myœleæ o kolejnym roku,
zw³aszcza, ¿e na horyzoncie
jawi³a siê ju¿ bardzo podobna
inwestycja na K³opotowskiego…
Kto zyska³, kto straci³?
Beneficjentów transakcji jest
dwóch. To wspólnota mieszkaniowa (zarobi³a ok. 272 000 z³
plus zyska³a windê) oraz Jacek
Wachowicz. W przypadku tego
ostatniego, na podstawie analizy obecnych cen mieszkañ w
okolicy (5 700-7 300 z³ za m2),
mo¿na szacowaæ, ¿e sprzeda¿
lokali przynios³a profity w wysokoœci od ok. 1 250 000 z³
do nawet 1 600 000 z³. Jako
ciekawostkê mo¿na podaæ, ¿e
lokal o powierzchni 89,31 m2
jest wystawiony obecnie na
sprzeda¿ przez jedno z biur
nieruchomoœci z cen¹ wywo³awcz¹ 600 000 z³ (6 718,17 z³
za m 2). Oczywiœcie, realny
zysk poznamy po ujawnieniu
oœwiadczenia maj¹tkowego
by³ego ju¿ radnego za 2016 r.
Interesuj¹ca w tej historii jest
równie¿ postawa pañstwa B.,
którzy wyj¹tkowo altruistycznie
podeszli do sprawy, odsprzedaj¹c przestrzeñ pod inwestycjê
Wachowiczom za kwotê ni¿sz¹
o ok. 27 000 z³, ni¿ ta, za któr¹
zakupili strych od wspólnoty.
Na tej transakcji nie zarobi³o
równie¿ m.st. Warszawa, którego g³osy, jak wynika z analizy
struktury w³asnoœci, by³y decyduj¹ce na etapie sprzeda¿y
strychu, poniewa¿ œrodki za
zbycie strychu trafi³y do wspólnoty
mieszkaniowej.
Audyty potrzebne od zaraz
Ostatnie wydarzenia na Pradze
stanowi¹ w naszym przekonaniu
asumpt do podjêcia natychmiastowych dzia³añ kontrolnych
m.in. w ZGN i Wydziale Architektury i Budownictwa, tym bardziej, ¿e w opisywanych przez

media sprawach pojawiaj¹ siê
wzmianki o urzêdnikach, których
postawa mo¿e budziæ powa¿ne
w¹tpliwoœci natury etycznej.
Wyjaœnienia wymaga z pewnoœci¹ dzia³alnoœæ Zespo³u Nadzoru W³aœcicielskiego w ZGN, a
tak¿e kwestia ew. nacisków na
urzêdników wydaj¹cych decyzje
administracyjne, zw³aszcza w
tych sprawach, gdzie brak uregulowañ w postaci np. MPZP,
daje pole do szerokiej interpretacji, szczególnie, gdy stron¹ postêpowania jest radny lub jego
bliska rodzina, a nadzór nad
dan¹ jednostk¹ sprawuje osoba
politycznie odpowiedzialna
przed formacj¹ radnego.
Redakcja

Koniec toru
Choæ nic tego nie zapowiada³o, rankiem 18 maja u bram
dawnego toru próbnego FSO zjawili siê przedstawiciele
w³aœciciela terenu, Mennicy Polskiej w silnej asyœcie firmy
ochroniarskiej i przejêli teren. By³ on przez niemal dwa
lata, przez wiêkszoœæ tego czasu bez zgody w³aœciciela,
wykorzystywany jako tor wyœcigowy dla wyj¹tkowo
ha³aœliwych imprez grup mi³oœników adrenaliny.
A to wszystko tu¿ przy rekreacyjnych terenach nadwiœlañskich i
osiedlu mieszkalnym, przy przewa¿aj¹cym wietrze zachodnim dodatkowo spowijanych toksycznym dymem ze spalanych podczas tzw.
driftu opon. Na uci¹¿liwy ha³as skar¿yli siê tak¿e mieszkañcy Targówka
i ¯oliborza. Co prawda Rada Dzielnicy Praga Pó³noc jednog³oœnie
podjê³a stanowisko w tej sprawie, domagaj¹c siê zakoñczenia tej
dzia³alnoœci, w œlad za nim nie posz³y ¿adne konkretne dzia³ania
zarz¹du dzielnicy. Nie zadzia³a³y we w³aœciwy sposób ani organy
ochrony œrodowiska, ani w³adze miasta, a prawo okaza³o siê dziurawe.
Tor próbny FSO powsta³ w latach 50. Testowano tu samochody
przed wypuszczeniem ich z fabryki, b¹dŸ okazjonalnie bito rekordy np. w d³ugoœci jazdy, nigdy jednak nie by³o to nadmiernie
uci¹¿liwe dla okolicy. U¿ytkownicy utracili tor na w³asne ¿yczenie,
kompletnie nie licz¹c siê z prawami innych osób. Za to mieszkañcy
trzech dzielnic wreszcie odzyskali bezcenny spokój.
Kr.
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Skargi i zmiany

Raport z dzia³alnoœci ZGN
w 2016 roku w g³osowaniu
odrzucono. Choæ komisja rewizyjna, wbrew zdaniu przewodnicz¹cej, wypowiedzia³a
siê za jego przyjêciem, to komisja bud¿etu – za odrzuceniem. Koñcowym akcentem
sesji by³o niespodziewane
odwo³anie reprezentuj¹cego
Klub Radnych Niezale¿nych
wiceburmistrza Wojciecha
Zieleniewskiego, powo³anego
na tê funkcjê zaledwie dwa
miesi¹ce temu. Rezygnacjê
z³o¿y³ sam burmistrz, nie
mog¹c godziæ obowi¹zków
zawodowych (prowadzi kancelariê notarialn¹) z prac¹ w
samorz¹dzie. Trochê dziwi,
¿e czynny prawnik tego nie
przewidzia³. Jego miejsce
zaj¹³ Marcin Iskra, w przesz³oœci m.in. naczelnik wydzia³u
prawnego Urzêdu Dzielnicy
Ursynów, a obecnie wicedyrektor ZGN na Ochocie, na
ró¿nych etapach dzia³alnoœci
publicznej zwi¹zany z SLD
oraz Piotrem Guzia³em.
Obecnie dwóch cz³onków
Zarz¹du Dzielnicy Praga
Pó³noc ma wiêc zwi¹zki z
Ursynowem (oprócz Marcina
Iskry tak¿e burmistrz Wojciech
Zab³ocki).
Kr.

Wygaszenie mandatu radnego Wachowicza i zmiana
wiceburmistrza, czyli kontynuacja XXXI nadzwyczajnej
sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
W czwartek, 11 maja, nast¹pi³y na temat skarg Komitetu Likwikolejne zmiany personalne w dacji ZGN, zwi¹zanych m.in. z
zarz¹dzie i sk³adzie Rady nierównym traktowaniem przez
Dzielnicy Praga Pó³noc. W ZGN najemców. Przedstawioporz¹dku obrad wznowionej no konkretny przyk³ad lokalu
po kilkutygodniowej przerwie u¿ytkowego przy ul. Z¹bkownadzwyczajnej XXXI sesji skiej 50, w którym obni¿ono
Rady znajdowa³o siê na po- stawkê czynszu ze 150 z³ na
4,41 z³ (sic!) na czas remontu
cz¹tku ponad 60 punktów.
Tymczasem posiedzenie elewacji budynku, bez analorozpoczêto od dopisania kolejnych, gicznej obni¿ki dla najemców
dotycz¹cych m.in. wygaszenia lokali mieszkalnych. Wys³umandatu radnego Jacka Wa- chuj¹c tak skar¿¹cych siê
chowicza oraz rozpatrzenia mieszkañców, jak i wyjaœnieñ
trzech skarg na dzia³alnoœæ dyrektor Bo¿eny Salich z ZGN,
ZGN Praga Pó³noc, które po- ostatecznie uznano racje tych
zytywnie zaopiniowa³a pod pierwszych. Burmistrz Zab³ockoniec kwietnia br. komisja ki zapytany o to, co s¹dzi na
rewizyjna Rady, a tak¿e przy- temat propozycji likwidacji
jêcia sprawozdania z dzia³al- ZGN, stwierdzi³, ¿e jednostkê
noœci ZGN. Wniosek o wy- trzeba zreformowaæ, tak¿e w
gaszenie mandatu radnego zwi¹zku z zadaniami, jakie
Wachowicza wywo³a³ pewne stawia przed ni¹ program
obiekcje wœród radnych opo- rewitalizacji, ale nie likwidowaæ.
zycji, podnosz¹cych przede Byæ mo¿e ju¿ w najbli¿szych
wszystkim fakt braku wcze- miesi¹cach powstanie w raœniejszej mo¿liwoœci zapoznania mach ZGN wykwalifikowany
siê z dokumentacj¹. Politycz- zespó³ remontowy.
noœæ podejmowanych decyzji
PiS-owi i Klubowi Radnych
Niezale¿nych zarzuca³a El¿bieta Kowalska-Kobus z PO,
ze sposobu za³atwienia sprawy nie by³ zadowolony tak¿e
Ireneusz Tondera z SLD, który
podkreœla³, ¿e Wachowicz z – nowa wystawa w Muzeum Warszawskiej Pragi
W pi¹tek, 20 maja, w siedzi- i zapoznaæ zarówno z burzliwymi
pewnoœci¹ i tak wygra ten spór
w s¹dzie. Oponowa³a równie¿ bie Muzeum Warszawskiej dziejami praskiego przemys³u,
radna PiS Edyta Sosnowska, Pragi przy ulicy Targowej, w który na przestrzeni stu ostatw przesz³oœci zwi¹zana z obecnoœci wiceprezydenta nich lat dawa³ zatrudnienie
najbardziej znan¹ formacj¹ Warszawy W³odzimierza Pa- tysi¹com mieszkañców naszego
polityczn¹ Wachowicza, czyli z szyñskiego oraz wicedyrektora miasta i okolic, jak i z pomyPWS, która ostentacyjnie opu- Muzeum Warszawy Jaros³awa s³ami na tworzenie miejsc reœci³a salê przed g³osowaniem. Trybusia, przy udziale kilkuset kreacji i zielonej przestrzeni dla
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, zaproszonych goœci – spo³ecz- mieszkañców. W tym kontekMarek Bielecki podkreœla³ jed- ników, mieszkañców Pragi œcie z pewnoœci¹ najwiêkszym
nak, ¿e wniosek o wygaszenie oraz artystów – odby³ siê wer- zaskoczeniem bêdzie porówmandatu wynika wprost z dzia- nisa¿ nowej wystawy czaso- nanie dzisiejszej ulicy Targo³ania Wojewody Mazowieckiego, wej, zatytu³owanej „Projekt wej z przedwojenn¹, gdy zazielenia³o j¹ szeœæ rzêdów
a nie prywatnych porachunków Praga”.
radnych. Powodem wygaszeWystawa, której kuratorami szlachetnych drzew. Treœci i
nia mandatu jest naruszenie s¹ p.o. kierownika Muzeum, zachodz¹ce w przestrzeni
przez radnego Wachowicza Adam Lisiecki oraz Ewa Pragi procesy zasygnalizowaustawowego zakazu ³¹czenia Zajkowska, jest multidyscy- ne na wystawie z pewnoœci¹
mandatu radnego z prowadze- plinarn¹ „wêdrówk¹” po pozwol¹ lepiej zrozumieæ
niem dzia³alnoœci gospodar- przestrzeni naszej dzielnicy. obecne przemiany, wdra¿ane
czej z wykorzystaniem mienia Jak pisz¹ jej autorzy, „Wystawa choæby w ramach programu
komunalnego m.st. Warszawy. stara siê odpowiedzieæ na py- rewitalizacji.
Wystawie, która dostêpna
Sprawa zosta³a poruszona tanie, dlaczego Praga wygl¹da
m.in. w raporcie Zespo³u Kon- tak, a nie inaczej. Opowiada o bêdzie dla zwiedzaj¹cych do
trolnego Komisji Rewizyjnej genezie i obecnej kondycji pocz¹tku paŸdziernika br.,
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc niektórych kamienic i fabryk, towarzyszyæ bêdzie szereg
z kontroli ZGN, a my opisujemy przedstawia historiê zielonych dodatkowych inicjatyw: spacerów,
j¹ szczegó³owo w ostatnim nu- alej. Opisuje charakter Parku warsztatów czy wyk³adów.
merze NGP. Sam Wachowicz Praskiego, mówi o znaczeniu Szczegó³owe informacje donie ustosunkowa³ siê do zarzu- linii kolejowej oraz o tym, stêpne s¹ na stronie internetów i na sesji siê nie pojawi³.
czym by³a kiedyœ i czym jest towej Muzeum Warszawskiej
Podczas dalszego posiedze- wspó³czeœnie ul. Targowa”. Pragi www.muzeumpragi.pl
KMI
nia d³ugo dyskutowano równie¿ Warto wybraæ siê na Targow¹
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Trzeba umieæ prostolinijnie chwaliæ siê tym, co robimy
dokoñczenie ze str. 1

i wymaga nie doœæ, ¿e wdro¿enia siê, to jeszcze
rozpoznania, jak taka machina funkcjonuje.
Praska machina nie przerazi³a?
Absolutnie nie – machina jest bardzo podobna
do tych, w których ju¿ pracowa³am. Z t¹ ró¿nic¹,
¿e Warszawa, a szczególnie Praga Pó³noc,
ma swój wyrazisty koloryt. Myœlê, ¿e moje pocz¹tki w Domu Kultury Praga by³y standardowe,
poniewa¿ dobr¹ praktyk¹ nowego szefa jest poœwiêcenie czasu na poznanie pracowników,
przyjrzenie siê stronie merytorycznej instytucji
oraz zapoznanie siê i znalezienie wspólnych
p³aszczyzn dzia³ania z s¹siadami, dzia³aj¹cymi
na terenie Pragi Pó³noc. Potem wprowadza siê
zmiany i s¹ to najczêœciej takie rzeczy, których
na pierwszy rzut oka nie widaæ, ale siê dziej¹.
Chodzi mi np. o zmiany strukturalne, nowe standardy zarz¹dcze, now¹ komunikacjê wizualn¹,
strategiê promocji czy chocia¿by d³ugo wyczekiwany remont parteru.
Jakich zmian mo¿emy siê spodziewaæ po
jego zakoñczeniu?
Decyzjê o remoncie podjêliœmy, poniewa¿
chcemy otworzyæ siê na mieszkañców. Przestrzeñ na parterze Domu Kultury Praga ma staæ
siê Miejscem Aktywnoœci Lokalnej – bêdzie tam
otwarta kuchnia i poczekalnia dla rodziców - taki
du¿y, wygodny pokój z siedziskami, fotelami,
dostêpem do Internetu i prasy. Zostanie te¿
odœwie¿ona salka zajêæ ruchowych. Pojawi³a siê
ju¿ platforma dla osób z niepe³nosprawnoœci¹,
na któr¹ z utêsknieniem czekali choæby
uczestnicy naszego teatru terapeutycznego
OD-NOWA. Przy wejœciu organizujemy Punkt
Informacyjny. Bêdzie siê w nim mo¿na dowiedzieæ, jak bez b³¹dzenia, poruszaæ siê po domu
kultury oraz gdzie i z kim jak¹ sprawê za³atwiæ.
Punkt Informacyjny stanie siê te¿ skarbnic¹
wiedzy, jeœli chodzi o informacje na temat
dzia³añ merytorycznych – bêdziemy siê na
bie¿¹co chwaliæ tym, co siê u nas dzieje.
Sk¹d wiadomo, czym mieszkañców do
Domu Kultury przyci¹gn¹æ?
Kiedy rozpoczyna³am pracê w praskim domu
kultury, toczy³y siê w³aœnie konsultacje spo³eczne
na temat wytycznych do Programu FunkcjonalnoU¿ytkowego pa³acyku Konopackiego. Wykorzysta³am tê okazjê, ¿eby dowiedzieæ siê, czego
nasi s¹siedzi, mieszkañcy Pragi oczekuj¹ od
dzielnicowego domu kultury. Niejednokrotnie
dowiadywaliœmy siê, ¿e np. mieszkañcy nie
wiedz¹, ¿e na ul. D¹browszczaków 2 jest dom
kultury, albo wiedz¹, gdzie jest, ale nie bardzo siê
w nim widz¹. W trakcie konsultacji mieszkañcy
podrzucali nam swoje pomys³y np. zorganizowanie zajêæ dla malutkich dzieci. Podeszliœmy do
niego bardzo powa¿nie i od wrzeœnia ubieg³ego
roku funkcjonuje u nas tzw. „Klub Malucha”.
Pod koniec ubieg³ego roku trzy seniorki z Pragi
z³o¿y³y oficjalny wniosek o utworzenie w domu
kultury czegoœ w rodzaju „klubu seniora”. Nie
chcia³am, ¿eby by³ to typowy klub seniora, w
którym niejako narzuca siê formu³ê dzia³a.
Dlatego pozwoliliœmy, aby seniorzy, którzy siê
do nas zg³osili sami kreowali sw¹ rzeczywistoœæ.
Panie otrzyma³y niewielki bud¿et i swobodê w
ustaleniu regulaminu dzia³ania, czêstotliwoœci
spotkañ i ich tematyki. W wyniku dzia³añ trzech
pañ po trzech miesi¹cach pracy mogliœmy
pochwaliæ siê prawie 60-osobow¹ grup¹ fantastycznych seniorów! Dzia³aj¹ bardzo prê¿nie:
maj¹ swoj¹ kronikê, autorski cykl spotkañ, niedawno za³o¿yli swój chór SENIORiTA Ostatnio
zdobyli swój pierwszy puchar za zajêcie trzeciego miejsca w przegl¹dzie Piosenki Polskiej.
Nasi seniorzy s¹ dla nas wzorem, ¿eby stworzyæ tak¹ przestrzeñ dla aktywnych rodziców i
aktywnej m³odzie¿y. To bêdzie dla nas zadanie
nieco trudniejsze, zw³aszcza z m³odzie¿¹, ale
mamy ju¿ pewne doœwiadczenia. Od niedawna
uczestniczymy w ogólnomiejskim projekcie
„Prze³¹cz siê na m³odzie¿”, który ma na celu
przygotowanie instytucji na realne w³¹czanie
m³odzie¿y w swoje dzia³ania. W ubieg³ym roku
z szóstk¹ m³odzie¿y z Liceum Ruy Barbosa
zorganizowaliœmy warsztaty krêcenia reporta¿y
komórk¹. W ich wyniku powsta³ fantastyczny

15-minutowy reporta¿ o Œwiêcie 11 listopada –
Œwiêto Niepodleg³oœci. Od kilku miesiêcy w naszych
pomieszczeniach dzia³a nieformalna grupa
SWAP (Spontaniczne Warsztaty Artystyczno –
Praktyczne) prowadzona przez trójkê zaanga¿owanych m³odych ludzi. Idea ich dzia³ania to
dzielenie siê w³asnymi talentami oraz danie
mo¿liwoœci podzielenia siê swoimi - rówieœnikom.
Jedn¹ z bardziej rozpoznawalnych inicjatyw,
które pojawi³y siê wraz z Pani przyjœciem
na Pragê, jest ogród spo³ecznoœciowy przy
Al. Solidarnoœci 55.
Tak, w tym roku kontynuujemy, a nawet
rozszerzamy dzia³ania w naszym ogródku
spo³ecznoœciowym. W jego otwarciu wziê³o
udzia³ ponad 250 osób. Od maja do koñca wrzeœnia bêdzie siê w nim dziaæ wiêcej i czêœciej.
Mamy zaplanowane wydarzenia w co drugi
weekend w miesi¹cu. Nie zabraknie Praskich
Fajfów, ogródek z „parkietem” do tañczenia idealne
nadaje siê na potañcówki pod chmurk¹.
W czasie wakacji w ogródku zagoszcz¹ równie¿
zajêcia z cyklu „Wakacje z kultur¹”. Gor¹co zachêcam do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ kierowan¹ zarówno do dzieci, doros³ych i seniorów.
Czy macie Pañstwo plany zwi¹zane z powtórzeniem tej inicjatywy w innych rejonach
Pragi Pó³noc?
Ogród spo³ecznoœciowy ma w przysz³oœci
powstaæ tak¿e na terenie przynale¿¹cym do
pa³acyku Konopackiego.
To jednoczeœnie bardziej generalne pytanie
o wizjê dzia³ania domu kultury: czy ma on
skupiaæ sw¹ aktywnoœæ w jednym miejscu,
czy raczej tworzyæ mniejsze filie, ale bli¿ej
mieszkañców?
Jeœli chodzi o funkcjonowanie instytucji
kultury i trendów w Europie s¹ one takie, ¿e
obecnie odchodzi siê od skupiania ca³ej oferty
kulturalnej w jednym, du¿ym budynku. Wychodzi
siê w przestrzeñ miejsk¹, odpowiada siê na
potrzeby mieszkañców, dzia³a siê blisko,
s¹siedzko. Zdecydowanie jestem zwolenniczk¹
takiego funkcjonowania.
Jakie funkcje znajd¹ siê w pa³acyku Konopackiego? Czy wiadomo, na jakim etapie s¹
obecnie prace zwi¹zane z adaptacj¹ tego
obiektu?
Z informacji na dzieñ dzisiejszy, obecna
siedziba Domu Kultury „Praga” przy D¹browszczaków 2 zostaje, a pa³acyk Konopackiego
bêdzie najprawdopodobniej nasz¹ fili¹. Budynek ma zostaæ oddany do u¿ytku w 2020 r.
Obecnie trwaj¹ prace architektoniczne nad
PFU, czyli Programem Funkcjonalno-U¿ytkowym budynku. W powstaj¹cym dokumencie
zawarte zosta³o to, co wypracowa³a wczeœniej
strona spo³eczna oraz do³¹czone zosta³y
nasze pomys³y. Nasza koncepcja na dzia³anie
dwóch budynków jako siedziby domu kultury
to podzia³ na: D¹browszczaków 2 jako przestrzeñ „rzemieœlnicza – warsztatowa”, natomiast
pa³acyk Konopackiego to przestrzeñ „eksperymentalna – otwarta”. Dziêki temu pojawi¹
siê w nim np. sale performatywne, w których
odbywaæ siê bêd¹ zajêcia od ruchowych po
teatralne. W pa³acyku zosta³y zaplanowane
pracownie modelowalne, czyli np. dziœ spotykaj¹
siê w nich mieszkañcy, a jutro jest to przestrzeñ
wystawiennicza. Swoje miejsce w pa³acyku
znajd¹ równie¿: pracownia Fab Labu, pracownia
kulinarna, warsztat muzyczny, sala muzyczna
do æwiczeñ, pokój z aneksem kuchennym
dedykowany dla seniorów, miejsce spotkañ
dla organizacji pozarz¹dowych czy warsztat
rowerowy. Pojawi siê równie¿ taras, którego
pierwotnie nie by³o. O ile dzisiejsze plany dojd¹
do skutku, w pa³acyku powstanie równie¿ sala
wielofunkcyjna na oko³o 100 osób. Wbrew
pozorom, nie jest to du¿o, a mamy apetyt
tak¿e na koncerty dla szerszej publicznoœci.
Na Pradze brakuje sal z wiêksz¹ widowni¹...
To prawda, ¿e potrzeby pra¿an s¹ zdecydowanie wiêksze. Kiedy zaczê³am pracowaæ,
wprowadziliœmy sobotnie zajêcia wielopokoleniowe pn. „Sobota w Domu Cool…tury”. Mieliœmy takie soboty, ¿e odwiedzi³o nas ponad 130

XXIII Igrzyska Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
Trzeciego czerwca ju¿ po raz 23. Urz¹d Dzielnicy Targówek oraz OSiR Targówek organizuje
Igrzyska Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.
Ka¿dego roku, od dwudziestu trzech lat, na ciem dla uczestników, wielu z nich bierze udzia³
boisko OSiR przy ul. £abiszyñskiej 20 przybywa w zmaganiach od kilkunastu lat. Najm³odsi
blisko 300 niepe³nosprawnych uczestników zawodnicy maj¹ 7 lat, najstarsi 30.
zmagañ z ca³ego województwa Mazowieckiego.
Zawody odbêd¹ siê 3 czerwca (sobota)
Sportowcom towarzyszy ponad 350 wolonta- w godzinach 10-13 na terenie Oœrodka Sportu
riuszy ze szkó³ podstawowych, gimnazjów i i Rekreacji Targówek przy ul. £abiszyñskiej.
liceów Targówka. Igrzyska s¹ wielkim prze¿y- Wstêp wolny. Serdecznie zapraszamy.

zainteresowanych i nie wszystkich mogliœmy
wpuœciæ do œrodka ze wzglêdów bezpieczeñstwa i braku miejsc. Na tej podstawie mogê
powiedzieæ, ¿e sala dla 100 osób jest zdecydowanie za ma³a. Niemniej jednak cieszy mnie
fakt, ¿e niebawem zmodernizowana zostanie
tak¿e muszla w Parku Praskim. Jest to kolejna
przestrzeñ, w której mo¿na organizowaæ ¿ycie
kulturalne dla wiêkszej iloœci mieszkañców.
Jakie dzia³ania promocyjne bêd¹ prowadzone w DK Praga, tak by informacje o
ofercie dociera³y do jeszcze wiêkszej liczby
mieszkañców Pragi?
Obecnie pracujemy nad now¹ identyfikacj¹
wizualn¹ oraz strategi¹ promocji instytucji.
Chodzi nam g³ównie o to, by umieæ dotrzeæ do
mieszkañców Pragi oraz ¿eby potrafiæ prostolinijnie chwaliæ tym, co robimy. My naprawdê
podejmujemy bardzo du¿o dzia³añ – miejskich
i lokalnych – w których czasem za ma³o nas
widaæ. Informacje o nas znajdziecie Pañstwo
na naszym profilu Facebookowym. W lipcu
ruszy nowa strona internetowa. Ponadto, co
miesi¹c wydajemy programy z aktualnym
repertuarem, pojawiamy siê na s³upach og³oszeniowych, no i zawsze chêtnie udzielimy
bie¿¹cych informacji w naszej siedzibie.
To, co robicie, chyba znakomicie wpisuje
siê w proces rewitalizacji na Pradze, w tej
jej miêkkiej, ludzkiej sferze?
Tak, to prawda. Niektóre rzeczy na Pradze
udaj¹ siê wrêcz lepiej ni¿ gdzie indziej. We
wrzeœniu np. uruchomiliœmy „Klub Malucha”.
Liczyliœmy siê z tym, ¿e zajêcia przedpo³udniowe dla dzieci mog¹ nam siê nie udaæ. Mieliœmy
sygna³y z innych domów kultury, ¿e na tego typu
zajêcia u nich nie by³o chêtnych. Tymczasem u
nas musieliœmy stworzyæ listê rezerwow¹. W
ramach „Klubu Malucha” proponujemy zajêcia
plastyczne i sensoplastyczne, na które zapraszamy ma³e dzieci, które w ci¹gu dnia pozostaj¹ pod opiek¹ mamy, babci czy te¿ niani.
Podczas zajêæ dzieci rozwijaj¹ siê manualnie i
spo³ecznie, a i opiekunowie s¹ zadowoleni, bo
maj¹ chwilê dla siebie.
Na koniec: Jakie nowe wyzwania stoj¹
przed Domem Kultury?

Mamy parê pomys³ów, które chodz¹ nam po
g³owie, ale wszystko w odpowiednim czasie.
Najpierw chcemy zakoñczyæ trwaj¹cy remont i
ukoñczyæ prace nad komunikacj¹ wizualn¹, a
potem… m.in stworzyæ prask¹ szko³ê dubbingu,
zaj¹æ siê przestrzeni¹ Miejscem Aktywnoœci
Lokalnej (MAL), otwart¹ kuchni¹, po wakacjach
zaproponowaæ now¹, ciekaw¹ ofertê zajêæ
sta³ych (ponad 40 rodzajów), kontynuowaæ rozwój
naszych grup amatorskich (np. Teatr dla Nastolatek, Formacja Taneczna, Weso³e Mazurki
z Pragi, klub seniora, klub malucha). Marzy nam
siê nasz w³asny festiwal lub przegl¹d, niemniej
przez ograniczenia zwi¹zane z infrastruktur¹
zastanawiamy siê nad jak¹œ ma³¹, aczkolwiek
ciekaw¹ form¹. Mo¿e przegl¹d recitali aktorskich?
Ostatnio w ramach cyklu „Praskie Spotkania
z Gwiazd¹” naszym goœciem by³a œpiewaj¹ca
aktorka Katarzyna D¹browska. Okaza³o siê,
¿e wieczór w formie œpiewanej przeplatany
rozmow¹ przypad³ pra¿anom do gustu.
W naszych przestrzeniach mo¿e nie ma miejsca na wielkie imprezy z „fajerwerkami”, ale na
pewno chcemy byæ bli¿ej ludzi. Poza tym …
ma³e te¿ jest piêkne (œmiech).
Dziêkujê za rozmowê
Rozmawia³a Karolina Krajewska
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Polski, jak i wœród przedstawicieli magnackiej opozycji
wewnêtrznej, którzy nie chcieli
silnej w³adzy królewskiej.
Nierealnoœæ planów króla i
garstki oddanych mu œwiat³ych
reformatorów potwierdzi³y wydarzenia 1766 roku, kiedy to Rosja
pod pretekstem uregulowania
kwestii wyznaniowej ingerowa³a
w sprawy wewnêtrzne Rzeczypospolitej. Ambasador Niko³aj Repnin za¿¹da³ równouprawnienia
politycznego dla innowierców.
Oficjalnie po to, aby broniæ ich interesów, na teren Rzeczypospolitej wkroczy³y wojska rosyjskie.
Obraduj¹cy w 1768 roku w otoczeniu wojsk rosyjskich sejm
uchwali³ prawa kardynalne, do
których m.in. nale¿a³y: zagwarantowanie wolnej elekcji, liberum
veto i prawo wypowiadania pos³uszeñstwa królowi. Dysydentom
zaœ przyznano prawa polityczne.
Sejm uchwali³ równie¿ poddanie
praw pod gwarancjê carycy
Katarzyny II, w ten sposób formalnie uznaj¹c zwierzchnictwo
Rosji nad Polsk¹.
W tej sytuacji, jeszcze w trakcie trwania sejmu, 29 lutego
1768 roku grupa niezadowolonej
szlachty z Józefem Pu³askim,
ojcem Kazimierza Pu³askiego i
braæmi Andrzejem i Micha³em
Krasiñskimi na czele, zawi¹za³a
w Barze na Podolu konfederacjê,
skierowan¹ przeciw reformom,
ró¿nowiercom, cesarzowej Rosji
Katarzynie II i uleg³emu jej
królowi Stanis³awowi Augustowi
Poniatowskiemu.
Program polityczny konfederacji nie by³ jasny, tak jak nie
by³o jednoœci w jej szeregach.
Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e
zdecydowanie wystêpowa³a
ona w obronie wiary katolickiej.
Jednoczeœnie walka przeciw
reformom prowadzona by³a
pod has³em odzyskania niezawis³oœci narodowej, st¹d te¿
udzia³ w konfederacji, obok
magnackich wichrzycieli,
szczerych i œwiat³ych patriotów.
Trudno o jednoznaczn¹ ocenê konfederacji. Historycy od
dawna siê spieraj¹, czy by³ to
ostatni rokosz szlachecki, czy
pierwsze powstanie narodowe.
Ta druga interpretacja wydaje
siê byæ mocno na wyrost. Nie
ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e
konfederacja by³a wydarzeniem
prze³omowym. Jej donios³oœæ
polega³a przede wszystkim na
radykalnej zmianie œwiadomoœci
narodowej. Konfederacja to
okres przejœciowy miêdzy epok¹
saskiej niemocy, obojêtnoœci na los
kraju i pogr¹¿ania siê w zale¿noœci od obcych potêg, a epok¹
walk narodowowyzwoleñczych.
Konfederacja barska wzbudzi³a
te¿ zainteresowanie innych
pañstw, przede wszystkim Francji
i Turcji, w kontekœcie przeciwstawienia siê potêdze Rosji. Wprawdzie Francja nie udzieli³a ruchowi
barskiemu oficjalnego poparcia,
ale wspiera³a ca³¹ akcjê „po cichu”, zezwalaj¹c na rekrutowanie
w szeregi barzan, jako instruktorów, oficerów francuskich. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje
zaanga¿owanie w konfederacjê
nieoficjalnych wys³anników rz¹du
francuskiego, p³k Charlesa Françoisa Dumouriera oraz jego nastêpcy, gen. De Viomenila, którzy
dzia³ali za aprobat¹ i na polecenie ówczesnego ministra spraw
zagranicznych Francji EtienneFrançois hrabiego de Choiseula.
To on wyrazi³ te¿ zgodê na
przyjazd do Polski pu³kownika
François Auguste Thesby de

Belcoura, który przyby³ latem
1769 roku do Krakowa na czele
grupy 20 oficerów i 200 piechurów z zadaniem przekszta³cenia
konfederackich oddzia³ów partyzanckich w regularn¹ armiê.
Szukaj¹cy przygód w wojaczce Belcour zosta³ zwerbowany przez Jerzego Marcina
Lubomirskiego. Na mocy umowy
z 8 wrzeœnia 1769 roku obj¹³
dowództwo jednego z konfederackich pu³ków. Jego udzia³ w
konfederacji by³ stosunkowo
krótki i zakoñczy³ siê dla niego
nie najlepiej, poniewa¿ ju¿ 10
grudnia 1769 roku, nieopodal
Piotrkowa, dosta³ siê on do niewoli rosyjskiej. Dla nas najcenniejszym jest fakt, ¿e Thesby de
Belcour pozostawi³ ze swej misji
relacjê zatytu³owan¹ „Dziennik
francuskiego oficera w s³u¿bie
konfederacji barskiej i syberyjskiego zes³añca”, w której
zawar³ opis drogi na Syberiê,
gdzie zosta³ zes³any wraz ze
swymi wspó³towarzyszami
niedoli, oraz warunków, w jakich
przetrzymywano konfederatów.
Z niewoli wyszed³ na mocy
amnestii carycy Katarzyny II
z 1773 roku. Po powrocie ze
zsy³ki w 1774, sporz¹dzi³ i upowszechni³ listê 5445 nazwisk
¿o³nierzy konfederackich, którzy
mieli mniej szczêœcia ni¿ on i
pozostali na Syberii.
Dlaczego tak szczegó³owo
piszê o Belcourze? Bo tak
mog³a wygl¹daæ historia Matina
Sorela, który prawdopodobnie
przyby³ do Polski razem z kapitanem Thesby de Belcourem,
walczy³ po stronie konfederatów,
ale nie pozostawi³ po sobie relacji pisemnej. Mo¿emy siê tylko
domyœlaæ, ¿e tak w³aœnie mog³y
potoczyæ siê jego losy. Za tym
przemawia³by fakt, ¿e póŸno za³o¿y³ rodzinê. Z drugiej strony,
Belcour nie wymienia nazwiska
Sorela, ani na liœcie tych, co wrócili, ani tych, co pozostali, co
wskazywa³oby, ¿e Rosjanie go
nie z³apali, i na Syberiê nie trafi³.
Martin Sorel urodzi³ siê oko³o
1731 roku – wiemy to, gdy¿ akt
œlubu jego syna Kacpra w parafii
Czerwonka Liwska z 1811 roku
wymienia go jako 80-letniego ojca
pana m³odego. Zak³adaj¹c, ¿e do
Polski przyby³ z Belcourem, zaci¹gn¹³ siê do konfederacji w wieku 38 lat. Po upadku konfederacji
ukrywa³ siê, albo zosta³ zes³any. W
tym drugim przypadku, po powrocie z Syberii by³by ju¿ po czterdziestce. Nigdy siê nie dowiemy, jak to
siê sta³o, ¿e los rzuci³ go w okolice
Siedlec i ¿e tu ju¿ pozosta³.
W pobli¿u Siedlec i £ukowa
mieli swoje dobra Potoccy herbu
Szeliga. Potoccy prawie wszyscy,
m.in. Wawrzyniec Potocki, chor¹¿y
wojsk koronnych, opowiedzieli siê
za konfederacj¹, mo¿liwe wiêc, ¿e
byli jakoœ zobligowani do pomocy
ukrywaj¹cym siê konfederatom
lub powracaj¹cym z Syberii zes³añcom. Z ich pomoc¹, czy nie,
doœæ, ¿e Sorel osiad³ w tych
okolicach, w Osiecku, wówczas
mieœcie, usytuowanym na granicy
du¿ego obszaru leœnego, zwanego Puszcz¹ Osieck¹. Wtedy te¿
zmieni³ nazwisko. Wed³ug legendy rodzinnej do ka¿dego zwraca³
siê „monsieur”, wiêc ludzie siê
œmiali, ¿e po wsi chodzi „sobiepan”, i tak zosta³ Sobiepankiem.
Bardziej prawdopodobna od tej
opowieœci wydaje siê byæ hipoteza, ¿e zmiana nazwiska by³a dla
niego koniecznoœci¹, je¿eli nie
chcia³ wpaœæ w rêce Rosjan.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
Martin Sorel-Sobiepanek uratowa³ siê i wtopi³ w miejscow¹

ludnoœæ. Kiedy mia³ 56 lat, w
roku 1787 urodzi³ mu siê syn,
Kacper Jan. Nie zachowa³y siê
wiadomoœci o jego m³odych latach, poza jedn¹, ¿e jako dziecko
uciek³ z domu do maj¹tku Potockich. Mo¿liwe, ¿e przebywa³
w domu syna Wawrzyñca Potockiego, Teodora. Tak czy inaczej,
Kacper Sobiepanek zwi¹za³
swoje ¿ycie z Potockimi zamieszka³ymi w Ossównie i Ujrzanowie ko³o Siedlec i zosta³
ich plenipotentem. W 1811 roku
o¿eni³ siê z Józef¹ Ornowsk¹
(ur. w 1790 roku). Warto zaznaczyæ,
¿e w akcie œlubu zachowanym
w parafii Czerwonka Liwska,
jego ojciec figuruje ju¿ jako
Marcin Sobiepanek.
Widocznie Kacper Sobiepanek dobrze wype³nia³ swoje
obowi¹zki, bo zamieszani w
konspiracyjne ruchy wolnoœciowe Potoccy wynagrodzili go nadaj¹c mu ziemiê. W tym momencie trzeba wspomnieæ o
Potockich z Podlasia. Teodor i
jego starszy syn Miko³aj brali
udzia³ w Powstaniu Listopadowym. Miko³aj dos³u¿y³ siê tam
stopnia kapitana i z³otego krzy¿a Virtuti Militari, ale z powstania ju¿ nie wróci³. Na gospodarstwie zosta³ m³odszy brat Miko³aja, Pantaleon z matk¹ i siostr¹.
Kiedy w 1846 roku szykowa³o
siê nowe powstanie (ostatecznie
wybuch³o tylko w Galicji, jako
tzw. Rewolucja Krakowska
Edwarda Dembowskiego), Pantaleon przyst¹pi³ do spisku i w
patriotycznym zrywie zorganizowa³ 22 lutego 1846 r. uderzenie
na odwach wojskowy w Siedlcach. Po nieudanej akcji
schroni³ siê we wsi Pieróg, gdzie
zosta³ wydany w rêce w³adz rosyjskich przez jednego z jej
mieszkañców, a nastêpnie 17
marca 1846 roku powieszony w
Siedlcach na rogatkach garwoliñskich. Wczeœniej, po wykryciu
przez moskali spisku, Potocki
nada³ ziemiê na terenie wsi Adamów Kacprowi Sobiepankowi,
jako posiad³oœæ rodzinn¹. Kacper i Józefa mieli dwanaœcioro
dzieci. Nie wszyscy do¿yli doros³ego wieku. Kilkoro zmar³o w
1818 roku, byæ mo¿e w wyniku
jakiejœ zakaŸnej choroby, mo¿e
na grypê „hiszpankê”.
Doros³ego wieku do¿y³ miêdzy innymi syn Józef, urodzony
18 marca 1828 roku w K¹tach
Józefowskich. O¿eniony z Weronik¹ Gradowsk¹ gospodarowa³
w miejscowoœci Emin (dzisiejsze
Œwidno) w parafii Wierzbno, ko³o
Ka³uszyna. Nie wiadomo, czy
kupi³ tam ziemiê, czy gospodarstwo wnios³a w posagu Weronika,
doœæ ¿e od tego momentu
mo¿na mówiæ o Sobiepankach
z Emina, których potomkowie
mieszkaj¹ tam do dzisiaj.
Józef i Weronika Sobiepankowie
mieli oœmioro dzieci. Najwiêcej
pewnych informacji mamy o
trzech synach: Szczepanie, Tomaszu i Bronis³awie. Œredni z
braci Tomasz (1867-1941) zosta³ ksiêdzem. W latach 19101920 by³ proboszczem w Kawnicach ko³o Konina. Musia³ byæ
dobrym gospodarzem i organizatorem, skoro w historii parafii
zapisa³ siê jako budowniczy koœcio³a murowanego. W póŸniejszych latach duszpasterzowa³ w
parafiach Wola Grzymalina i Gidle. Przed wybuchem II wojny
œwiatowej zamieszka³ w domu
ksiê¿y emerytów w Ciechocinku.
Mimo podesz³ego wieku, 6
paŸdziernika 1941 roku zosta³
aresztowany i osadzony w obozie przejœciowym w L¹dzie, a

nastêpnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau,
gdzie zmar³ z g³odu i wycieñczenia.
W 75. rocznicê jego œmierci, 3
paŸdziernika 2016 roku w koœciele parafialnym w Wierzbnie
zosta³a umieszczona tablica
upamiêtniaj¹ca jego œmieræ.
Wojna nie oszczêdzi³a te¿
rodziny m³odszego o trzy lata
Bronis³awa (1870-1955). O¿eniony siê z Natali¹ Paderewsk¹
mia³ oœmioro dzieci. Najstarszy
z jego synów, Leon zgin¹³ we
wrzeœniu 1939 r pod Ka³uszynem. Kolejny syn, Micha³
(1909-1947), ¿o³nierz NSZ, a
podczas akcji „Burza” ¿o³nierz
AK, po wojnie nie skorzysta³ z
amnestii, zosta³ aresztowany w
1947 roku przez UB w Wêgrowie i, wed³ug jednej wersji, zakatowany podczas œledztwa, a
wed³ug drugiej - zamordowany
w lesie miêdzy Stoczkiem
Wêgrowskim a £ochowem.
Jego brat, Zygmunt ukoñczy³
przed wojn¹ SGGW. Jako porucznik rezerwy zmobilizowany
w 1939 roku, zgin¹³ na wschodzie bez wieœci. Nastêpny z
synów Bronis³awa, Józef, tak¿e ¿o³nierz AK, aresztowany w
1947 przez UB i skazany na 15
lat wiêzienia, zosta³ wypuszczony po amnestii w 1953 roku.
I ostatni syn, urodzony w
1917 roku Tadeusz, pseudonim
„Nietoperz” pe³ni³ funkcjê dowódcy kompanii Narodowych
Si³ Zbrojnych na terenie powiatu wêgrowskiego. W lipcu 1944
roku w okolicach wsi Sulki i Józefy w gminie Wierzbno pluton
w sile 20 ludzi pod jego dowództwem urz¹dzi³ zasadzkê
na oddzia³ w³asowców, którzy
rabowali miejscow¹ ludnoœæ.
Zdobyto 4 karabiny i 3 automaty.
Po wojnie Tadeusz Sobiepanek
postanowi³ siê nie ujawniaæ.
Ukrywa³ siê na Pomorzu. Wznowi³ rozpoczête przed wojn¹ na
politechnice studia w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej i po ich
ukoñczeniu by³ w Pucku przez
kilka miesiêcy roku 1951 dyrektorem, a potem nauczycielem
matematyki w tamtejszej pierwszej szkole œredniej, dzisiejszym
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Stefana ¯eromskiego. Po latach
zosta³ odznaczony Krzy¿em
Narodowego Czynu Zbrojnego.
Najstarszy z trzech braci Sobiepanków z Emina, Szczepan
(1859-1940), podobnie jak jego
brat Bronis³aw, mia³ oœmioro dzieci. Opowiemy tu historiê jego syna
Kazimierza, urodzonego w 1900
roku. Tak jak w innych wielodzietnych rodzinach, nie mia³ on szans
na odziedziczenie gospodarstwa
w Eminie. Zgodnie bowiem z zasad¹, ojcowiznê dostawa³ najstarszy
syn, a inni musieli radziæ sobie
sami. Obeznany z koñmi, jako
kilkunastoletni ch³opiec przy³¹czy³
siê wiêc do przechodz¹cego
przez wieœ oddzia³u u³anów. Potem s³u¿y³ w wojsku, zosta³ ranny
w bitwie pod Radzyminem. Po rekonwalescencji i wyjœciu z wojska
postanowi³ osiedliæ siê w Warszawie. W³aœnie wtedy, ziemianin i
artysta plastyk Zygmunt Jórski,
w³aœciciel folwarku Zacisze na
Targówku, ho³duj¹c modnej wówczas idei zak³adania miast-ogrodów, parcelowa³ swoje grunty i
sprzedawa³ dzia³ki po niskiej
cenie nowym przybyszom.
Kazimierz Sobiepanek kupi³
od Jórskiego 800 m2 placu
przy ulicy Koœcieliskiej i wkrótce w 1926 roku postawi³ dom.
Zamieszka³ w nim z ¿on¹ Michalin¹ i dwoma synami: Tadeuszem i Mieczys³awem. Z
domem przy Koœcieliskiej
wi¹¿e siê historia powstañczych
pistoletów. Pewnego dnia w
1960 czy mo¿e w 1961 roku
kilkuletni wnuk Kazimierza
Sobiepanka, syn Mieczys³awa,

By³y dom rodzinny Sobiepanków przy ul. Koœcieliskiej
Andrzej, przypadkiem zobaczy³,
jak dziadek czyœci pistolety.
Wtedy jednak nie dowiedzia³
siê, co to znaczy, bo dziadek
skrzêtnie je schowa³ i sprawê
trzyma³ w tajemnicy. Ich historiê, a wraz z ni¹ historiê ¿ycia
stryja Tadeusza, Andrzej pozna³
dopiero po latach, kiedy stryj
opowiedzia³ mu o swojej powstañczej przesz³oœci.
Kiedy Tadeusz Sobiepanek
(rocznik 1922) pod koniec lipca
1944 roku przyszed³ powiedzieæ
rodzicom, ¿e idzie do Powstania
Warszawskiego, ojciec nie tragizowa³, ale zapyta³ go, czy ma broñ.
Okaza³o siê, ¿e nie ma. Na to
Kazimierz, ze s³owami „weŸ mój pistolet” da³ synowi browninga FN z
7 nabojami. By³a to cywilna wersja
belgijskiego pistoletu wojskowego,
któr¹ Kazimierz Sobiepanek trzyma³
w domu, gdy¿ okolice Targówka nie
nale¿a³y przed wojn¹ do najbezpieczniejszych miejsc.
Tak wiêc Tadeusz Sobiepanek, pseudonim „Bob” poszed³
do Powstania uzbrojony. Walczy³
w dru¿ynie 10, plutonu IV, Kompania K1, Batalion „Karpaty,
pu³ku „Baszta” na terenie Mokotowa. Browning towarzyszy³ mu
w wielu akcjach, równie¿ w natarciu na tory wyœcigów konnych
na S³u¿ewcu, obsadzone przez
oddzia³ kawalerii SS, ¿o³nierzy
brygady RONA i stacjonuj¹cych
tam lotników – razem ok. 800 dobrze uzbrojonych i wyszkolonych
ludzi. Wobec przewagi nieprzyjaciela, kompanie AK musia³y siê
wycofaæ. Kto przeskoczy³ przez
mur otaczaj¹cy wyœcigi, ten siê
uratowa³, bo znika³ w rosn¹cym
tam zbo¿u. Kto by³ mniej sprawny albo ranny – gin¹³.
Tadeuszowi Sobiepankowi
siê uda³o - wraz z kilkoma kolegami przesiedzieli w zbo¿u do
nocy, a póŸniej przez bagna
wycofali siê w Lasy Chojnowskie. Jak to wygl¹da³o, mo¿emy
sobie wyobraziæ na podstawie
relacji kaprala Mariana Œlusarczyka, pseudonim „Zaremba”,
z³o¿onej w Muzeum Powstania
Warszawskiego: Przez stawy i
bagna zaczêliœmy brn¹æ. Przede
mn¹ szed³ „Bob”. Jak rozgarn¹³
krzaki, zapada siê coraz g³êbiej.
Idê za nim, te¿ siê zapadam coraz g³êbiej.[...] W pewnym momencie straci³em grunt i tonê
normalnie, roz³o¿y³em rêce, ale
tonê. „Bob” siê obejrza³, a on by³
z karabinem bez naboi i odwróci³ siê, da³ mi karabin. Z³apa³em
za koniec karabinu, on [za] kêpê
trawy i zacz¹³ ci¹gn¹æ i t¹ metod¹ po kolei ¿eœmy przebrnêli
to bagno pod ogniem, pod flarami,
czo³gaj¹c siê w kierunku skraju
Lasu Kabackiego, pó³nocnych
[jego] skrajów.1

Po wojnie doc. dr. in¿. Tadeusz
Sobiepanek, absolwent Gimnazjum im. Jana Kreczmara (prywatnej szko³y œredniej, za³o¿onej
w 1907 przez Jana Kreczmara,
ojca póŸniejszych aktorów Jana i
Jerzego; pierwszej w zaborze
rosyjskim szko³y z wyk³adowym
jêzykiem polskim), dokoñczy³ studia na Politechnice Warszawskiej
i kontytuowa³ swoj¹ pracê zawodow¹ i naukow¹ na tej uczelni.
Mia³ 2 córki: Annê (ur. 1951) i
Zofiê (ur. 1953) oraz syna Macieja (ur. 1957). Zmar³ nagle w 1982
roku. Jego m³odszy brat Mieczys³aw, (ur. w 1926 roku), absolwent
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
W³adys³awa IV, skoñczy³ wydzia³
weterynarii na SGGW (dyplom nr
226) i zosta³ lekarzem powiatowym w Miñsku Mazowieckim.
Tradycje techniczne, zapocz¹tkowane przez Tadeusza, kontynuuj¹: jego syn, Maciej Sobiepanek oraz wnuk Jakub, a tak¿e syn
Mieczys³awa, Andrzej i jego córka Anna, podobnie jak Tadeusz,
absolwenci Politechniki Warszawskiej. To m³odsze pokolenie
Sobiepanków zebra³o rozproszone wiadomoœci o rodzinie.
Dwa pistolety, browning FN
oraz zdobyczne parabellum,
skrzêtnie schowane, przele¿a³y
w domu przy ulicy Koœcieliskiej
wiele lat, nikt nie wiedzia³, gdzie.
Dopiero kilka lat temu, odnalaz³y siê przy okazji sprzeda¿y
domu i sta³y siê pretekstem do
opracowania i spisania rodzinnej historii. Ostatecznie trafi³y
do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie znajduje siê
tak¿e biogram Tadeusza Sobiepanka. Wieœæ rodzinna g³osi, ¿e
w domu na Targówku powinna
byæ równie¿ szabla z czasów
Konfederacji Barskiej. Gdyby
siê odnalaz³a, by³aby cennym
œwiadectwem krêtych losów historii i niezwyk³ych pocz¹tków
rodziny Sobiepanków.
Joanna Kiwilszo

Tadeusz Sobiepanek walczy³
w Powstaniu w pu³ku „Baszta”

Powstañcze pistolety

KDS: mnogoœæ spraw
Na majowym posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu
Spo³ecznego na Pradze Pó³noc, które odby³o siê 10 maja,
omówiono trzy aktualne tematy: przebieg IV edycji bud¿etu
partycypacyjnego, mo¿liwoœci ulokowania na Pradze Pó³noc
grupy rzemieœlników trac¹cych swoje lokale przy ul. Podskarbiñskiej oraz dzia³alnoœæ Dzielnicowej Rady Seniorów.
Po zmianach w zarz¹dzie w gestii Zarz¹du Dróg Miejskich.
dzielnicy przedstawicielem urzê- W obecnej edycji zakoñczono
du w komisji zosta³ zastêpca etap weryfikacji merytorycznej.
burmistrza Zbigniew Cierpisz, co 19 projektów zweryfikowano
daje szansê na podniesienie negatywnie, ponad 80 procent rangi tego gremium, marginali- pozytywnie. G³ówne przyczyny
zowanego w ostatnim czasie.
negatywnej weryfikacji wynika³y
Dzielnicowa koordynatorka z przyjêtego regulaminu: teren
bud¿etu partycypacyjnego Bar- realizacji nie znajdowa³ siê na
bara Domañska poinformowa³a obszarze, którym dysponuje
o stopniu wykonania zwyciê- m.st. Warszawa, nie by³o konskich projektów z poprzednich taktu z projektodawc¹, negatywne
edycji – prawie wszystkie zosta- opinie wystawia³o te¿ Biuro Po³y ju¿ zrealizowane. Istniej¹ce w lityki Mobilnoœci Zarz¹du Dróg
tym momencie zaleg³oœci w Miejskich. Do 11 maja mo¿na siê
wiêkszoœci nie s¹ win¹ dzielnicy, by³o od tych decyzji odwo³aæ, a
ale dotycz¹ projektów bêd¹cych 16 maja zaprezentowaæ swoje

Dzieñ otwarty:
27 maja godz. 11.00

racje przed Rad¹ ds. Bud¿etu
Partycypacyjnego. W tym roku,
podobnie jak w latach minionych, wprowadzono zmiany w
regulaminie bud¿etu. G³ówn¹
zmian¹, istotn¹ na etapie g³osowania, jest brak mo¿liwoœci zbierania kart papierowych. W tej
formie bêdzie mo¿na zag³osowaæ tylko osobiœcie – w urzêdzie
dzielnicy i wyznaczonych do
tego miejscach. W zamian, po
telefonicznym zg³oszeniu, bêdzie mo¿liwy odbiór karty do g³osowania bezpoœrednio w domu
osoby g³osuj¹cej. £atwiej bêdzie
te¿ g³osowaæ przez internet – z
jednego adresu mailowego bêd¹
mog³y oddaæ swoje g³osy nawet
trzy osoby. W zwi¹zku ze spadkiem w ostatnim roku zainteresowania t¹ form¹ wspó³decydowania o rozwoju w³asnej dzielnicy, przewidziano kampaniê
promocyjn¹. G³osy na pomys³y
zg³oszone w tej edycji bud¿etu
partycypacyjnego mo¿na oddawaæ miêdzy 14 a 30 czerwca.
Zwyciêskie projekty zostan¹ zrealizowane w przysz³ym roku.
Klaster rzemieœlniczy z ulicy
Podskarbiñskiej na Pradze Po³udnie tworzy grupa kilkudziesiêciu
osób zajmuj¹cych siê odradzaj¹cymi siê zawodami: stolarzy,
spawaczy, œlusarzy, piaskarzy,
rzeŸbiarzy, malarzy, fotografów,
dziedzinami na pograniczu
rzemios³a i sztuki. To powrót do
korzeni, do prawdziwego rzemios³a, które u nas niemal ca³kowicie zanik³o. Moda przychodzi z
zagranicy, tam siê ucz¹, tam ku-

puj¹ profesjonalne narzêdzia.
Chc¹ nie tylko tworzyæ we w³asnym gronie, ale byæ pozytywn¹
zmian¹ dla otoczenia.
Teren dawnej fabryki „Pocisk”, który wynajmuj¹, trafi³
jednak w rêce prywatne i zosta³
przeznaczony pod zabudowê
mieszkaniow¹. Najemcy otrzymali wypowiedzenia. Wymagania tego rodzaju dzia³alnoœci
s¹ specyficzne - pomieszczenia
musz¹ byæ du¿e i wysokie, usytuowane nieco na uboczu ze
wzglêdu na ha³as - st¹d wybór
zabudowañ pofabrycznych.
Jednak na Pradze Po³udnie
wszystkie dawne fabryki id¹ pod
zabudowê, st¹d pomys³ znalezienia lokum dla rzemieœlników na
Pradze Pó³noc, dzielnicy o bogatych tradycjach rzemieœlniczych i
handlowych. Urz¹d dzielnicy na
zapytanie miasta w tej sprawie
zaproponowa³ dwie lokalizacje:
kompleks m³yñski Michla przy ul.
Objazdowej 2 oraz zabudowania
dawnej Fabryki Wyrobów ¯elaznych, Konstrukcji i Ornamentów
H. ¯elaziñskiego przy Konopackiej
17. Komisja Dialogu Spo³ecznego
jednog³oœnie popar³a ten pomys³
stosown¹ uchwa³¹.
Prê¿nie dzia³a Dzielnicowa
Rada Seniorów, uczestnicz¹c w
zespo³ach powsta³ych w ramach
Warszawskiej Rady Seniorów,
ale przede wszystkim przenosz¹c
swoj¹ wiedzê i pasje na grunt
dzielnicy. Za cel postawi³a sobie
integracjê œrodowiska aktywnych
seniorów i aktywizacjê pozosta³ych.
Zaplanowano co miesi¹c zebrania
Rady i dy¿ury poszczególnych
cz³onków zarówno w urzêdzie,
jak i w ró¿nych miejscach Pragi –
blisko seniorów. Cz³onkowie rady
bior¹ udzia³ w ró¿nych szkolenia
i warsztatach. Zdobyt¹ w ten
sposób wiedzê bêd¹ mogli wykorzystaæ w praktyce. Powsta³e w
oparciu o istniej¹c¹ infrastrukturê kluby seniora maj¹ staæ siê
punktami samopomocy s¹siedzkiej. Planowane s¹ te¿ imprezy
integracyjne. W dyskusji uznano
te dzia³ania za bardzo cenne,
podkreœlaj¹c koniecznoœæ wymiany
informacji i zacieœnienia wspó³pracy w ró¿nych dzia³aniach miêdzypokoleniowych.
Kr.
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5 km na Dzieñ Matki!
Bia³o³êcki Bieg Mam, choæ nazw¹ nawi¹zuje do dzielnicy,
w której siê odbywa, jest imprez¹ integruj¹c¹ biegaj¹ce
kobiety z ca³ej Warszawy. Na nasz bieg zapraszamy wszystkie
panie – m³ode mamy, mamy doros³ych dzieci, babcie, ale i
dziewczyny, które dopiero planuj¹ macierzyñstwo. Chcemy, aby
kobiety – na co dzieñ w ci¹g³ym biegu miêdzy prac¹ a domem,
mog³y tym razem pobiegaæ dla siebie, dla przyjemnoœci, dla
zdrowia i dla zabawy! Mamy nadziejê, ¿e trasa na 5-kilometrowym dystansie wœród drzew Lasku Henrykowskiego bêdzie
du¿¹ przyjemnoœci¹ i zas³u¿onym relaksem dla uczestniczek.
Pakiety startowe za niewielk¹ kwotê 20 z³ (dla tych, którzy wykupi¹ do dnia 24 maja br. oraz 30 z³. dla nabywaj¹cych pakiety po
tym terminie) zawieraj¹ numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu, wodê mineraln¹ (0.5 l) oraz prezenty od sponsorów i gad¿et dzielnicowy. Na mecie wszyscy otrzymaj¹ medale,
które ufundowa³ partner biegu – POLFA Tarchomin oraz dyplom.
„Chcemy, ¿eby by³a to rodzinna impreza. Skoro mamy Mamy,
to s¹ i dzieci, które równie¿ bêd¹ mog³y bezp³atnie zmierzyæ siê
na dystansach: 200 i 400 metrów! Dla mê¿czyzn najlepiej wspieraj¹cych i kibicuj¹cych swoim partnerkom te¿ przygotowaliœmy
specjaln¹ nagrodê.” – mówi¹ organizatorki z „Bia³o³êka jest kobiet¹”.
Bia³o³êcki Bieg Mam otrzyma³ Honorowy Patronat Prezydenta
m.st. Warszawy. Pani Prezydent - prywatnie te¿ mama - doceni³a
prozdrowotny i integracyjny charakter wydarzenia. Patronat nad imprez¹ na Bia³o³êce objê³a te¿ ogólnopolska akcja Biegam Bo Lubiê.
Partnerem akcji jest równie¿ Schronisko „Na Paluchu”. Wierzymy,
¿e udzia³ zwierzaków ze schroniska w wydarzeniu i wspólna
zabawa przyczyni¹ siê do popularyzacji adopcji zwierz¹t. Poczêstunek i nagrody dla uczestników biegu przygotowa³ wirtualny
bazar zdrowej ¿ywnoœci LokalnyRolnik.pl. Specjalne nagrody przygotowa³a równie¿ Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecoœci,
czyli dziewczyny, które walcz¹ o zdrowie i d³u¿sze ¿ycie kobiet
prze³amuj¹c tabu m.in. mówienia o raku szyjki macicy i raku jajnika.
Wœród organizatorów biegu nie mo¿e oczywiœcie zabrakn¹æ
„Bia³o³êka Jest Kobiet¹” - inicjatywy aktywnych kobiet, które chc¹
inwestowaæ w rozwój swoich umiejêtnoœci i pasji oraz wspieraæ
siebie i mieszkañców w realizacji dobrych pomys³ów. Nagrodz¹
najstarsz¹ i najm³odsz¹ uczestniczkê biegu!
Partnerem biegu jest te¿ BiegamBoLubiê, Magazyn dla Kobiet
Oh Me oraz klub I love fitness – miejsce stworzone dla kobiet,
w którym mog¹ poczuæ siê komfortowo i pozbyæ codziennej
monotonii. A niezawodny Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zadba o
animacje dla najm³odszych uczestników.
Biegaj¹c upamiêtniamy wa¿ne wydarzenia historyczne, wspieramy akcje charytatywne czy podkreœlany charakter miejsca,
gdzie s¹ przeprowadzane. Tym razem wspólnie uczcijmy jedno
z najmilszych œwi¹t - Dzieñ Matki!
Kiedy? - 27 maja 2017
O której? - godz. 10.30 - start dzieci; godz. 11.30 - start kobiet
Gdzie? - ul. Milenijna/K¹cik, na ty³ach Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

Dzieñ recyklingu 2017 na Bia³o³êce
Budowa II linii metra

Nowe poci¹gi dla metra
dokoñczenie ze str. 1

z najnowszymi rozwi¹zaniami
technologicznymi w zakresie pojazdów dla podziemnej kolei,
przeanalizowali przetargi na tabor
prowadzone w innych krajach, odby³a siê seria spotkañ z czo³owymi producentami taboru. Metro
Warszawskie wspó³organizowa³o
tak¿e debatê „Tabor dla metra
warszawskiego” podczas Europejskiego Forum Taborowego.
Nowoczesna II linia wymusza
nowy, technologicznie zaawansowany tabor. Poci¹gi bêd¹ jednoprzestrzenne, czyli bez podzia³u na
poszczególne wagony i pasa¿erowie bêd¹ mogli swobodnie przemieszczaæ siê po ca³ym sk³adzie.
To rozwi¹zanie sprawdzi³o siê w
metrze i zyska³o akceptacjê pasa¿erów. W celu u³atwienia wjazdu do
wagonu zaplanowano wysuwane
rampy, niweluj¹ce odstêp pomiê-

dzy krawêdzi¹ peronu i poci¹giem.
Nowe poci¹gi bêd¹ mog³y jeŸdziæ
na obydwu liniach metra. Zakup
taboru jest finansowany ze œrodków
w³asnych Metra Warszawskiego
oraz dofinansowywany ze œrodków
unijnych w ramach projektu „Budowa
II linii metra wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ i zakupem taboru –
etap II” (kwota dofinansowania
432 250 581,06 euro czyli ok.
2 mld z³otych).
Metro Warszawskie eksploatuje
obecnie cztery typy taboru. W
sumie jest 75 poci¹gów (450 wagonów). Najstarszymi zestawami
metra s¹ pojazdy serii 81. Pierwsze
poci¹gi zosta³y wprowadzone do
eksploatacji w latach 1994-1997,
w 2007 r. dodatkowo zakupiono
partiê trzydziestu poœrednich wagonów serii 81. W latach 20002005 zakupiono i wprowadzono
do eksploatacji pojazdy typu

Metropolis 98B. W tej chwili eksploatowanych jest osiemnaœcie
szeœciowagonowych pojazdów
tej serii.
Kolejnym typem taboru Metra
Warszawskiego jest zakupiona w
latach 2008-2009 partia siedmiu
szeœciowagonowych poci¹gów
unowoczeœnionej serii 81. Wagony zyska³y nowy wygl¹d zewnêtrzny, klimatyzacjê kabiny maszynisty, nowy wystrój wnêtrza,
wymuszon¹ wentylacjê przedzia³u
pasa¿erskiego oraz wyœwietlacze
informacji pasa¿erskiej.
W paŸdzierniku 2013 r. rozpoczê³a siê eksploatacja pierwszego, z 35 zakupionych, poci¹gu
Inspiro. Sk³ady produkowane by³y
w Wiedniu i w Nowym S¹czu.
Wykonawca zosta³ wybrany w
trybie przetargu nieograniczonego, w którym kryterium wyboru
nie by³a tylko cena. Premiowane
by³o tak¿e zu¿ycie energii elektrycznej, system utrzymania pojazdu oraz ekologia. To pierwszy
typ poci¹gu, w którym zastosowano jednoprzestrzennoœæ. Inspiro
je¿d¿¹ na I i II linii metra.

Impreza promuj¹ca segregowanie odpadów najwyraŸniej
przeros³a organizatorów. Po 45 minutach zabrak³o
kwitn¹cych krzewów i pelargonii na wymianê za elektroœmieci
i surowce wtórne.
- Spo³eczeñstwo siê zorga- ¿yczenia. Organizator, czyli
nizowa³o i stanê³o na wysoko- m.st. Warszawa nie spoœci zadania, a urzêdnicy – nie! dziewa³ siê chyba takiej
– takie glosy s³ychaæ by³o w frekwencji.
kolejce chêtnych do oddania
Kolejki by³y trzy: jedna do
plastikowych butelek, puszek oddania elektroœmieci, druga –
i papieru przed ratuszem Bia- do oddania plastiku, papieru i
³o³êki, 13 maja, podczas War- szk³a oraz trzecia - do odebraszawskiego Dnia Recyklingu.
nia sadzonek. Tak wiêc trzeba
Impreza, której celem jest by³o staæ w trzech kolejkach.
szerzenie zachowañ przyja- Dobrze, jeœli w sprawê zaanznych œrodowisku i promowa- ga¿owana by³a cala rodzina nie ekologicznych postaw wtedy mo¿na by³o jej cz³onków
wœród mieszkañców, zorgani- rozdzieliæ na poszczególne
zowana zosta³a w stolicy ju¿ fronty dzia³ania i oszczêdziæ
po raz pi¹ty. Mia³a pokazaæ, ¿e czas. Gorzej, gdy ktoœ by³ sam,
recykling siê op³aca. Ka¿dy lub z ma³ym dzieckiem. Wtebowiem, kto przyniós³ zu¿yte dy musia³ odstaæ potrójnie.
baterie lub niepotrzebny sprzêt
Przyniesione przez mieszelektryczny i elektroniczny, mia³ kañców odpady przeliczane
otrzymaæ w zamian krzewy, by³y na kupony, i tak np. za
kwiaty lub zio³a.
œredni sprzêt elektryczny,
Pomys³ chwyci³. Ju¿ na pó³ typu mikrofala, telewizor czy
godziny przed planowanym odkurzacz otrzymywa³o siê 2
rozpoczêciem akcji, parking kupony, a za ma³y sprzêt,
przed ratuszem Bia³o³êki zacz¹³ typu suszarka czy mikser – 1
siê zape³niaæ samochodami, kupon. 1 kupon by³ równie¿
którymi ludzie przywozili zu¿yte odpowiednikiem 20 sztuk
urz¹dzenia gospodarstwa do- zu¿ytych baterii czy 10 sztuk
mowego, sprzêt elektroniczny plastikowych butelek. Wed³ug
oraz ca³e worki plastikowych regulaminu, posiadaczowi
opakowañ. Niestety, organizacja trzech kuponów przys³ugiwa³a
imprezy pozostawia³a wiele do 1 sadzonka krzewu, dwóch

kuponów – 1 sadzonka kwiatu
lub byliny, natomiast posiadacz
jednego kuponu mia³ dostaæ 1
sadzonkê zió³, takich jak bazylia,
oregano czy majeranek.
Tymczasem ju¿ przed godzin¹ 11 zabrak³o atrakcyjnych
kwitn¹cych krzewów i kolorowych pelargonii. Zosta³y tuje,
niecierpki i zio³a. Je¿eli tak by³o
po 45 minutach trwania imprezy,
to ciekawe, co dostawali w
zamian za swoje œmieci ludzie o
godzinie 14, czyli w momencie
zamkniêcia akcji?
Wymiana odpadów na sadzonki to oczywiœcie œwietny
pomys³, który nale¿y kontynuowaæ.
Warto jednak wprowadziæ
pewne usprawnienia, np. trzy
kolejki zast¹piæ jedn¹, koñcz¹c¹ siê trzema punktami
odbioru. Poza tym, nale¿y
zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ
sadzonek, lub wprowadziæ
ograniczenia. Jak podawano na
stronie urzêdu miasta, dla dbaj¹cych o œrodowisko mieszkañców stolicy przygotowano
w tym roku oko³o 20 tysiêcy
roœlin. Jak widaæ, za ma³o. Z
drugiej strony, to, ¿e zabrak³o
sadzonek tylko dobrze œwiadczy o mieszkañcach Bia³o³êki,
których urz¹d miasta Warszawy
wyraŸnie nie doceni³.
Joanna Kiwilszo

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
ginekolog, psychiatra
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory - 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
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,
hydraulika, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe
514-165-445
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
KUPIÊ ka¿de auto, równie¿
rozbite i bez dokumentów
789-090-573
SKUP nowych tabletów,
telefonów komórkowych,
516-064-312
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
• Okna PCV i AL
• Parapety wew. i zew.
• Rolety wew. i zew.
plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

Od Opola do obciachu
Proszê Szanownych Pañstwa,
Jacek Kurski, realizuj¹c pogl¹dy
mocodawców, sta³ siê trupem
wizerunkowym i politycznym
zarazem. Kato komuny, wizje
mordy w kube³, to wizje œrodowiska bigoteryjnego beztalencia, zdrad, haków, braku
krêgos³upa i wiader wazeliny.
Jak niewyobra¿alnie lich¹
kindersztubê trzeba mieæ, aby
doprowadziæ do odejœcia w
geœcie solidarnoœci wykonawców
wraz z prowadz¹cym z flagowego festiwalu muzyki polskiej
w Opolu. Aliœci, obrzydliwie
klasyczny manewr Jaros³awa
Kaczyñskiego sk³ócania Polaków doczeka³ siê od Polaków gestu Kozakiewicza. To
kluczowy zwrot w ewolucji
spo³eczeñstwa obywatelskiego
przeciwko zohydzaniu i pañsz-

czyŸnie. A propos: jak los zarechota³ z Paw³a Kukiza...
Jako muzyk rozumie Kajah.
Jako polityk jest wspó³winien.
Nie bez kozery bêdziemy
kontynuowaæ temat chorób
roznoszonych przez szczury, a
tak¿e inne gryzonie. Proszê
Szanownych, ka¿dy najmniejszy okruch pozostawiony w
lesie, ³¹ce nad Wis³¹, parku
zostanie odnaleziony przez
szczury. One zapamiêtaj¹ ten
rewir i bêd¹ go odwiedzaæ, a
jak nie znajd¹ nic, to powêdruj¹ do najbli¿szych domów,
bloków, sklepów i tam zostan¹
tak d³ugo, jak bêd¹ chcia³y.
Gryzonie - podobnie jak my i
nasi pupile - s¹ ssakami i w ich
¿y³ach p³ynie krew. Jak pamiêtacie, krew oprócz wampirów
jest przysmakiem kleszczy.

Jak pamiêtacie, kleszcze s¹
nosicielami wirusowego zapalenia opon mózgowych i rdzenia
krêgowego, boreliozy oraz
babeszjozy. Aliœci repertuar
chorób roznoszonych przez
kleszcze nie ma ograniczeñ.
Podobnie u szczurów. Kleszcze i szczury wymieniaj¹ siê
tym, czego boimy siê zza granicy. Na szczêœcie zamkniête
ko³o mo¿na przerwaæ poprzez
zabezpieczanie psów przed
kleszczami, a tak¿e poprzez
deratyzacjê. Ale najwa¿niejsze
…. nie zapraszaæ gryzoni do
domu. Regularnie odwiedzam

trasy rowerowe wzd³u¿ Wis³y i
wiêksze lub mniejsze kompleksy parkowo-leœne. To zgroza.
Pobite butelki, wory ze œmieciami, resztki po grillu. Ludzie,
czy Wy mieszkacie u kogoœ
czy u siebie? W nastêpnym
felietonie opiszê jedn¹ z krêtkowic, przyjació³kê boreliozy leptospirozê. Bakteriozê wysokozakaŸn¹, nie potrzebuj¹c¹
nawet kleszczy do pomocy.
Jest czego siê baæ, wiêc dla
w³asnego dobra i Waszych
dzieci, odpadki i œmieci zabieramy ze sob¹, a potem
myjemy r¹czki.

Serdecznie zapraszamy na
FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
„RADOŒÆ, SPORT, BEZPIECZEÑSTWO”
1 czerwca w godz. 14.00-19.00
Na obiektach GKP Targówek ul. Ko³owa 18
Wstêp wolny.

Noc Muzeów na Pradze

Za nami kolejna, organizowana przez m.st. Warszawa ju¿
po raz 14. Noc Muzeów. Wziê³y w niej udzia³ 233 instytucje.
Do tegorocznej Nocy Muzeów do³¹czy³y po raz pierwszy
Galeria Figur Stalowych, Warszawskie Muzeum Tañca i
No¿e
i
czêœci
do
kosiarek
i
traktorów
O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Muzeum Sue Ryder oraz Hala Koszyki. Jak zwykle du¿o
Transport
i
obmiar
gratis!
K
www.e-maestro.eu
atrakcji czeka³o na zwiedzaj¹cych po prawej stronie Wis³y.
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
Mi³oœnicy czekolady po raz obecnej kondycji niektórych
N
OPONY - Atrakcyjne ceny
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
kolejny mogli zwiedziæ wnêtrza kamienic i fabryk, przedstawia
A mariusz_gradek@wp.pl
Fabryki Czekolady E.Wedel i historiê ulic. Opisuje charakter
tel. 665-007-515
poznaæ jej niezwykle bogat¹ Parku Praskiego, mówi o znawww.drzwiokna.waw.pl
historiê, zapocz¹tkowan¹ w czeniu linii kolejowej oraz o
1851 roku. Zwiedzaj¹cy Fabrykê tym, czym by³a kiedyœ i czym
mogli zobaczyæ, jak produ- jest wspó³czeœnie ul. Targowa.
kowane s¹ czekoladowe Bardziej szczegó³owo na ten
przysmaki, zobaczyæ rêcznie temat na stronie 2.
robione praliny w Pracowni
Dodatkowo by³a te¿ mo¿W minionym tygodniu, w siedzibie Wy¿szej Szko³y czych, odczuwaj¹ w zwi¹zku z stwa mieszkañców, zg³aszane Rarytasów oraz obejrzeæ ga- liwoœæ zwiedzania bardzo
Mened¿erskiej przy ul. Kawêczyñskiej, odby³o siê kolejne w obecnoœci¹ osób bezdomnych. przez wielu mieszkañców, jako leriê czekoladowych rzeŸb.
ciekawej wystawy sta³ej z
ostatnich miesi¹cach spotkanie dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Krzysztof Michalski z Pra- du¿y problem, wyœcigi motorów
Uczestnicy mieli równie¿ multimedialn¹ makiet¹ starej
na Pradze, w którym na pytania mieszkañców, spo³eczników skiego Stowarzyszenia Miesz- i skuterów po lokalnych ulicach, mo¿liwoœæ poznania historii Pragi. Wêdrówkê po Pradze,
oraz radnych odpowiadali przedstawiciele policji, stra¿y kañców „Micha³ów”, który w a tak¿e na kwestie kontroli jako- ch³opca na zebrze – s³odkiego której ju¿ nie ma, u³atwia³o
miejskiej oraz – nowoœæ – stra¿y po¿arnej.
d³u¿szym wyst¹pieniu podsu- œci powietrza (smog). W swoim symbolu marki stworzonego w równoczesne podœwietlenie
Mimo doœæ s³abego nag³o- dotyczy³o bezpoœrednio rejonu mowa³ stan bezpieczeñstwa na wyst¹pieniu podniós³ równie¿ 1926 roku przez najs³ynniej- ulic i obiektów wymienianych
œnienia spotkania, mieszkañcy, Szmulowizny – powtarzaj¹ siê Szmulkach, zwróci³ dodatkowo po raz kolejny postulat rozwoju szego europejskiego plakacistê przez g³os lektora. Na dziektórzy poœwiêcili swój czas i niemal na ca³ej Pradze. To uwagê na kwestie zwi¹zane z monitoringu oraz doœwietlania Leonetto Capiello. Sylwetka dziñcu Muzeum wystêpowa³o
pojawili siê w auli WSM, zwró- przede wszystkim handel nar- dewastacj¹ przestrzeni publicz- przedeptów i przestrzeni miê- ch³opca z tabliczk¹ czekolady goœcinnie Warszawskie Mucili przedstawicielom s³u¿b po- kotykami (policjanci otrzymali nej, równie¿ w kontekœcie pro- dzy budynkami. Podobne spo- na plecach jest prawdziw¹ zeum Tañca, pokazuj¹c etiudy
rz¹dkowych uwagê na szereg bezpoœrednie namiary dla kilku gramu rewitalizacji, problemy strze¿enia zg³aszali obecni na ozdob¹ Sali Pamiêci, w której taneczne w stylu przedwojenkwestii, które w zakresie bez- lokalizacji), akty wandalizmu dotycz¹ce niezgodnego z prze- spotkaniu dzielnicowi radni.
pracowa³ sam Jan Wedel.
nej Warszawy, tworzone przez
Policjanci i stra¿nicy miejscy
pieczeñstwa budz¹ najwiêkszy czy problemy, które szczególnie pisami parkowania i implikacje
Podobnie jak w latach po- wspó³czesnych tancerzy.
niepokój i – mimo ¿e spotkanie lokatorzy budynków spó³dziel- z tym zwi¹zane dla bezpieczeñ- obiecali zwiêkszenie liczby przednich, du¿¹ popularnoœci¹
Jak co roku, w nocnych wêpatroli w najbli¿szych miesi¹cach, cieszy³o siê i w tym roku Mu- drówkach warto by³o siê zaa tak¿e czêstsze interwencje zeum Neonów na terenie Soho trzymaæ w Atelier Klitka przy
w miejscach wskazywanych Factory. To jedyne w swoim ro- Z¹bkowskiej 12, gdzie w³aœciprzez mieszkañców. Pod koniec dzaju miejsce, w którym znaleŸæ cielka galerii Julita Delbar przyspotkania przedstawiciele mo¿na stare reklamy œwietlne, gotowa³a wystawê w³asnych
policji zachêcali do korzystania g³ównie z czasów PRL, które w fotografii z cyklu Wykluczeni,
z rozwi¹zañ informatycznych tym niecodziennym miejscu zatytu³owan¹ „Pod szklanym
poprawiaj¹cych bezpieczeñ- zyska³y nowe ¿ycie.
kloszem”. Tytu³ wystawy nastwo i skutecznoœæ interwencji,
Muzeum Warszawskiej wi¹zuje do ksi¹¿ki Sylwii Plath
takich jak internetowa Krajowa Pragi zaprosi³o warszawiaków „Szklany klosz”, a projekt reMapa Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa i turystów na inauguracjê alizowany jest we wspó³pracy
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu, oraz aplikacja na telefony wystawy czasowej „Projekt ze szko³ami przy Fundacji
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a „Moja Komenda”.
Praga”, staraj¹cej siê odpowie- Pomocy Ludziom Niepe³noNastêpne spotkanie doty- dzieæ na pytanie, dlaczego sprawnym. Ekspozycja zdjêæ
w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej na wszystkich poziomach energii duchowej likwii wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe, duj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu cz¹ce bezpieczeñstwa zapo- Praga wygl¹da tak, a nie ina- przedstawiaj¹cych uczniów
która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. wiedziane zosta³o na okres czej. Ekspozycja w ciekawy szko³y specjalnej na Bielanach
MIC sposób opowiada o genezie i powsta³a z niezgody na brak
Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to powakacyjny.
i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
akceptacji ludzi chorych, a
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or- manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
przez to innych.
duchowe,
praniczne
b¹dŸ
magnetyzacja
tkanek.
ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.
- „Jesteœmy w³aœnie tacy.
LOTHAR skutecznie pomaga w leczeniu wielu
Razem, ale osobno. Tutaj, ale
chorób. Miêdzy innymi:
Nastêpna gazeta - 7 czerwca
wykluczeni. Inni, ale tacy sami.
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ Próbujemy znaleŸæ swoje miejsce
- prostacie, problemach hormonalnych
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka w œwiecie. Te¿ mamy do niego
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy prawo” – napisa³a jako motto do
reumatycznych
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów swojej wystawy Julita Delbar.
Julita Delbar ju¿ dawno zna- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
laz³a
swoje miejsce na Pradze
migrenie,
Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ
- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy. i dziœ trudno sobie wyobraziæ
Z¹bkowsk¹ bez „Klitki”, w której
Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
panuje przyjazna atmosfera i
Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿
tel./faks 22 618-00-80
zawsze dzieje siê coœ ciekawizyty domowe czy w innych wybranych poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14 wego. W³aœcicielka czêsto
przez pacjenta miejscachw dniach:
Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska pokazuje nam inne, niestereotypowe spojrzenie na jakiœ
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 maja
https://www.facebook.com/nowapraska problem. Tak jest i tym razem.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 czerwca
strona internetowa - www.ngp.pl
Wystawa „Pod szklanym kloZapisy i informacje w godz. od 9 do 19
szem”, któr¹ mo¿na bêdzie
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
pod numerami tel.: 22 679-22-47,
ogl¹daæ w Atelier „Klitka” jeszdla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
605 324 865, 605 177 007.
cze przez dwa tygodnie jest
redakcja: redakcja@ngp.pl
w³aœnie walk¹ ze stereotypem.
Wiêcej informacji:
Nasi przedstawiciele:
Bogumi³a
507-257-824,
Jagoda
605-037-515,
Pawe³
609-490-949
Joanna Kiwilszo
www.filipinskieuzdrowienia.pl

O bezpieczeñstwie na Szmulkach i Micha³owie

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel
LOTHAR C. METZ

nowa gazeta praska

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Weryfikujcie!
Nadzwyczajne okolicznoœci wymagaj¹
nadzwyczajnych œrodków. Niew¹tpliwie
reprywatyzacja jest najwiêkszym
przekrêtem ostatnich kilkudziesiêciu lat
w warszawskim samorz¹dzie. Dlatego –
pomimo wszelkich zastrze¿eñ, jakie
mo¿na wzglêdem tego organu mieæ – z
nadziej¹ oczekujê na rozpoczêcie prac
przez sejmow¹ komisjê weryfikacyjn¹.
Ukradziony maj¹tek wartoœci setek
milionów z³otych, wiele ludzkich krzywd,
kpiny z poczucia sprawiedliwoœci i prawa
w³asnoœci, przymykanie przez polityków
oczu na z³odziejstwo, skandaliczny nadzór
nad miejskimi urzêdnikami, umoczenie
œrodowisk prawniczych i sêdziowskich –
to tylko niektóre z aspektów rozleg³ego

tematu, który znamy pod nazw¹ „warszawska reprywatyzacja”.
Zniszczona po wojnie Warszawa, aby
mog³a zostaæ odbudowana, potrzebowa³a
uregulowañ prawnych. I takim by³ Dekret
Bieruta – by³o to jakieœ rozwi¹zanie na
tamten czas. Po 1989 roku sprawê reprywatyzacji „po³o¿y³y” wszystkie kolejne rz¹dy,
przy czym na „wyró¿nienie” zas³uguj¹
prezydenci Kwaœniewski (zawetowa³ ustawê
reprywatyzacyjn¹) i Komorowski (nie
podpisa³ „ma³ej” ustawy reprywatyzacyjnej).
W tej mêtnej wodzie, której Ÿród³em s¹
uwarunkowania prawne, niektórzy doskonale
siê odnaleŸli. Jak na ironiê, prowodyrami
tego z³odziejskiego procederu s¹ ci, których
obowi¹zkiem jest strzec sprawiedliwoœci i

praworz¹dnoœci (sêdziowie i prawnicy) oraz
s³u¿yæ mieszkañcom (urzêdnicy miejscy).
Przed komisj¹ weryfikacyjn¹ jest teraz
wiele pracy. Czy stanie siê ona aren¹
igrzysk politycznych? Oczywiœcie, ¿e tak.
PiS na pewno nie przepuœci okazji do „grillowania” prezydent Warszawy, chocia¿
wczeœniej móg³ z ³atwoœci¹ pozbawiæ j¹
urzêdu, popieraj¹c referendum w sprawie
jej odwo³ania. Z kolei Hanna GronkiewiczWaltz zarzeka siê, ¿e przed komisj¹ siê
nie stawi, bo jest ona „niekonstytucyjna”,
cokolwiek by to nie mia³o znaczyæ. Zdaje
siê nie zauwa¿aæ, ¿e tym samym brnie w
œlep¹ uliczkê, staj¹c siê symbolem „oporu
materii” wobec prób wyjaœnienia z³odziejstwa zwanego reprywatyzacj¹.
Ale niech siê partie bij¹, niech wióry lec¹.
Mo¿e dziêki temu, podobnie jak w przypadku komisji ds. afery Rywina, wszyscy
jasno zobaczymy, co siê kryje za t¹ fasad¹
demokratycznego pañstwa prawnego. I

Spo³eczny obserwator
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Jak efektywniej zarz¹dzaæ
zasobem komunalnym?
liczê, ¿e niektóre przekrêty i krzywdy stan¹
siê wówczas tak ewidentne, ¿e z obawy
przed opini¹ publiczn¹ nie pozostanie
politykom nic innego, jak je naprawiæ.
Piotr Basiñski
radny Dzielnicy Bia³o³êka
Stowarzyszenie
„Inicjatywa Mieszkañców Warszawy”
Ko³o „Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki”

Prosto z mostu

Zmiany w KPA czyli w ka¿dym urzêdzie
Gdzieœ w tle narodowych dyskusji o tym,
czy pan Zenek wyst¹pi w Opolu i dlaczego nie,
zmienia siê Polska, w stopniu najintensywniejszym od czasów rz¹du prof. Jerzego Buzka.
Czy na lepsze? Sami Pañstwo oceñcie.
1 czerwca 2017 r. wejdzie w ¿ycie
pakiet zmian w Kodeksie Postêpowania
Administracyjnego (KPA) przygotowany
przez Ministerstwo Rozwoju, czyli przez
wicepremiera Mateusza Morawieckiego. To
najwiêksza - i w³aœciwie pierwsza - rewolucja
w prawie administracyjnym po 1989 r.
Pamiêtam, ¿e gdy studiowa³em administratywistykê w po³owie lat 90., KPA trwa³ niemal
niezmienny od czasu uchwalenia go w 1960 r.
- i do dziœ w³aœciwie niewiele siê zmieni³.
Trzeba przyznaæ, ¿e pod wzglêdem formalnym
jest to akt prawny bardzo dobrej jakoœci,

natomiast w³adztwo organu wobec obywatela
jest w nim zakodowane w sposób zaczerpniêty
jeszcze z carskiej i pruskiej administracji,
twórczo tylko rozwiniêty w PRL.
Ma siê rozumieæ, nowych zmian KPA nie
da siê omówiæ w krótkim felietonie, wymieniê wiêc tylko kilka innowacji. Mój numer
jeden: koniec z najbardziej czasoch³onn¹
gangren¹ postêpowañ administracyjnych,
czyli z przekazywaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia, bêd¹cym najczêstszym
skutkiem odwo³ania siê od decyzji. Teraz
bêdziemy mogli za¿¹daæ, by organ II
instancji rozpatrzy³ sam sprawê merytorycznie. To bêdzie jak dynamit - o ile urzêdy
bêd¹ce organami II instancji temu podo³aj¹.
Mo¿e jednak nowe przepisy zmusz¹ je, by
przesta³y pracowaæ „na odczepnego”.

Obywatel, którego sprawa w urzêdzie
za³atwiana jest zbyt opieszale, bêdzie móg³
wnieœæ „ponaglenie” do organu II instancji. II instancja musi wtedy szybko (7 dni)
wyznaczyæ termin za³atwienia sprawy oraz
- uwaga! - mo¿e zarz¹dziæ wyjaœnienie
przyczyn opiesza³oœci i ustalenia winnych.
Najwa¿niejsze jest wprowadzenie zasady
partnerstwa pomiêdzy urzêdem a obywatelem,
ju¿ nie petentem. Nowelizacja KPA wprowadza
oczywist¹ w prawie karnym zasadê rozstrzygania niedaj¹cych siê usun¹æ w¹tpliwoœci na
korzyœæ obywatela. Urzêdy bêd¹ te¿ mia³y zakaz zaskakiwania obywateli: bêd¹ musia³y nas
poinformowaæ o niespe³nionych przes³ankach,
zanim wydadz¹ decyzjê odmown¹.
Bardzo wa¿na jest zasada proporcjonalnoœci: urz¹d nie bêdzie móg³ ¿¹daæ od

Praski folwark

Dzielnicowy pragmatyzm
Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc zosta³o zdominowane przez
punkty, dotycz¹ce wygaszenia mandatu
radnego Jackowi W. (Kocham Pragê) i
dzia³alnoœci ZGN w naszej dzielnicy.
Zbie¿noœæ, przypadek, czy zasadne
po³¹czenie? Niewielu najemcom lokali
u¿ytkowych w obrêbie Pragi Pó³noc uda³o
siê wynaj¹æ lokal tak jak radnemu ze
stawk¹ czynszu 4,25 z³/m2. Szczególnie,
jeœli uwzglêdnimy lokalizacjê w obrêbie
ulicy Z¹bkowskiej, czyli praktycznie w
centrum Pragi. Bezumowne korzystanie z
lokalu u¿ytkowego przez 8 lat czyli 96
miesiêcy – ilu najemców zrezygnowa³o z
prowadzenia dzia³alnoœci w naszej dzielnicy
ze wzglêdu na wysoki czynsz i brak mo¿liwoœci negocjacji stawki? Ilu mieszkañców
z zasobu komunalnego boryka siê z problemem eksmisji przy zachwianiu p³ynnoœci
finansowej po 3-4 miesi¹cach?
Radny, jako cz³onek w³adz lokalnych i
osoba zaufania publicznego, nie powinien
nadu¿ywaæ swojej w³adzy. Jego dzia³alnoœæ
powinna byæ transparentna i przejrzysta, z wykorzystaniem zasad praworz¹dnoœci, uczciwoœci
i rzetelnoœci. Tego oczekuj¹ mieszkañcy!
Dzia³alnoœæ ZGN Praga Pó³noc po raz
kolejny wzbudzi³a wiele kontrowersji. Tym
razem zarówno sprawy techniczne, jak równie¿
eksploatacyjne. To bowiem ZGN wynajmuje
lokale u¿ytkowe, organizuj¹c konkursy, przetargi. To ZGN prowadzi procedury windykacyjne, a przecie¿ identyczne przepisy prawa
odnosz¹ siê do wszystkich mieszkañców.
W ocenie jednego z radnych opozycji
podstaw¹ jego pozytywnej opinii w przedmiocie dzia³alnoœci ZGN jest poprawa wspó³pracy
z nim jako radnym. Radny zapomnia³, ile
czasu podejmowa³ interwencje w sprawie

wywozu œmieci z podwórek na Micha³owie,
czy te¿ zabiega³ o altanki œmietnikowe. A
przecie¿ jest to zadanie statutowe ZGN; w
&4. pkt. 1 c statutu czytamy: utrzymywanie
czystoœci i porz¹dku na terenie posesji i
osiedli. Zg³oszenie od mieszkañców powinno byæ wystarczaj¹cym bodŸcem dla
pracowników ZGN do szybkiej realizacji.
Drobiazg, ale tak wygl¹da codziennoœæ mówi¹ pra¿anie. Radny nie zainteresowa³
siê natomiast kosztem budowy tej altanki,
mimo ¿e s¹ to œrodki publiczne (m.in. z
naszych podatków), a kwota niebagatelna
- ponad 45 tys. z³. Dla porównania - za tak¹
kwotê moglibyœmy wyremontowaæ np. dwa
pustostany dla mieszkañców.
Inna radna gratuluje efektów programu
rewitalizacji. Program rewitalizacji jest
celowy, co do tego nikt nie ma ¿adnych
w¹tpliwoœci, ale co z gospodarnoœci¹ i efektywnoœci¹? Opozycja nie wspomina o braku
planów rzeczowo-finansowych rocznych i
wieloletnich dla ka¿dej nieruchomoœci, w tym
zarz¹dzania nieruchomoœci¹, remontów i
modernizacji, inwestowania w nieruchomoœæ (&4 pkt 4 Statutu ZGN), o wadliwym
harmonogramie i nieterminowych pod³¹czeniach do miejskiej sieci c.o. i c.cw., a
przede wszystkim o mieszkañcach, którym
w lokalach zainstalowano kaloryfery i od
dwóch lat czekaj¹ na pod³¹czenie do
miejskiej sieci. Przyk³adów jest wiele:
coraz wiêksza iloœæ decyzji PINB-u o natychmiastowym wykwaterowaniu mieszkañców,
ze wzglêdu na stan techniczny budynku i
zagro¿enie bezpieczeñstwa (gdzie plany,
aktualizowane na bazie przegl¹dów
rocznych i piêcioletnich - przypis autora);
nieracjonalnie wydatkowane œrodki publiczne
- w roku 2010 na remont budynków 12 i

nas przedk³adania dowodów, które nie s¹
niezbêdne do za³atwienia sprawy, ani dokumentów w szczególnej formie (formularzy), jeœli nie jest to wprost wymagane
w przepisach prawa. Urzêdnicy nie bêd¹ nas
te¿ wzywaæ do osobistego stawiennictwa,
gdy wystarczy inna forma kontaktu.
No i na koniec: urz¹d nie bêdzie móg³
¿¹daæ od nas dokumentów, które sam mo¿e
uzyskaæ „z urzêdu”. To jest w³aœnie legendarna zasada jednego okienka, której nie by³
w stanie wprowadziæ wczeœniej ¿aden rz¹d.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Ostatnia sesja rady dzielnicy Praga
Pó³noc zosta³a zdominowana przez sprawy
zwi¹zane z funkcjonowaniem ZGN na kilku
obszarach – polityki najmu lokali u¿ytkowych (dwie sprawy z ul. Z¹bkowskiej –
ci¹gn¹ce siê latami odzyskiwanie kontroli
nad lokalem us³ugowym w budynku pod
numerem 13, a tak¿e niesprawiedliwe,
zdaniem skar¿¹cego mieszkañca, traktowanie
najemców lokali komunalnych – u¿ytkowego
i mieszkalnych – w budynku pod numerem 50),
ochrony zabytków (sprawa zabytkowych
witryn, które usun¹³ najemca jednego z
lokali us³ugowych), a tak¿e polityki remontowej. Przy okazji rozpatrywania przez
radnych skarg mieszkañców na dzia³alnoœæ
ZGN powróci³y pojawiaj¹ce siê w przesz³oœci
pomys³y dotycz¹ce likwidacji tej jednostki.
O tym, ¿e takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe,
œwiadczy przyk³ad Ursusa, gdzie w 2015 r.
podjêto decyzjê o likwidacji ZGN, którego
kompetencje przejê³y odpowiednie wydzia³y
w Urzêdzie Dzielnicy. Ten krok podyktowany
by³ przede wszystkim trosk¹ o portfele
mieszkañców dzielnicy oraz efektywnoœæ
realizowanych dzia³añ.
Czy taki krok jest mo¿liwy na Pradze?
Czy mo¿na tak po prostu zlikwidowaæ
jednostkê, która konsumuje ok. 1/4
bud¿etu dzielnicy? Co w zamian? Warto
przypomnieæ, ¿e zasób komunalny na
Pradze jest jednym z najwiêkszych w
Warszawie. Zasób ten jest równie¿ bardzo
zró¿nicowany. W jego sk³ad wchodz¹ lokale
mieszkalne, lokale u¿ytkowe (tradycyjne
o ma³ym i œrednim metra¿u, jak i wielkie
przestrzenie postindustrialne), a tak¿e
gara¿e i miejsca parkingowe. Znaczna
czêœæ zasobu pamiêta czasy I wojny œwiatowej i II RP, jest niedoinwestowana, a czêœæ
lokatorów nadal mieszka w warunkach
bardziej przypominaj¹cych XIX, ni¿ XXI
wiek. Szans¹ na poprawê tej sytuacji jest
oczywiœcie program rewitalizacji Pragi,
w którym wiod¹c¹ rolê, jeœli chodzi o
modernizacjê zasobu mieszkaniowego, ma
do odegrania ZGN…

Zasób komunalny na Pradze na obecnym poziomie ka¿e ostro¿nie podchodziæ
do pomys³ów zwi¹zanych z likwidacj¹ ZGN.
Krokiem w kierunku likwidacji tej jednostki
musia³oby byæ stopniowe powszechne
uw³aszczenie lokatorów, tworzenie kolejnych wspólnot mieszkaniowych, który to
proces jest póki co wstrzymany na poziomie miasta. Mo¿na jednak dyskutowaæ o
zmianach strukturalnych. Jednym z pomys³ów
mo¿e byæ wy³¹czenie z administrowania
przez ZGN lokali u¿ytkowych i przekazanie
do innej jednostki miejskiej, odpowiedzialnej
za politykê handlow¹ i przestrzenn¹ (na
Pradze mog³oby to byæ np. ZPTP). Kolejnym krokiem powinno byæ stworzenie superjednostki w urzêdzie dzielnicy, podleg³ej
zarz¹dowi, odpowiedzialnej za du¿e remonty i modernizacje (o takim rozwi¹zaniu
wspomina³ na ostatniej sesji burmistrz).
Zdecydowanej poprawy wymaga równie¿
polityka informacyjna, a uk³onem w kierunku mieszkañców i symbolem zmian
mog³oby byæ stworzenie stanowiska rzecznika interesów lokatora. Tak czy inaczej
obecna sytuacja jest dobrym powodem, by
rozpocz¹æ szerok¹ dyskusjê nad reform¹
funkcjonowania ZGN. Z korzyœci¹ dla nas
wszystkich, mieszkañców Pragi.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Ch³odnym okiem

Karuzela kadrowa trwa
14 przy ulicy Markowskiej (m.in. docieplenie
elewacji, remont balkonów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki
schodowej, piwnic, wzmocnienie stropu,
doposa¿enie w c.o. i c.c.w, wymiana instalacji wod-kan., wykonanie wêz³a cieplnego
z automatyk¹ i instalacjami elektrycznymi,
remont wiêŸby dachowej) przeznaczono
ponad 3 mln 200 tysiêcy z³.; a w roku
bie¿¹cym ZGN rozpoczyna kolejny etap
remontu, tym razem kapitalny z wykwaterowaniem mieszkañców. Czy¿by tak
uwzglêdniono w planie wieloletnim?
W roku bie¿¹cym na mieszkaniowy zasób
komunalny w naszej dzielnicy przeznaczono kwotê ponad 75 mln z³. Mieszkañcy
maj¹ zatem prawo oczekiwaæ, ¿e zadania
statutowe ZGN bêd¹ realizowane w sposób
celowy i oszczêdny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów. Oby
negatywna opinia Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc za dzia³alnoœæ ZGN w 2016 roku
sta³a siê inspiracj¹ zmian w 2017 roku.
„Postêp jest niemo¿liwy bez zmiany,
a ci którzy nie mog¹ zmieniæ swoich umys³ów
nie mog¹ zmieniæ niczego.”
George Bernard Shaw
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

11 maja na po raz kolejny wznowionej
XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc, która trwa ju¿ od 3 lutego
br. i jak dobrze/Ÿle pójdzie, trwaæ bêdzie
do koñca tej kadencji, zaskoczono nas,
radnych opozycji, dwukrotnie wprowadzaj¹c
do porz¹dku sesji kolejne punkty kadrowe.
Na pocz¹tek PiS rozprawi³ siê z by³ym
koalicjantem Jackiem Wachowiczem - architektem trwaj¹cego 27 miesiêcy uk³adu
rz¹dz¹cego na Pradze PiS-PWS (Kocham
Pragê). Mocno musia³ pan Wachowicz zaleŸæ za skórê PiS-owi, skoro zdecydowano
siê na krok tak bardzo radykalny, czyli
wygaszenie mu mandatu radnego. Uchwa³a,
jej tryb podjêcia okolicznoœci i uzasadnienie
do niej budzi³y i budz¹ moje w¹tpliwoœci.
Nie mam zamiaru byæ obroñc¹ pana
Wachowicza. Przez lata nasze stosunki i
relacje w pó³nocnopraskim samorz¹dzie
nie by³y - ³agodnie rzecz ujmuj¹c - poprawne.
Mam jednak wiele zastrze¿eñ do zastosowanych metod. Na pocz¹tek podstawowa
uwaga, PiS-owi do czasu, gdy trwa³ uk³ad
PiS-PWS (Kocham Pragê) absolutnie nie
przeszkadza³o to wszystko, co dziœ jest
podstaw¹ do wygaszenia jego mandatu.
Tajemnic¹ poliszynela by³o, ¿e radny Wachowicz, a póŸniej firmowane przez niego
stowarzyszenie, by³o najemc¹ lokalu
komunalnego. Mówi³ o tym m.in. protokó³
Zespo³u Kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Tolerowano rosn¹ce zad³u¿enie, pozwalano zawieraæ porozumienia, bo radny
Wachowicz by³ potrzebny. Ciekawe, bo z
materia³ów wynika, ¿e radny Wachowicz
lokalem komunalnym dysponowa³ do 18
listopada ubieg³ego roku. Czyli na dzieñ
wszczêcia procedury ju¿ nie. Sprawa by³a
za³atwiana w iœcie ekspresowym tempie.
20 kwietnia br. wojewoda mazowiecki
Zdzis³aw Sipiera poinformowa³ Radê Dzielnicy o z³o¿eniu wniosku o wygaszenie
mandatu radnego Wachowicza. Do dziœ nie
wiem, bo z materia³ów nie wynika, kto
wniosek z³o¿y³. Byæ mo¿e wojewoda sam
z siebie, bo by³ w latach 2003-2005 wiceburmistrzem Pragi Pó³noc i koalicjantem
radnego Wachowicza, a ju¿ 11 maja zakoñczono procedurê uchwa³¹ na sesji.
Skandalem zaœ jest, ¿e w uzasadnieniu do
uchwa³y, czyli materiale publicznie dostêpnym wymieniane s¹ adresy byæ mo¿e
w³asnoœci lub miejsca zamieszkania osoby
publicznej, co jest naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych. Du¿¹ niefrasobliwoœci¹ ze strony wnosz¹cych projekt
uchwa³y jest brak na nim parafy radcy
prawnego (byæ mo¿e ¿aden pod takim
gniotem prawnym nie chcia³ siê podpisaæ),
co jest warunkiem niezbêdnym i wymagalnym przez statut dzielnicy dla prawid³owej procedury. Byæ mo¿e jest to gra na
zastraszenie radnego Wachowicza i innych

radnych, którzy pozwalaj¹ sobie myœleæ
inaczej ni¿ PiS. Drugi raz zaskoczono nas
na sesji odwo³aniem pracuj¹cego raptem
od dwóch miesiêcy wiceburmistrza Wojciecha Zieleniewskiego w zwi¹zku ze z³o¿on¹
przez niego rezygnacj¹. Wierzyæ mi siê
nie chce, a taka informacja kr¹¿y³a w
kuluarach, ¿e prawnik notariusz nie wiedzia³ o braku mo¿liwoœci ³¹czenia posady
wiceburmistrza i prowadzonej firmy. Byæ
mo¿e zorientowa³ siê w co wdepn¹³.
Zast¹pi³ go w przesz³oœci zwi¹zany z SLD
tak¿e prawnik Marcin Iskra. Wszystko
to po raz kolejny pokazuje dobitnie, ¿e
dopóki PiS-owi ktoœ jest potrzebny - nie jest
wa¿ne, co ma za uszami i sk¹d przychodzi.
Wszystko zaczyna byæ wa¿ne, jak cz³owiek
przestaje byæ potrzebny.
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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