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Wybory do rad osiedli w SM „Bródno”

Konflikt trwa

Losy kamienicy przy ul. Majowej 4 na Bródnie

Chcê dokoñczyæ to,
co rozpoczê³a babcia
W jednym z poprzednich numerów gazety opisa³am
postêpuj¹c¹ dewastacjê budynku przy ul. Majowej 4, w
którym do 2012 roku mieœci³a siê poradnia dla dzieci.
Zaniedbania, jak siê okazuje, to nie wynik braku zainteresowania ze strony w³aœcicieli, lecz wina urzêdów, które
przez 60 lat nie by³y w stanie zakoñczyæ sprawy.
Artyku³ sprawi³, ¿e do redakcji pe³nomocników urzêdy przez
odezwa³ siê Rafa³ Dzido, jeden wiele lat informowa³y o sprawie.
ze spadkobierców, który repre- Nie ma wiêc podstaw do
zentuje ponad trzydzieœci osób twierdzenia, ¿e wielu uczestmieszkaj¹cych w Warszawie. ników postêpowania utrudnia
Jest te¿ druga grupa, równie¿ kontakt z nimi. Trudnoœci
z reprezentantem, mieszkaj¹ca piêtrz¹ urzêdy.
Wniosek czeka i czeka
na Pomorzu. Miêdzy nimi,
wbrew wczeœniej uzyskanym
Rafa³ Dzido przychodzi na
informacjom, nie ma konfliktu. spotkanie ze wspieraj¹cym go
Obu umocowanych notarialnie w rozmowach z urzêdami

Wracamy do opisywanej na ³amach NGP sprawy uniewa¿nienia wyborów przez Zarz¹d SM „Bródno”. Na prze³omie
listopada i grudnia 2018 r. odby³y siê wybory do rad osiedli na
kadencjê 2018-2022. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami,
27 spoœród 30 zebrañ kolonii wy³oni³o nowych cz³onków rad.
Ostatnie trzy zebrania mia³y odbyæ siê 6 grudnia 2018, ale nie
dosz³o do tego. W tym dniu zarz¹d spó³dzielni, po konsultacjach
z przewodnicz¹cym rady nadzorczej, odwo³a³ trzy ostatnie
zebrania i uniewa¿ni³ wszystkie przeprowadzone wybory.
Jak pisaliœmy wczeœniej, uzasadniony protest mieszdecyzja zarz¹du wzbudzi³a kañców.
- Nie ma podstaw, by w radach osiedli nie znaleŸli siê
wybrani przez spó³dzielców
kandydaci – mówi³ wtedy Tomasz Szynkiewicz, jeden z
wybranych. – SM Bródno dzia³a wbrew prawu, a my nie zamierzamy siê poddaæ. Wybrali
nas mieszkañcy, cz³onkowie
spó³dzielni, zebrania mia³y moc
prawn¹, wiêc nie mo¿na tak po
prostu wszystkiego przekreœliæ.
Utrata wp³ywu
We wczeœniejszych publikacjach dotycz¹cych tej sprawy
Grzegorzem Oleksiñskim, a przytaczaliœmy opinie spó³dzielców,
dodatkowo z segregatorem
dokoñczenie na str. 2
ciasno wype³nionym dokumentami. Pokazuje je podczas
rozmowy. Oto przywo³ana historia losów domu i ludzi.
Przed II wojn¹ œwiatow¹,
czyli w latach 30. XX w., dwie
dokoñczenie na str. 2
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- wybielanie zêbów
- wype³nienia
- korony porcelanowe
- protezy elastyczne
- protezy szkieletowe

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

www.dentysta-praga.pl

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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Chcê dokoñczyæ to, co rozpoczê³a babcia
dokoñczenie ze str. 1

rodziny przy ul. Majowej 4 rozpoczê³y budowê domu bliŸniaka
z dwiema klatkami schodowymi.
Jedna z rodzin wnios³a do inwestycji jako aport grunt. Dzia³ka znajdowa³a siê w obszarze
administracyjnym Warszawy.
Wojna i okupacja przerwa³y
prace. Domu nie ukoñczono.
Po wojnie jedna z rodzin (K.)
zosta³a w stolicy, a druga (£.)
przenios³a siê na Pomorze.
W 1946 r. rodziny, korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie dawa³
dekret Bieruta – z³o¿y³y deklaracjê chêci przejêcia upañstwowionego gruntu na zasadzie
dzier¿awy wieczystej. Mog³y o
to wyst¹piæ, bo nale¿a³ do nich
dom stanowi¹cy ich w³asnoœæ.
Co prawda, zgodnie z dekretem
nie tylko grunty, lecz tak¿e budynki przechodzi³y na w³asnoœæ
samorz¹dów, ale taki przypadek
jak Majowej 4 pozwala³ budynek
zachowaæ. Jednak wniosek o
dzier¿awê wieczyst¹ na rzecz
posiadaczy domu nie by³ rozpatrzony przez kilkadziesi¹t lat.
Urzêdy zajê³y siê tym dopiero
w póŸnych latach 90. XX w.
W³adze maj¹ plan
W latach 50. XX w. ówczesne w³adze upatrzy³y sobie
budynek przy Majowej 4 na cele
socjalne. Na osiedlu Bródno
ros³y kolejne wie¿owce i domy
przeznaczone dla pracowników
rozbudowuj¹cej siê Fabryki
Samochodów Osobowych.
Na Majowej 4 zdecydowano
ulokowaæ przychodniê.
Budynek – w³asnoœæ prywatna
– zosta³ bezprawnie zajêty.
Bezpodstawne przejêcie potwierdzi³ wyrok s¹du z lutego
1964 r. Stwierdzono w nim, ¿e
przejêcie kamienicy, dokoñczenie
budowy i umieszczenie tam
przychodni odby³y siê z naruszeniem prawa. Jak stwierdzi³
s¹d, tak¿e dokoñczenie budowy
i adaptacja do potrzeb przychodni by³y bezprawne. Mimo
to poniesione przez pañstwo
koszty robót uznano jako
ekwiwalent za dziesiêæ lat
bezumownego korzystania.
Wyrok sankcjonuj¹cy przychodniê w tym obiekcie by³ skutkiem tego, ¿e nie by³o dok¹d jej
przenieœæ. S¹d ustali³ wyrokiem
dzier¿awê na 25 lat, która wygas³a dopiero w lutym 1989 r. Po
tym terminie Ministerstwo Zdrowia, a potem Zak³ad Opieki
Zdrowotnej (ZOZ), który powsta³
po reaktywacji samorz¹du terytorialnego, przesta³y p³aciæ.
Przychodnia by³a zatem dzikim
lokatorem od 1989 do 2012 r.
Zajmowa³a budynek bezprawnie, nie p³ac¹c czynszu. Micha³
Kawecki, ówczesny dyrektor
ZOZ-u posun¹³ siê tak daleko, ¿e
na prze³omie lat 90. i 2000 próbowa³ przej¹æ nieruchomoœæ
przez zasiedzenie. Przeznaczy³
znaczne kwoty na postêpowania
s¹dowe, mimo ¿e wynik by³ z
góry przes¹dzony. Up³ynê³o bowiem zaledwie 20 lat zasiedzenia i s¹d mo¿e je uznaæ, jeœli
wystêpuje siê o zasiedzenie w
dobrej wierze. W tym przypadku
nie by³o takiej sytuacji. Za kilkanaœcie lat bezprawnego u¿ytkowania do dziœ nikt z ZOZ-u nie
zap³aci³ w³aœcicielom ani grosza.
Co z tym zwrotem?
Procedurê zwrotu rozpoczêto oko³o 2008 r., czyli prawie
po 60 latach. To wtedy Urz¹d
m.st. Warszawy wyda³ decyzjê
o ustanowieniu u¿ytkowania
wieczystego, by mo¿na by³o
zakoñczyæ zaleg³e postêpowanie

z lat 40. minionego wieku.
Zwrot nieruchomoœci zale¿a³
w³aœnie od ustanowienia u¿ytkowania wieczystego. Okaza³o
siê, ¿e aby tak siê sta³o, trzeba
najpierw wyst¹piæ do wojewody,
który przeka¿e samorz¹dowi
grunt do komunalizacji, czyli
Miastu st. Warszawa, póŸniej
gminie Praga Pó³noc, a obecnie
dzielnicy Targówek.
Miasto mia³o dokonaæ zwrotu
wy³¹cznie budynku, ale musia³o to powi¹zaæ z ustanowieniem
u¿ytkowania wieczystego. Nie
zrobiono tego przez 60 lat. Nie
mog³o byæ tak, ¿e w³aœcicielowi
oddaje siê dom razem z w³asnoœci¹ gruntu. Nie pozwala³y na to
przepisy. Radczyni prawna miasta
spóŸni³a siê dwa dni ze z³o¿eniem odwo³ania o sprostowanie
pomy³ki, poniewa¿ w decyzji o
ustanowieniu u¿ytkowania wieczystego gruntu w³aœcicielom
oddaje siê ich w³asny budynek
w u¿ytkowanie wieczyste.
- Potem nie da³o siê tego
naprawiæ - mówi Rafa³ Dzido. Byliœmy w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa, widzieliœmy dokumentacjê ca³ej sprawy od
czasów sprzed wojny. Urzêdnik
rozmawia³ z nami doœæ d³ugo,
a na koniec powiedzia³, ¿e
minister Skarbu Pañstwa nie
mo¿e na czyjeœ ¿¹danie zmieniaæ
decyzji. Jest b³¹d formalny, ale
nie na tyle powa¿ny, by o czymkolwiek stanowi³. Dokumenty
pokazuj¹ bowiem, jak jest. Miasto posz³o jeszcze do s¹dów
administracyjnych. Wojewódzki S¹d Administracyjny i NSA
zakoñczy³y drogê. Mamy wyrok
ostateczny z uzasadnieniem,
¿e nale¿y zmieniæ wadliwy
wpis. Miasto tymczasem utrzymuje, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Skoro tak, to powinni
nas zaprosiæ do notariusza i
podpisaæ umowê zwrotu. A nikt
nas nie zaprasza od 2014 roku.
Trochê wczeœniej - ZOZ
chce oddaæ
Przez kilka lat w³adze miasta
nie potrafi³y, wykorzystuj¹c
procedury s¹dowe, wyprostowaæ sytuacji. W tym czasie
przychodnia wyprowadzi³a
siê, a ZOZ nie chcia³ p³aciæ za
u¿ytkowanie gruntów i bezumowne korzystanie z budynku.
– Dyrektor Marcin Jakubowski z ZOZ-u mia³ problem – mówi
Rafa³ Dzido. – Próbowa³ nam
oddaæ nieruchomoœæ, ale z powodu niewyjaœnionej sytuacji
i b³êdów merytorycznych, nie
by³o to mo¿liwe. Trzeba pana
Jakubowskiego zrozumieæ. T³umaczy³ siê, ¿e codziennie wysy³a³
do budynku pracownika, który
pilnowa³ domu, bo zaczê³y tam
wchodziæ osoby bezdomne.
Utrzymanie pracownika kosztowa³o. Mimo jego obecnoœci
dochodzi³o do kradzie¿y. Na
pocz¹tku skradzione zosta³y
wszystkie klamki, drzwi aluminiowe, potem wyrwano kable ze
œcian. Sytuacja siê pogorszy³a,
kiedy z³apano z³odziei. Wezwano
policjê. Funkcjonariusze ujêli
sprawców, ale nic nie mo¿na
by³o zrobiæ, bo by³y to osoby bez
maj¹tku, nic nie da³aby kara
grzywny. Ujête osoby w akcie
zemsty podczas wolnych dni
odkrêci³y wodê. Koszt wyniós³
5000 z³. Musia³ zap³aciæ ZOZ. To
spowodowa³o, ¿e pan Jakubowski ostatecznie chcia³ nam
przekazaæ budynek, by go nie
obci¹¿a³ i nie sprawia³ k³opotów.
Spotkaliœmy siê z nim du¿¹
grup¹, ale nikt nie chcia³ wzi¹æ
kluczy, bo ZOZ nie przygotowa³
dokumentów umo¿liwiaj¹cych

przekazanie, czyli protoko³u
zdawczo-odbiorczego i opisu
przygotowanego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
Wyrok z 1964 nakazywa³
zwrot budynku w stanie nie
pogorszonym, a tymczasem dewastacja trwa³a w najlepsze.
Wczeœniej dyr. Jakubowski zleci³ przygotowanie firmie z Poznania opinii o stanie budynku,
obawiaj¹c siê, ¿e ktoœ mu zarzuci, ¿e dom, gdy go opuszcza³a
przychodnia, by³ zdewastowany.
– Panu Jakubowskiemu
miasto podrzuci³o kuku³cze
jajo – podkreœla Grzegorz
Oleksiñski. – Miasto nie chcia³o
siê pod niczym podpisywaæ.
By³ym w³aœcicielom nie przekaza³o opisu stanu technicznego
budynku. Nie przedstawiono
opisu i pokwitowania. Opis
stanu dostaliœmy prywatnie
od dyr. Jakubowskiego.
Chowanie g³owy w piasek
Dziœ miasto nie jest w stanie
udowodniæ, ¿e spe³nia wymogi
wyroku z 1964 r. W chwili wygaœniêcia umowy w 1989 r. ZOZ
(wówczas Ministerstwo Zdrowia)
mia³o obowi¹zek wyst¹piæ do
w³aœcicieli o przed³u¿enie umowy, albo zwróciæ nieruchomoœæ
w stanie do u¿ytkowania. Dziœ
budynek nadaje siê tylko do
rozbiórki. Nie jest to wina
wspó³w³aœcicieli, tylko u¿ytkownika, który nie potrafi³ o dom ani
zadbaæ, ani przed³u¿yæ umowy.
Przez 30 lat oznacza to wymierne
straty dla w³aœcicieli.
W³adze miasta uwa¿aj¹ siê
za pokrzywdzone, choæ to w
urzêdzie w ci¹gu ostatnich
dziesiêciu lat pope³niono
wszystkie b³êdy, a od piêciu lat
nic siê nie dzieje.
– Móg³bym poszukaæ kancelarii
prawnej, która zajê³aby siê
spraw¹, ale to bardzo kosztowne
– mówi Rafa³ Dzido. – Poza tym,
jako osoba prywatna, wyczerpa³em wszystkie œcie¿ki. Sprawa
jest prosta. Mamy podzia³, co
komu siê nale¿y. Zosta³a drobnostka. Odkrêciæ pomy³kê, albo
j¹ pomin¹æ. Napisaæ sprostowanie. Podpisaæ akt notarialny.
P³acone by³yby podatki. Ktoœ
by przej¹³ nieruchomoœæ, by³aby
czysta. To chwila. Tylko, ¿eby
da³o siê to za³atwiæ.
Przychodzi do g³owy myœl,
czy nie warto wyst¹piæ o odszkodowanie. Rafa³ Dzido stwierdza:
Jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia
o odszkodowanie. Ja i moja
strona jest daleka od tego.
Druga strona mo¿e ewentualnie.
Ale wniosek musi byæ podpisany przez wszystkich. Pewnie to
siê rozejdzie po koœciach, bo
nikt nie bêdzie kolejne dziesiêæ
lat prawowa³ siê z miastem czy
Skarbem Pañstwa o zwrot pieniêdzy. Chocia¿ na pocz¹tku,
jak policzyliœmy, przejmuj¹c
nieruchomoœæ, dostalibyœmy
odszkodowanie równe wartoœci
nieruchomoœci. Dzier¿awa
roczna razy 10 lat by³aby prawie wartoœci¹ nieruchomoœci.
Dlatego miasto nie chcia³o
nic robiæ, bo koszty by³yby wysokie za 30 lat bezprawnego
korzystania.
– Miasto nabroi³o, miasto
próbowa³o to naprostowaæ,
wystêpuj¹c na drogê s¹dowoadministracyjn¹, ale to siê nie uda³o – dodaje Grzegorz Oleksiñski.
– Sprawa jest otwarta. Pi³ka
jest po stronie urzêdu miasta.
A jeœli zwróc¹?
– Jako spadkobiercy doszliœmy do porozumienia wiele lat
temu – mówi Rafa³ Dzido. –

Albo jedna osoba z naszego
grona sp³aci resztê i przejmie
nieruchomoœæ, albo wystawimy
j¹ na sprzeda¿. Ale s¹dzê, ¿e
za³atwimy to we w³asnym gronie. Jeœli bêdzie akt notarialny,
to wystarczy jedno posiedzenie
spadkobierców i bêdzie decyzja. Oczywiœcie, mog³o siê coœ
zmieniæ, bo przez ostatnich piêæ
lat nic nowego siê nie wydarzy³o, ka¿dy jest zajêty w³asnymi
sprawami. Nie mo¿na wci¹¿
czekaæ na to, ¿e siê odzyska. Ja
kontynuujê to, co rozpoczê³a
moja babcia. A by³ taki moment,
¿e odmawiano mi prawa wgl¹du do dokumentów. Musia³ interweniowaæ wojewoda. Mogê
zadeklarowaæ w imieniu nas
wszystkich spadkobierców, ¿e
wszystko pójdzie sprawnie. W
naszej grupie s¹ tak niewielkie
udzia³y, ¿e czêœæ osób mo¿e
siê zrzec. Trzeba to za³atwiæ
formalnie. Waœni miêdzy nami
nie ma. W miejsce wszystkich
wchodzi jedna osoba.
– Utrudnieniem mo¿e byæ
plan zagospodarowania przestrzennego, który ten rejon
pozostawia pod us³ugi – zwraca
uwagê Grzegorz Oleksiñski. –
A miasto nie potrafi lub nie chce
nawet przywróciæ stanu oryginalnego. Przejêto budynek

mieszkalny na gruncie z
funkcj¹ mieszkaln¹, a dziœ chce
oddaæ ruinê na gruncie, na
którym mo¿na prowadziæ tylko
us³ugi. W wypisie z planu s¹
us³ugi zdrowotne. Sta³o siê tak,
bo w latach 90., gdy powstawa³ plan, wziêto pod uwagê to,
co wtedy by³o. To tak¿e niby
usprawiedliwia poczynania
miasta i trudnoœci z przeprowadzeniem zmian dla budynku.
Memento
– Mnie jeszcze na tym zale¿y, bo mieszkam niedaleko i
codziennie przeje¿d¿am obok,
patrz¹c na postêpuj¹c¹ dewastacjê – mówi Rafa³ Dzido. –
Pozostali s¹ zniechêceni
przewlek³oœci¹ procedur. Ja
chcia³bym dokoñczyæ to, co
rozpoczê³a babcia 30 lat temu.
Z ostatniej chwili
Informacja na temat nieruchomoœci przy ul. Majowej 4
uzyskana od Konrada Klimczaka z Wydzia³u Prasowego
Urzêdu m.st. Warszawy Decyzj¹ nr 430/GK/DW/2009 z 18
wrzeœnia 2009 roku Prezydent
m.st. Warszawy orzek³ m.in. o
ustanowieniu na 99 lat prawa
u¿ytkowania wieczystego do
zabudowanego gruntu po³o¿onego w Warszawie przy
ul. Ogiñskiego 60 (obecnie
ul. Majowa 4), opisanego w
ewidencji gruntów i budynków
jako dzia³ka ewidencyjna nr
39/2 o powierzchni 706 m2 w
obrêbie 4-08-12 na rzecz
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którzy sugerowali, ¿e powodem
niedopuszczalnych dzia³añ
zarz¹du by³a obawa przed
utrat¹ wp³ywu na zarz¹dzanie
osiedlami. Spontaniczny protest
mieszkañców po og³oszeniu
uniewa¿nienia wyborów,
który odby³ siê pod siedzib¹
spó³dzielni, przybra³ obecnie
postaæ dzia³añ prawnych.
Okaza³o siê bowiem, ¿e zarz¹d,
zrywaj¹c zebrania kolonii i
uniewa¿niaj¹c wybory cz³onków
rad osiedli 6 grudnia 2018 r.,
nie otrzyma³ postanowienia
Krajowego Rejestru S¹dowego
o rejestracji zmian statutu, a na
to siê powo³ywa³. Postanowienie
s¹du dotar³o do spó³dzielni
póŸniej, ju¿ po odwo³aniu wyborów. Cz³onkowie spó³dzielni
mogli zapoznaæ siê z treœci¹
wpisu dotycz¹cego statutu
najwczeœniej w dniu jego
opublikowania w Monitorze
S¹dowym i Gospodarczym
nr 240, nr poz.1164670 /
KRZ 0000078357, czyli od 12
grudnia 2018 r. Zgodnie z
art.15 ustawy o KRS, dopiero
z t¹ dat¹ zaczynaj¹ obowi¹zywaæ spó³dzielców SM „Bródno”
i jej organy przepisy nowego
statutu. Nie ma wiêc mowy o
przed³u¿eniu kadencji rad
osiedli – jak twierdzi zarz¹d
spó³dzielni.
Sprawa w rêkach prokuratury
Wyjaœnienie stanu faktycznego le¿y obecnie w rêkach
praskiej prokuratury, nadzoruj¹cej œledztwo prowadzone
przez policjê. Jednoczeœnie w
sprawie nieprawid³owoœci w
SM „Bródno” tocz¹ siê jeszcze
dwa postêpowania. Jedno dotyczy interwencji podjêtej
przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, drugie – odpowiedzi
na interpelacjê poselsk¹.
O co tak naprawdê chodzi?
Sk¹d poœpiech zarz¹du spó³dzielni
i przyzwolenie na bezprawne
dzia³anie prominentnych dzia³aczy

rady nadzorczej? W tej sprawie
rozmawiamy z pragn¹cym
zachowaæ anonimowoœæ cz³onkiem spó³dzielni. To, co us³yszeliœmy, mrozi krew w ¿y³ach i
przypomina opowieœæ rodem
z Sycylii.
– Sprawa by³a od pocz¹tku
oczywista – opowiada mieszkaniec. – Szósty grudnia by³
ostatnim dniem, kiedy prezes
Szczurowski razem z przewodnicz¹cym rady nadzorczej
p. Majcherkiem mogli zatrzymaæ
i obroniæ status quo w zarz¹dzaniu spó³dzielni¹. Dlaczego?
Pi¹tego grudnia, po zakoñczonych wyborach w osiedlu Kondratowicza i policzeniu g³osów,
obaj panowie wiedzieli, ¿e
utracili wiêkszoœæ w radzie
tego osiedla. Szóstego grudnia
mia³y odbyæ siê wybory zamykaj¹ce sk³ady rad osiedli: Podgrodzie, Toruñska i Wysockiego.
Wielce prawdopodobna pora¿ka
w osiedlu Podgrodzie oznacza³a utratê wp³ywu na drugie z
czterech osiedli, czyli po³owê
osiedli w spó³dzielni. Wiadomo
by³o, ¿e na pocz¹tku czerwca
2019 r. zostan¹ przeprowadzone
wybory cz³onków rady nadzorczej na now¹ kadencjê. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem,
wyboru cz³onków rad nadzorczych w SM „Bródno” dokonuj¹
cz³onkowie rad osiedli. To rady
osiedli wskazuj¹ walnemu
zgromadzeniu kandydatów na
cz³onków rady nadzorczej.
Przegrana w dwóch osiedlach
oznacza³a, ¿e co najmniej
po³owa sk³adu nowej rady
nadzorczej mo¿e byæ w opozycji do obecnego zarz¹du.
Co oznacza³o to wtedy dla
zarz¹du, nie muszê mówiæ.
Fakt jest oczywisty – zarz¹d
ratuj¹c swoj¹ pozycjê, uniewa¿ni³ wybory.
Przegrany, a jednak wygrany
– Szczególn¹ rolê w tej ca³ej
sprawie odegra³ wspomniany
wy¿ej przewodnicz¹cy rady

nastêpców prawnych dawnych
w³aœcicieli.
Nastêpnie, w wymienionej
wy¿ej decyzji, zmieniono za
zgod¹ stron punkt 1, poprzez
zast¹pienie figuruj¹cych w nim
kuratorów osób nieznanych z
miejsca pobytu tj. Stanis³awa
Kurka i Wawrzyñca Kurka,
reprezentowanych przez kuratora Bo¿enê Kurmanowicz,
na faktycznych spadkobierców
tych¿e osób. Zmiana ta nast¹pi³a
decyzj¹ Nr 513/GK/DW/2011
z 24 listopada 2011 roku.
Wnioskiem z 11 lipca 2017
roku zwrócono siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Warszawie o
stwierdzenie niewa¿noœci
przedmiotowych decyzji zgodnie z art. 156 § 1 kpa pkt. 1
„Organ administracji publicznej
stwierdza niewa¿noœæ decyzji,
która m.in. (...) wydana zosta³a
z naruszeniem przepisów o
w³aœciwoœci”. Jak wynika z
informacji przekazanej przez
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Warszawie akta
niniejszego postêpowania
zosta³y przekazane do Komisji
do spraw reprywatyzacji nieruchomoœci warszawskich.
- Nie otrzyma³em ¿adnej
informacji z Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego, a
zawsze informuj¹ o prowadzonych sprawach – mówi Rafa³
Dzido. – Nie wiem, co o tym
myœleæ.
Jolanta Zientek-Varga
nadzorczej, który jednoczeœnie
sprawowa³ funkcjê przewodnicz¹cego rady osiedla Kondratowicza – opowiada dalej
mieszkaniec. - Przewodnicz¹cy
Majcherek startowa³ w wyborach
na now¹ kadencjê i sromotnie
przegra³: uzyska³ najmniej
g³osów spoœród zg³oszonych
kandydatów; a poniewa¿ kandydowa³ z innej kolonii (okrêg
wyborczy), na podstawie zapisów statutu spó³dzielni utraci³
mandat cz³onka w dotychczasowej radzie osiedla. Mówi¹c
wprost, startuj¹c w wyborach
do nowej rady, nie by³ ju¿
cz³onkiem rady osiedla.
Po uniewa¿nieniu przez
zarz¹d wyborów, pan przewodnicz¹cy rady osiedla Kondratowicza uzna³, ¿e mo¿e
nadal pe³niæ dotychczasow¹
funkcjê, pomimo utraty mandatu
do zasiadania w radzie osiedla
i prowadzi nadal zebrania,
jakby nic siê nie sta³o.
Rada osiedla Kondratowicza,
i inne rady dzia³aj¹ jedynie na
mocy oœwiadczenia zarz¹du
spó³dzielni, a nie woli wyborców,
a sprawa pana Majcherka jest
oczywista. Trwa na stanowisku
do koñca. Przewodniczy³ posiedzeniu równie¿ 9 maja
2019 r., które wy³oni³o kandydatów do rady nadzorczej.
Kto zosta³ wybrany? Spoœród
22 zg³oszonych kandydatów
wybrano 10 zasiadaj¹cych w
radzie osiedla „o przed³u¿onej
kadencji”. Z mojej wiedzy wynika, ¿e w pozosta³ych osiedlach scenariusze i wyniki by³y
podobne. Cel uœwiêca œrodki,
czy¿ nie? Myœlê, ¿e panom
Szczurowskiemu i Majcherkowi
nale¿¹ siê gratulacje i medale.
Czy opisany wy¿ej proceder
wyborczy, trwaj¹cy od lat w SM
„Bródno”, zostanie przerwany?
Czy cz³onkom spó³dzielni wystarczy determinacji? Mo¿e
liczna obecnoœæ cz³onków
spó³dzielni na czerwcowym
walnym zgromadzeniu da wsparcie tym, którzy nie ustaj¹ w walce
o przywrócenie normalnoœci w
SM „Bródno”. Czas poka¿e.
Krystian Makowski

Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
z dnia 14.05.2019 r.
w sprawie: zaopiniowania propozycji tras autobusów przedstawionych przez
ZTM,w zwi¹zku z otwarciem kolejnego odcinka II linii metra do stacji Trocka.
Rada Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy postuluje:
* przywrócenie linii nr 125 na Placu Hallera,
* pozostawienie linii nr 170 na dotychczasowej trasie od przystanku „PKP ZaciszeWilno”-„Rondo Starzyñskiego” i wyd³u¿enie do pêtli „¯erañ FSO”,
* utworzenie dodatkowego przystanku linii nr 500 i 409 przy przystanku „Namys³owska”,
* przywrócenie przystanku tramwajowego przy przystanku „Ratuszowa”,
* przywrócenie ca³ej linii nr 103 na trasie: „Dworzec Wschodni” – „Metro M³ociny”
* skierowanie linii nr 138 trasa: Z¹bkowska, Radzymiñska, Naczelnikowska, Ksiêcia
Ziemowita, Rozwadowskiego, Metro Trocka,
* utrzymanie linii nr 169 na dotychczasowej trasie przejazdu,
* skierowanie linii nr 162 na ulicê 11 Listopada zamiast na Plac Hallera,
* przesuniêcie przystanków krañcowych przy ul. Wileñskiej bli¿ej Dworca Wileñskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy
Ireneusz Tondera
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Zielony plac na Micha³owie
W minionym tygodniu rozstrzygniêty zosta³ og³oszony
jeszcze w grudniu ub. r. przez Zarz¹d Zieleni M. st. Warszawy
konkurs na koncepcjê architektoniczn¹ zielonego placu u zbiegu
ulic £om¿yñskiej i Jadowskiej na praskim Micha³owie. £¹cznie
na konkurs wp³ynê³o osiem prac, przy czym jedna nie spe³ni³a
wszystkich wymogów formalnych. Zwyciêsk¹ okaza³a siê
praca przygotowana przez trójkê m³odych architektów: Jakuba
Gondorowicza, Dorotê Ry¿ko i Wojciecha Hryszkiewicza.
Drugie miejsce zajê³a pracownia RS Architektura Krajobrazu
Dorota Rudawa, a trzecie R3D3
Pracownia Architektoniczna
Grzegorz Ziêtek. Jury konkursu
przyzna³o te¿ jedno wyró¿nienie,
dla pracowni NM architekci Zuzanna Szpociñska. Zwyciêzcy
konkursu otrzymaj¹ od miasta
nagrodê w wysokoœci 20 tysiêcy
z³otych oraz zostan¹ zaproszeni
do negocjacji w trybie zamówienia

bêdzie mo¿na stopniowo wdra¿aæ, by wykreowaæ przestrzeñ
atrakcyjn¹ zarówno dla mieszkañców, jak i osób odwiedzaj¹cych tê czêœæ Pragi.
W tym momencie nie s¹ jeszcze
znane terminy realizacji wybranej
w konkursie koncepcji, ale z do-

z wolnej rêki na opracowanie
dokumentacji projektowej. Wybieraj¹c zwyciêsk¹ pracê s¹d
konkursowy doceni³ m.in. jasn¹
i konsekwentn¹ dyspozycjê
przestrzenn¹, zak³adaj¹c¹ podzia³ przestrzeni ulicy £om¿yñskiej na 3 strefy: uspokojonej
uliczki z miejscami do wypoczynku
i parkowaniem na odcinku od
ul. £ochowskiej do ul. Otwockiej,
otwartego placu w czêœci centralnej powi¹zanego z wejœciem na
dziedziniec „Ma³ej Warszawy”
(dawnej fabryki PPG) oraz rekreacyjnego skweru miêdzy ul. Jadowsk¹ i ul. Grajewsk¹. Krzysztof Michalski z Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”, który równie¿ bra³ udzia³ w
pracach s¹du konkursowego
zwraca uwagê na fakt stworzenia zwartej koncepcji dla terenu
dziœ mocno zaniedbanego, któr¹

tychczas przekazywanych informacji wynika, ¿e stworzenie zielonego placu przy Jadowskiej/
£om¿yñskiej jest jednym z wa¿niejszych projektów zielonych
przewidzianych do realizacji w
ramach Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.
M.

Sesja Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc

Wiceburmistrz Dariusz Wolke odwo³any
Choæ w porz¹dku obrad VII sesji Rady Dzielnicy PragaPó³noc znalaz³y siê w wiêkszoœci sprawy bud¿etowe,
atmosferê mocno rozgrza³ dodatkowy temat zwi¹zany z
zarzutami o mobbing i molestowanie seksualne, wysuniêtymi w mediach przez jedn¹ z pracownic urzêdu wobec
zastêpcy burmistrza, Dariusza Wolke z „Kocham Pragê”.
Poœwiêcono tej sprawie a¿ dwa punkty porz¹dku obrad.
Temat wzbudzi³ te¿ zain- Koz³owska. Zosta³ on dopisany
teresowanie mieszkañców. do porz¹dku obrad, a g³osowaPojawili siê na sali z kuk³¹ nie przeprowadzono zaraz po
maj¹c¹ przedstawiaæ Wolke- przyjêciu protoko³u z poprzedgo, w kostiumie nawi¹zuj¹cym niej sesji. Podczas dyskusji
do stroju Zakonu Rycerzy Jana radnych interesowa³o, od kiedy
Paw³a II, do którego Wolke pani burmistrz wie o sprawie.
nale¿y, oraz mêskimi atrybutami Okaza³o siê, ¿e do zarz¹du
w postaci ogórka, co stanowi³o dzielnicy ¿adna skarga na
bezpoœrednie nawi¹zanie do zachowanie Dariusza Wolke
pikantnej korespondencji wy- nie wp³ynê³a. Najprawdopomienianej przez wiceburmistrza dobniej pracownica zg³osi³a
ze wspominan¹ urzêdniczk¹, siê bezpoœrednio do mediów,
któr¹ to korespondencjê ujawni³ z pominiêciem procedur miasta.
jeden z tabloidów. Po przepy- Od 2016 roku obowi¹zuje zachankach s³ownych i krótkiej rz¹dzenie nr 471/16, wprowa„szarpaninie”, radni „Kocham dzaj¹ce procedury dotycz¹ce
Pragê” kuk³ê usunêli z sali obrad. zapobiegania molestowaniu
Przewodnicz¹cy rady Ireneusz oraz mobbingowi, z którymi
Tondera rozpocz¹³ sesjê od wszyscy pracownicy zostali
odczytania listu nieobecnego zapoznani podczas szkoleñ.
na sesji Wolkego, w którym, W¹tpliwoœci radnych budzi³a
zaprzeczaj¹c prawdziwoœci tak¿e kwestia czy miasto powysuniêtych wobec niego wo³a w tej sprawie komisjê,
zarzutów, oddaje siê on do skoro warunkiem mia³oby byæ
dyspozycji radnych. Wniosek o zg³oszenie zawiadomienia
odwo³anie Dariusza Wolke z przez poszkodowanego prazajmowanego stanowiska cownika. Rozporz¹dzenie nie
z³o¿y³a burmistrz Ilona Soja- przewiduje innego trybu zg³o-

Gabinet bioenergoterapii
poleca
skuteczn¹ w leczeniu zdiagnozowanych chorób
terapiê energetyczn¹ metod¹ Domancica,
naturaln¹, bezpieczn¹ i nieinwazyjn¹,
która aktywizuje procesy zdrowienia
i odbudowuje system odpornoœciowy.

⇐
⇐
⇐
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⇐

Zapisy do dyplomowanych bioenergoterapeutek
- tel. 602 173 958, 515 828 267.

szeñ. Pani burmistrz, powo³uj¹c siê na w³asne informacje,
zapewnia³a, ¿e taka komisja
zostanie jednak powo³ana na
podstawie wniosku, jaki wystosowa³a do miasta po pojawieniu
siê doniesieñ medialnych.
Emocje radnych studzi³a
prawniczka urzêdu Ewa
Klimkiewicz, podkreœlaj¹c, ¿e
efekty kontroli i tak nie zostan¹
upublicznione, poniewa¿ s¹
to sprawy pracownicze,
poza kompetencjami radnych.
Wniosek o odwo³anie Dariusza
Wolke ze stanowiska zastêpcy
burmistrza przeszed³ stosunkiem g³osów 12 za do 4
g³osów niewa¿nych (zapewne
radnych „Kocham Pragê”, jako
¿e g³osowania w sprawach
personalnych s¹ tajne.).
Argument pani mecenas o
braku kompetencji radnych w
sprawach pracowniczych pad³
tak¿e w drugim poœwiêconym
sprawie punkcie: wniosku klubu
PiS do prezydenta Warszawy
Rafa³a Trzaskowskiego o powo³anie komisji ds. mobbingu
i molestowania seksualnego
do zbadania zarzutów wobec
burmistrza Wolke. Bêd¹cy w
opozycji PiS argumentowa³,
¿e bêdzie to wyst¹pienie
wzmacniaj¹ce wniosek pani
burmistrz, a sprawa wymaga
ustosunkowania siê do niej
radnych. Ostatecznie wniosek
przeg³osowano.
Na sesji zajêto siê tak¿e
przesuniêciami w bud¿ecie.
M.in. wiêcej œrodków otrzyma
Zarz¹d Praskich Terenów Publicznych na zieleñ osiedlow¹,
oczyszczanie ulic, konserwacjê
zieleni przyulicznej i instalacjê
dystrybutorów na psie odchody.
Za kwotê 60 tysiêcy z³otych
zostanie te¿ zainstalowana

Jarmark Floriañski 2019
W niedzielê ju¿ po raz 14. odby³a siê jedna z najwiêkszych
praskich imprez plenerowych, Jarmark Floriañski. Na ten
jeden szczególny dzieñ ulica Floriañska, z zachowan¹
zabytkow¹ nawierzchni¹ wykonan¹ z kostki granitowej,
zosta³a zamieniona w deptak.
Na przechodz¹cych czeka³y nizacje pozarz¹dowe oraz
liczne kramy ze smako³ykami, Rada Seniorów. Organizatorzy
rêkodzie³em, pami¹tkami czy (Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc)
wydawnictwami. W tym roku przygotowali równie¿ szereg
wœród stoisk po raz pierwszy atrakcji muzycznych i artypojawi³y siê dzielnicowe in- stycznych, takich jak m.in.
stytucje kultury (biblioteka koncert Kapeli Praskiej, wystêpraska), a tak¿e dzia³aj¹ce w py kabaretowe „Paranienorramach Dzielnicowej Komisji malnych” i „Formacji Chatelet”,
Dialogu Spo³ecznego orga- a tak¿e koncert gwiazdy

wieczoru, któr¹ tym razem
by³a Urszula. Publicznoœæ
mia³a okazjê wspólnie z
gwiazd¹ zaœpiewaæ jej najwiêksze przeboje, takie jak
„Dmuchawce, latawce, wiatr”,
czy „Konik na biegunach”.
Wa¿nym momentem jarmarku by³a oczywiœcie uroczystoœæ wrêczenia „Florianów”.
W tym roku tê presti¿ow¹
nagrodê otrzymali: Galeria
Szuflada, Towarzystwo Przyjació³
Pragi oraz Jerzy Adamek.
M.

klimatyzacja w urzêdzie
dzielnicy.
Radni przedyskutowali
równie¿ - i zgodnie przyjêli propozycjê zmian tras linii
autobusowych po oddaniu do
u¿ytku drugiego odcinka drugiej
linii metra. Wœród zawartych w
stanowisku wniosków znalaz³o
siê m.in. pozostawienie dotychczasowego przebiegu linii
169, skierowanie linii 138 do
stacji metra Trocka.
Po wyczerpaniu tematów,
przewodnicz¹cy Ireneusz
Tondera zamkn¹³ VII sesjê
Rady Dzielnicy Praga-Pó³noc.
Kr.

www.ABCK.pl
- ZARZ¥DZANIE
- ADMINISTROWANIE
- WSPÓLNOTY
- REFERENCJE
- SERWIS TECHNICZNY
- KSIEGOWOŒÆ
ON-LINE - 24h
tel.

530 530 330

Czy Choszczówka pozostanie Choszczówk¹?
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Choszczówka z szerok¹ arteri¹ poprowadzon¹ przez las do
Legionowa - kiepski ¿art? Nie, to propozycja projektantów z Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego, maj¹ca jakoby wp³yn¹æ
na rozwój tej okolicy. Ruszy³y prace nad sporz¹dzeniem miejscowego
planu zagospodarowania dla Choszczówki.
Uchwa³¹ Rady m.st. Warszawy roz- drzew. -To rozwi¹zanie dobre tylko dla
poczê³y siê prace nad sporz¹dzeniem Legionowa, a dla Choszczówki – piek³o!
miejscowego planu zagospodarowania dla – ludzie nie kryli emocji. – Nie po to
Choszczówki. W zwi¹zku z tym, w ramach przenieœliœmy siê do Choszczówki, ¿eby
konsultacji spo³ecznych, w czwartek 16 mieszkaæ przy autostradzie.
maja w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka,
Gwoli œcis³oœci, pomys³ zbudowania
przy ul. Modliñskiej 197 odby³o siê tzw. Modliñskiej bis nie jest nowy, pojawia³
spotkanie mieszkañców tego piêknego, siê ju¿ za czasów PRL-u. Gdyby teraz,
otoczonego lasami, warszawskiego osiedla mimo wyraŸnego sprzeciwu mieszkañców,
z projektantkami przysz³ego planu.
zosta³ zrealizowany, by³by to straszny
W czasie dyskusji licznie zgromadzeni cios dla Choszczówki, która straci³aby swój
na sali konferencyjnej mieszkañcy zg³aszali walor po³o¿onego na uboczu stolicy osiedlaswoje uwagi i wnioski, dotycz¹ce wprowa- ogrodu. Ludzie pytali, jak to jest mo¿liwe,
dzenia praktycznych rozwi¹zañ, uspraw- ¿e miasto bardziej dba o interesy gmin
niaj¹cych codzienne ¿ycie, np. potrzebê oœciennych, ni¿ o w³asnych mieszkañców.
zbudowania parkingu, doci¹gniêcia linii
Kolejn¹ bulwersuj¹c¹, podnoszon¹ w
autobusowej do stacji kolejowej, czy te¿ czasie konsultacji spraw¹ by³y granice
rozwi¹zania sprawy ha³asu, generowanego obszaru objêtego planem miejscowym.
przez przeje¿d¿aj¹ce poci¹gi. Mieszkanka Otó¿ plan obejmuje tylko czêœæ Choszulicy Raciborskiej zwróci³a uwagê na kwestiê czówki, po³o¿on¹ na wschód od ulicy Zadziko parkuj¹cych samochodów w rejonie wiœlañskiej do ulicy Œlepej, bez ma³ych
pawilonu handlowo-us³ugowego, znajduj¹- fragmentów leœnych w rejonie ulicy Wacego siê tu¿ przy pêtli autobusowej.
dowickiej i Chlubnej oraz Wyganowskiej
- Bywa, ¿e w jednym czasie zatrzy- i Œlepej. Jeden z mieszkañców zwróci³
muj¹ siê tam trzy autobusy. Ostatni z uwagê, ¿e teren rozci¹gaj¹cy siê od
nich siê nie mieœci i musi stan¹æ w po- ulicy Zawiœlañskiej na zachód to obszar
przek ulicy. Ludzie, nie znajduj¹cy miej- poprzemys³owy, który rozwija siê chasca przed pawilonem, wje¿d¿aj¹ na pas otycznie. Pozostawienie go poza planem,
zieleni. Wszystkie bramy wjazdowe do to przyzwolenie na taki w³aœnie ba³agan.
okolicznych posesji s¹ zatarasowane – Podobnie nie powinno siê pomijaæ fragalarmowa³a pani El¿bieta.
mentów leœnych w rejonie Wadowickiej i
Sprawy dzikiego parkowania oraz Wyganowskiej.
Projektantki odpowiedzia³y, ¿e ca³y
ha³as poci¹gów, jakkolwiek uci¹¿liwe,
nie by³y jednak najwa¿niejsze. Spotka- obszar Choszczówki jest za du¿y na jenie zdominowa³ projekt utworzenia w den plan miejscowy. Poza tym, granice
Choszczówce dwóch dróg zbiorczych: planu zosta³y ograniczone do terenu,
Mehoffera, która mia³aby byæ przed³u- któremu mo¿na nadaæ inne funkcje,
¿ona w kierunku wschodnim do granicy ni¿ „zieleñ leœna”. Natomiast tereny na
lasu i Piwoniowej, która poszerzona do pó³noc od Wadowickiej i na po³udnie od
dwóch, a na niektórych odcinkach do Wyganowskiej, to s¹ to dzia³ki leœne, na
trzech pasów w ka¿d¹ stronê, bieg³aby których jednak jest ju¿ zabudowa i nie
wzd³u¿ torów, przez las, a¿ do Legionowa. wiadomo, co z tym fantem zrobiæ.
Obecny na spotkaniu radny Wojciech
Mieszkañcy, zbulwersowani pomys³em puszczenia ruchu przez œrodek lasu, Tumasz wyrazi³ ubolewanie, ¿e nie przezwracali uwagê, ¿e przecie¿ istnieje prowadzono konsultacji ju¿ na etapie
po³¹czenie z Legionowem – kolejowe, wyznaczania granic planu. Mo¿na by³o
ekologiczne, a przed³u¿enie Piwoniowej przecie¿ podzieliæ obszar Choszczówki na
bêdzie wi¹za³o siê z wyciêciem wielu dwie czêœci tak, aby teren po³o¿ony na

zachód od Zawiœlañskiej zosta³ objêty
planem, gdy¿ powinien on otrzymaæ
plan nawet szybciej ni¿ czêœæ wschodnia
osiedla. Wy³¹czenie z planu dzie³ek
leœnych w rejonie ulicy Wadowickiej i
Œlepej równa siê natomiast przyzwoleniu
na dzielenie dzia³ek (co ju¿ siê dzieje)
i wycinanie lasu.
Zachêcaj¹c do udzia³u w konsultacjach Rada m.st. Warszawy podkreœla,
¿e plan miejscowy wp³ynie na rozwój
Choszczówki. Pytanie tylko, o jaki rozwój
chodzi. Mieszkañcy jasno opowiedzieli siê
przeciwko drodze tranzytowej z Legionowa, która „rozwinie” Choszczówkê w
jeszcze jedn¹, pseudonowoczesn¹ dzielnicê,

zatracaj¹c jej wyj¹tkowy, rekreacyjny
charakter. Jest jeszcze czas, aby siê temu
przeciwstawiæ.
Wnioski do planu nale¿y sk³adaæ na
piœmie, skierowanym do Prezydenta
m.st. Warszawy, za poœrednictwem Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marsza³kowska 77/79, parter, pokój 27,
00-683 Warszawa (z zaznaczeniem
„Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Choszczówka), w terminie do dnia 29 maja
2019 r. Wnioski do wype³nienia odrêcznego i komputerowego s¹ dostêpne na
stronie dzielnicy Bia³o³êka.
Joanna Kiwilszo

Kto przygarnie
Feliks ma oko³o 8 lat, jest najcudowniejszym
kotem pod s³oñcem. Najwiêkszym szczêœciem
dla niego jest byæ g³askanym, rozp³ywa siê
wtedy w mruczeniu. Feliks ca³e swoje ¿ycie by³
kotem wolno¿yj¹cym, bardzo ufnym i lgn¹cym
do cz³owieka. Niestety, jest nosicielem wirusa
fiv. Szukamy mu domu bez innych kotów lub
z fiv dodatnimi. Kocurek jest wykastrowany.
Kontakt w sprawie adopcji: 500-043-567
Tosia jest m³od¹, oko³o dwuletni¹ drobn¹ koteczk¹.
Trafi³a do fundacji razem ze swoimi maluchami w
grudniu. Wszystkie maluchy maj¹ ju¿ swoje domy,
tylko Tosia czeka. Jest kotk¹ która póki co, nie
spoufala siê cz³owiekiem. Doskonale dogaduje
siê z psami i innymi kotami. Potrzebuje domu
cierpliwego i doœwiadczonego, który da kotce
szansê na otwarcie siê na kontakt z cz³owiekiem.
Testy fiv/felv ujemne, kotka jest wykastrowana.
Szukamy domu bezpiecznego i niewychodz¹cego.
Kontakt w sprawie adopcji: 600 390 210

Bia³o³êka w soczewce
6. edycja bud¿etu partycypacyjnego ruszy³a 20 maja. Od tego
roku bud¿et partycypacyjny
zmienia nazwê na obywatelski.
Poza zmian¹ nazwy sporo innych nowoœci. Dzielnice nie s¹ ju¿
dzielone na mniejsze obszary.
Wprowadzona zosta³a kategoria
poziomu ogólnomiejskiego, co
w praktyce oznacza, ¿e bud¿e-

ty obywatelskie bêd¹ mog³y
obejmowaæ wiele dzielnic i
wiele nowych zdañ, które dot¹d
pozostawa³y w gestii w³adz i samorz¹du Warszawy. Skróceniu
uleg³y terminy poszczególnych
etapów wdra¿ania bud¿etu. I
tak - projekty mo¿na zg³aszaæ
w maju i czerwcu. Odwo³ania
od odrzucenia projektu mo¿na

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „K.p.a.”, art. 50 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.506), art. 11 ust. 3 ustawy z
dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego
Warszawy (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817) oraz § 17
uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta sto³ecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania
dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych
zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 6725), Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy zawiadamia, o zebraniu dowodów i uzgodnieñ
w postêpowaniu administracyjnym prowadzonym na
wniosek Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek z siedzib¹
ul. Tykociñska 34, 03-545 Warszawa, z³o¿ony przez
Pe³nomocnika Pana Jean-Francois Denier, w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegaj¹cej na przebudowie i rozbudowie
Oœrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na terenie
dzia³ki ew. nr 83 z obrêbu 4-10-06 przy ul. Remiszewskiej 14,
w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania
przys³uguje prawo wypowiedzenia siê co do zebranych
dowodów i materia³ów oraz prawo z³o¿enia ostatecznych
oœwiadczeñ w terminie 7 dni od dnia dorêczenia niniejszego
zawiadomienia, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa,
tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzêdu. Zgodnie
z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od dnia, w którym nast¹pi³o
publiczne obwieszczenie.
sk³adaæ do sierpnia, zaœ g³osowaæ na projekty – do wrzeœnia.
W tym roku nie ma mo¿liwoœci
realizowania rozwi¹zañ bud¿etów obywatelskich na terenach
prywatnych, a jedynie na terenach bêd¹cych w posiadaniu
m.st. Warszawy. Wedle nowej
definicji ogólnodostêpnoœci wymogiem jest m.in. nieodp³atne
korzystanie z rozwi¹zañ zaproponowanych w projektach
bud¿etu obywatelskiego, minimalna dostêpnoœæ 25 godzin

tygodniowo, w godzinach od
6:00 do 22:00, dla projektów
stacjonarnych i sprzêtowych.
Listy poparcia dla projektów
dzielnicowych powinny byæ podpisane przez 20 mieszkañców
dzielnicy, zaœ listy poparcia dla
projektów ogólnomiejskich –
przez 40 mieszkañców Warszawy.
Projekty mo¿na sk³adaæ przez
internet przy u¿yciu aplikacji dostêpnej pod adresem https://
app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Znajduje siê tam formularz do
wype³nienia oraz za³¹czniki, a
tak¿e instrukcja. Projekt mo¿na tak¿e z³o¿yæ w bia³o³êckim
ratuszu w stanowiskach od 20
do 25 lub przes³aæ go poczt¹.
Projekty dzielnicowe nale¿y
wysy³aæ na adres: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa z dopiskiem „Bud¿et
obywatelski 2020”, zaœ ogólnomiejskie na adres: Centrum
Komunikacji Spo³ecznej m.st.
Warszawy, ul. Senatorska 27,
00-099 Warszawa z dopiskiem
„Bud¿et obywatelski 2020”.
Ostateczna data nadsy³ania
projektów w ka¿dej postaci
to 10 czerwca tego roku.
***
Tramwajem na Winnicê? Tak,
spó³ka Tramwaje Warszawskie
w³aœnie og³osi³a przetarg na wykonawcê kilometrowego odcinka
torowiska z Nowodworów do
Winnicy. Pocz¹tek trasy bêdzie
siê znajdowa³ obok pêtli autobusowej Nowodwory, przy Strumykowej, tam gdzie na razie
koñczy bieg „dwójka”. Szyny
powstan¹ obok nowej jezdni
Œwiatowida. Trasa zakoñczy siê
rozjazdem do zawracania i
zmiany kierunku jazdy, a tak¿e
pêtl¹ do zawracania w sposób
tradycyjny. Przy okazji budowy
torowiska, w Winnicy powstanie
nowy uk³ad drogowy, przebudowane zostan¹ skrzy¿owania,
powstanie œcie¿ka rowerowa i
chodniki. Przysz³y wykonawca
bêdzie mia³ 10 miesiêcy na
sfinalizowanie inwestycji, wyj¹wszy okres zimowy.
(egu)

X sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
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Precz z plastikowymi butelkami
Po wprowadzeniu do porz¹dku obrad dodatkowych punktów, g³os
zabra³ radny Waldemar Kamiñski z Koalicji Europejskiej (dawniej Platforma
Obywatelska) sugeruj¹c w interpelacjach, by zamiast wody mineralnej
w plastikowych butelkach, w trakcie sesji na sto³ach pojawia³a siê woda
z kranu. Takie stanowisko w sprawie „kranówki” prezentuj¹ w nowej
kadencji w³adze Warszawy. Wedle radnego Kamiñskiego bêdzie taniej
i bardziej ekologicznie. Ale czy smaczniej i na pewno zdrowiej?
Wœród g³osowanych zmian w za³¹czniku kwoty 8,5 mln z³, która ma byæ wydatkodo bud¿etu Bia³o³êki w 2019 znalaz³o siê wana na budowê budynku komunalnego
m.in. zwiêkszenie kwot na modernizacjê przy Marywilskiej 44, ze wzglêdu na konieczakustyczn¹ szko³y podstawowej nr 231 przy noœæ wykupu gara¿y, która to procedura
Juranda ze Spychowa oraz na zadaszenie wstrzyma³a inwestycjê. Postanowiono poboisk przy szkole nr 344 na Erazma z Za- nadto przeznaczyæ 810 tys. z³ na zakup
kroczymia i szkole nr 356 przy G³êbockiej. mebli i pomocy dydaktycznych dla szkó³.
Wprowadzone zmiany dotycz¹ ponadto
Jednog³oœnie pozytywnie radni zaopiprzeniesienia z tego roku na rok 2021 niowali nazwê Fantastyczna dla ulicy

po³o¿onej w pobli¿u Oczyszczalni Œcieków
Czajka. Nie wszyscy mieszkañcy Bia³o³êki
uwa¿aj¹, ¿e nazwa jest adekwatna do
miejsca, w którym ulica siê znajduje, ale
jest to jedynie niezadowolenie szeptane.
Za komisj¹ skarg i wniosków radni
uznali za bezzasadn¹ skargê na dyrektora
szko³y nr 231 za rzekom¹ bezczynnoœæ,
a œciœlej niepowiadomienie rodziców o
pojawieniu siê w szkole wszawicy. Jak
wynika z ustaleñ komisji, dyrekcja
dochowa³a wszelkich procedur, m.in.
powiadamiaj¹c Sanepid.
Na zakoñczenie sesji zatwierdzono plan
kontroli komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy
Bia³o³êka.
(egu)

Budowa II linii metra

3,4 kilometra ka¿dy, z trzema stacjami Ksiêcia Janusza, M³ynów i P³ocka, wyposa¿ony w pe³n¹ infrastrukturê. Ze wzglêdu
na opóŸnienia w pocz¹tkowej fazie inwestycji, budowa na tym odcinku zakoñczy siê
jesieni¹ tego roku, nastêpnie rozpocznie siê
kilkumiesiêczna procedura odbiorów.
Docelowo ca³a II linia metra bêdzie liczy³a
21 stacji, zaœ jej d³ugoœæ wyniesie 23 kilometry. Zakoñczenie budowy przewidziano na
rok 2023. Jeœli wierzyæ zapewnieniom obecnych w³adz Warszawy, po tym terminie
rozpocznie siê budowa III linii metra.
Pora na zwiedzanie
Na pocz¹tek pó³nocno-wschodni odcinek
II linii metra zosta³ w minion¹ niedzielê,
19 maja, udostêpniony warszawiakom do
zwiedzania podczas dnia otwartego, a raczej
otwartych godzin od 11:00 do 15:00. Bez
kamizelek, bez kasków, w swobodnej atmosferze, bowiem budowa ju¿ zakoñczona,
wszak¿e po wyznaczonych trasach – od
wejœcia z jednej strony ka¿dej ze stacji, poprzez korpus stacji, nastêpnie na poziom
-1, na peron i do wyjœcia drug¹ stron¹
ka¿dej ze stacji. Zwiedzaj¹cy musieli trochê
siê nadreptaæ, jako ¿e ze wzglêdu na procedurê odbiorów schody ruchome i windy
nie dzia³a³y. Z jednym wyj¹tkiem – na
stacji Targówek Mieszkaniowy pracownicy
metra uruchomili i obs³ugiwali jedn¹ z
wind, która zosta³a przeznaczona dla osób
niepe³nosprawnych i mam z wózkami.
(egu)

Czekaj¹c na odbiory
To ju¿ naprawdê koniec. Wszystkie stacje pó³nocno-wschodniego
odcinka II linii metra, znajduj¹ce siê na Targówku i budowane przez firmê
Astaldi s¹ gotowe. Teraz rozpoczyna siê d³ugotrwa³a procedura odbiorów
koñcowych i uzyskiwania niezbêdnych pozwoleñ na u¿ytkowanie.
Zawiadomienie o zakoñczeniu prac 3,2 kilometra ka¿dy. Wybudowano trzy
zosta³o z³o¿one do Pañstwowej Inspekcji podziemne budynki stacji - Szwedzka, TarSanitarnej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i gówek Mieszkaniowy i Trocka wraz z wendo Mazowieckiego Inspektora Ochrony tylatorni¹ i skomplikowan¹ infrastruktur¹ w
Œrodowiska. Swoj¹ procedurê wewnêtrznych postaci systemu sterowania metrem, systemu
odbiorów bêdzie tak¿e realizowaæ Metro wodno-kanalizacyjnego, systemu klimatyzacji,
Warszawskie sp. z o.o., inwestor zastêpczy. systemu napowietrzania tuneli oraz nowej
Tym samym nadszed³ wiêc czas pod- infrastruktury na powierzchni, nad stacjami.
sumowañ i oczekiwania na udostêpnienie Dodaæ do tego nale¿y budowê peronów,
pasa¿erom nowego odcinka metra. Trud- ogólnodostêpnej podziemnej przestrzeni
no dziœ wyrokowaæ, kiedy to nast¹pi. miejskiej, wejœæ na stacje, a tak¿e budowê
Ostro¿ne szacunki przewiduj¹ koniec sierpnia pomieszczeñ przeznaczonych do obs³ugi
- pocz¹tek wrzeœnia tego roku. Gotowoœæ metra. Ca³kowita kubatura wszystkich
do odbiorów koñcowych udokumentowana obiektów, znajduj¹cych siê na tym odcinku
w dzienniku budowy dla wszystkich to 422,8 tys. m3. Dwie tarcze TBM – Anna
trzech stacji wraz z wentylatorni¹ zosta³a i Maria dr¹¿y³y tunele ze œredni¹ prêdkoosi¹gniêta 10 maja, a wiêc dzieñ przed œci¹ dobow¹ 18 metrów. Stacje i tunele
planowanym terminem zakoñczenia znajduj¹ siê na œredniej g³êbokoœci 14 m
inwestycji, przewidzianym w umowie pod poziomem terenu. Koszt inwestycji
Astaldi ze spó³k¹ Metro Warszawskie.
brutto to kwota 1 066 741 483,79 z³.
Metro na Targówku w liczbach
Budowê stacji odcinka zachodniego II
Budowa odcinka pó³nocno-wschodniego II linii metra na Woli i Bemowie realizuje
linii metra trwa³a 38 miesiêcy. Na Targówku turecka firma Gülermak. Ten fragment
powsta³y dwa równoleg³e tunele d³ugoœci metra to dwa równoleg³e tunele d³ugoœci

Noc Muzeów 2019 na Pradze

Ko³dry, anio³y i 12 bab
To jedyna noc w roku kiedy wszystkich ci¹gnie do kultury. Po raz 16 uczestniczyliœmy w Nocy Muzeów, bo o niej mowa. Minê³a w okamgnieniu - tyle
by³o ró¿nych atrakcji i ciekawych miejsc do zobaczenia. Wiele z nich - na Pradze.
Prask¹ Noc Muzeów dobrze by³o zacz¹æ Chêtnych nie brakowa³o. Wiele osób
na Kawêczyñskiej 4, gdzie obecnie znajdu- decydowa³o siê czekaæ, aby zobaczyæ
je siê czynna od 50. lat Pracownia Ko³der zabytkowe wnêtrza XIX-wiecznego budynHaliny Rostkowskiej. W³aœcicielka pracowni ku zak³adu rektyfikacji dawnej fabryki
wraz z córkami zaprezentowa³a goœciom etapy „Koneser” oraz liczne eksponaty.
powstawania ko³dry - od kroju tkaniny, przez
Po zapoznaniu siê z histori¹ polskiej
roz³o¿enie jej na specjalnych krosnach i wódki warto by³o wst¹piæ do Muzeum
na³o¿enie we³ny, po pikowanie. Okaza³o Drukarstwa. W nawi¹zaniu do 30. rocznisiê, ¿e rêczne pikowanie nie jest ³atwe - cy 4 czerwca muzeum zaprezentowa³o
mo¿na by³o sprawdziæ swoje umiejêtnoœci zwiedzaj¹cym urz¹dzenia, które s³u¿y³y
w tym zakresie. Trzeba mieæ zrêczne palce i do drukowania ulotek i druków zwartych
lata doœwiadczenia, aby uszyæ ko³drê w dwie w tzw. drugim obiegu: ramkê sitodrukow¹
godziny! Halina Rostkowska, która uczy³a z raklem i powielacz The American
siê zawodu u zakonnic, oferuje ko³dry pu- Multigraph Co. Pokazano te¿ kilkadziesi¹t
chowe i we³niane, z we³ny owczej i alpaki. wydawnictw drukowanych w konspiracji.
Obok Pracowni Ko³der znajduje siê Starsi zwiedzaj¹cy z ³ezk¹ w oku przypoGaleria Szuflada, która zaprosi³a widzów na mnieli sobie rozprowadzan¹ potajemNoc Anio³ów w Szufladzie. W programie by³: nie wœród studentów „bibu³ê”. By³a te¿
wernisa¿ wystawy El¿biety Charytoniuk i okazja wydrukowania w³asnego druku
Danuty Kosza³ko, wystawa ceramiki anielskiej pami¹tkowego z Nocy Muzeów.
z Szufladowej pracowni i niespodzianka muCiekaw¹ ofertê przygotowa³o dla swoich
zyczna artystów zwi¹zanych z Prag¹ pod goœci kolejne praskie muzeum – Muzeum
kierownictwem kompozytora i wyk³adowcy Warszawskiej Pragi. By³y spacery po starej
Adama Pietruszki, a tak¿e anielskie ciasta Pradze tras¹ z opowieœci o Bazarze
i ciasteczka z Szufladowej kawiarenki.
Ró¿yckiego zgromadzonych w Archiwum
Jak zwykle du¿o ludzi odwiedzi³o w Historii Mówionej i zwiedzanie wystawy
sobotni¹ noc Centrum Praskie Koneser. sta³ej z przewodnikiem. Jednak specjalnym
¯eby dostaæ siê do Muzeum Polskiej Wódki punktem programu okaza³ siê koncert Ortrzeba by³o odstaæ w kolejce kilka godzin. kiestry Spo³ecznej na dziedziñcu Muzeum

– wspania³y pomys³ dla wszystkich,
którzy lubi¹ muzykowaæ i s³uchaæ muzyki.
Dobrym miejscem na chwilê wytchnienia
w nocnym zwiedzaniu okaza³a siê galeria
Klitka Atelier Fotograficzne, gdzie panuje
wspania³a rodzinna atmosfera i zawsze jest
coœ ciekawego do zobaczenia. Tym razem
na goœci czeka³o 12 bab – wszystkie z
twarz¹ Krzysztofa Globisza. „12 bab” to
wystawa fotograficzno-malarska Anny
Kowal, która jest dos³ownym zobrazowaniem
tomiku wierszy „12 babskich gatunków”
Antoniego Kucharczyka (literata ch³opskiego)
ze wsi Bêczyn.
Anna Kowal, absolwentka ASP w
Warszawie, sprowadziwszy siê do tej
w³aœnie ma³opolskiej miejscowoœci, zainteresowa³a siê twórczoœci¹ ludowego
poety mieszkaj¹cego w tym miejscu 100
lat temu. Do projektu zaprosi³a znakomitego aktora Krzysztofa Globisza, który
wcieli³ siê w ka¿d¹ z dwunastu bohaterek
fotokola¿y. Powsta³o 12 portretów, m.in.
Twarda Baba, Baba Ksantypa, Huzar Baba
i Baba Dewotka. Œwietna jest Herod Baba,
o której ludowy poeta pisze:
„Herod - baba to najgorszy s³abej p³ci gatunek.
A ch³op co j¹ ma - samej œmierci wzywa
na ratunek”.
Wystawie, któr¹ w Klitka Atelier Fotograficzne ogl¹daæ bêdzie mo¿na do 19
czerwca, towarzyszy nagranie audio z
wierszami Antoniego Kucharczyka, równie¿ w interpretacji Krzysztofa Globisza.
Warto zobaczyæ, pos³uchaæ i po prostu
szczerze siê poœmiaæ!
Joanna Kiwilszo

Niezale¿noœæ w wyborze w³asnej drogi
Po kilku latach nieobecnoœci, malarze z Warszawskiej Grupy Niezale¿nych
wracaj¹ na Pragê w cyklu wystaw pt. „Z Melliny Sztuki”, realizowanym
w Muzeum Warszawskiej Pragi. Pierwsza wystawa z tej serii prezentuje
twórczoœæ Jerzego Lassoty.
Malarstwo to powo³anie, to ci¹g³e zainteresowa³a siê milicja, sk³adaj¹c artyposzukiwanie mo¿liwoœci wyra¿ania siebie stom „propozycjê nie do odrzucenia”
– tak o wyborze swojej drogi ¿yciowej mówi („albo sami siê wyniesiecie, albo wam
Jerzy Lassota, jeden z za³o¿ycieli Warszaw- pomo¿emy”), przeniós³ siê do Œwinoujœcia
skiej Grupy Niezale¿nych, wspó³twórca i tam w 1969 r. wraz z Miros³awem D³ugowraz z Miros³awem D³ugoszem „Mironem” szem „Mironem” i Romualdem D¹browskim
fundacji „Artbarbakan”, wspó³prowadz¹cy „Naldkiem” za³o¿y³ Warszawsk¹ Grupê
równie¿ z „Mironem” praskich galerii: Malarzy Niezale¿nych, która mimo licznych
„Mellina Sztuki” przy ul. Bia³ostockiej a zmian w sk³adzie przetrwa³a do dziœ.
nastêpnie „N’69” na Tarchomiñskiej.
Jerzy Lassota zajmuje siê g³ównie maJerzy Lassota de Kaliñski urodzi³ siê w larstwem olejnym, ale tak¿e gwaszem,
1946 r. ko³o Torunia. Od czwartego roku akwarel¹ oraz rysunkiem o³ówkiem, pa¿ycia mieszka i tworzy w Warszawie. Bardzo stelem i piórkiem. Ma na swoim koncie
wczeœnie zacz¹³ rysowaæ, nie uœwiadamiaj¹c udzia³ w ponad 90 wystawach indywidusobie, ¿e istnieje taki zawód jak malarz. alnych i z grup¹ „Niezale¿nych”. PrezenTeraz ju¿ wie, ¿e potrzeby ludzkie i to, w towa³ swoje prace zarówno w Polsce, jak i
jakim pójdzie siê w ¿yciu kierunku, s¹ w za granic¹, m. in. w Szwecji, we W³oszech,
jakiœ sposób w cz³owieku zakodowane i w Niemczech i Francji. Nie tylko jednak
wyp³ywaj¹ z wczesnych doœwiadczeñ z tworzy³ i wystawia³, ale mocno anga¿owa³
dzieciñstwa. Dla niego, doœæ samotnego siê w dzia³alnoœæ spo³eczno-artystyczn¹.
dziecka, wychowywanego przez zapraco- By³ organizatorem niezliczonych wystaw,
wan¹ matkê, gdy¿ ojciec wczeœnie opuœci³ plenerów i ró¿norodnych inicjatyw artyrodzinê, malowanie sta³o siê czymœ nie- stycznych. Choæ mieszka³ na Woli, przez
zwykle wa¿nym. Ju¿ wtedy ceni³ sobie d³ugi czas zwi¹zany by³ z Prag¹. Bra³
niezale¿noœæ. Dlatego nie skoñczy³ Liceum
Plastycznego ani Akademii, jak równie¿
nie nale¿a³ zwi¹zku plastyków.
- Wybra³em drogê niezale¿n¹, bo
straci³em w pewnym sensie wiarê w autorytet – mówi artysta.
Zasadzie niezale¿noœci jest wierny do
dzisiaj. Przyœwieca³a mu ona podczas wielu godzin rysowania z modela w ognisku
plastycznym, podczas rozmów z takimi
s³awami, jak Jan Cybis, Stefan Gierowski
czy Zbigniew D³ubak, i póŸniej, kiedy jako
17-letni ch³opak zacz¹³ wystawiaæ swoje
prace na murach warszawskiego Barbakanu.
Kiedy w 1967 roku plenerow¹ galeri¹

udzia³ w tworzeniu takich przedsiêwziêæ
jak „Brzeska ulica artystów”, czy „Otwarta
Z¹bkowska”, które podobnie jak wspó³organizowane przez niego pamiêtne
wystawy w galerii „N’69” na zawsze
wpisa³y siê w artystyczny pejza¿ Pragi.
Otwarta 17 maja w Muzeum Warszawskiej
Pragi wystawa malarstwa Jerzego Lassoty
jest pierwsz¹ z trzech planowanych przez
kuratorkê Annê Mizikowsk¹ ekspozycji pt.
„Z Melliny Sztuki”. Prezentuje obrazy olejne
z lat 2001-2015, choæ jest tam równie¿
autoportret z wczeœniejszego okresu.
Chocia¿ te akurat obrazy s¹ doœæ
jednorodne stylowo, to jednak trudno
malarstwo Lassoty jednoznacznie okreœliæ.
Artysta mówi, ¿e czuje siê rozdarty miêdzy
realizmem a abstrakcj¹, co jest dobrze widoczne w jego pracach, czêœciowo figuratywnych, a jednoczeœnie abstrakcyjnych,
zawsze kryj¹cych jak¹œ tajemnicê. Tak jest
na obrazach „Mi³oœæ na Pradze” i „Ulica
Brzeska”, w których artysta stara³ siê
oddaæ niepowtarzaln¹ atmosferê Pragi.
Wystawê prac Jerzego Lassoty w
Muzeum Warszawskiej Pragi mo¿na
ogl¹daæ do 14 czerwca 2019 r.
Joanna Kiwilszo

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Praga w bazgro³ach
Krzy¿e celtyckie, swastyki,
„elki” w kó³eczku, emblematy
innego warszawskiego klubu
zawieszone na szubienicy, tzw.
tagi, wulgaryzmy, mêskie genitalia - to najczêstsze formy bohomazów, a w praktyce aktów
wandalizmu, spotykane na elewacjach budynków, przystankach komunikacji miejskiej,
ekranach akustycznych, wiatach œmietnikowych, ³awkach,
latarniach czy drzwiach. Œmiem
twierdziæ, ¿e budynki nietkniête przez wandali to w ujêciu
procentowym jednocyfrowa
mniejszoœæ na terenie Pragi.
Obrywaj¹ równo wszyscy, a
wiêc budynki komunalne,
spó³dzielcze, prywatne, urzêdy
i koœcio³y. Najbardziej boli, gdy
bohomazy pojawiaj¹ siê na
budynkach dopiero co wyremontowanych, szczególnie ze
œrodków programu rewitalizacji

oraz na zabytkach. Zniszczenia
dokonane przez pseudoartystów s¹ ogromne. Same koszty
usuwania bohomazów, czy
odmalowywania œcian mo¿na
liczyæ w setkach tysiêcy z³otych, szczególnie w przypadku
obiektów zabytkowych.
Po licznych zg³oszeniach
mieszkañców urzêdnicy zdaj¹
siê dostrzegaæ problem, ale
reakcje nastêpuj¹ powoli, co
widaæ choæby po wysprejowanych elewacjach kamienic przy
ul. K³opotowskiego, gdzie krzy¿e celtyckie (jeden z symboli
rasistowskich) nie niepokojone
przez administratorów widaæ
ju¿ kolejny rok. Nasze stowarzyszenie postanowi³o w tej
sprawie zainterweniowaæ u
w³adz dzielnicy. Z³o¿yliœmy
petycjê dotycz¹c¹ problemu
pseudograficiarzy. Pierwsze
pozytywne efekty s¹: elewacje

Prosto z mostu

Kobiety i mê¿czyŸni
Nikt mi nie powie, ¿e Warszawa to nie jest miasto kobiet. Nie, nie takie z Felliniego
– po prostu, rz¹dzone przez
kobiety. Przez trzy z szeœciu w
XXI wieku (wliczaj¹c obecn¹,
dopiero co rozpoczêt¹) kadencje samorz¹du niepodzieln¹
w³adzê w stolicy sprawowa³y
kobiety: prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz i przewodnicz¹ca rady miasta Ewa
Malinowska-Grupiñska; ta
ostatnia ma teraz szansê pobiæ

rekord czasu sprawowana
mandatu, nale¿¹cy do by³ej
pani prezydent. Kluczowymi
dzielnicami, takimi jak Praga
Pó³noc, rz¹dz¹ kobiety. Nawet
szefow¹ „Gazety Sto³ecznej”
jest kobieta! O szefowej „Nowej
Gazety Praskiej” nie wspominaj¹c... W herbie Warszawa
te¿ ma kobietê.
Nic dziwnego zatem, ¿e
rozkwit³ w naszym mieœcie
plebiscyt „Warszawianka Roku”
- w tym roku odbywa siê po raz

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 3
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto³ecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817),
oraz § 17 uchwa³y Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta
sto³ecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie
przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania
niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725)
Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne na wniosek Home Invest Poborzañska I
Sp. z o.o., z siedzib¹ w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 64,
z³o¿ony w dniu 19.04.2019 r. przez pe³nomocnika Pana
Jacka Tarasiuka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegaj¹cej na
budowie sieci elektroenergetycznej oœwietleniowej wraz
z latarniami, na dzia³kach nr ew. 39/3 oraz 58-cz. z
obrêbu 4-08-17 przy ul. Poborzañskiej, na terenie Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy, na terenie Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postêpowania
przys³uguje prawo do czynnego udzia³u w ka¿dym
stadium postêpowania, a przed wydaniem decyzji do
wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i materia³ów
oraz zg³oszonych ¿¹dañ.
Ze wzglêdu na terminy postêpowania ewentualne
wnioski i zastrze¿enia nale¿y zg³osiæ w terminie 14 dni
od daty podania informacji do publicznej wiadomoœci
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Targówek, Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-679
w godzinach pracy Urzêdu.

budynków remontowanych w
ramach programu rewitalizacji
maj¹ byæ pokrywane pow³ok¹
antygraffiti, umowy o utrzymanie
budynków komunalnych w
sprawnoœci zostan¹ poszerzone
o usuwanie bohomazów z elewacji, ponadto dowiedzieliœmy
siê, ¿e umowy ubezpieczeñ
budynków zawieraj¹ zapisy
odszkodowawcze w przypadku
zniszczeñ elewacji.
Zale¿y nam jednak, by prócz
dzia³añ ad hoc, wdro¿yæ rozwi¹zania systemowe, takie jak
np. stworzenie na wzór funkcjonuj¹cego w Œródmieœciu w ramach struktur ZGN specjalnego
zespo³u ds. walki z grafficiarzami,
dysponuj¹cego œrodkami finansowymi, które pozwalaj¹
na natychmiastow¹ reakcjê w
przypadku zniszczeñ. B³yskawiczne dzia³ania s¹ tutaj kluczowe.
Brak reakcji, czy ci¹gn¹ce siê
miesi¹cami biurokratyczne
przepychanki, zachêcaj¹ wandali do kolejnych dzia³añ. Za
jednym, dwoma tagami, pojawiaj¹ siê kolejne, a¿ jest ich
tyle, ¿e jako mieszkañcy przedrugi. W 2018 r. obok tytu³u
Warszawianki Roku przyznano
tytu³ Warszawianki Stulecia.
Przyznam, ¿e temu ostatniemu
konkursowi bardziej kibicowa³em, gdy¿ wœród 10 nominowanych do tytu³u by³o
5 uczestniczek Powstania
Warszawskiego – o czym ma³o
kto wie, tak jak ma³o kto jest
œwiadom, jak wiele spoœród
postaci (p³ci obojga) zas³u¿onych dla naszego miasta
uczestniczy³o w Powstaniu, w
póŸniejszych latach z powodu
represji politycznych w PRL
niechêtnie siê do tego przyznaj¹c. Obok wiêc znanych z
uczestnictwa w Powstaniu
Wandy Traczyk-Stawskiej i
Wandy Gertz nominowane
by³y wybitna architekt prof.
Halina Skibniewska, projektantka m.in. Sadów ¯oliborskich - sanitariuszka AK, i
Danuta Szaflarska, pierwsza
gwiazda polskiego kina –
³¹czniczka Komendy G³ównej
AK. A tytu³ Warszawianki
Stulecia uzyska³a Irena Sendlerowa – znana z udzia³u w
Radzie Pomocy ¯ydom „¯egota”,
lecz równie¿ powstañcza sanitariuszka na Mokotowie.
Wandê Traczyk-Stawsk¹,
³¹czniczkê AK o m³odzieñczej,
niespo¿ytej energii, zabiegaj¹c¹ od lat o pamiêæ Powstania,
nominowano w ubieg³ym roku
tak¿e w konkursie Warszawianki Roku. Mam nadziejê, ¿e
w tym roku równie¿ w dziesi¹tce
kobiet, na które bêdzie mo¿na
g³osowaæ, znajd¹ siê uczestniczki Powstania, zw³aszcza
¿e mamy rok okr¹g³ej rocznicy
tego wydarzenia.
W tym roku przyznany bêdzie dodatkowo tytu³ Warszawianki Przemian, który ma
przybli¿yæ mieszkañcom Warszawy wiele postaci kobiet
Okr¹g³ego Sto³u, jak mówi Ewa
Malinowska-Grupiñska. Ciekawe, czy ktoœ zg³osi jedyn¹
uczestniczkê Powstania Warszawskiego i zarazem Okr¹g³ego Sto³u? Wymaga to pewnej
odwagi, gdy¿ sanitariuszka
batalionu AK „Gustaw” uczestniczy³a w Okr¹g³ym Stole po
stronie partyjno-rz¹dowej.
Mam te¿ nadziejê na coœ
jeszcze. W odwiecznej nazwie
naszego miasta kobieta ma
twarde 50 procent udzia³ów.
Ni mniej, ni wiêcej, co do litery;
resztê ma Wars. Mo¿e wiêc,
nawi¹zuj¹c do tej tradycji i

Bia³o³êcka karuzela

Budynek
Modliñska 257
stajemy, czêsto z bezsilnoœci,
zwracaæ na ten problem uwagê… Zale¿y nam równie¿ na
wyznaczeniu na terenie dzielnicy kilku legalnych miejsc, gdzie
bêdzie mo¿na sprejowaæ. Nie
wrzucamy wszystkich sprejuj¹cych do jednego worka z
napisem „wandale”, dostrzegaj¹c u czêœci talent, który mo¿na
spo¿ytkowaæ do upiêkszenia
praskiej przestrzeni.
Krzysztof Michalski
Porozumienie dla Pragi
Napisz do autora:
porozumieniedlapragi@gmail.com

przywracaj¹c trochê równowagi,
pan prezydent zarz¹dzi równoleg³y konkurs na tytu³ Warszawiaka Roku i Warszawiaka
Stulecia?
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

Historyczny budynek po³o¿ony przy ul. Modliñskiej 257
w Henrykowie na Bia³o³êce, o
którym ostatnio znów zrobi³o
siê g³oœno. Najpierw za
spraw¹ wniosku z³o¿onego
oko³o 4 lata temu przez ówczesnego burmistrza dzielnicy
Piotra Jaworskiego, opisywanego przez przoduj¹ce lokalne
media jako nowy wybawca
tego miejsca. „Modliñska 257
uratowana” g³osi³y nag³ówki
gazet. Niestety, w 2016 roku
na œcianach budynku podczas
prac przygotowawczych odkryto zabytkowe polichromie. To
spowodowa³o, ¿e prace praktycznie utknê³y w martwym
punkcie. Jak wynika z relacji
zaanga¿owanych w ten projekt
osób, naczelny konserwator
zabytków chyba sam nie mia³
pomys³u co z tym znaleziskiem
zrobiæ. Na przemian zmienia³
zdanie albo blokowa³ inwestycjê.
Temat wróci³ na „wokandê”
przy okazji ostatniego sprawozdania Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami.
Na sesji rady dzielnicy niestety
nikt z radnych nie zainteresowa³ siê propozycj¹ z³o¿enia
skargi na wy¿ej opisanego
urzêdnika sto³ecznego ratusza. Nie wiemy te¿ co na to
obecny zarz¹d. Spisa³ obiekt
na straty czy zamierza do³o¿yæ
starañ, by zosta³ odrestaurowany? Jeszcze kilka lat temu
w³adze deklarowa³y, ¿e w zabytkowym obiekcie, zgodnie z
oczekiwaniem mieszkañców,
po przeprowadzonych konsultacjach spo³ecznych, powstanie
centrum integruj¹ce lokaln¹

spo³ecznoœæ oraz przestrzeñ,
gdzie bêdziemy pielêgnowaæ
bia³o³êck¹ to¿samoœæ. Nazwa
nowej placówki mia³a byæ
spójna z jej adresem: Centrum
Lokalne Modliñska 257. Mia³o
tam mieœciæ siê kino s¹siedzkie, sala przeznaczona do prób
muzycznych, przestrzeñ do
dzia³ania dla organizacji pozarz¹dowych, ale te¿ czytelnia,
klubokawiarnia czy ekspozycje
opowiadaj¹ce o historii dzielnicy. W okresie wiosennoletnim wykorzystywany mia³
byæ równie¿ ogród, w którym
odbywaæ siê mia³y spektakle
teatru plenerowego. W³adze
deklarowa³y ¿e chc¹, by willa
sta³a siê miejscem, w którym
„bêdzie têtniæ ¿ycie”. Jak widaæ
z p³omiennych deklaracji niewiele zosta³o. Tak jak i z najwiêkszego w historii dzielnicy
bud¿etu w ostatnim roku poprzedniej kadencji samorz¹du.
Jak bêdzie teraz? Dowiemy siê
ju¿ wkrótce. Czas szybko leci.
£ukasz Oprawski
szef klubu radnych PiS
na Bia³o³êce

Ch³odnym okiem

Kryzys w koalicji
Odwo³anie wiceburmistrza
zawsze jest wydarzeniem,
którego nie mo¿na nie skomentowaæ. Odwo³anie wiceburmistrza z powodów obyczajowych jest wydarzeniem, które
skomentowaæ trzeba. Sytuacja
taka wydarzy³a siê na naszej
dzielnicy po raz pierwszy. Ca³a
historia ze szczegó³ami opisywana jest w tabloidach. Sprawa
rozegra³a siê b³yskawicznie. W
pi¹tek, 10 maja, ukaza³ siê
pierwszy artyku³ w Super
Ekspresie, a 14 maja wiceburmistrz Dariusz Wolke, bo o nim
mowa, przesta³ pe³niæ swój
urz¹d. Nie bêdê sili³ siê na
oceny moralne. Z politycznego punktu widzenia Dariusz
Wolke zachowa³ siê w sposób
odpowiedzialny. Uznaj¹c, ¿e
sta³ siê problemem dla koalicji
rz¹dz¹cej Prag¹, z³o¿y³ na
moje rêce pismo, w którym
odda³ siê do dyspozycji rady.
Burmistrz dzielnicy z³o¿y³a
odpowiedni wniosek i rada
dzielnicy 17 g³osami za, przy
braku g³osów przeciwnych,
wiceburmistrza odwo³a³a.
Oczywiœcie, nie oby³o siê bez
debaty, w której prym wiod³o
opozycyjne PiS. Pada³y mocne
s³owa, domagano siê wszelakich
kontroli, nie przyjmuj¹c do wiadomoœci, i¿ jedn¹ z pierwszych
czynnoœci, któr¹ wykona³a

prze³o¿ona wiceburmistrza burmistrz Ilona Soja-Koz³owska,
by³ wniosek do prezydenta
Warszawy o wdro¿enie procedur antymobbingowych,
przewidzianych procedur¹ w
m.st Warszawa. Prawie godzinna dyskusja nie wnios³a
nic nowego do sprawy oprócz
tego, ¿e radni PiS zaczêli w debacie publicznej przywo³ywaæ
anonimy kr¹¿¹ce po urzêdzie,
dopomagaj¹c siê ich weryfikacji,
traktuj¹c je jak informacje od
sygnalistów (nowe dziecko PiS).
Nawet nie wiem, czy maj¹
œwiadomoœæ st¹pania po cienkim lodzie i budzenia demonów przesz³oœci. Przytoczona
przeze mnie w dyskusji postaæ
Pawki Morozowa nic im nie
mówi³a. Anonim jest œmieciem
i powinien wyl¹dowaæ tam,
gdzie jest jego miejsce, czyli w
œmietniku. Nigdy - a wiele lat
pe³ni³em stanowiska kierownicze - ten rodzaj „dokumentu”
nie budzi³ mojego zaufania, a
nieliczne trafiaj¹ce do mnie
znajdowa³y siê szybko tam,
gdzie ich miejsce. Wychodzê
z za³o¿enia, ¿e lepiej nie skazaæ kilku winnych ni¿ jednego
niewinnego. W sprawie wiceburmistrza Dariusza Wolke nie
zamierzam byæ sêdzi¹. Jego
korespondencja z urzêdniczk¹
wskazuje, ¿e zosta³y przekro-

czone zasady dobrego smaku
- z obu stron. Wiceburmistrz
Wolke ma prawo do obrony i
- jak zapowiedzia³ - w pe³ni z
tego skorzysta. Czy rz¹dz¹ca
Prag¹ koalicja siê utrzyma?
Wszystko wskazuje, ¿e tak.
Oczekujê wniosku ze strony
pani burmistrz o zwo³anie
kolejnej sesji, na której uzupe³nimy zarz¹d. A moralistom z
PiS radzê pilnowaæ swojego
podwórka, bo ktoœ im kiedyœ
wyliczy ich grzeszki.
Ireneusz Tondera
przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
PS z ostatniej chwili. Zarz¹d
dzielnicy z³o¿y³ wniosek o
zwo³anie nadzwyczajnej sesji
w sprawie wyboru zastêpcy
burmistrza dzielnicy. Sesjê
zwo³a³em na 24 maja.

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

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
ANGIELSKI, egzaminy,
matura 609-631-186
US£UGI
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

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

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
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¿dy samochód
519-353-990
SPRZEDAM
SPRZEDAM cztery butle
gazowe po 75z³/szt.
603-770-121, 510-192-741

Po s¹siedzku

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

Mistrz naturalnych metod
leczenia kolejny raz w Polsce

EFRENDO BALBO
Urodzi³ siê w prowincji górskiej Sabanga, wiosce Supanga
w plemieniu Igorod. Z uzdrawianiem zapozna³ siê u babci
Kiliny, przez miejscowych nazywanej szamank¹ „Hilot”. Babcia
naturalnymi metodami leczy³a rodzinê i okolicznych mieszkañców.
Praktykowa³a duchowe i praniczne uzdrawianie poprzez dotyk,
energetyzacjê tkanek i medytacyjn¹ modlitwê.
Obserwuj¹c jej metody sam poczu³, ¿e mo¿e pomagaæ innym.
Zastêpowa³ j¹ podczas nieobecnoœci. Wiedzia³ te¿, ¿e dziêki wierze
w Boga otrzyma³ dar uzdrawiania. Rozwija³ swoje umiejêtnoœci koñcz¹c
Paramedyczny Instytut MERIDIAN w Baguio City na Filipinach.
W Polsce pomóg³ ju¿ tysi¹com ludzi.
Bardzo skutecznie wspiera ludzi w chorobach kr¹¿enia,
immunologicznych, przemianie materii, organach wewnêtrznych
(¿o³¹dek, jelita, w¹troba, trzustka, nerki), bólach krêgos³upa,
stawów i miêœni, rwie kulszowej, reumatyzmie, astmie, sprawach
nowotworowych, nerwicach, depresji, SM, miêœniakach, torbielach,
tarczycy, zatokach, oczach, zaburzeniach hormonalnych, prostacie.
Mo¿liwe s¹ te¿ wizyty domowe.
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19 pod numerami tel.:
22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 maja 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 czerwca
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”.
Wiêcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Czy nowe rady osiedli
na Pradze Pó³noc s¹ potrzebne?
W minionym tygodniu dzielnica rozpoczê³a konsultacje spo³eczne dotycz¹ce
powo³ywania nowych rad kolonii/osiedli na
terenie Pragi Pó³noc. Dot¹d istnia³y dwie
rady kolonii: nasza na Œliwicach i Rada
Kolonii Z¹bkowska. W innych dzielnicach,
przywo³ywanych jako w tym zakresie modelowe, czyli Pradze Po³udnie i Œródmieœciu,
obszar zosta³ podzielony w ca³oœci na kilka
rad osiedli. Tam samorz¹d lokalny dzia³a
prê¿nie, aktywnie wspó³pracuj¹c z radami
dzielnic. Poziom osiedli czy kolonii to miejsce
okreœlania lokalnych potrzeb i krystalizowania siê opinii mieszkañców danego terenu. Radê osiedla wy³ania siê w wyborach –
powszechnych (uprawnieni s¹ mieszkañcy
osiedla) i bezpoœrednich (g³osujemy przy
urnie na konkretnych kandydatów spoœród
mieszkañców, na wzór wyborów do rad dzielnic).
Praca w radzie kolonii b¹dŸ osiedla (nazwa
zale¿y g³ównie od wielkoœci obszaru) jest

w grupie ni¿ w pojedynkê, z pewnoœci¹ popranowa gazeta praska
wi³oby to tak¿e zrozumienie wœród urzêdników,
radnych i samych mieszkañców, czym jest ten
szczebel samorz¹du. Odbywaj¹ce siê konsultacje spo³eczne rzucaj¹ na temat trochê œwiat³a i choæby z tego powodu mog¹ okazaæ siê
owocne. Wydaje mi siê jednak, ¿e w naszej
dzielnicy nie da siê osiedli i kolonii wydzielaæ
odgórnie. Inicjatywa powinna nale¿eæ do mieszkañców. Podstawowe pytanie to: Czy nowe rady
osiedli na Pradze Pó³noc s¹ potrzebne? To, jakie maj¹ mieæ granice i nazwy, jest kwesti¹
wtórn¹, a teoretycznie tego dotycz¹ obecne Kreatywnoœci Targowa, ul. Targowa 56, 24 maja
konsultacje. Na wstêpie przyda³aby siê analiza (pi¹tek), godz. 17.30, Szko³a Podstawowa
wszystkich za i przeciw. Powy¿ej pad³o kilka nr 354, ul. Otwocka 3. Zachêcam do wziêcia
argumentów z obu kategorii. Nie chcê jednak w nich udzia³u. Uwagi mo¿na te¿ przesy³aæ na
teraz robiæ takiej analizy, poczekam na wyniki adres mailowy: ppn.konsultacje@um.warszawa.pl
konsultacji. A kolejne konsultacje ju¿ 22 maja Wyniki poznamy zapewne niebawem, w
(œroda), godz. 17.15, Wypo¿yczalnia dla Do- postaci raportu z konsultacji.
Karolina Krajewska
ros³ych i M³odzie¿y nr 102, ul. Jagielloñska 47E,
23 maja (czwartek), godz. 17.30, Centrum przewodnicz¹ca Rady Osiedla Œliwice

prac¹ spo³eczn¹, bez wynagrodzenia.
Dzielnica przeznacza jednak pewne, niewielkie, œrodki na artyku³y biurowe.
Jakie uprawnienia maj¹ rady osiedli?
Stosunkowo niewielkie. Mog¹ opiniowaæ i
inicjowaæ dzia³ania na rzecz swojego terenu,
aktywizowaæ mieszkañców, zabiegaæ u radnych
dzielnicowych o realizacjê konkretnych
zadañ. Czy to siê sprawdza? Ró¿nie. Jak
zwykle, wszystko zale¿y od ludzi. Tam, gdzie
jest wola w³adz dzielnic, tam wspó³praca jest
lepsza, a mieszkañcom ³atwiej wygospodarowaæ czas na przynosz¹ce efekty dzia³anie.
Ale, ¿e „³aska pañska na pstrym koniu
jeŸdzi”, w³adze czêsto siê zmieniaj¹, i trzeba
siê liczyæ w takim dzia³aniu tak¿e z niepowodzeniem i „latami chudymi”... Inicjatorem
powstania kolejnych jednostek samorz¹du
ni¿szego rzêdu jest wieloletni samorz¹dowiec,
obecny przewodnicz¹cy rady dzielnicy, Ireneusz Tondera, który znalaz³ zrozumienie
dla tej idei wœród innych dzielnicowych
radnych. Czy¿by czas dojrza³?
Jako przewodnicz¹cej jedynej aktywnej
obecnie na Pradze Pó³noc rady ni¿szego rzêdu,
rady Kolonii Œliwice, zale¿y mi na powstaniu
kolejnych rad osiedli i kolonii. £atwiej dzia³aæ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.)
zawiadamiam,
¿e na wniosek Inwestora – Miasto Sto³eczne Warszawa,
reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Targówek,
Pana S³awomira Antonika, z³o¿ony dnia 3 kwietnia 2019 r.,
uzupe³niony dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej
polegaj¹cej na rozbudowie ulicy Mosiê¿nej na
odcinku od ulicy PrzewoŸników do ulicy Cha³upniczej
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wszczêto
postêpowanie administracyjne.
Planowana rozbudowa ulicy Mosiê¿nej obejmuje poni¿sze
dzia³ki (Uwaga: w nawiasach podano numery dzia³ek
przed projektowanym podzia³em):
w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne nr 44/11(44/1),
44/13(44/5), 44/6, 62/3(62), 158/1, 158/2, 158/3, 158/4,
158/5, 158/6, 159/1, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6 i 159/7.
Dzia³ki objête koniecznoœci¹ budowy lub przebudowy
innych dróg publicznych:
w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne nr 155/15, 154/15,
154/14, 155/14, 157/11, 157/12, 155/13, 156/12, 156/13.
W zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ przewidywane s¹
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoœci lub ich czêœci:
- celem przebudowy zjazdów:
w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne nr 44/2, 44/4, 45,
46, 65, 64, 48, 49, 68, 69,
- celem wykonania obowi¹zku budowy lub przebudowy
sieci uzbrojenia:
w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne nr 154/13, 155/32,
57/1, 57/2, 63, 62/4(62), 44/12(44/1),
- celem budowy i przebudowy urz¹dzeñ wodnych lub
melioracyjnych:
w obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne nr 158/3, 158/1,
158/5, 158/6, 159/1, 159/5, 159/6, 159/7.
Dzia³ki podlegaj¹ce podzia³owi:
w obrêbie 4-09-16 z dz. ew. nr 44/1 na dz. ew. 44/11
i 44/12, z dz. ew. nr 44/5 na dz. ew. nr 44/13 i 44/14,
z dz. ew. nr 62 na dz. ew. nr 62/3 i 62/4.
Dzia³ki podlegaj¹ce przejêciu na rzecz miasta sto³ecznego
Warszawy:
W obrêbie 4-09-16 dzia³ki ewidencyjne nr 44/11(44/1),
44/13(44/5), 44/6, 62/3(62), 158/3, 159/5.
W zwi¹zku z powy¿szym zawiadamiam, ¿e zgodnie
z treœci¹ art. 10 § 1 ustawy Kodeks postêpowania
administracyjnego strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami
w powy¿szej sprawie w Wydziale Architektury i
Budownictwa, Urzêdu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pokój 324,
w dniach i godzinach pracy Urzêdu, tel. 22 44-386-76.

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

Przys³owia s¹
m¹droœci¹ narodu
Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich
m³odzie¿y chowanie - to moje podsumowanie
trzeciej i tzw. czwartej RP. W œwietle zbli¿aj¹cych siê wyborów do europarlamentu PiS
przedstawi³ swoj¹ euro elitê. Oczy przecieram,
gdy¿ numero uno jest profesor Legutko, wg
prezesa atomowy intelektualista, cybermózg
i wzór prawicowych szarych komórek, aliœci
dlaczego uwa¿aj¹cy publicznie, ¿e zgwa³ceni
przez pedofili dwunastolatkowie to pederaœci?
Numero duo, Ryszard Czernecki, knot wizerunkowy dla ca³ej Polski, szalikowiec, obra¿aj¹cy
moj¹ inteligencjê i patriotyzm jest delegatem za
moje pieni¹dze os³awionym za wyrzucenie z
funkcji wiceprzewodnicz¹cego PE za zbluzganie
i zwyzywanie, o zgrozo, polskiej europos³anki!
Kto go teraz delegowa³? To nie poziom obciachu
za zegarek. Zachowanie tego pana posz³o w œwiat
i jak siê pojawi z powrotem, to zostanie wygwizdany, a zw³aszcza jego wyborcy. Warto?
Czy wzorem dla m³odzie¿y jest numero tres
no englisz Beata Szyd³o i quarto, ponad 70letni Sarjusz Wolski, obydwoje wyœmiani w
Brukseli, a witani w kraju kwiatami? No nie
wiem. Co roku wyje¿d¿am za granicê, a od 3
lat nie potrafiê wyt³umaczyæ Europejczykom
dlaczego oddalamy siê od Europy. Odsy³am do
Putina i istoty afery podkarpackiej (polecam).
Fenomenem braku dobrego wykszta³cenia,
a mo¿e inaczej - konsekwencj¹ z³ej szko³y,
fatalnego poziomu kszta³cenia s¹ szarlatani i
szpiedzy na górze w³adzy. Ni¿ej mohery, wró¿ki,
narkomania, nacjonalizm i populiœci. Proszê
Szanownych Pañstwa, tam gdzie jest wiedza i
udokumentowane fakty nie ma sporu. Jesteœmy
g³odni prawdy, której nie dostajemy. Prawdy
nie zapewnia nam ani tron, ani o³tarz. Dostajemy ledwie op³atek bez wina raz na tydzieñ i
Kurskiego na okr¹g³o. Oto tajemnica.
Ruchy antyszczepionkowe tak¿e nie ominê³y zwierz¹t. Moderator antyszczepionkowy,
in¿. Ziêba, tak nawk³ada³ do podatnych na
naiwn¹ wiarê mózgów, ¿e ich posiadacze

przestali szczepiæ swoje zwierzêta. Poziom ignorancji przekroczy³ bezpieczny poziom. To prosta
droga do epidemii. Od dwóch lat obserwujê
wzrost nietypowych, bo bardziej agresywnych
krwotocznych zapaleñ ¿o³¹dka i jelit, wirusowo
- bakteryjnego zapalenia krtani i tchawicy i
poœrednio nie wœród psów, ale ich w³aœcicieli
nietypowego dzia³ania wirusa nosówki. Przez
Pragê i jej oœcienne miejscowoœci przetacza siê
epidemia parwowirozy. Zmutowany u od lat
nieszczepionych psów dzia³a nadostro. Czyli
zabija w jeden do trzech dni. Zero dialogu i
brak reakcji na leczenie. Dalej, w czasie strajku
nauczycieli w pobliskim osiedlu wyst¹pi³a u
dzieci lokalna epidemia krztuœca, za którego
zawleczenie oskar¿ono szko³ê. Jak mo¿na
zaraziæ siê bordetell¹ bronchoseptic¹ w
szkole, do której siê nie chodzi? Równolegle
do zachorowañ dzieci mia³em przypadki kaszlu
kenelowego u psów, który mo¿e byæ zoonoz¹,
którego jednym z elementów zakaŸnych
jest ww. bakteria. Rodziców zara¿anych dzieci
zachêcam do spojrzenia w ksi¹¿ki szczepieñ.
Ponadto chcia³bym poruszyæ z ca³¹ powag¹
rolê wirusa nosówki. Wirus ten, którego obecnoœæ chorobotwórcza zawsze zaczyna siê w górnych drogach oddechowych i p³ucach, aliœci
miejscem docelowym jest uk³ad nerwowy z
rdzeniem krêgowym i mózgiem w³¹cznie.
Paramyksowirus jest wielkim przyjacielem
rhabdowirusa, czyli wirusa wœcieklizny. Proszê
rozejrzeæ siê dooko³a i zobaczyæ czy w gronie
rodziny, s¹siadów, znajomych widzicie, Szanowni
Pañstwo, osoby z chorob¹ Alzheimera, zapalenia rdzenia krêgowego, zapalenia nerwu
trójdzielnego twarzy. Zmutowane wirusy nosówki o dzia³aniu neurotropowym u psów mog¹
infekowaæ ludzi i tam mutowaæ do postaci neurotropowych. Nagle tak trudne staje tak proste.
Wystarczy wiedzieæ i przestrzegaæ zaleceñ. I
jeszcze raz powtórzê: tam, gdzie jest prawda,
tam nie ma sporu. W codziennym ¿yciu, przy
stole, szkole, polityce, koœciele, a przede
wszystkim pomiêdzy autorem a czytelnikami.

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 5 czerwca
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka
Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów
w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.
Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ
reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A
tel./faks 22 618-00-80
poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska
https://www.facebook.com/nowapraska
strona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
redakcja: redakcja@ngp.pl
Nasi przedstawiciele:
Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949

8 nowa gazeta praska

