Szanowni Sąsiedzi, nasi wierni Czytelnicy! Mija rok od powstania Rady Osiedla nr.VIII
,,KOSZYKI”. Zatem spróbujemy podsumować nasze dokonania, które miały miejsce w tym czasie. A było ich
niemało. Niektóre z nich nadal się toczą i są pod naszą baczną obserwacją.
Od dawna wszystkich mieszkańców interesują informacje na temat rekonstrukcji Hali na Koszykach.
Dzięki staraniom członków Rady Osiedla, rozpoczętym jeszcze za poprzedniej kadencji Hala na Koszykach
będzie odbudowana. Wszystko wskazuje, że rekonstrukcja Hali rozpocznie się w 2014 roku. Są zatwierdzone
projekty, jest inwestor i fundusze na odbudowę tego historycznego obiektu, będącego wizytówką naszego
Osiedla.
Następnym istotnym problemem, do którego rozwiązania przyczyniliśmy się pośrednio jest system opłat
za wywóz odpadów komunalnych. Z naszej inicjatywy i innych Rad Osiedli została zwołana nadzwyczajna
Sesja Rady Dzielnicy, gdzie zajęto się tym tematem. Na łamach ,,Gazety na Koszykach” niejednokrotnie
przekazywaliśmy informacje na temat ustawy ,,śmieciowej”, mając na celu ułatwienie mieszkańcom
zapoznania się z nową sytuacją.
Poprzez naszą interwencję uruchomiono nieczynną windę /podnośnik/nr.6 , znajdującą się od strony
Hotelu „Metropol”. Wysyłając pisma, informowaliśmy Urzędy: Dzielnicy i Miasta Stołecznego Warszawy o
aktualnych problemach mieszkańców naszego Osiedla. Między innymi dotyczyły one remontów ulic:
Lwowskiej, Wspólnej (na zdjęciu), Poznańskiej, E.Plater,
Noakowskiego. Każde rosnące drzewo na naszym Osiedlu,
zakwalifikowane przez komisję fachowców do wycięcia jest
przez nas opiniowane. Pilnujemy, aby w miejscach wyciętych
drzew były nowe nasadzenia.
Możemy za nasz sukces uznać uzdatnienie i dostęp do
wody oligoceńskiej w stacji na rogu ulic Wilczej i Poznańskiej.
Bierzemy czynny udział w walce z hałasem, pochodzącym z
lokali rozrywkowych na naszym terenie. Współpracujemy w tej
kwestii z Policją i Strażą Miejską.
Wspieramy Stowarzyszenie ,,Koalicję – Ciszej Proszę”,
zajmującą się nadmiernym nagłośnianiem muzyki na imprezach
w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Przy każdej nadarzającej się okazji, protestujemy przeciwko
całodobowej sprzedaży alkoholu i dużej ilości sklepów monopolowych.
Dzięki naszym staraniom w niebezpiecznym miejscu na Placu Zbawiciela między ul.Marszałkowską a
ul.Nowowiejską, gdzie torowisko tramwajowe nie było oddzielone od chodnika, pojawił się zabezpieczający,
szklany parkan. Po naszej interwencji skwerek zieleni u zbiegu ulic E.Plater i Wspólnej został uporządkowany
Przez trzy miesiące duża część tego terenu służyła za zaplecze remontu ul.Wspólnej. Cieszymy się, że dana
nam obietnica przez zarządcę skweru została zrealizowana.
Miło nam donieść, że dzięki działaniu Rady Osiedla, impreza ,,Sylwester 2013” została przeniesiona z Placu
Konstytucji na tereny wokół Stadionu Narodowego. Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców naszego
Osiedla.
Staramy się tak pracować w Radzie Osiedla ,,Koszyki”, aby nie zawieść zaufania okazanego nam przez
naszych wyborców. Mamy nadzieję, że w następnych latach będziemy mogli więcej pomóc w realizacji spraw
tak ważnych dla nas wszystkich. Również staramy się, żeby wiadomości w redagowanej przez nas ,,Gazecie na
Koszykach” zawierały rzetelne informacje o tym co było, jest i będzie. Przy tej okazji prosimy naszych
Czytelników do współredagowania ,,Gazety na Koszykach”. Jeszcze jest tyle do zrobienia!
Elżbieta Kurzątkowska
Piotr Pieczyński
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Nasze Place – skwer III Batalionu Pancernego AK „Golski”.
Jak ma wyglądać życie Śródmieścia.
W 1944 roku przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi.
2 października 1944 roku przedstawiciele Komendy Głównej AK podpisali w Ożarowie układ o zaprzestaniu
działań wojennych. 5 października 1944 roku w deszczowe popołudnie z Placu Politechniki resztki
bohaterskiego III Batalionu AK „Golski” wymaszerowały z Warszawy do niewoli niemieckiej. ”Skutecznej
pomocy nie otrzymaliśmy. Alianci potraktowani nas gorzej niż sprzymierzeńców Hitlera: Italię, Rumunię,
Finlandię. Sierpniowe powstanie warszawskie upada w tej samej chwili gdy armia nasza pomaga wyzwolić się
Francji, Belgii i Holandii”.
Odcinek dawnej ul. Polnej odchodzący od Placu Politechniki, dochodzący do ulicy Koszykowej nazwano
imieniem słynnego wykładowcy Politechniki Warszawskiej – Stanisława Noakowskiego. Zamyka on układ
gwiaździsty Osi Stanisławowskiej małym placykiem-skwerkiem, nazwanym imieniem III Batalionu
Pancernego AK „Golski”. W tej enklawie Polskości, w kamienicy Próchnickich, mieszkał w latach 1922-23
marszałek Józef Piłsudski. Kamienica ta, zwieńczona piękną attyką w stylu polskiego renesansu, przetrwała
bombardowania II wojny światowej. Drugą część skweru zamykają gmachy Politechniki Warszawskiej
zaprojektowane przez wybitnych polskich projektantów: Stefana Szyllera i Bronisława Brochwia-Rogoyskiego
– kamienicę wybudowano 115 lat temu.
Skwer III Batalionu Pancernego „Golski”, a raczej mały „cypelek” przed wejściem do gmachu
Politechniki Warszawskiej został zrewitalizowany, otoczony 36 nowymi słupkami w kolorze zielony,
komponującymi się z naturalną zielenią. W czołowej części, przy przejściu dla pieszych, było wejście do
podziemnej toalety publicznej. Przed wejściem do gmachu PW, w tle historycznych kamienic, powstała
malutka enklawa polskości - hołd polskiemu olimpijczykowi – Januszowi Kusocińskiemu (mieszkał w
kamienicy na ulicy Noakowskiego 16) i bohaterom III Batalionu AK „Golski”. Ta harmonia nie trwała długo.
……..Mimo protestów Rady Osiedla „Koszyki” miejskie podziemne toalety zamieniono na bary wietnamskie a
Spółdzielnię Koszyki, z zabytkową halą, przekształcono na prywatną spółkę akcyjną z o.o. Zaczęła się walka
Rady Osiedla wraz z młodymi architektami oraz społeczeństwem Warszawy, o ratowanie zabytkowej hali. Po
wielkich bólach, w atmosferze skandalu, Pani Ewa Nekanda-Trepka oraz Pan prezydent Paszkowski wpisali
Halę Koszyki do rejestru zabytków chronionych prawem. Niestety, skwer III Batalionu Pancernego AK
„Golski” został sprofanowany. Wyrosła tam orientalna, wietnamska buda oraz postawiono krzykliwą reklamę.
Na dzień dzisiejszy wspomniana buda została przekształcona w o wiele większą, z wielkimi, wietnamskimi,
reklamami na dachu. Wszystko to, dzieje się za przyzwoleniem Stołecznego Konserwatora Zabytków, który nie
zważając na historyczne znaczenie Osi Stanisławowskiej i jej ochronę prawną, wydał zalecenia do projektu
rzeczonej budowy.
Rada Osiedla oprotestowywała kilkukrotnie te szpecące skwer zmiany. Pierwsza próba protestu na sesji
dzielnicy Śródmieście została formalnie przedłożona 27 marca 2008 roku i pozostała bez odzewu. Kolejne
próby oprotestowania, podejmowane przez Radę
Osiedla z dnia 23 września 2013 roku również
zostały odrzucone!
W uzasadnieniu, burmistrz Bartelski pisze o
wspomnianej kilkukrotnie budzie następująco:
„Forma zaprojektowanego obiektu jest zgodna z
wytycznymi zawartymi w decyzji o warunkach
zabudowy […], stanowi naturalny element
przestrzeni, porządkujący dotychczasowy bałagan
przestrzenny, który do tej pory nikomu nie
przeszkadzał” (Odpowiedź z dnia 30 września
2013). Przytoczony akapit chyba nie wymaga
komentarza. Kolejna próba protestu przyniosła następującą, zdawkową odpowiedź Pana burmistrza
Bartelskiego „[…] Informuję, że wyczerpująca merytorycznie odpowiedź na temat budowy przedmiotowego
pawilonu została zawarta w piśmie z dnia 30.09.2013” które jest cytowane powyżej.
Marek Boćkowski
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Z cyklu: ZASŁUŻENI MIESZKAŃCY OSIEDLA ,,KOSZYKI”
Żyją wśród nas sąsiedzi, nadzwyczajni ludzie, którzy zapisali się trwale w naszej kulturze. Jedną z takich
postaci jest pan Franciszek Szydełko, człowiek-legenda polskiego kina. Tak mówią o nim ludzie z filmowej
branży. Władca zwierząt – twierdzą inni. Jedni i drudzy mają rację. Podczas długoletniej, ciężkiej pracy układał
najrozmaitsze zwierzęta do pracy w ponad 136 filmach.
Od zarania X Muzy – mówi pan Franciszek Szydełko – zwierzęta wnoszą do kina niepowtarzalny klimat,
emocje, a chociaż żyjemy w epoce trików /,,Ptaki” , ,,Rój”/ i technicznych kruczków/,,Szczęki”/ nic nie zastąpi
autentycznego konia czy psiej wierności w filmie, który ci bohaterowie potrafią zdominować. Franciszek
Szydełko jest nie tylko treserem, ale ekspertem w tym zawodzie.
Ludzie i instytucje zwracają się do niego z różnymi sprawami.
Proszą o pomoc, liczą się z jego opiniami. Jest postacią znaną i
cenioną, szczycącą się wieloma przyjaźniami. Pan Franciszek
uważa, że obcowanie ze zwierzętami sprawia, że człowiek staje
się lepszy dla siebie i innych.
Pan Szydełko nazywany jest profesorem czworonożnych
gwiazd filmowych. Uczniowie profesora wystąpili w 136
filmach, między innymi: ,,Noce i dnie”, ,,W pustyni i w
puszczy”, ,,Czterej pancerni i pies”, ,,Przygody psa Cywila”,
,,Sami swoi”, ,,Nie ma mocnych”, ,,Żelazny wilk”, ,, Tajemnicza wyspa”, ,, Plecak pełen przygód”,
,,Szaleństwa panny Ewy”, ,,Trędowata”, ,,Miś” , ,,Prognoza pogody”, ,,Ferdydurke” i inne oraz w serialach
,,Dom”, ,,Karino”.
Pan Franciszek Szydełko jest najbardziej znanym treserem
filmowym w Europie. Układa zwierzęta dla potrzeb X Muzy w
Polsce i za granicą. Pracował z ponad tysiącem zwierząt.
Przeszedł wszystkie szczeble, od przewodnika psa, instruktora,
dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy komendanta.
Jest współzałożycielem Polskiej Szkoły Tresury Psów
Służbowych w Słupsku.
Pies w szkole musi zdać 39 przedmiotów. Po ukończeniu
takiego psiego Uniwersytetu, jego absolwenci są fachowcami
najwyższej klasy. Pan Franciszek uważa, że najważniejsze jest
odpowiednie podejście do psa. Ten, co układa zwierzęta, musi
mieć do nich dużo serca. Ile człowiek odda zwierzęciu serca, tyle
ono mu zwróci. Oto dewiza pana Franciszka: wszystko można
osiągnąć łagodnością i spokojem, a nie siłą. Człowieka można
przeprosić za wyrządzoną mu krzywdę. Psu nie można
powiedzieć: słuchaj, byłem zły i wlałem ci. Pies nie przyjmuje
takiego tłumaczenia, obróci się i odejdzie.
Pan Szydełko zwierzętami zajmuje się zawodowo od ponad
pięćdziesięciu lat. Dla filmu pracuje już ponad trzydzieści.
Pierwszy zawodowy kontakt z filmem miał podczas realizacji ,,
Ulicy Granicznej” Aleksandra Forda. Przez lata wykładał
technikę i psychologię zwierząt w Centralnej Szkole Wojskowej
w Sułkowicach. Od pracy przy filmie ,,Selin” rozpoczęła się
wielka zawodowa przygoda Franciszka Szydełko. W tym filmie
nie tylko zadebiutował jako filmowy treser, ale również wystąpił
przed kamerą.
Od tego czasu zagrał 49 epizodów
aktorskich, w tym w 12 filmach zagranicznych.
Pan Franciszek twierdzi, że w pracy tresera najtrudniejsze są rozstania z podopiecznymi. Po kilku
miesiącach tresury psa trzeba oddać prawowitemu właścicielowi. Z reguły pies nie ma ochoty wracać do swego
pana, a treserowi jest zwyczajnie żal, że zwierzak przeżywa ludzkie rozterki.
Elżbieta Kurzątkowska
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Budżet partycypacyjny na 2015 rok.
W Warszawie został uruchomiony proces w którym My wszyscy, mieszkańcy Stolicy - będziemy mogli
zadecydować na co zostanie przeznaczona część budżetu naszego miasta. Niedługo w szerszym zakresie będzie
on znany pod nazwą: „Budżet Partycypacyjny na 2015 rok”.
Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja i wdrażanie mieszkańców w temacie
wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi i celami
inwestycyjnymi. Będziemy współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów
poszczególnych dzielnic w 2015 roku.
Łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie będzie mniejsza niż 0,5 – 1,0%
budżetu każdej z nich.

Budżety partycypacyjne wszystkich dzielnic
Bemowo
=
Białołęka
=
Bielany
=
Mokotów
=
Ochota
=
Praga Południe =

2 000 000 zł
1 500 000 zł
1 548 521 zł
2 500 000 zł
2 100 000 zł
2 100 000 zł

Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów

=
=
=
=
=
=

1 200 000 zł
271 315 zł
2 643 000 zł
1 360 000 zł
640 906 zł
3 000 000 zł

Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

=
=
=
=
=
=

842 000 zł
300 000 zł
395 684 zł
546 626 zł
2 000 000 zł
685 000 zł

Zgodnie z harmonogramem pomysły, projekty będą zgłaszane w pierwszych miesiącach 2014 r.,
następnie odbędą się dyskusje nad zgłoszonymi projektami, a ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców.
Do koordynowania całego procesu w Dzielnicy Śródmieście został powołany Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele mieszkańców, organizacje pozarządowe, radni z Rady
Dzielnicy i Rad Osiedli oraz urzędnicy, łącznie 25 osób.
Ma on na celu:
wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 rok
monitorowania i wspierania przebiegu budżetu
promowania działań podejmowanych w ramach budżetu
Może zastanawiać dlaczego dopiero 2015 rok? Przyczyną są kwestie formalne, budżet na 2014 rok jest
ustalany do końca roku 2013. Cały proces zgłaszania projektów, wstępnej weryfikacji przez urzędy dzielnic,
późniejsze dyskusje i głosowanie mieszkańców nad projektami będzie trwało do 30 czerwca 2014 roku.
Zakończone zostanie ogłoszeniem wyników.

Etapy realizacji budżetu
20 stycznia 2014 r.

- Dzielnice ogłaszają rozpoczęcie budżetu partycypacyjnego i podają do
wiadomości szczegółowy harmonogram działań

20 stycznia do 9 marca 2014 r.

- Zgłaszanie projektów przez mieszkańców (możliwość poprawienia
projektu i uzupełnienia braków jeżeli zostanie zgłoszony do 16 lutego)

16 luty do 4 maja 2014 r.

- Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów przez urzędy dzielnic

25 maja do 15 czerwca 2014 r.

- Dyskusje na temat złożonych projektów

15 do 30 czerwca 2014 r.

- Głosowanie mieszkańców Warszawy na wybrane projekty

1 do 15 lipca 2014 r.

- Podsumowanie wyników głosowania

15 lipca 2014 r.

- Ogłoszenie wyników głosowania
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Jako przedstawiciel z Rady Osiedla „Koszyki” w Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego, chciałbym
pokrótce wyjaśnić wypracowane przez nas wszystkich stanowisko :
- Śródmieście nie będzie dzielone na mniejsze obszary, którym przydzielone byłyby kwoty stanowiące
..część ogólnego budżetu partycypacyjnego.
- Kwota 2 643 000 zł nie będzie dzielona na dziedziny (np. inwestycje, oświatę, kulturę itp.) – o podziale
...zadecydują sami mieszkańcy, składając propozycje projektów, a później na nie głosując.

Dajemy „zielone światło” każdej, nawet największej inwestycji!
Ciekawy, użyteczny projekt zauważony i doceniony przez mieszkańców, poparty wystarczającą ilością
głosów może być wykonany, nawet jeśli suma, będzie równa budżetowi dzielnicy w której powstanie a brak
podziału na obszary, ułatwi równomierne rozmieszczenie inwestycji, zapobiegając ich powielaniu w
bezpośredniej bliskości.
Dodatkowo na etapie późniejszych dyskusji (25 maja – 15 czerwca 2014 roku), dotyczących projektów
pozytywnie zweryfikowanych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście będzie łatwiej dojść do porozumienia
autorom projektów i wyłonieniu najwłaściwszych, niepowtarzalnych w danym rejonie.
Do rozpoczynającego się od 15 czerwca głosowania w Dzielnicy Śródmieście dopuszczone będzie 50
projektów. Gdybyśmy podzielili dzielnicę na np. 10 obszarów to projektów byłoby 500! Dodatkowo każdy
mieszkaniec w wieku 14 lat i powyżej, może oddać TYLKO jeden głos na którykolwiek z projektów z
jakiejkolwiek dzielnicy!
Mając konkretnie przemyślane 50 projektów, dajemy większą szansę na ich zauważenie i świadome
wybranie głosami mieszkańców nie tylko Naszej Dzielnicy ale i całej Warszawy.

Zgłoś projekt!
Projekty należy składać do Wydziału Obsługi
Mieszkańców (kancelaria) urzędu Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43
Istnieje możliwość weryfikacji i uzupełnienia
braków we wniosku, ale tylko jeżeli wniosek zostanie
złożony do 16 lutego 2014 r. Jest to ważne ponieważ
oprócz błędów w wypełnieniu wniosku, podstawą do
weryfikacji formalnej i dopuszczenia projektu będzie
podanie jego wartości, czyli wykonanie kosztorysu całości
„inwestycji” wraz z sumą późniejszych kosztów
eksploatacji. Może być to skomplikowane dla laika, tym
bardziej w przypadku większych projektów!
Zapraszamy Państwa do włączenia się w proces
kształtowania
zasad
oraz
wdrażania
budżetu
partycypacyjnego w naszej dzielnicy. Od Państwa
zaangażowania zależy sukces tego ważnego dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego przedsięwzięcia!
Przystępujemy do zadania, które jest dużym
wyzwaniem, także organizacyjnym.
Jako Rada Osiedla Koszyki pragniemy służyć pomocą
w formułowaniu i koordynacji projektów mieszkańców
naszego Osiedla. Liczymy na ożywienie świadomości
społecznej i udział osób, które z pasją podchodzą do spraw
miejsca w którym żyją i pracują.

Piotr Pieczyński
Więcej informacji:
www.srodmiescie.warszawa.pl
www.facebook.com/partycypacja.srodmiescie
konsultacje.um.warszawa.pl
Kontakt:
osiedlekoszyki@yahoo.pl
partycypacja@srodmiescie.warszawa.pl

5

Budowla zwana „ Instalacją”, „ tęcza”.
W celu uzyskania zgody na wykonanie prac budowlanych, każdy Inwestor musi opierając się o przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane wykazać się stosownymi dokumentami,
projektami i wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie prac budowlanych. Przede wszystkim
należy uzgodnić czy planowana inwestycja jest zgodna z warunkami zabudowy tego rejonu.
W przypadku gdy teren zamierzeń urbanistycznych znajduje się pod opieką konserwatora zabytków
należy wystąpić do właściwego w tym temacie organu o wydanie pozytywnej opinii na realizację danego
zamierzenia budowlanego. Dlaczego wymaga się spełnienia tych warunków? Ano dlatego, żeby sama budowla
nie stanowiła zagrożenia. Należy zbadać czy jej posadowienie na gruncie nie będzie zagrażać ludziom, należy
przeprowadzić wyliczenia, czy budowla wytrzyma napór wiatru, czy użyte materiały spełniają wymagania.
Należy także, z uwagi na aspekt estetyczny, ocenić, czy posadowienie tej budowli nie narusza ładu
przestrzennego danego rejonu urbanistycznego. Należy ocenić czy, z uwagi na zabytkowy charakter dzielnicy,
budowla nie będzie kolidować z istniejącą architekturą.
Spełnienia tych warunków wymaga się od szarego obywatela. Okazuje się, że niektórzy inwestorzy chcą
budować inaczej. Chcą budować z naruszeniem norm przyjętych w ustawach, norm, których spełnienia
wymagają od innych. Fundują nam bezprawnie budowle, na które nie ma żadnej dokumentacji, uzgodnień, ani
projektów. Fundują nam samowolę budowlaną. Źle się dzieje bo tymi inwestorami są organy samorządowe,
które zgodnie z art. 8 Kpa powinny prowadzić postępowanie w taki sposób aby: „ pogłębiać zaufanie obywateli
do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli”.
Jest czerwiec 2012 r. Plac Zbawiciela w Warszawie.
Plac Zbawiciela jest miejscem wyjątkowym Warszawy. Znajduje się w centralnym miejscu Obszaru
Stanisławowskiego Założenia Urbanistycznego, otoczony jest kamienicami i budowlami objętymi szczególną
opieką Stołecznego Konserwatora Zabytków. KTOŚ zdecydował o wybudowaniu w tym miejscu tandetnej
budowli nazwanej przez część społeczeństwa „tęczą”.
Nie wiadomo kim jest ten KTOŚ bo nikt nie wydał decyzji o pozwoleniu na budowę, nikt nie uzgodnił
warunków zabudowy, nikt nie uzgodnił budowli ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Ten KTOŚ nie
uzgodnił budowli z mieszkańcami przyległych Osiedli i nie dał szansy wypowiedzieć się osobom mający w
sprawie budowy interes prawny, a także znajdującym się w obszarze oddziaływania obiektu: tzw. „ tęczy”.
Wiemy z całą pewnością, że grunt pod Placem Zbawiciela jest własnością m.st. Warszawy, a część „zielona”,
na której wybudowano tzw. ” tęczę” jest pod opieką Zakładu Oczyszczania Miasta.
Czyżby Miasto Stołeczne Warszawa stawiało się ponad prawem? Czy zabudowując swoją nieruchomość nie
powinno uzyskać stosownych pozwoleń, opinii i decyzji?
Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej: „ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
prawa”.
Być może mylę się. Być może ta budowla jest piękna,
być może spełnia ona normy budowlane, być może dobrze
komponuje się w ten rejon urbanistyczny.
Dajmy jednak szansę wypowiedzieć się w tej sprawie
mieszkańcom, architektom i inżynierom, historykom.
Osobom właściwym i kompetentnym w temacie orzekania
w sprawach budowlanych. Niech oni wydadzą decyzje.
Na razie takich decyzji nie ma. „ Tęcza” jako
samowola budowlana powinna zostać w trybie
natychmiastowym usunięta. Tym bardziej, że zagraża
bezpieczeństwu z uwagi na osłabienie stalowej konstrukcji
z powodu kilkukrotnych pożarów.
Rodzi się pytanie: po co mój felieton? Odpowiadam.
Po to, ażeby żadna źle skonstruowana budowla nie zwaliła się na naszych najbliższych mieszkających na
Osiedlach Koszyki i Krucza. Po to, ażeby urzędnicy zajmujący się zielenią nie wchodzili w kompetencje
inżynierów budownictwa, urbanistów i historyków sztuki i przestali fundować nam maszkarony nie mające nic
wspólnego z naszymi oczekiwaniami. Po to, abyśmy niezależnie od naszej pozycji przestrzegali ustanowionego
prawa. Po to mój felieton: ażeby w końcu żyło nam się normalnie.
Ewa Czerwińska
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Wiadomość z ostatniej chwili
Na krótki okres "Tęcza" zostanie zdemontowana i ponownie powróci na Plac Zbawiciela?
„Ze względu na "trudne warunki atmosferyczne i brak możliwości prowadzenia zimą prac remontowych"
ratusz podjął decyzję o przeprowadzeniu ich w zamkniętym pomieszczeniu. - Pozwoli to na znaczne
przyspieszenie i zakończenie rekonstrukcji "Tęczy" już wiosną 2014 roku - podaje stołeczny ratusz.
Instalacja Julity Wójcik powróci jednak na pl. Zbawiciela w 10. rocznicę akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Prace nad rekonstrukcją warszawskiej "Tęczy" rozpoczną się na początku 2014 roku.”
Rada Osiedla „Koszyki” nadal podtrzymuje swoje stanowisko, aby po planowanym remoncie przeniesiono
„Tęczę” w inne bardziej stosowne miejsce zgodnie z życzeniem mieszkańców.

Informacje
W dniu 25 listopada 2013 roku, na sesji nadzwyczajnej - Sześć Rad Osiedli Dzielnicy Śródmieście
złożyło wspólne stanowisko do Przewodniczącej i Radnych Rady Dzielnicy Śródmieście.
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W związku z naszym postulatem, 17 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie na którym omówiliśmy
przyszłe zmiany we współpracy Rady Dzielnicy z Radami Osiedli.
Główną zmianą ma być wcześniejsze informowanie nas o tematach rozpatrywanych na komisjach
i sesjach Rady Dzielnicy, ważnych projektach dotyczących zmian w naszym mieście, tak by wnoszone przez
nas uwagi mogły być użyteczne w czasie podejmowania decyzji przez Radnych.

Plan imprez planowanych w najbliższym czasie.
-

-

14 grudnia, sobota, godz. 20.00 - Wieczór Wigilijny z uroczystą
kolacją, śpiewaniem kolęd i występem zespołu "24 godziny"
21 grudnia, sobota, godz. 20.00 - Koncert zespołu "JB Blues"
22 grudnia, niedziela, godz. 16.00 - Jasełka w wykonaniu dzieci
ze Świetlicy Środowiskowej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
Św.Wincentego A'Paulo,
31 grudnia, wtorek, godz. 21.00 - Witamy Nowy Rok na Poznańskiej
19 stycznia, niedziela, godz. 16.00 - spotkanie z Ojcami
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia.

Ten sympatyczny wierszyk z dzieciństwa zapamiętany przez Panią Eufrozynę, długoletnia mieszkankę
naszego Osiedla dedykujemy wszystkim Mieszkańcom z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Wigilia
Godzina posiłku nadeszła szczęśliwa,
są goście, dzieci i jest rodzina.
Goście zasiedli z gospodarzem w kole,
jedno nakrycie zbywa przy stale.
Ktoś chciał je sprzątnąć,
gospodarz rzekł niechaj będzie,
kto trafi na posiłek
to tutaj usiądzie.
Niedługo czekano, zapukał sierota
nieśmiałość na licu a w oczach tęsknota.
Skromne odzienie zwieszone na grzbiecie,
litosne uczucie budziło te dziecię.
Gospodarz wskazał miejsce przy stole chłopczynie
a wszyscy uznali radość tym czynie.
Bóg dobry, bez granic codziennie pospołu,
pozwala nam spożywać posiłek u Swego stołu.
I daje nam przykład, tak czynić potrzeba
kto chcę być szczęśliwy i mieć łaskę nieba
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Wspólna 51
Od Nowego Roku 2014 roku zapraszamy do nowej siedziby Rady przy ul. Wspólnej 51, gdzie
będziemy się spotykać z Wami, tak jak do tej pory w środy.
Wspólnie spróbujemy stworzyć centrum aktywności mieszkańców i przystąpić do Lokalnego
Systemu Wsparcia.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
2014 roku
życzy
Rada Osiedla
„KOSZYKI”

Redakcja „GAZETY na Koszykach”
Piotr Pieczyński
Członkowie Rady Osiedla

tel: 22 288 00 70

Przewodnicząca Rady Osiedla
Ewa Czerwińska
tel. 500 278 384

Siedziba Rady Osiedla
Warszawa, Wspólna 51, 00-680 Warszawa – wejście od podwórza
Zapraszamy w każdą środę od 18 do 19
email: osiedlekoszyki@yahoo.pl
www.facebook/osiedle.koszyki

Wszystkie numery dostępne na stronie Urzędu Dzielnicy Śródmieście
www.srodmiescie.warszawa.pl w zakładce - Dzielnica / Śródmiejska prasa lokalna.
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