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Echo Muranowa

Gorący temat (cd)
O udostępnienie przejścia 
dla pieszych wzdłuż posesji 
Nowolipie 3 …
czyli jak KS Policji reaguje na 
postulaty mieszkańców
W poprzednim numerze opisywaliśmy 
utrudnienia jakie mają mieszkańcy i 
niepełnosprawni użytkownicy lokali z rejonu 
Nowolipie 2B, 3, 5, 7, 7A, 9/11, Nowolipek 9, 9A, 
9B, 11, 11A w związku z zamknięciem przez KS 
Policji w czasie stanu wojennego ścieżki dla 
pieszych wzdłuż budynku Nowolipie 3. 

Drogi dojścia do posesji Nowolipie 2B,3,5,7,9/11 i Nowolipki 9,9A,9B,11 
i 11A; niebieska zamknięta przez KSP i czerwona używana obecnie

Rada Osiedla złożyła w tej sprawie pismo do 
Burmistrza Dzielnicy Śródmieście z prośbą  o 
pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
We wrześniu otrzymaliśmy od Burmistrza 
odpowiedź sporządzoną przez funkcjonariusza 
Komendy Stołecznej w imieniu z-cy Komendanta 
Stołecznego Policji, w której to stwierdza się, że:

1. ten teren był objęty decyzją  o rozbudowie 
Komendy Stołecznej Policji z 1975 r (!!!!)

2. teren został przekazany w użytkowanie  
Komendzie Stołecznej MO w maju 1981 r  (stan 
wojenny) przez Naczelnika Dzielnicy 
Warszawa Wola (dlaczego Wola?)

3. wydzielenie przejścia spowoduje konieczność 
przesunięcia ogrodzenia

4. przesunięcie ogrodzenia uniemożliwi (jakoby) 
dojazd i dojście do stacji transformatorowej 
zasilającej m.in. KSP

5. znaczące zmniejszenie ilości miejsc 
parkingowych dla pojazdów „służbowych” 
policji

Ponadto w piśmie stwierdzono, że użytkownik 
nie tylko nie zniszczył i  zdewastował  zabytkowe 
latarnie oraz usunął zabytkowy bruk, ale wprost 
przeciwnie, odnowił fasady KSP (!!!), przycina 
trawę i drzewa (czy zgodnie z ustawą o ochronie 
zieleni?) itd.
Z przesłanego Burmistrzowi Dzielnicy pisma 
jednoznacznie wynika, że KSP czuje się 
spadkobiercą chlubnych tradycji MO i nie 
zamierza w jakikolwiek sposób ułatwiać życia 
okolicznym mieszkańcom.
W przesłanym piśmie również nie ma żadnych 
deklaracji na temat zwiększenia bezpieczeństwa 
w rejonie. Autora jedynie interesuje ochrona 
transformatora  (ale TYLKO tego, który zasila KSP) 
oraz rzekome zmniejszenie ilości miejsc 
parkingowych, tak jakby owe „samochody 
służbowe” parkowały na istniejącej jeszcze drodze 
dla pieszych i jakby parking był  zajmowany przez 
pojazdy w prawie 100% (w rzeczywistości jest 
wykorzystany nie więcej niż  w 50%). Dodatkowo, 
szczególna ochrona stacji transformatorowej którą 
jako argument przytacza autor pisma z KSP, może 

w znaczący sposób utrudnić dostęp służb 
energetycznych w przypadku awarii np. 
przyłącza zasilającego wyłącznie sąsiednie 
budynki mieszkalne.
W tej sytuacji pozostaje mieszkańcom a także w 
ich imieniu Radzie Osiedla złożenie odwołania 
zarówno do Komendanta  Głównego Policji (z 
informacją  do jego przełożonego - ministra 
Administracji i Spraw Wewnętrznych) jak i do 
starosty oraz wojewody warszawskiego (jako 
organów zarządzających mieniem Skarbu 
Państwa). O stanowisku KSP zaprezentowanym 
w piśmie do Burmistrza Dzielnicy Śródmieście 
mieszkańcy oraz Rada Osiedla zamierzają 
również poinformować samorządowe władze 
stolicy.

Rada Osiedla
Informacja ze spotkania z 
mieszkańcami w sprawie 
projektu zabudowy placyku 
przy bunkrze Anielewicza

Informator Rady Osiedla o najważniejszych wydarzeniach na Muranowie 

Śródmieście - informacje 
i wydarzenia
Partycypacja społeczna - 
informacje

Nowe Rady Osiedli w 
Śródmieściu

Strona 4

Rada Osiedla
Rozpoczyna się batalia o 
ocalenie przed zabudową 
skweru przy bunkrze 
Anielewicza

Strona 1-2

Rada Osiedla
O potrzebie dodatkowego 
przejścia dla pieszych na 
ul. Stawki

Strona 2

Rada Osiedla
Place zabaw dla dzieci
...i coś dla starszych dzieci

Strona 2-3
Uroczyste otwarcie siedziby 
Rady Osiedla

Inne informacje Rady Osiedla
Strona 3

Nasz Muranów

Graffiti na Szkole Podstawowej 
Nr32

Zagadkowy budynek

Ulica Karmeklicka

Strona 5

Od Redakcji
Strona1

Gorący temat: 
„dobro sąsiedzkie” 
stosunki KS Policji z 
mieszkańcami Muranowa 
Południowego
Strona 1

Ogłoszenia i informacje 
Rady Osiedla
Skład i dyżury członków 
Rady Osiedla 

Strona 6
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Od Redakcji:
To już kolejny, trzeci numer naszego biuletynu. Liczymy na to, że spotka się  on z podobnie przychylnym przyjęciem mieszkańców jak poprzednie numery. 
W bieżącym numerze opisujemy najważniejsze wydarzenia, który miały miejsce na naszym osiedlu w minionych miesiącach, podsumowujemy konkurs 
Tam gdzie mieszkam jest pięknie, przekazujemy informacje o ważniejszych inicjatywach obywatelskich w Śródmieściu i …. trochę innych ciekawych 
informacji.
Zapraszamy do lektury a także do współredagowania(
& & & & & & & & & & & & & Zespół Redakcyjny  
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Na spotkanie zorganizowane przez Radę 
Osiedla w S.P. nr 32 przy ul Lewartowskiego 2 
przybyła liczna, ponad 50 osobowa grupa 
mieszkańców z budynków przy ulicach 
Dubois, Miłej, Lewartowskiego a nawet Stawek. 
W spotkaniu wzięli również  udział 
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Śródmieście - 
Pani Jolanta Naperty, Naczelnik Wydziału 
Architektury i Budownictwa w UD, Pani 
Urszula Majewska, Rzecznik Prasowy 
Burmistrza Dzielnicy, przedstawiciel 
samorządu dzielnicy Pan radny Paweł 
Martofel, oraz Pan Patryk Zaremba ze 
Stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy. 
Spółdzielnię Mieszkaniową  Muranów 
reprezentował wiceprezes Pan Andrzej Nowak.
Zebrani mieszkańcy w emocjonalnych i 
żywiołowych wystąpieniach dawali wyraz 
swojemu oburzeniu z powodu planów 
zabudowy obiektem hotelowo- biurowo- 
konferencyjnym jednego z ostatnich skwerów 
zieleni na  Muranowie. W powszechnej opinii 
zebranych skwer ten powinien zostać oazą 
zieleni i wypoczynku służącą  nie tylko 
mieszkańcom ale też uczestnikom licznych 
wycieczek z całego świata jako miejsce spokoju, 
wytchnienia i refleksji. Przedstawione przez 
prowadzącego zebranie, Przewodniczącego 
RO, kolejne wystąpienia  przyszłego inwestora o 
wydanie warunków zabudowy pod coraz to 
większe obiekty wzbudziły wśród zebranych 
żywiołowy odzew. Nie pomogły wyjaśnienia 
Pani Naczelnik Wydziału Budownictwa i 
Architektury UD, że warunki zabudowy to nie 
to samo co zezwolenie na budowę, że aby 
dostać zezwolenie na budowę projekt musi 
spełniać restrykcyjne wymogi Prawa 
Budowlanego jak również  uwzględniać 
skomplikowaną infrastrukturę podziemną  na 
tym terenie.

Z sali padały propozycje, aby aby ten skwer 
został włączony do koncepcji rozwiązań 
przestrzennych związanych z powstającym 
Muzeum Historii Żydów Polskich jako teren 
rekreacyjny i pamiątkowy związany z ostatnim 
bastionem obronnych powstańców getta. 
Natomiast na centrum hotelowo- biurowo 
konferencyjne jest dość terenów na północ od 
ulicy Stawki na terenie po dawnej zajezdni czy 
też  na terenach upadających ogródków 
działkowych (aż do terenów kolejowych 
włącznie).

Zabrani w pełnych oburzenia wystąpieniach 
wrazili swoje niezadowolenie z powodu 
arbitralnego narzucania  przez władze 
Warszawy takich inwestycji na terenie osiedla, 
które nie służą mieszkańcom, nie uwzględniają 
ich życiowych interesów i w znaczący sposób 
obniżają wartość posiadanych przez nich 
nieruchomości.
Zaproszeni goście, Pan Zaremba oraz radny pan 
P. Martofel, w swoich wystąpieniach stwierdzili, 
że powodem wystąpień o wydanie warunków 
zabudowy na nie zabudowanych działkach 
Muranowa jest brak Lokalnego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Zaapelowali 
do zebranych, aby zarówno Zarządy Wspólnot, 
Zarząd SM Muranów jak i Rada Osiedla 
wystąpiły do władz samorządowych Warszawy 
z wnioskami o  jak najszybsze opracowanie i 
konsultacje społeczną Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Muranowa, bo tylko 
założenia przyjęte w takim planie są  w stanie 
uchronić koncepcję architektoniczną oraz 
unikalną zabudowę Muranowa przed próbami 
tzw. zagęszczania.

Po tym spotkaniu Rada Osiedla zajęła się, 
wspólnie z zarządami niektórych Wspólnot 
Mieszkaniowych, przygotowaniem wniosku do 
władz samorządowych stolicy o jak najszybsze 
przygotowanie, skonsultowanie i opracowanie 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Muranowa ze szczególnym uwzględnieniem 
historycznej koncepcji architektonicznej i 
unikalnej zabudowy naszego osiedla.
Jednocześnie RO apeluje do wszystkich 
mieszkańców Muranowa o aktywny udział  w 
przygotowywaniu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego od 
momentu, gdy Rada Warszawy podejmie 
decyzję o jego opracowaniu.

Rada Osiedla
O dodatkowe przejście dla 
pieszych przez ul. Stawki
Od dłuższego czasu mieszkańcy zwracają się do 
Rady Osiedla z prośbą  o pomoc w sprawie 
utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych 
przy ul. Stawki. Aby przekroczyć jezdnie na ul 
Stawki w stronę ul. Dubois (i odwrotnie), trzeba 
iść do przejścia dla pieszych usytuowanego przy 
Uniwersytecie Warszawskim. Między 
budynkami przy ul. Stawki 6 a Stawki 8 
wybudowano ciąg pieszy ułatwiający dojście m. 
in. do:
- basenu przy ul. Inflanckiej,
- źródła wody oligoceńskiej,
- szpitala ginekologiczno - położniczego przy ul. 
Inflanckiej,
- komunikacji miejskiej przy ul. Słomińskiego,
- centrum handlowego Arkadia.
Na przedłużeniu tego ciągu pieszego aż  prosi się 
o wyznaczenie  przejście przez ulicę. Brak 
możliwości przejścia przez ul. Stawki nie jest 
przeszkodą dla osób chcących tamtędy skrócić 
sobie drogę. Tak robi wiele osób starszych i 

niestety dzieci. Ulica jest dość ruchliwa i 
niebezpieczna. Oprócz dużej liczby samochodów 
jeździ tramwaj nr 35 oraz autobus linii 157.

 Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
Rada Osiedla zwróciła się do Urzędu Dzielnicy 
Warszawa - Śródmieście o zajęcie się tą sprawą.

Przygotowała Iwona Czarnecka 

Place zabaw dla dzieci będą 
rewitalizowane …
W czerwcu podczas wizyty na terenie naszego 
osiedla, burmistrz obiecał, że w najbliższym 
czasie przynajmniej część placów zabaw dla 
dzieci zostanie odnowiona i udostępniona 
małym użytkownikom.
Na spotkaniu koordynacyjnym w ZTP 
przedstawiciele Rady Osiedla dowiedzieli się 
m.in., że w planach Zarządu Terenów 
Publicznych na rok 2013 jest przewidziana 
gruntowna restauracja niektórych placów 
zabaw.
Zarząd Dzielnicy przeznaczył środki na 2013 
rok wystarczające na remont tylko dwóch 
placów, w tym placyku przy ul. St.Dubois 4, 
przeciwko którego likwidacji sprzeciwiła się 
RO w swojej Uchwale Nr 36/2012.
W dniu 19 listopada na terenie naszego 
osiedla odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Rady Osiedla oraz przedstawicieli 
mieszkańców z panią Katarzyną Rymsza-Żuk 
z Zarządu Terenów Publicznych, panią 
Urszulą Majewską z  Urzędu Dzielnicy 
Śródmieście oraz panią  architekt, która ma za 
zadanie przeprojektowanie placów zabaw dla 
dzieci przy ulicach St. Dubois 4 oraz Dzielnej 5.

Zgromadzeni zgodnie ustalili, że na 
odnowionym placu zabaw przy ul. St.Dubois 
4 zostaną zainstalowane zabawki dla dzieci od 
2 do 10 lat, drzewa zostaną prześwietlone w celu 
nasłonecznienia placyku, zostanie zainstalowane 
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odpowiednie oświetlenie, rozwiązana również 
będzie sprawa samochodów parkujących przy 
samym placu zabaw. Zainteresowanie Straży 
Miejskiej tym rejonem oraz dbałość ze strony 
mieszkańców a także opiekunów małych 
użytkowników powinny przynieść efekty. Rada 
ma nadzieję, że miejsce zabaw przestanie być 
niszczone i pozwoli dzieciom na spędzanie 
czasu w bezpiecznym otoczeniu.
Kolejnym placykiem przewidzianym do 
odnowienia był plac przy ul. Dzielnej 5.

Tutaj starsi mieszkańcy okolicznych posesji  mieli 
zastrzeżenia co do istnienia placyku dla dzieci, 
ponieważ uznali, że dzieci hałasują i zakłócają 
spokój w okolicy. Przekonał ich dopiero 
argument, że likwidacja placu zabaw może 
spowodować zainteresowanie któregoś z 
deweloperów niewykorzystanym terenem na 
którym można by postawić „plombę”.
W końcu uzgodniono, że podobnie jak przy ul. 
St. Dubois wymienione zostaną  zabawki  i 
wyposażenie placu. Przedstawiciele RO i 
mieszkańców podnieśli też  problem braku toalet 
w okolicy placów zabaw dla dzieci. 
Mamy nadzieję, ze przy okazji takiej inwestycji 
ten problem zostanie również rozwiązany.

Informacja I. Czarnecka,
 redakcja R.Krzysztofowicz

Pomysł organizacji kolejnych 
placów zabaw dla dzieci
Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Inflancka ul. 
Stawki 4b, c, d, e oraz mieszkańcy Muranowa 
zwrócili się z prośbą, aby zaniedbany skwer 
przy ul. Inflanckiej stał  się miejscem zabaw dla 
dzieci i odpoczynku dla dorosłych. 
Rada Osiedla MURANÓW poparła inicjatywę 
zagospodarowania tego skweru oraz zwróciła 
się do Pana Burmistrza o wprowadzenie tej 
inwestycji do planów na rok 2013 i 
zagwarantowania na nią  środków w 
przyszłorocznym budżecie.

Informacje przygotowała I. Czarnecka
 

A to propozycja dla naszych 
starszych dzieci
Centrum Wychowania Morskiego ZHP w 
Gdyni przygotowało ofertę dla młodzieży 
gimnazjalnej i  licealnej na ferie 2013 - zimowisko 
pod żaglami na Morzu Jońskim.
Wszystkie szczegóły podane są na stronie:
http://www.cwm.zhp.pl/strona-glowna/
articles/zimowisko-pod-zaglami.html

Wydarzenia
Uroczyste, oficjalne otwarcie

lokalu Rady Osiedla  

W dniu 11 września w 
siedzibie Rady Osiedla przy 
ul. Nowolipie 9/11 odbyła się 
uroczystość oficjalnego 
otwarcia naszego lokalu. 
Spośród szeregu zaproszonych 
gości na uroczystość przybyli  
m.in. Zastępca Burmistrza 
Śródmieścia Pan Krzysztof 
Czubaszek, przedstawiciele 
Wydziału Organizacyjnego 

Urzędu Dzielnicy Pani Katarzyna Dańczak i 
Pan Artur Kucharski, w imieniu dyrekcji ZGN 
przybył Kierownik ADK1 Pan Krzysztof 
Słodowski, Radę Dzielnicy reprezentował  Pan 
radny Paweł Martofel, przybyła również Pani 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 32, 
Naczelnik Straży Miejskiej w Śródmieściu, 
Komendant tutejszej Rejonowej Komendy 
Policji i inni.
Przemówienie inauguracyjne podsumowujące 
piętnastomiesięczne funkcjonowanie Rady 
wygłosił Przewodniczący Rady Pan Wiesław 
Aleksandrowicz.

Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof 
Czubaszek złożył Radzie życzenia dalszej 
owocnej pracy dla dobra mieszkańców osiedla 
przy współpracy z Zarządem Dzielnicy. 
Uroczystość uświetnił  mini koncertem 
klasycznej muzyki Chopina mieszkaniec 
naszego osiedla, student Akademii Muzycznej 
Pan Fryderyk Hoang Dong.

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Tam gdzie mieszkam jest 

pięknie”
Komisja w składzie: Wiesław Aleksandrowicz, 
Iwona Czarnecka, Sławomir Rzysko, Bożena 
Walkowiak,  po przeglądzie wielu posesji i 
balkonów na naszym osiedlu postanowiła na 
koniec sezonu ogrodniczego przyznać 
następujące wyróżnienia:
- dla Pana Włodzimierza Muszyńskiego za 

założenie i utrzymanie ogródka przy ul. 
Lewartowskiego 4

- dla Pani Danuty Garbarskiej za pięknie 
pielęgnowane kwiaty i drzewa przy posesji 
St.Dubois 10

- dla Pana Sylwestra Kozickiego za ogródki 
skalne przy ul. St.Dubois 12

Rada przygotowała dla laureatów konkursu 
oryginalne dyplomy, które zostaną  im wręczone 
na spotkaniu w grudniu.

Czytajmy na Muranowie
Rada Osiedla Muranów postanowiła włączyć 
się w akcję propagowania czytelnictwa wśród 
mieszkańców Muranowa i w tym celu 
zamierza zorganizować w swojej siedzibie 
bibliotekę-wypożyczalnię książek i czasopism.
Planujemy, że wypożyczalnia będzie działała 
w formule wypożycz książkę za książkę, tzn. 
aby pierwszy raz wypożyczyć książkę, trzeba 
zostawić w naszej wypożyczalni jakąś swoją 
książkę (przeczytaną, niepotrzebną)
Aby jednak zorganizować bibliotekę na 
początek konieczne są co najmniej 2 regały na 
książki (z półkami) o wysokości ok. 2 m i 
szerokości min. 90 cm. Jeśli ktoś z 
mieszkańców naszego osiedla, lub firma na 
naszym osiedlu posiada zbędne lub do 
likwidacji tego rodzaju regały, prosimy o 
kontakt.
Prosimy również mieszkańców naszego 
osiedla, którzy chcieli by się pozbyć części 
swojego księgozbioru, aby zamiast go 
wyrzucać przekazali do naszej biblioteczki-
wypożyczalni. Niech te książki posłużą 
jeszcze  innym.
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Realizacja programu 
partycypacji obywatelskiej 

w Śródmieściu
Zakończyły się prace nad budżetem 
partycypacyjnym Domu Kultury Śródmieście 
na 2013 rok. 24 listopada odbyło się finałowe 
spotkanie, podczas którego mieszkańcy 
wybierali jeden spośród czterech 
wypracowanych na wcześniejszych 
warsztatach projektów budżetu.    W 
głosowaniu zwyciężył  wariant nr 4 "twórczość 
i kształcenie" - kładzie on nacisk przede 
wszystkim na angażowanie mieszkańców i 
zajęcia pobudzające kreatywność. 

Projekt „Podzielmy się 
kulturą” w Domu 
Kultury Śródmieście jest 
pierwszym budżetem 
partycypacyjnym w 
Warszawie i pierwszym 
w domu kultury w Polsce. 

Dzięki jego realizacji, mieszkańcy mogą 
zaplanować ofertę tego domu kultury na 
następny rok, poprzez wypracowanie budżetu 
programowego. Do wspólnej pracy nad 
budżetem DKŚ  zaprosiliśmy zarówno 
dotychczasowych użytkowników domu 
kultury, jak i osoby, które nie znają  jeszcze tej 
instytucji. Warsztaty były doskonałą okazją, by 
zobaczyć jak działa DKŚ.
 
Celem projektu, obok stworzenia programu 
Domu Kultury Śródmieście na 2013 rok, jest 
wypracowanie dobrej praktyki realizacji 
budżetu partycypacyjnego, którą  Urząd 
Dzielnicy Śródmieście oraz inne jednostki  w 
Polsce będą  mogły stosować w podlegających 
im instytucjach. Budżet partycypacyjny, czyli 
budżet tworzony z udziałem mieszkańców, 
to jedna z metod uczestnictwa mieszkańców 
w podejmowaniu decyzji. Polega na 
włączeniu obywateli do zaplanowania 
budżetu instytucji lub jednostki 
administracyjnej takiej, jak osiedle, dzielnica, 
czy też całe miasto.
 
Projekt „Podzielmy się kulturą” jest 
realizowany przez Fundację Pole Dialogu w 
partnerstwie z Urzędem Dzielnicy 
Śródmieście, przy wsparciu finansowym 
Fundacji  im. S. Batorego i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja  UD Śródmieście

Konsultacje w sprawie 
konsultacji

Ruszyły konsultacje społeczne dwóch 
dokumentów określających zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - 
uchwały Rady m.st. Warszawy oraz zarządzenia 
prezydenta. Po wprowadzeniu nowych zasad 
mieszkańcy będą  mogli zgłaszać wnioski o 
przeprowadzenie konsultacji.

Jakie przedsięwzięcia powinny być 
konsultowane z mieszkańcami? 
Czym jest Platforma Internetowa 
Konsultacji Społecznych i do czego 

służy?  Jakie są formy prowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami? Na te pytania 

odpowiadają przygotowywane uchwała i 
zarządzenie prezydenta. Dokumenty określają 
także w jaki sposób mieszkańcy Warszawy 
mogą  współdecydować o sprawach ważnych 
dla nich i dla ich miasta. Projekty dają także 
warszawiakom możliwość występowania z 
wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji.

Do tej pory nie było dokumentu, który 
regulowałby kwestię prowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami Warszawy. Jest to konieczne nie 
tylko ze względu na obowiązek, jaki nakłada na 
stolicę ustawa o samorządzie gminnym oraz 
postanowienia Statutu m.st. Warszawy i 
statutów dzielnic, lecz przede wszystkim z 
powodu rosnącego znaczenia partycypacji 
społecznej.

Zanim dokumenty zostaną przyjęte przez Radę 
m.st. Warszawy, o opinię na ich temat i swoje 
sugestie proszeni są mieszkańcy. Do 16 grudnia 
zapraszamy ich do wyrażenia opinii na stronie 
internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl, 
m a i l o w o p o d a d r e s e m : 
konsultacje@um.warszawa.pl, a także w formie 
listownej (adres: Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. 
Senatorska 27, 00-099 Warszawa).

Dodatkowo w trakcie trwania konsultacji  można 
zadać pytanie a także zgłosić uwagi 
bezpośrednio urzędnikom w punkcie 
konsultacyjnym, w każdy wtorek (w godz. 
10:00-12:00 w Centrum Komunikacji Społecznej) i 
czwartek (w godz. 17:00-19:00 w Warsztacie pl. 
Konstytucji 4). Przewidziano również spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami 4 grudnia 
(wtorek) o godz. 17.30 i 12 grudnia (środa) o 
godz. 18.00 w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.

Projekty uchwały i zarządzenia, a także ich 
omówienie są dostępne pod adresem: http://
konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/
skonsultuj-jak-konsultowac-z-mieszkancami 
oraz w  Centrum Komunikacji Społecznej przy 
ul. Senatorskiej 27 w godzinach pracy urzędu 
(poniedziałek-piątek).

 Informacja  Rzecznik Prasowy UD Śródmieście

Akcja Podwórkowa Gwiazdka
po raz drugi…

...w Warszawie, akcja zainicjowana przez Q – 
Ruch Sąsiedzki w 2011 r. W tym roku będzie 
obchodzona w dniach 15 -16 grudnia. Ma na 
celu integrację mieszkańców i budowanie 
więzi poprzez wspólne działania na rzecz 
najbardziej potrzebujących.   Może być to 
zbiórka dla okolicznego domu dziecka, 
zorganizowanie spotkania dla samotnych 
osób na osiedlu lub wspólne ubieranie 
osiedlowego drzewka, wszystko to, czego 
potrzeba, by stworzyć dobry klimat i odmienić 
miejsce swojego zamieszkania.
Jak i co można zrobić, krok po kroku , o czym 
pamiętać i czego unikać podczas organizacji 
akcji sąsiedzkich?
Więcej na ten temat na stronie: http://
www.podworkowagwiazdka.blogspot.com/
Kontakt: Kornelia Zagórska, tel. 504 220 189, 
korneliaz@cal.org.pl,
Adres: Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL, ul. Podwale 13, Przystanek 
KAPITULNA, III  p. w budynku Zakładu 

Kształcenia Zawodowego, tuż obok pomnika 
Jana Kilińskiego. Czekamy na Was w godz. 
17:30- 19:30.

Informacja  Rzecznik Prasowy UD Śródmieście

Nowe Rady Osiedli w 
Śródmieściu

 21 października br. odbyły się wybory tych 
rad osiedli w Śródmieściu, które wcześniej 
nie powstały.
Dzielnica Śródmieście na mocy m.in.  
Uchwał Rady Gminy Warszawa Centrum 
oraz Statutu Dzielnicy jest podzielona na 12 
osiedli.
W 2011 roku odbyły się wybory do rad 
trzech osiedli, bo tylko w trzech osiedlach 
zgodnie z ordynacją wyborczą, zgłoszona 
została wystarczająca liczba kandydatów 
którzy otrzymali poparcie minimum 15 
mieszkańców osiedla.
W ogłoszonych na październik wyborach do 
rad pozostałych osiedli, znowu tylko w 
trzech osiedlach (nr IV, VIII i IX), zgłoszono 
co najmniej 15 kandydatów , z których każdy 
maił poparcie co najmniej 15 wyborców ze 
swojego osiedla.
W wyniku wyborów powstały więc rady w 
osiedlach IV, VIII i IX.

Plan Śródmieścia z podziałem na osiedla; na żółto oznaczone 
osiedla, w których w październiku 2012 r wybrano rady osiedli

Po październikowych wyborach połowa 
osiedli śródmiejskich ma już swoje rady, 
liczymy więc na to, że mieszkańcy będą mieli 
coraz większy wpływ na zarządzanie naszą 
dzielnicą.
Serdecznie witamy nowe rady osiedli, 
gratulujemy ich członkom i proponujemy 
współpracę, konsultacje oraz wspólne 
działania w interesie mieszkańców 
Śródmieścia.

Rada Osiedla Muranów

   Biuletyn Informacyjny Śródmieście - informacje, wydarzenia 
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Mały Powstaniec na 
muralu…

Na budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 
imienia Małego Powstańca  przy ul. 
Lewartowskiego 2 powstał mural, który 
przedstawia małego chłopca, powstańca na tle 
ruin zburzonej Warszawy. Powstał on za 
zgodą dyrekcji szkoły i po akceptacji Komisji 
Estetyki Rady Dzielnicy.
Graffiti to pomysł upamiętnienia młodych 
bohaterów miasta, którzy walczyli w 
powstaniu warszawskim między innymi na 
terenie Muranowa w ramach Zgrupowania 
Radosław.
Warto pamiętać, że po stłumieniu przez 
hitlerowców w 1943 r powstania w getcie, 
teren dawnego getta  był miejscem walk w 
powstaniu warszawskim. To tutaj 5 sierpnia 
1944 r Harcerski Batalion Szturmowy 
„Zośka” (harcerze z Szarych Szeregów) zdobył 
więzienie na Gęsiówce (w tym czasie 
Konzentrationslager Warschau) uwalniając 
384 więźniów w tym też pozostałych przy 
życiu uczestników powstania w getcie. 

Tablica upamiętniająca zdobycie więzienia na Gęsiówce w sierpniu 
1944r

To też fragment historii tego miejsca.
Po ukończeniu muralu odbyła się gra miejska 
pod hasłem „Nasza Mała Ojczyzna” dla dzieci 
ze szkoły nr 32. Polegała ona na zapoznaniu 
uczestników gry z najnowszą historią i 
współczesnością Muranowa. Dzieci 
odwiedziły muzeum Pawiak, kopiec 
Anielewicza, powstające Muzeum Historii 
Żydów Polskich, dawną  ulicę Nalewki a grę 
zakończyła wizyta na stadionie Polonii.
Mural upiększa nasze osiedle, nadaje mu 
koloru, przyciąga uwagę przechodniów i ma 

szanse stać się jedną  z ciekawostek 
turystycznych Muranowa.

Historia tego budynku…
Niemal na przeciwko Szkoły Podstawowej 
Nr 32 znajduje za metalowym ogrodzeniem 
znajduje się mały budynek, którego adres to 
Stawki 1A

Wokół budyneczku pozostały rzeźby  z 
fragmentami murku pokrytego mozaiką 
częściowo uszkodzone i zniszczone. Na jego 
maleńkim ganku stoi rzeźba mężczyzny z …(?)

W budyneczku tym podobno przed laty była 
pracownia rzeźbiarska.
Prosimy wszystkich, którzy mają informacje i 
materiały o historii tego miejsca, a w 
szczególności informacje kto w tym budynku 
tworzył, o kontakt z Radą Osiedla.
Wydaje się, że powinniśmy chronić takie 
miejsca przed zapomnieniem a istniejące tam 
formy przestrzenne ratować przed 
bezmyślną dewastacją i zniszczeniem.

Ulice Muranowa:
ulica Karmelicka

Ulica ta została wytyczona w XVII wieku, a 
dokładniej w 1682 i była drogą do kościoła 
Karmelitów Trzewiczkowych (dziś Kościół 
Narodzenia NMP przy  al. Solidarności 80). 
Trakt ten łączył Leszno z Nowolipiem
 Początkowo ulica Karmelicka dochodziła tylko 
do Nowolipia i zabudowana była luźnymi 
domami z ogrodami.  
W tym też  czasie (w 1736 r) przy zbiegu 
Karmelickiej i Mylnej powstał Szpital 
Ewangelicki. Początkowo mieścił się on w domu 
na terenie ówczesnego cmentarza  gdzie jedną z 
izb przeznaczono na salę dla tych przyjezdnych 
do Warszawy, którzy zachorowali. Po likwidacji 
cmentarza nastąpił szybki rozwój szpitala, który 
przez blisko 120 lat był szpitalem ogólnym.

Na przełomie XIX i XX w. szpital uległ 
powiększeniu i powstały oddziały 
specjalistyczne. 

W latach 1818-28 ulicę zabudowano 
kamienicami a w 1865 r przedłużono ją do ulicy 
Dzielnej; nową  część nazwano Nowokarmelicką. 
W 1908 poprowadzono tędy tory tramwajowe. 
W tym też czasie na Karmelickiej i 
Nowokarmelickiej w pobudowanych kamienicach 
czynszowych zaczęli się osiedlać drobni kupcy 
żydowscy zajmujący się głównie handlem 
konfekcją.
W 1940 ulicę włączono do getta a ulicą 
dojeżdżano do szop (schopów), czyli fabryk 
zatrudniających ludność żydowską: Na 
Karmelicką  przesiedlono ludność żydowską 
pracującą jako robotnicy w tych fabrykach. 
Mieszkańcy Karmelickiej wzięli udział w 
powstaniu w getcie, dlatego hitlerowcy 
zniszczyli doszczętnie zabudowę ulicy.
Po upadku powstania w getcie Szpital 
Ewangelicki zlikwidowano, a budynki szpitala 
wyburzono.

 Po wojnie w południowej części ulicy 
rozpoczęła się zabudowa osiedlowa w ramach 
projektu Lecherta (z modyfikacjami) natomiast  
począwszy od lat 50 rozpoczęła się  zabudowa 
w kierunku północnym blokami mieszkalnymi 
różnej wielkości. Realizacja zabudowy rejonu 
ul. Karmelickiej zachowała jednak pierwotną 
koncepcję arch. Lacherta opierającą  się na 
licznych terenach zieleni usytuowanych 
między budynkami osiedla.

   Biuletyn Informacyjny	 Informacje Nasz Muranów
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Skład Rady Osiedla:
 Przewodniczący Rady Osiedla - Wiesław Aleksandrowicz
 Wiceprzewodniczący Rady Osiedla - Tomasz Wolniarski
 Zarząd Osiedla:
 Przewodniczący Zarządu Osiedla - Sławomir Rzysko
 Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla - Anna Kabir
 Członkowie Zarządu Osiedla:
, , ,        - Iwona Czarnecka
& & &        - Ryszard Krzysztofowicz
 , , ,        - Marek Kupidurski
& & &        - Edyta Olędzka
& & &        - Urszula Pierścieniak
 Członkowie Rady Osiedla:
, , ,        - Blanka Brzozowska
& & &        - Barbara Hankus
& & &        - Marcin Jedliński
& & &        - Krystyna Maciaszek
& & &        - Jerzy Malicki
& & &        - Bożena Walkowiak    
 Siedziba Rady Osiedla MURANÓW :
, Warszawa, ul Nowolipie 9/11  
Telefony kontaktowe:
, 797 286 491, 797 286 473
& 797 286 467, 502 229 961
 Adres mailowy:
, biuro@osiedle-muranow.waw.pl
 Strona internetowa Rady:
, www.osiedle-muranow.waw.pl

 Dyżury Rady Osiedla:
w każdą drugą i ostatnią środę miesiąca 
 od 17.30 do 19.00 w siedzibie Rady ul. Nowolipie 9/11
w każdy ostatni wtorek miesiąca
 od 18.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej Nr 32 ul. Lewartowskiego 2

Biuletyn przygotował zespół RO pod redakcją R.Krzysztofowicza
Wykorzystano zdjęcia  I.Czarneckiej, S.Rzysko, R.Krzysztofowicza

oraz z Google Map

   Biuletyn Informacyjny Ogłoszenia Rady Osiedla  

Ogłoszenia Rady Osiedla

RADA OSIEDLA MURANÓW

ZWRACA SIĘ DO MIESZKAŃCÓW Z PROŚBĄ O 
PRZYNOSZENIE PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 

z butelek po napojach i sokach
 dla 

4 - LETNIEGO CHŁOPCA FILIPA.
DZIECKO MA USZKODZONY KRĘGOSŁUP.

DZIĘKI TYM NAKRĘTKOM MA SZANSĘ NA WÓZEK 
INWALIDZKI.

NAKRĘTKI MOŻNA PRZYNOSIĆ W DNIACH DYŻURÓW - 
DRUGĄ I OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W 

GODZ. 17.30 - 19.00 DO NASZEJ SIEDZIBY PRZY UL. 
NOWOLIPIE 9/11

LUB 
W KAŻDY OSTATNI WTOREK MIESIĄCA W 

GODZ. 18.00 - 19.00 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 
PRZY UL. LEWARTOWSKIEGO 2.

W imieniu FILIPA serdecznie dziękujemy wszystkim za 
okazaną pomoc.

 RADA OSIEDLA MURANÓW

oraz 
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Śródmieście 

organizuje dnia 14 grudnia o godz. 18.30. świąteczny 
koncert dla mieszkańców MURANOWA. 

Koncert odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 32 
przy ul. Lewartowskiego 2 

 Na keyboardzie muzykę klasyczną będzie grał student 
II roku Akademii Muzycznej, mieszkaniec naszego osiedla 

Fryderyk HOANG DONG.
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