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Wałkowanie męczących tematów
O

Ż

aden cel nie jest na tyle
wzniosły, żeby usprawiedliwiać niegodne środki do jego osiągnięcia – powiedział Albert
Einstein, Żyd z niemieckim paszportem i ja się z tym skądinąd niegłupim facetem w pełni zgadzam,
jakkolwiek lepszy był z niego fizyk
niż moralista. Owo stwierdzenie
Einsteina przydałoby się zapewne
naszemu dziś już nieżyjącemu sąsiadowi z Mokotowa Wojciechowi
Jaruzelskiemu do głębszych przemyśleń, gdy kombinował 36 lat temu, jakby tu zadowolić Wielkiego
Sowieckiego Brata i obezwładnić
rosnący w siły społeczny ruch antypeerelowskiego protestu pod nazwą „Solidarność”, a jednocześnie
uniknąć śmiertelnych ofiar przy
wprowadzaniu 13 grudnia 1981
stanu wojennego. Skrupulatni statystycy wyliczają po latach, że generał Jaruzelski okazał się znacznie łagodniejszym tyranem niż
marszałek Józef Piłsudski, bo działania Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego doprowadziły do
śmierci najwyżej kilkudziesięciu
osób, podczas gdy stan wojenny,
wywołany przez tego drugiego w
1926 roku, skończył się tak, że po
bratobójczej walce doliczono się
blisko 400 trupów, a liczba ta powiększyła się potem, gdy utworzono w Berezie Kartuskiej tak zwany
obóz odosobnienia, określany też
mianem obozu koncentracyjnego.

czywiście, ani przeprowadzony w 1926 zamach
majowy, ani uwięzienie
przeciwników politycznych w Berezie nie przekreśliły olbrzymich
zasług Piłsudskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Co do stanu wojennego 1981
natomiast, to już po wsze czasy
będą toczone dyskusje, czy uratował nas przed spodziewaną interwencją sowiecką, czy były to tylko
strachy na Lachy albo – jak wyjaśniał sam Jaruzelski – mniejsze
zło. Jedno wszakże nie ulega wątpliwości: stan wojenny podtrzymał byt ówczesnej ekipy rządzącej
Polską, więc na pewno pozostawał w jej interesie.
ak na ironię, 36 lat później
mamy akurat na Ursynowie
namiastkę stanu wojennego,
toczy się bowiem ostra walka o
nową lokalizację bazarku „Na
Dołku”, który – w związku z budową tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy – ma zostać przeniesiony z rejonu ul. Braci Wagów i Płaskowickiej na teren zajmowany od lat przez pętlę autobusową w pobliżu ulicy Polaka. Z
wielką cierpliwością publikujemy
w „Passie” oświadczenia poszczególnych stron sporu, ale nie wygląda na to, by miał się on rychło
zakończyć. Tym bardziej, że walczące z zarządem targowiska Stowarzyszenie „Otwarty Ursynów”
zaczyna stosować coraz bardziej
widowiskowe chwyty medialne.
We wtorek, 12 grudnia, próbowało wręczyć burmistrzowi Ursynowa symboliczny wałek kuchenny, zarzucając gospodarzowi
dzielnicy niedopilnowanie interesu społecznego w starciu z interesem kupców, choć to nie burmistrz
bynajmniej jest w tej sprawie decydentem.

ły się tłumaczenia, że głosiciele nienawiści stanowili tylko niewielką
część długiego węża maszerujących.
jakby tej kompromitacji z
11 listopada było jeszcze za
mało, ostatnio zaskakującą woltę wykonała Krajowa Rada
Radia i Telewizji, karząc należącą
do firmy amerykańskiej stację telewizyjną TVN grzywną w wysokości około 1,5 miliona złotych za
sposób zrelacjonowania w programie TVN24 burzliwych wydarzeń
w Sejmie i obok Sejmu w dniach
16-18 grudnia 2016 roku. Chłopakom i dziewczynom z Wiertniczej zarzucono naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji
poprzez propagowanie działań
sprzecznych z prawem i sprzyjających zachowaniom zagrażającym
bezpieczeństwu.
bywateli RP, od dawna nawykłych do mediów działających bez cenzury, może zdziwić, że pokazanie w TVN24
całej farsy sejmowej Anno Domini
2016 ktoś uznał za działanie bezprawne. Orzeczenie KRRiT zdumiało nawet Departament Stanu
USA, którego rzeczniczka Heather
Nauert stwierdziła, iż „ta decyzja
wydaje się podkopywać wolność
środków masowego przekazu w
Polsce, kraju będącym bliskim sojusznikiem USA i członkiem międzynarodowej wspólnoty demokratycznej.” Czy w reakcji na ten
ostry komentarz rzeczniczki –
KRRiT pouczy teraz samego prezydenta Stanów Zjednoczonych,
że Amerykanie powinni przymknąć dziób i nie wtrącać się w
wewnętrzne sprawy Polski, czy jednak uzna, iż przyjaźń z USA to nasza racja stanu?
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
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ak ognistego sporu nie było
na Ursynowie bodaj od czasu, gdy mieszkańcy ulic
Koński Jar i Nutki odpierali ofensywę Archidiecezji Warszawskiej,
usiłującej wymusić postawienie budowli sakralnej w zielonej przestrzeni pod Kopą Cwila. Tamto
zwarcie zostało przynajmniej czasowo zakończone, gdy metropolitą
warszawskim został najmądrzejszy moim zdaniem duszpasterz w
kraju – pozostający już dzisiaj w
randze kardynała Kazimierz Nycz.
W miejscowym planie zagospodarowania w rejonie Kopy przewidziana jest wyłącznie funkcja sportowo-rekreacyjna, więc na razie
żadne zabudowy nie grożą. Tylko
że – wbrew temu, co ogłosił miejski

ratusz – przyznane w tym miejscu
Archidiecezji trzy działki nadal pozostają jej własnością i wcale nie
wróciły do miasta. W dalszej perspektywie ursynowianie mogą więc
stracić swoją agorę, gdzie co roku
odbywa się święto dzielnicy. Warto więc bardziej się starać o komunikowanie prawdy przez ratuszowe służby przy placu Bankowym ,
które myliły się również przy przekazywaniu informacji na tematy
nieruchomości reprywatyzowanych w Warszawie.
westia prawdziwości komunikatów lub tylko samych
starań o dojście do prawdy
stała się też w Warszawie szczególnie aktualna na innych polach. Otóż
policja desperacko poszukuje sze-

K

ściu gagatków, którzy w trakcie
Marszu Niepodległości 11 listopada mieli nieść transparenty z napisami absolutnie niegodnymi tego
święta, całkowicie sprzecznymi też
z podstawowym hasłem owej defilady: My chcemy Boga. Poszukiwanie owych winowajców wydaje się o
tyle dziwne, że policja miała ich jak
na widelcu w trakcie pochodu na
Stadion Narodowy i nie tylko wtedy mogła, ale nawet powinna była
interweniować. Jak wiadomo bowiem, transmisja telewizyjna sprawiła, iż po zaprezentowaniu niecnych haseł cały świat dowiedział
się o propagowaniu w Polsce nienawiści rasowej i narodowościowej
podczas oficjalnych obchodów święta państwowego. I nie na wiele zda-
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Nowoczesna pływalnia na Mokotowie

Wraz z początkiem września na Mokotowie rozpoczęła swoją działalność nowa
jednostka miejska – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów. Powstanie
jednostki ma na celu przede wszystkim
propagowanie kultury fizycznej i sportu
poprzez organizację imprez sportowo –
rekreacyjnych czy zajęć sportowych dla
mieszkańców dzielnicy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców OSiR Mokotów nadzoruje obiekty sportowe, w tym: pływalnie, halę sportową oraz i boiska
Orlik przy ulicy Chełmskiej 23 oraz przy ulicy Kazimierzowskiej 60.
Obecnie największą dumą OSiR jest nowy kompleks sportowy przy ulicy Niegocińskiej 2, w skład
którego wchodzą: basen sportowy sześciotorowy
o długości 25 m, basen rekreacyjny o wymiarach
6 na 16 metrów, hala sportowa z trybunami na 370
miejsc, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22

na 44 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz
boisko do koszykówki czy piłki siatkowej o wymiarach 28 na 15 m.
Jednak najważniejszym elementem, na który od
lat czekali mieszkańcy Mokotowa jest sama pływalnia, z której można korzystać każdego dnia w
tyg. w godz.6.10 -21.30. Za godzinę pływania dorośli zapłacą 15 zł, a dzieci, młodzież, studenci,
emeryci i renciści – 10 zł. Oczywiście dostępne są
różnego rodzaju zniżki, karnety czy tzw. wejścia
poranne. OSiR Mokotów wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców planuje różne dodatkowe aktywności min. klub tenisa stołowego wraz z
rozgrywkami, czy zajęcia dla kobiet w ciąży.
www.osirmokotow.waw.pl
rezerwacje@osirmokotow.waw.pl
22-3
32-5
54-6
602
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Łukasz Ciołko o obchodach 40-lecia

Dziś Ursynów, jutro – Polska

Aneta Reluga „Promienie” – I miejsce w Konkursie Fotograficznym „Ursynów w obiektywie
mieszkańców” w kategorii Przyroda

Nagrody w konkursie
fotograficznym rozdane!
6 grudnia w ursynowskim Ratuszu ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Ursynów w obiektywie mieszkańców”, w tym wyniki głosowania internetowego portalu społecznościowym Facebook. W
konkursie udział wzięło 71 uczestników, którzy łącznie zgłosili 503 zdjęcia. Pięcioosobowe jury przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: Przyroda, Ludzie, Architektura.
Zwycięzcom i wszystkim nagrodzonym gratulowali: przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Michał
Matejka, burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa oraz zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursynów: Łukasz Ciołko, Rafał Miastowski i Antoni Pomianowski.

RAFAŁ KOS: W 2017 roku Ursynów świętował
jubileusz 40-llecia istnienia. Co szczególnie zapamiętamy z obchodów?
ŁUKASZ CIOŁKO, wiceburmistrz Ursynowa:
Było kilka spektakularnych momentów, jak choćby najdłuższe w historii Dni Ursynowa, podczas
których gościliśmy m. in. Bajm, T-Love, Kamila
Bednarka, Golden Life, Feel oraz Korteza. Odbyła się wspaniała Wielka Parada 40-lecia. Były torty urodzinowe: jeden z cukru, tradycyjny, ale gigantyczny, a dwa kolejne podczas koncertów na
Kopie Cwila ze świecących telefonów komórkowych. To były niezapomniane chwile. A ponadto
mnóstwo wydarzeń w plenerze, potańcówki, wycieczki piesze i rowerowe po naszej dzielnicy. Naszym celem było wzmocnienie wizerunku Ursynowa jako nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się
dzielnicy. Także poprzez komunikację wizualną
chcieliśmy zachęcić zarówno do wspólnej zabawy,
jak i do poznawania naszej dzielnicy oraz jej historii. Pamiętaliśmy także, aby przybliżać postać naszego patrona, czyli Juliana Ursyna Niemcewicza. Stąd też pomysł na film o nim, który w internecie obejrzało już ponad 330 tys. osób.
Ale były też inne działania edukacyjne...
To prawda, zachęcaliśmy szkoły i przedszkola do
organizacji konkursów nawiązujących do naszego
święta. A nawet powstała publikacja, złożona z
wierszy opowiadań i prac plastyczny autorstwa
dzieci ze wszystkich ursynowskich przedszkoli. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyła się
wystawa plenerowa Macieja Mazura „Czterdziestolatek. Ursynów rok po roku”, przedstawiająca w
pomysłowy sposób naszą historię – jedno zdjęcie z
każdego roku historii Ursynowa. Podczas jubileuszowych wydarzeń były bite cztery niepowtarzalne monety, które – jak przypuszczam – w wielu domach będą miłą pamiątką. Nie sposób nie wspomnieć o zbiórkach krwi, które zostały zorganizowane wspólnie z Klubem „Krewki Ursynów” w ramach wymownej akcji „40 litrów krwi na 40-lecie
Ursynowa”. Finalnie dzięki ofiarności mieszkańców przekazaliśmy dla potrzebujących znacznie
więcej, bo ponad 134 litry. W obchody 40-lecia Ursynowa włączyły się także lokalne organizacje zrzeszone w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.
Świętowaliśmy przez cały mijający rok. Jestem przekonany, że dotarliśmy z ofertą do każdej grupy wiekowej i umożliwiliśmy aktywną integrację naszej

lokalnej społeczności. I co najważniejsze będziemy
kontynuować te działania w przyszłości.
Co w takim razie przed nami?
Rok 2018 będzie wyjątkowy i to w wymiarze całego kraju. Będziemy świętować 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie
kulturalnym przewidzieliśmy m. in. koncerty, wystawy historyczne i imprezy plenerowe. Będziemy
wykorzystywać doświadczenia zebrane w tym
roku, zatem stawiamy na integrację naszej lokalnej społeczności. Nasze świętowanie będzie przede
wszystkim radosne i pomysłowe. A w najbliższej
przyszłości zapraszam na cykl Koncertów Bożonarodzeniowych. W tym roku będzie ich rekordowo
dużo. Wystąpią m. in. Włodek Pawlik, Katarzyna
Cerekwicka, Stanisława Celińska, Pectus, Natalia
Kukulska, Janusz Radek, Tatrzańska Orkiestra
Klimatyczna oraz ursynowskie chóry. Szczegółowy harmonogram koncertów na stronie www.ursynow.pl. Nieustanie dbamy o to, aby oferta kulturalna na Ursynowie była na najwyższym poziomie. W końcu czterdzieści lat to piękny wiek, który nas do tego zobowiązuje!

Oczyszczacze powietrza – już
w Przedszkolu Specjalnym nr 213

Krzysztof Grabara „Wśród świateł” – I miejsce w Konkursie Fotograficznym „Ursynów w obiektywie
mieszkańców”w kategorii Ludzie

We wtorek, 12 grudnia w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul. Teligi 1 odbył się
briefing prasowy poświęcony oczyszczaczom powietrza. Wybór miejsca nie był przypadkowy – w tej placówce urządzenia już działają.
– Po wprowadzeniu oczyszczaczy do żłobków kilka lat temu i do wybranych przedszkoli w tym
roku otrzymaliśmy szereg zapytań, czy naszym programem mogą zostać objęte kolejne placówki.
Dlatego też po analizie naszych tegorocznych możliwości finansowych podjęłam decyzję: wyposażymy wszystkie 350 warszawskich przedszkoli w oczyszczacze powietrza – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy. – Od kilku lat w 60 żłobkach i 12 mini-żłobkach takie
urządzenia z powodzeniem oczyszczają powietrze od pyłów i szkodliwych substancji, ale także kurzu, alergenów, bakterii. Jesteśmy zadowoleni z efektów – dodała podczas spotkania w Przedszkolu Specjalnym nr 213.
– Bardzo się cieszę, że prezydent stolicy podjęła decyzję o montażu urządzeń oczyszczających powietrze we wszystkich przedszkolach. W ten sposób wypełnione zostaną również nasze zapowiedzi
o zakupie oczyszczaczy do naszych dzielnicowych placówek. Teraz wszystkie dzieci z Ursynowa, ale
też pozostałych dzielnic Warszawy, będą mogły bawić się i uczyć oddychając czystym powietrzem –
dodał Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów.
Do samorządowych żłobków i przedszkoli uczęszcza łącznie ponad 55 tys. młodych warszawiaków. Większą część dnia w miesiącach zimowych spędzają w budynkach. Pomimo rezygnacji z aktywności na dworze, w dniach, w których zanieczyszczenia powietrza osiągają wysokie poziomy,
dzieci nadal są narażone na wdychanie szkodliwych substancji, które przedostają się do budynków.
Docelowo oczyszczacze zostaną zamontowane we wszystkich salach, gdzie prowadzone są stałe
Dorota Łojewska „Świetlana architektura” – I miejsce w Konkursie Fotograficznym „Ursynów w zajęcia z dziećmi.
obiektywie mieszkańców” w kategorii Architektura
F o t . U M Wa r s z a w a
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Nowe sale i instalacje
w Przedszkolu nr 385
Zakończyła się rozbudowa i przebudowa przedszkola
nr 385 przy ul. Andrzeja Romockiego “Morro”. Jak podają ursynowscy urzędnicy, „wartość prac w tym roku
wyniosła 1 776 149,47 zł, przedszkole zyskało kolejne
dwie sale zajęć, toalety oraz pomieszczenia administracyjne”.
Wymieniono także grzejniki w całym przedszkolu, a zakres zleconych prac dotyczył kilkunastu instalacji - elektrycznej, domofonowej oraz teletechnicznej. Ponadto dostosowano instalację hydrantową do obowiązujących przepisów ppoż.
-To kolejne zakończone zadanie inwestycyjne, którego realizacja
zwiększa komfort i bezpieczeństwo nauki w ursynowskich placówkach edukacyjnych. W zeszłym roku przedszkole zyskało nową salę zajęć, a zakończone właśnie prace, to kolejne dwie nowe sale
oraz poważna modernizacja kilku instalacji w całym przedszkolu.
Pomieszczenia administracyjne, które także powstały w ramach
zakończonych właśnie prac, znacząco poprawią komfort pracy kadry nauczycielskiej – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Piłkarskie atrakcje
pod balonem

W tym miesiącu Urząd Dzielnicy Ursynów zorganizuje
kilka sportowych pikników w czterech szkołach podstawowych - przy Kajakowej, Hirszfelda, Koncertowej i
Lokajskiego. W ramach akcji „Żonglujemy – zdrowo żyjemy” kunszt piłkarskiej żonglerski ursynowskiej młodzieży demonstruje mistrz Adrian Duszak.
Uczniowie SP 384 przy Kajakowej mogli się szczególnie cieszyć,
ponieważ mieli również okazję do rozegrania pierwszego meczu sezonu halowego na sztucznej trawie szkolnego boiska przykrytego
balonem przez Akademię Piłkarską Barcelona. Młodych adeptów
sztuki futbolowej oklaskiwali między innymi burmistrz Ursynowa
Robert Kempa, wiceburmistrz Antoni Pomianowski, dyrektor stołecznego Biura Sportu Janusz Samel oraz prezes Akademii Barcelona Wiesław Wilczyński.
– Pikniki, które organizujemy w ursynowskich szkołach, są dowodem na to, że nowoczesne technologie mogą być użyte do promocji sportu i szeroko rozumianej aktywności. Z atrakcji, jakie przygotowaliśmy w ramach nowatorskiej akcji „Żonglujemy – zdrowo
żyjemy”, skorzysta ponad pół tysiąca ursynowskich dzieci – informuje wiceburmistrz Pomianowski.
MP
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Śpiewaczka Aleksandra Klimczak o muzyce Haendla

Już w niedzielę Mesjasz na Ursynowie
Mesjasz to koncert, który Fundacja Otoja prezentuje co roku.
Dlaczego ?
Oratorium Messiah jest, można powiedzieć, klasycznym hitem - nieprawdopodobnie ponadczasowym dziełem, które nie
ma szans znudzić publiczności.
Stąd pochodzi bodaj najsławniejszy - poza mozartowską “Lacrimosą” - fragment oratoryjny:
znane niemal wszystkim “Hallelujah”. W większości zachodnioeuropejskich stolic, a także i
w mniejszych miastach oraz na
prowincji powszechne jest wykonywanie tego utworu w filharmoniach czy kościołach kilkakrotnie w czasie Adwentu. My Fundacja o.to.ja - uważamy, że

ki sakralnej w warszawskich
świątyniach w ważnych okresach roku liturgicznego i przybliżenie odpowiadających im
wielkich dzieł oratoryjnych
większemu gronu odbiorców.
Przychodzi taki moment przed
Świętami, w którym brakuje
nam tchu. Ciągła gonitwa zakupowo - prezentowa, gotowanie,
szykowanie, zamienia się w jedną wielką, wspólną konsumpcyjną histerię. Wszyscy znamy
ten stan, który opuszcza nas albo po Kolacji Wigilijnej, albo dopiero po Świętach. My proponujemy szczególny muzyczny przystanek w tej gonitwie. Moment,
w którym na chwilę będziemy
wszyscy w stanie skoncentrować

Ano właśnie, chór złożony z
mieszkańców
Ursynowa
weźmie udział w tak poważnym projekcie...
Gdy dowiedzieliśmy się o istnieniu Chóru Iuvenis, przygotowując Pasję J.S. Bacha w czasie
Wielkiego Postu 2016, w naszych głowach natychmiast pojawiła się kolejna myśl - trzeba iść
dalej - upowszechnianie kultury
wysokiej poprzez aktywne włączenie lokalnej społeczności w
wykonywanie tych dzieł. Tym
sposobem po raz kolejny na jednej scenie obok profesjonalistów
wystąpią pasjonaci, świetni chórzyści - na co dzień sąsiedzi i bliscy ursynowian, którzy zasiądą
na miejscu publiczności. To jest

się na tym, co jest tak naprawdę
ważne. Usiąść, wsłuchać się w
muzykę i Słowo, które niezawodnie dają możliwość pogłębienia refleksji i duchowego
przeżywania Świąt. A jeśli chodzi o samo oratorium - koncentrujemy się głównie na jego
pierwszej części, która obejmuje zapowiedź i narodziny Mesjasza, ale nie pomijamy dalszych
części, które nadają szerszy kontekst i przypominają o sensie
Prosimy o informację o kon- przyjścia Zbawiciela na świat.
cercie i gdzie się on odbędzie?
Niezależny Adwentowy ProPo raz kolejny koncert odbęjekt Mesjasz 2017 to już czwarta dzie się na Ursynowie... dlaczeodsłona rozpoczętego z wielkim go?
sukcesem w 2014 cyklu, w raMyślą przewodnią działania
mach którego przed Świętami Fundacji o.to.ja, a także przyczyBożego Narodzenia usłyszeć ną, dla której założyliśmy ją wraz
można jedno z najwybitniej- z dwójką moich przyjaciół śpieszych oratoriów wszechczasów, waków - Tomaszem Raffem i Jamianowicie Messiah HWV 56 G. dwigą Deshmukh-Niebelską, byF. Haendla w obszernych frag- ła potrzeba wyprowadzanie
mentach wraz z odpowiadają- sztuki i kultury wysokiej z mucymi czytaniami z Pisma Święte- rów oper i filharmonii do szerogo w języku polskim. Koncert kiej publiczności, która na co
odbędzie się 17 grudnia o godzi- dzień nie odwiedza tych instytunie 16 w Kościele Wniebowstą- cji, z różnych przyczyn, nierzadpienia Pańskiego przy al. Komi- ko materialnych lub logistyczsji Edukacji Narodowej 101. nych. Okazało się, że władze UrWstęp jest wolny.
synowa doskonale rozumieją tę
potrzebę, wspierają i umożliwiaDlaczego koncert odbywa się ją nasze działania, za co jestetuż przed Świętami Bożego Na- śmy ogromnie wdzięczni. Ursyrodzenia?
nów ma także swój prężnie rozIdeą projektu od samego po- wijający się lokalny Chór Iuvenis,
czątku jest wskrzeszanie muzy- co nie jest bez znaczenia...

niezwykle wzruszające. Tym
bardziej, że zdaję sobie sprawę,
jak dużo zaangażowania i pracy
pod opieką Jakuba Kaczmarka
musieli włożyć w to, aby wykonać ten arcytrudny materiał.
Mam nadzieję, że i dla nich to
będzie wspaniałe doświadczenie pogłębiające przeżywanie tego wyjątkowego czasu. I duma.
Mam też poczucie, że projekt
Mesjasz jest pewnego rodzaju
ewenementem. Stwarzamy
możliwość, aby młody Chór
mógł występować z powodzeniem obok zawodowców w tak
ambitnym repertuarze. To nie
zdarza się często.

Mikołaj odwiedził Ursynów
W sobotę na Mikołajki zaprosił DOK Ursynów, czyli nowy Dzielnicowy Ośrodek
Kultury przy ul Kajakowej. Dzieci miały
okazję uczestniczyć w warsztatach artystycznych a ich dobrą zabawę dbali animatorzy oraz magik. Mikołaj odwiedził
także Miejsce Aktywności Lokalnej
(MAL) przy ul. Kłobuckiej 14.
Były oczywiście prezenty i świąteczne zabawy. Jednak największa impreza mikołajkowa odbyła się w niedzielę. Święty Mikołaj kolejny raz zawitał do Areny Ursynów, gdzie odbyły się zorganizowane przez urząd dzielnicy Ursynowskie Mikołajki. Pierwszy raz w historii były to Mikołajki
z klockami LEGO. Na najmłodszych czekały: stanowiska do budowy z klocków LEGO i figurami
3D, spotkanie i zdjęcie ze Świętym Mikołajem. Dla
kilku tysięcy małych konstruktorów i ich rodziców
był to wyjątkowy dzień pełen niecodziennych
wrażeń – w końcu – w jednym miejscu zgromadzono tyle klocków, ile mieści się w czterech ciężarówkach!

Organizatorzy zapewnili także paczki dla dzieci oraz nagrody w kilkunastu zorganizowanych
konkursach. Szczególnie najmłodsi wychodzili z
tej imprezy bardzo zadowoleni. Dopełnieniem
świątecznych wydarzeń była obecność Mikołaja
podczas śpiewania kolęd w czasie tegorocznej,
czwartej już Parady Świątecznej, zorganizowanej także w niedzielę przez ursynowską Fundację
Hospicjum Onkologiczne im. Św. Krzysztofa.
Celebrowanie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wraz z podopiecznymi fundacji okazało się
wspaniałą alternatywą dla spędzenia tego zimnego, niedzielnego wieczoru w domach przed telewizorami. Pod Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Pileckiego, skąd ruszyli uczestnicy tegorocznej Parady, do pracowników i wolontariuszy
Hospicjum dołączyła młodzież, rodziny z dziećmi,
emeryci… Nie zabrakło także reprezentantów Ursynowskiego Chóru Iuvenis. Wspólne śpiewanie
przebiegło w wyjątkowej, świątecznej atmosferze
a w programie znalazło się także ubieranie choinki i sesje zdjęciowe ze św. Mikołajem.

warszawiakom należy się również dostęp do obcowania z tą
wspaniałą muzyką i postanowiliśmy wprowadzać tę zasadę tutaj, mając nadzieję, że także i u
nas w Polsce stanie się to tradycją. Sądzimy, że Warszawa - mówiąc kolokwialnie - zasługuje na
swojego “Mesjasza”. W tym roku
według mojej wiedzy jesteśmy
znów jedynym podmiotem
przedstawiającym to dzieło.

Kto konkretnie wystąpi?
Wystąpią wybitni śpiewacy soliści scen polskich i europejskich: Tomasz Raff - bas, Rafał
Grozdew - tenor oraz Piotr Olech
- kontratenor, a poza tym znakomity aktor teatralny i filmowy
Adam Fidusiewicz, wyśmienicie
interpretujący muzykę barokową zespół instrumentów dawnych Senza Battuta (koncertmistrz - Ewa Pukos), który przyjedzie do nas aż z Lublina oraz
dwa chóry: wspomniany Ursynowski Chór Iuvenis oraz Warszawski Chór Papieski im. św.
Jana Pawła II pod kierownictwem Zofii Borkowskiej. Całość
od strony pulpitu dyrygenckiego
poprowadzi Dominik Mielko.

Niedziela 17.12 godz. 16.00
Kościół (górny)
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
al. Komisji Edukacji Narodowej 101
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Wybudujmy dom dla
niepełnosprawnych,
sierot i osób starszych

Wtorkowe posiedzenie Rady Dzielnicy Ursynów można uznać za wyjątkowo
udane. Poza bieżącymi
sprawami, które opiniują
radni, pod obrady sesji
włączone zostały 3 stanowiska przygotowane przez
radnych . Zaopiniowane
jednogłośnie przez wszystkich radnych stanowiska
dotyczą spraw inwestycyjnych o bardzo dużym znaczeniu dla mieszkańców
naszej dzielnicy.
Niezwykłej wagi jest stanowisko w sprawie budowy całodobowego domu dla niepełnosprawnych sierot i osób starszych. O potrzebie powstania całodobowego domu na Ursynowie wiadomo od dawna. Dla potrzeb niepełnosprawnych już
wkrótce zostanie oddany do
użytku dzienny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych
w stopniu znacznym. Ośrodek
taki wprawdzie funkcjonuje na
Ursynowie, ale warunki, w których przebywają dzieci, już od
20 lat są, delikatnie mówiąc –
złe. Ośrodek znajduje się przy
ul. Meander w dwóch osobnych
pomieszczeniach razem mających powierzchnię ok. 200 metrów kwadratowych. Na potrzeby ośrodka, znajdującego się w
piwnicach budynku mieszkalnego, rodzice własnymi siłami porządkują i przystosowują na bieżąco obiekt dla potrzeb swoich
dzieci. A tych dramatycznie
przybywa. Obecnie jest oto blisko 40 osób.
Każdy rodzic dla swojego
dziecka zrobi bardzo wiele, ale
siła i determinacja, z jaką walczą
o swoje dzieci rodzice osób z niepełnosprawnością, jest naprawdę godna podziwu. Tylko dzięki
tej wielkiej sile rodziców, którzy zbierali podpisy pod projektem budowy dziennego ośrod-

ka z Budżetu Partycypacyjnego, obiekt wkrótce zostanie oddany na potrzeby niepełnosprawnych. Przygotowany projekt z BP otrzymał najwięcej głosów w całej Warszawie .Fakt zagłosowania tak licznie przez
mieszkańców na zgłoszony projekt jednoznacznie wskazuje na
zrozumienie przez głosujących
potrzeby jego powstania.
Ale to jest tylko pierwszy etap
zapewnienia pomocy osobom z
niepełnosprawnością. Aby dopełnić i zamknięć kompleksowo
system opieki nad osobami niepełnosprawnymi, konieczne jest
powstanie II modułu i wybudowanie domu dla niepełnosprawnych sierot, a także osób starszych. Dopiero po wybudowaniu tego brakującego ogniwa będziemy mogli powiedzieć, że
mamy na Ursynowie kompleksowo rozwiązany system opieki
dla niepełnosprawnych.
Budowa na terenie Ursynowa
domu dla niepełnosprawnych
sierot jest sprawą bardzo pilną,
z uwagi na starzejących się rodziców, którzy obawiają się o los
swoich dzieci po ich śmierci.
Brak tego rodzaju placówki powoduje wyrwanie dzieci sierot
po stracie rodziców ze znanego
im środowiska i prowadzonej
przez lata opieki i rehabilitacji –
do przypadkowych domów pomocy w miarę wolnych miejsc.
Podczas sesji radni również
jednogłośnie zaopiniowali stanowisko w sprawie powołania
Centrum Aktywności Seniorów
- Międzypokoleniowego Centrum Spotkań. To wspaniała inicjatywa zgłoszona przez Klub
PO podyktowana potrzebami
osób 60+, których w naszej
dzielnicy wciąż przybywa. Te
dwa stanowiska dotyczące budowy domu i powołania Centrum radni przyjęli jednogłośnie.
Trzecie stanowisko, również zaopiniowane jednogłośnie, dotyczyło zabezpieczenia mieszkańców Zielonego Ursynowa przed
niechcianą inwestycją. Na Zielonym Ursynowie planowana była budowa betoniarni!!!!. Mieszkańcy protestowali, a radni wyszli naprzeciw ich oczekiwaniom. Oby do końca kadencji w
radzie dzielnicy Ursynów panowała taka zgodność jak podczas
ostatniej sesji.
Ewa Cygańska
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów

Progres duży u podnóży – zmiany czekające Kopę Cwila
„Szczyt Ursynowa” – legendarne,
sztuczne wzniesienie, noszące dumnie imię swojego pomysłodawcy,
inspektora budowlanego z zamierzchłych czasów budowy
Ursynowa.
W swym dziewiczym stanie zachowane w
teledysku do piosenki Oddziału Zamkniętego „Ten Wasz Świat”, co pokazywaliśmy już
na profilu Facebook PROJEKTU URSYNÓW.
To Kopa Cwila - najlepiej znana górka w naszej dzielnicy i duma Ursynowa Północnego.
W trwającym jeszcze roku obchodów 40lecia Ursynowa uznano widocznie, że wymaga ona rekultywacji. Stąd też pomysł do Budżetu Partycypacyjnego o estetyzacji jej
szczytu. Mało kto wie, że znajdująca się tam
do dziś betonowa bryła to pozostałość wyciągu narciarskiego, który funkcjonował krótko, ale swego czasu stanowił nie lada ułatwienie dla amatorów narciarstwa w mieście. W 2018 roku pojawić ma się tam za to
luneta panoramiczna.
Drugim aktem troski o dzisiejszych użytkowników parku będzie budowa chodnika
wzdłuż przecinającej okoliczne połacie zieleni ścieżki rowerowej. Którą, co warto wspomnieć, nierzadko i tak wykorzystywali piesi szukającej optymalnej drogi w stronę Do-

linki - lub przeciwnie, na Ursynów. Bezpieczniej będzie dla wszystkich.
Zmiany dotarły także nieco dalej, bo na
Olkówkę. Rodzice nie muszą się już obawiać o kondycję swoich nóg, wystawianych
na próbę przez idące na plac zabaw „z dinoazaurami” dzieci. Dzięki pomysłowi zgłoszonemu przez Projekt Ursynów do Budżetu Obywatelskiego zostaną tam dostawione
nowe i eleganckie ławki, aby miejsca starczało dla każdego.

Kopa Cwila powstała jeszcze w latach 70.
ubiegłego wieku jako składowisko ziemi
spod budowanych bloków i hałda prefabrykatów, których nie wykorzystano przy budowie pierwszych ursynowskich osiedli. Mimo swojej wysokości (108 metrów n.p.m.)
nie jest najwyższym punktem Ursynowa,
ale stała się symbolem intrygującej historii
Bartosz Zawadzki
naszej dzielnicy.
Stowarzyszenie
P R O J E K T U R SY N Ó W
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URODZINY CZTERDZIESTOLATKA
Zbiórka krwi – w ramach obchodów jubileuszu wspólnie z Klubem
„Krewki Ursynów” została zorganizowana akcja „40 litrów krwi na
40-llecie Ursynowa”.

Jubileuszowy kwietnik przed Urzędem Dzielnicy Ursynów.

Działania edukacyjne czyli między innymi happening
z J.U. Niemcewiczem.

Wielka Parada – śpiewając, tańcząc i wspólnie się bawiąc uczciliśmy„czterdziestkę”
naszej dzielnicy.

Dni Ursynowa – z okazji 40-llecia
zorganizowaliśmy najdłuższe
w historii Dni Ursynowa.
Zagrali: Bajm, Feel, T. Love, Bednarek,
Kortez oraz Golden Life.

Tańczyć każdy może – z okazji jubileuszu bawiliśmy się na zorganizowanych potańcówkach i to aż w dziewięciu różnych lokalizacjach.

Wielki Quiz Wiedzy o Ursynowie – mieszkańcy i sympatycy dzielnicy na zakończenie obchodów
40-llecia naszej „małej ojczyzny” sprawdzili swoją wiedzę na jej temat, w niecodziennej
konwencji.

Kolekcja monet - zaprojektowano jubileuszową kolekcję czterech niepowtarzalnych monet, które można było otrzymać podczas licznych imprez odbywających się w tym szczególnym roku.

Wystawa Macieja Mazura „Czterdziestolatek. Ursynów rok po
roku”. Wystawa przedstawiała jedno zdjęcie z każdego roku
historii Ursynowa.

Jubileusz świętowały pary, które w 2017 roku obchodziły
przynajmniej czterdziestą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
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Likwidacja pętli trafiła do prokuratury

Nie wolno ignorować woli większości!

Bazarek Na Dołku czeka na czasowe
przeniesienie w miejsce zlikwidowanej
pętli Natolin Północny. Tydzień temu
pan prezes spółdzielni „Na Skraju” (sąsiadującej z pętlą), nagle i nie wiedzieć
czemu przy okazji swego uczestnictwa w
politycznym wiecu lokalnej partyjki
wrogiej Bazarkowi, rzucił hasło, że chce
rozmawiać z Bazarkiem. Co prawda
skierowane to było głównie do mediów,
a nie do nas, ale odpowiedzieliśmy od
razu proponując terminy, bo rozmawiać
trzeba zawsze. Pan prezes nasze pismo i
terminy kompletnie zignorował, nie zignorował za to pytań dziennikarza lokalnego portalu.
Opowiedział mu o innym miejscu, które ma dla
Bazarku. Problem w tym, że my dowiadujemy się
z medium o propozycji, która jest tak naprawdę
fikcyjna i nie konsultowana z nikim – od Zarządu
Dróg Miejskich po obywateli. Dziesięciokrotnie
mniejszy, nieskomunikowany teren? Tak ma wyglądać poważna propozycja dla tysięcy mieszkańców codziennie korzystających z najstarszego bazaru Ursynowa? Wstyd. Wstyd podwójny, bo gdy
opisaliśmy sytuację publicznie, wtedy pan prezes
przysłał nam pismo, w który, delikatnie mówiąc,
mija się z prawdą.
Przykro mi, że tysiące klientów Bazarku, mieszkańców Ursynowa, musi patrzeć na ten cyrk. Najpierw zaciekły wróg Bazarku i organizator powyższego wiecu – Piotr Skubiszewski z lokalnego

ugrupowania politycznego zaczyna kolejną kampanię przeciw przenosinom Bazarku właśnie w
miejsce wskazane przez prezesa spółdzielni. Gdyby pan Skubiszewski wcześniej sprawdził, że to
miejsce jest nierealne, to nie oprotestowałby, ale
z chęcią poparł przeniesienie tam Bazarku, bo zawsze w swej „trosce” wyszukuje dla nas miejsca,
w które nie możemy się przenieść. Aby w ten sposób doprowadzić Bazarek do upadku.
Teraz dowiadujemy się, że złożony z paru pań,
w tym jednej działaczki politycznej, komitet obrońców zieleni nie chce uczestniczyć w rozmowach,
które w sprawie przeniesienia Bazarku w miejsce dawnej pętli proponuje Urząd Dzielnicy. Tylko „przypadkiem” ów komitet poprzez wspomnianą działaczkę jest bezpośrednio powiązany z partią pana Skubiszewskiego. Tak wygląda dialog, tak
wygląda niezależność. Dla zwyczajnych ludzi nie
przewidziano tu miejsca.
Od dwóch lat słyszymy od pana Skubiszewskiego, że Bazarek to „prywatny interes Karczewskiego”. To, że jest to interes tysięcy klientów, nie
mówi nie tylko on, ale absolutnie nikt poza nami.
Nikt też nie mówi, że jeśli chcemy publiczny interes mieć na względzie, to Bazarek musi pozostać
w zasięgu klientów, a więc nie może uciekać na peryferie. Od władz dzielnicy, ale i od instytucji miejskich takich jak ZDM i ZTM, oczekuje się, że będą
traktowały poważnie prawomocny głos tysięcy
obywateli, a takim była lista tak wielu podpisów
pod petycją, zebranych z poszanowaniem wszelkich zasad. Z pewnością nie oczekuje się od tych
instytucji, aby z niezrozumiałych powodów
uwzględniały wyłącznie głos jednego lokalnego
polityka.
Drodzy Państwo, nie dajmy się zwariować. Raz
słyszymy, że Bazarek zniszczy zieleń i dlatego nie
może się przenieść na pętlę, potem, że nie może,
bo nie będzie pętli, a jak się już okazuje, że bez pętli autobusy wspaniale sobie radzą – wszystkie
mieszczą się w zatoczce przy ul. Płaskowickiej,
wtedy dokumentnie zapętlony w swej logice pan
Skubiszewski zaczyna udowadniać, że pętla nie
była… potrzebna. Bo na jego zdjęciach zamieszczanych w sieci widzimy autobusy bez problemu
korzystające z zatoczki! No nie była, dlatego najlepszym rozwiązaniem było przeniesienie tam
czasowo Bazarku. Czy urzędnicy mogą wreszcie
obudzić się z letargu? Bo tysiące mieszkańców
czekają, by dalej spokojnie robić zakupy na Bazarku!
Piotr Karczewski
P r e z e s S t o w a r z y s z e n i a Ku p c ów I n w e s t o r ów
Giełdy „Na Dołku”

We wtorek stowarzyszenie
Otwarty Ursynów zorganizowało briefing prasowy z
elementami happeningu,
na którym poinformowało o złożonym do prokuratury zawiadomieniu o
możliwości popełnienia
przestępstwa.
Zawiadomienie zostało złożone w związku z działaniami podejmowanymi przez organy m.
st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne m. st. Warszawy,
związanymi z przeniesieniem
Bazarku na Dołku na teren pętli
autobusowej Natolin Północny, a
także likwidacji samej pętli.
O przeniesienie bazarku w
miejsce pętli autobusowej zabiega ursynowski radny Platformy Obywatelskiej Piotr Karczewski, który jednocześnie jest
prezesem stowarzyszenia, które zarządza Bazarkiem na Dołku. O przeniesienie bazarku w
to miejsce poprosił również w
piśmie z czerwca 2017 roku
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Robert Kempa.
Zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa zostało złożone według najlepszej
wiedzy stowarzyszenia Otwarty
Ursynów i jest podyktowane
dbałością o interes publiczny,
który w opinii stowarzyszenia
został narażony na uszczerbek,
między innymi z uwagi na likwidację potrzebnej pętli autobusowej.
Otwarty Ursynów twierdzi, że
m. st. Warszawa świadomie podejmowało i podejmuje działania, których celem jest wsparcie
interesu prywatnego, kosztem
interesu publicznego. Wszelkie
działania zmierzają do przeniesienia bazarku w miejsce pętli
autobusowej, stanowiącej mienie komunalne, mimo iż targowisko mogłoby zostać przeniesione do innych lokalizacji, które nie są zagospodarowane na
obiekty użyteczności publicznej.

Te działania zdaniem OU mogły
doprowadzić do naruszenia
przepisów Kodeksu Karnego, w
szczególności w zakresie niegospodarności, przekroczenia
uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz sprzedajności pełniącego funkcję publiczną i płatnej protekcji biernej.
W komunikacie prasowym
Otwarty Ursynów pisze, że „zostaliśmy poproszeni przez liczne grono mieszkańców okolicy
ul. Polaka o pomoc i wsparcie
ich działań. Sami mieszkańcy są
„bezbronni” wobec wyraźnie
stronniczych działań przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy”.
„Z uwagi na liczne kontrowersje w tej sprawie, naciski polityczne, poprosiliśmy prokuraturę o sprawdzenie, czy mogło
dojść do naruszenia przepisów
Kodeksu Karnego”.
Po briefingu przekazano Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów
prezent z życzeniami w związku
ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, który symbolizuje skandaliczne działania,
które na jego prośbę doprowadziły do likwidacji potrzebnej
pętli autobusowej. Prezentem

jest WAŁEK kuchenny. OU
oprócz standardowych życzeń
skierowało się do burmistrza z
prośbą, aby reprezentował on
interes publiczny, a nie „interes
swojego zaplecza politycznego”.
Piotr Skubiszewski
O t w a r t y U r s y n ów
Treść życzeń:
Życzenia dla Roberta Kempy
Burmistrza Dzielnicy Ursynów
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku, składamy Panu najserdeczniejsze życzenia.
Oprócz tradycyjnych zdrowych
i wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku, życzymy, aby
święta były dla Pana momentem
refleksji, która przypomni o potrzebie kierowania się w pracy
funkcjonariusza publicznego - jakim jest Burmistrz Dzielnicy Ursynów - zasadą bezstronności.
Wierzymy, że wówczas przestanie Pan przedkładać interes swojego zaplecza politycznego ponad
oczekiwania mieszkańców; że zacznie Pan działać w interesie publicznym.
Stowarzyszenie
Otwarty
Ursynów .

Sprostowanie dot. artykułu z dnia 7 grudnia 2017 r. pt. „Bazarek nie będzie chłopcem do bicia”
Nikt nie chce bić bazarku ani kupców. Wygodnie jest tak twierdzić podburzając ludzi przeciwko sobie. Mieszkańcy ul. Polaka i mieszkańcy SM Na
Skraju, którzy się z nimi solidaryzują,
nie są wrogami kupców ani bazarku.
To oczywiste, że chcą i będą robić tam
zakupy. Nie godzą się jednak na obrażanie za pomocą bilbordów, które Pan
Karczewski wykupuje, ogłoszeń prasowych za które płaci ani radiowęzła na
terenie bazarku, który kontroluje. Zamiast wyrzucać pieniądze w błoto i nawoływać do nienawiści trzeba uczciwie
pochylić się nad problemami tych
mieszkańców, spróbować ich wysłuchać i rozwiązać problem.
Mieszkańcy nie godzą się na kłamstwa i insynuacje, które sugerują, że
cokolwiek z nimi konsultowano. Ominięto ich szerokim łukiem i za ich plecami podjęto decyzje nie biorąc pod
uwagę ich zdania.

Jest oczywiste, że mieszkańcy Ursynowa chcą bazarku. Ja też chcę i każdy
mieszkaniec ulicy Polaka. Jednak wypowiadać się w sprawie jego lokalizacji mają prawo jedynie Ci mieszkańcy,
których ta lokalizacja bezpośrednio dotyczy. Mogę bez trudu w ciągu tygodnia zebrać pięć tysięcy podpisów przeciwko tej lokalizacji ale to niczego nie
załatwi. To nie będzie żaden argument.
Pan Karczewski twierdzi, że nie będzie żadnych utrudnień. Problem w
tym, że wszyscy eksperci, mieszkańcy
i urzędnicy ratusza, z którymi rozmawiałem uważają inaczej. Hałas, szczury, śmieci, dewastacja okolicznych klatek schodowych, rozjeżdżanie trawników, dzikie parkowanie to realne zagrożenia. Nie przykryje się ich próbą
upolitycznienia, czy kompromitowania liderów.
2 grudnia na spotkaniu z mieszkańcami ul. Polaka i kupcami już raz de-

mentowałem kłamstwa jakoby to Spółdzielcy byli wrogami bazarku i nie
chcieli rozmawiać z kupcami. Prosiłem Panią Siarkiewicz aby, zanim zacznie wypowiadać podobne bzdury
zajrzała do dokumentów, które znajdują się w SM Na Skraju i Urzędzie Dzielnicy. Pani Małgorzata Siarkiewicz przyjęła wówczas moje zaproszenie na spotkanie w sprawie lokalizacji bazarku i
obaw jakie z jego lokalizacją mają
mieszkańcy i Zarząd SM Na Skraju.
Ustaliliśmy datę na 5 grudnia 2017 r na
9:00. Pytałem Panią Siarkiewicz, czy
na pewno ten termin jej odpowiada,
słyszałem bowiem od kupców zgromadzonych na pętli, że w tym czasie
pracują. Odpowiedziała, że jesteśmy
umówieni i kupcy na pewno będą.
Umówiliśmy się, że spotkanie będzie
miało charakter roboczy i służyć będzie poszukiwaniu rozwiązań bez
udziału polityków i mediów.

5 grudnia 2017 roku czekałem na
wraz przedstawicielami mieszkańców. Nikt nie przyszedł. Pan Karczewski złożył do Spółdzielni pismo 4
grudnia 2017 roku z propozycją innego terminu spotkania. Zgodnie z
obiegiem dokumentów Spółdzielni
trafiło ono do mnie 5 grudnia. Nie
miałem możliwości ani odwołać zaproszonych mieszkańców ani wiedzieć o intencjach Pana Karczewskiego. Chcemy oczywiście spotkania i
to jak najrychlej, musimy je jednak
skoordynować z kalendarzem pracy
Zarządu Spółdzielni, Spółdzielców i
kupców.
Co do intencji: jeśli to z mojej inicjatywy 27 września 2017 roku pojawia
się propozycja mediacji, to ja 9 października 2017 roku odpowiadam na
zaproszenie miasta twierdząco a Pan
Karczewski uporczywie twierdzi, że
Spółdzielnia nie chce rozmawiać, to

jest to bardzo niepokojące. Jeśli Pani
Siarkiewicz przyjmuje propozycję spotkania, zarzeka się, że będzie i na
dzień przed odwołuje je Pan Karczewski, to jest to więcej niż wymowne.
Wreszcie gdy Pan Karczewski proponuje termin spotkania między innymi
na 11 grudnia a 5 lub 6 grudnia zleca
druk artykułu, który sugeruje, że my
udajemy dobrą wolę i nie chcemy się
spotkać, to dla mnie ewidentne jest, że
manipuluje opinią publiczną. Panie
Karczewski, nie mam czasu na przerzucanie się z Panem pismami i artykułami. Niech kupcy siądą wreszcie
do stołu z mieszkańcami zacznijmy
wreszcie prawdziwy dialog kończąc
medialne nagonki. Czekam na Państwa 14 grudnia 2017 roku o godzinie
18:00.
Z Poważaniem
A r t u r Wa c z ko
Prezes Zarządu SM Na Skraju
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Piórem Derkacza

Gadka Tadka

Tadeusz Porębski

Dom jest, parkingu nie ma...
ie lubią mnie na moim rodzinnym Mokotowie. Mam na myśli włodarzy
dzielnicy urzędujących w budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27. Mają
powody i jednocześnie ich nie mają. Mają, bo w sprawie podejrzanej reprywatyzacji budynku przy ul. Narbutta 60 poddałem ich działania totalnej krytyce. Chodziło o to, że mając od 1999 r. wiedzę o roszczeniach do tej nieruchomości, wpompowali w jej modernizację prawie ćwierć miliona złotych. Ponadto zaakceptowali operat szacunkowy, w którym pani rzeczoznawca wyceniła 1 mkw. powierzchni mieszkalnej w kompleksowo wyremontowanym budynku, posadowionym w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji na Mokotowie, na... 4 tys. złotych (słownie cztery tysiące).
Gdyby nie upór “Passy” i nasz dwuletni bój o komunalny majątek, spadkobiercy byłych właścicieli Narbutta 60 otrzymaliby w prezencie zmodernizowane za publiczne pieniądze cacuszko i
przytulili kilka milionów złotych. Włodarze dzielnicy nie powinni jednakowoż mieć do mnie pretensji, ponieważ w moich publikacjach dotyczących Narbutta 60 nie było słowa nieprawdy, czego
dowodem jest brak choćby jednego sprostowania ze strony urzędu. Niestety, niniejszy felieton jest
kolejną krytyką na mokotowskich urzędników, a konkretnie szefowej tamtejszej architektury pani
Marii Schirmer.
Wydała ona prywatnemu inwestorowi decyzję o pozwoleniu na budowę (generalny remont i rozbudowę) budynku przy ul. Narbutta 58, który w 2015 r. został sprzedany przez dzielnicę w drodze
przetargu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że decyzja prawdopodobnie narusza zapis lokalnego prawa. Czy tak jest w istocie zadecyduje wojewoda i sądy administracyjne. Czterokondygnacyjny budynek Narbutta 58 z siedmioma lokalami mieszkalnymi i jednym usługowym połączony jest z sąsiednimi budynkami Narbutta 56 i 60. Dzielnica zdecydowała się na sprzedaż Narbutta 58 tłumacząc się wysokimi kosztami jego utrzymania. Może to i prawda, ale tak jakoś dziwnie
się złożyło, że w dzielnicowym budżecie znalazły się pieniądze na kompleksową modernizację budynku objętego roszczeniem, w którym miasto miało tylko 72 proc. udziałów, a zabrakło środków
na remont sąsiedniego domu będącego w 100 proc. własnością miasta.

N

rgument o opłacalności sprzedaży Narbutta 58 upada, kiedy weźmiemy pod uwagę dwa
ważne elementy: primo, niejako podwójnie uszczuplono zasób komunalny dzielnicy, bowiem pozbyto się siedmiu mieszkań i jednocześnie musiano przydzielić siedem zastępczych
lokali osobom eksmitowanym ze sprzedanego budynku. Secundo, kiedy zliczy się rynkową wartość
przydzielonych tym osobom lokali komunalnych i porówna z kwotą uzyskaną ze sprzedaży Narbutta 58, opłacalność całego przedsięwzięcia wydaje się być mocno wątpliwa.
W załączniku do przetargu na sprzedaż budynku Narbutta 58 mokotowski urząd zamieścił informację, która wprowadza nabywcę w błąd: “Zgodnie z ustaleniami planu możliwa jest nadbudowa budynku do wysokości V kondygnacji”. Owszem, nadbudowa byłaby możliwa, gdyby budynek dysponował odpowiednią liczbą miejsc parkingowych. Nakazuje to w sposób jednoznaczny §11, pkt. 6 uchwały nr LXX/2187/2010 Rady Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
„Gdyby nie upór “Passy” i nasz zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa:
dwuletni bój o komunalny
“Dla zaspokojenia potrzeb parmajątek, spadkobiercy byłych kingowych dla obiektów nowych
i ROZBUDOWYWANYCH (podwłaścicieli Narbutta 60
kreślenie moje) ustala się nastęotrzymaliby w prezencie zmo- pujące wskaźniki parkingowe...
dla zabudowy mieszkaniowej 1
dernizowane za publiczne
stanowisko/1 mieszkanie”. Zapieniądze cacuszko i przytulili tem, siedem mieszkań plus przynajmniej jedno w kondygnacji
kilka milionów złotych”
nadbudowanej, to konieczność
posiadania minimum 8 miejsc parkingowych. Inwestor nie może wykazać się posiadaniem nawet jednego miejsca parkingowego.
Lokatorzy budynku Narbutta 56, najbardziej narażonego na uciążliwości związane z rozbudową przylegającego doń ścianą Narbutta 58, zaskarżyli decyzję wydaną przez Schirmer do wojewody, stawiając dodatkowo dwa inne zarzuty. Jeszcze odwołanie nie dotarło do adresata, a już doszły
mnie z mokotowskiego urzędu słuchy, że inwestor chce rzutem na taśmę ratować się przed zagrożeniem w postaci zakazu dobudowania V kondygnacji. Otóż, miał wykazać urzędowi, że dysponuje wymaganą liczbą miejsc parkingowych, ale przy Narbutta 14, nieruchomości oddalonej o prawie kilometr od planowanej inwestycji. Do tego nie są to miejsca własne, lecz wynajęte. Ciekawe,
jak do tej mocno naciąganej koncepcji podejdzie pani naczelnik Schirmer.

A

Robert Johansson
norweski skoczek narciarski
Kadra norweskich skoczków narciarskich ma zakaz całowania się w całym sezonie startowym.
Coś musi być na rzeczy, bo w naszym Sejmie w południe na oczach milionów widzów całowano panią premier; wieczorem premierem już nie była. Skoczkowie narciarscy jakoś do wiosny
może i dolecą bez całowania, gorzej jest z politykami. Tutaj namiętność ma swoje prawa, bo nawet zając może pocałować jeża w imię wyższej konieczności.
Jerzy Derkacz

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Operacja zamiast makijażu
iasto to żywy organizm. Przypomina trochę ludzi – starzeje się
jak oni i z wiekiem traci swą młodzieńczą urodę. Ten fakt można
traktować dwojako – po pierwsze uznać, że jest to proces naturalny i nieodwracalny. Po drugie – można temu przeciwdziałać. Zastosować
środki adekwatne do zamierzonego celu. Niestety, nie jest to wcale proste, a
odobnie jest w odniesieniu do ludzi. Czasem nie wystarczy zwykły makijaż, lifting, botox itp.
Potrzebna jest radykalna odnowa. W mieście jest to na szczęście łatwiejsze, a możliwe do zastosowania środki mogą okazać się o wiele bardziej skuteczne niż te zaordynowane w gabinecie kosmetycznym.
O wyglądzie miasta decyduje w dużej mierze jego centrum. Akurat w przypadku Warszawy
pozostawia ono wiele do życzenia. Przez wiele lat nic się w tej kwestii nie zmieniło. Od czasu,
kiedy z placu Defilad wyrzucono handlujących tam kupców razem z ich wszechobecnymi
„szczękami”, teren wokół pałacu zieje pustką. Zabrakło pomysłu na to, co zrobić z wolną przestrzenią. Nie dzieje się nic wokół samego Pałacu Kultury i Nauki – najwyższego wciąż (wraz z
iglicą) budynku w stolicy. Nie dzieje się nic – dosłownie i w przenośni. Nie licząc pojawienia się
wątpliwych atrakcji w rodzaju starego „Iła”, przerobionego na punkt gastronomiczny. Ostatnio,
temat placu Defilad powraca. Dzieje się to zarówno z powodu pojawiających się w przestrzeni
publicznej planów rozbiórki górującego nad całym otoczeniem pałacu i zastąpienia go architekturą bardziej funkcjonalną, jak też za sprawą planów zagospodarowania terenu wokół niego.
Warto przypomnieć, że plac Defilad stanowi jedynie jego część. Używanie tej nazwy dla całego terenu jest błędem.
Inwestycyjny marazm – trwający wiele lat wydaje się nie mieć końca. Coś jednak pozwala mieć
nadzieję, że impas dobiega końca. Niezależnie od powodów, dla których owo ożywienie następuje, trzeba przyjąć je z zadowoleniem. Tole„O wyglądzie miasta
rowanie bowiem dotychczasowej sytuacji ninie służy. Położony w centrum Warszadecyduje w dużej mierze komu
wy plac (w otoczeniu PKiN) jest martwym bejego centrum. Akurat
tonowym „ugorem”, który warszawiacy najomijają. Obszar objęty planem połow przypadku Warszawy chętniej
żony jest między ulicami: Emilii Plater, Świępozostawia ono wiele
tokrzyską, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi. Są to głównie puste, wyglądające
do życzenia”
obskurnie przestrzenie. Hula po nich wiatr,
więc zimą mieszkańcy przemykają tamtędy, by jak najszybciej opuścić to nieprzyjazne miejsce.
Po likwidacji Kupieckich Domów Towarowych Urząd Miasta postanowił zagospodarować teren
placu Defilad, aby nadać centrum stolicy wielkomiejski charakter.
Oto niedawno przyjęto kilka projektów konkursowych zagospodarowania terenu przyległego
do Pałacu Kultury i Nauki. Stanowią one poważny krok naprzód, jeśli chodzi o przyszłość, zarówno samego placu, jak i jego współzależność z istniejącą tam kontrowersyjną budowlą, którą na początku lat pięćdziesiątych otrzymaliśmy od Stalina w tak zwanym „prezencie”.
Plan zagospodarowania placu Defilad uwzględnia budowę pięciu wieżowców, mierzących od
90 do 245 metrów. Przewidziane jest m. in. utworzenie siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Wszelkie decyzje dotyczące planów budzą spory i kontrowersje wśród decydentów, co uwidacznia się podczas posiedzeń Rady Warszawy.
Plac Defilad to okazałe miejsce, jeśli chodzi o jego powierzchnię. Jest naprawdę wielki. Można
na nim wyrysować kontury znanych placów europejskich i jeszcze zostaje sporo miejsca na inne.
Jest więc o czym mówić i dyskutować. Chodzi jednak o to, by jak najszybciej przejść od dyskusji
i projektów do ich realizacji. Przewidziane rozwiązania, zaproponowane przez architektów, muszą uwzględniać zarówno istnienie budynku PKiN, jak i funkcji, jakie chcemy nadać obszarowi wokół niego. Wyłonione w wyniku konkursu projekty zakładają ciekawe wykorzystanie placu. Niektóre nadają mu charakter „super” nowoczesny, inne zaś przywracają charakter przedwojennej Warszawy z uwzględnieniem bardziej tradycyjnej architektury i z dużą ilością zieleni.
Wspólnym mianownikiem wszystkich koncepcji jest przywrócenie tego miejsca warszawiakom.
Miałoby to być miejsce kulturalno-rozrywkowe, rekreacyjne i handlowe, bez centrów biurowych, do których wstępu nie mieliby zwykli mieszkańcy. Taka koncepcja – centrum otwartego
dla ludzi wydaje się najlepsza.

M

laczego mocno naciąganej? Po pierwsze, łamiącej zapis cytowanego wyżej lokalnego
prawa. Akceptacja tak pokrętnej koncepcji stworzyłaby precedens, bo jeśli można mieć miejsca parkingowe, do tego nie swoje, tylko wynajęte, kilometr od realizowanej na Starym
Mokotowie inwestycji mieszkaniowej, to można by je mieć także np. na Bielanach, w Ursusie, a nawet w Piasecznie. Po wtóre, posługując się dosadnym językiem dzisiejszej młodzieży – inwestor ściemnia i to na maksa. Projekt architektoniczny przewiduje stworzenie w budynku Narbutta 58 pięciu
luksusowych apartamentów, których cena, ze względu na lokalizację, będzie oscylować gdzieś w
okolicy orbity okołoziemskiej. Chcę poznać osobę, która zapłaci za apartament grubo ponad milion
złotych i będzie drałować prawie kilometr z zakupami w rękach, by dotrzeć do własnego lokum.
Inwestor chce prawdopodobnie sprytnie obejść niekorzystny dla niego zapis w miejscowym planie zagospodarowania i po uprawomocnieniu się decyzji, bądź po zakończeniu remontu, zrezygnować z wynajmowania miejsc parkingowych. Zapewne wie, że już wkrótce odcinek ulicy Narbutta
od Puławskiej do Al. Niepodległości zostanie gruntownie zmodernizowany. Pojawią się m. in. parkometry, a każdy mieszkaniec otrzyma z grosze roczny abonament i – o ile znajdzie miejsce – będzie mógł zaparkować pod domem. Przemyślany i bardzo sprytny inwestorski plan.
Mieszkańcy Narbutta 56 skarżą się do wojewody, że nie wykonano również ekspertyzy wpływu
inwestycji na sąsiednie budynki. Planowany remont generalny będzie prowadzony w bezpośredniej bliskości ich mieszkań (ściany obu budynków przylegają do siebie).

D

ostawione zarzuty są na tyle udokumentowane, że mieszkańcy Narbutta 56 chcą w obronie własnej wykorzystać wszystkie dostępne środki, ze skargami do WSA i NSA włącznie.
Mają bowiem w pamięci październikową katastrofę budowlaną przy ul. Kujawskiej 1 na Mokotowie, gdzie podczas rozbudowy będącego w kiepskim stanie technicznym budynku zawaliły się
stropy. W sprawach budowlanych, w których moja wiedza jest niewystarczająca, zawsze konsultuję się z osobami mającymi w małym palcu ustawę o gospodarce nieruchomościami. Troje zapytanych przeze mnie fachowców wyraziło taką samą opinię: w wydanej decyzji organ zezwolił na rozbudowę obiektu, ale nie zobowiązał inwestora do zabezpieczenia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, co może czynić ją wadliwą. Pozostałe dwa zarzuty również wydają się być zasadne. Co
na to przełożeni pani Marii Schirmer? Dobrze byłoby znać także stanowisko prokuratury, czy wydając wspomnianą decyzję pani naczelnik nie przekroczyła aby obowiązków służbowych i nie złamała lokalnego prawa, czyli §11, pkt. 6 uchwały nr LXX/2187/2010 Rady Warszawy.
I na koniec. Dla własnej wygody urzędy nader często odmawiają właścicielom mieszkań uznania ich za stronę w postępowaniu. Uznają za stronę zarządy wspólnot. Jest to karygodne, bowiem
zarządy nie posiadają umocowania właścicielskiego, wykonują jedynie uchwały podejmowane
przez członków wspólnoty i zarządzają nieruchomością. Tę nadzwyczaj ważną kwestię reguluje
orzecznictwo NSA: “Dokonując oceny, czy określony podmiot ma prawo do uczestniczenia jako strona w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest udzielenie inwestorowi pozwolenia na budowę, organ... nie może pominąć okoliczności, iż właściciele nieruchomości sąsiadujących z tą, którą zamierza zabudować inwestor, korzystają z ochrony konstytucyjnej określonej w tych
normach Konstytucji RP, które chronią własność. Tak więc w zakresie objętym tą ochroną powinno być im udzielone prawo do obrony ich interesów właścicielskich. Taką ochronę w pełnym zakresie zapewniać może dopiero zagwarantowanie im prawa udziału w czynnościach dokonywanych
w każdym stadium postępowania administracyjnego...”.

P
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O poślizg w metrze nietrudno

Rozmówka polsko-polska w Domu Sztuki
Dwóch świetnie grających aktorów, stół, dwa krzesła, telefon, trochę efektów
dźwiękowych. Wszystko! Najzupełniej wystarczy na udany spektakl teatralny, jeśli
ma się nań nośny pomysł. Jacek Hempel miał: niedawno napisał sztukę „Za lepsze
czasy”, w której bezbłędnie wyważył proporcje między dwoma spojrzeniami na
dzisiejszą polską rzeczywistość – chmurnym i żartobliwym.
Wyczuła to publiczność Teatru Za Dalekiego w Domu Sztuki SMB „Jary”, gdzie przedstawienie
wystawiono w minioną sobotę: zamierała w momentach poważnych, rwała boki ze śmiechu – w
zabawnych. Całość skwitowała długimi brawami. Bohaterowie znają się jak łyse konie. Kiedyś bardzo
się przyjaźnili. A teraz? Teraz jeden nie gustuje w „dobrej zmianie” (w tej roli Jacek Kałucki), a drugi
dzięki niej robi karierę (gra go Marek Siudym). Panowie zdrowo poskaczą sobie do oczu, nim –
ochłonąwszy – zapytają samych siebie, dlaczego właściwie to robią, co się z nimi stało. W kulminacyjnej
scenie, tylko leciuteńko zabarwionej patosem, szczerze poruszającej, uświadomią sobie, że choć tyle
ich dzieli, łączy ich nie tylko stara przyjaźń, ale coś jeszcze: Polska…
Zdrowy dystans do rzeczywistości (dostaje się obu stronom konfliktu) i humor z domieszką ironii
nie pozwalają sztuce Hempla skręcić w stronę publicystyki. Pozostaje dobry teatr, do czego przyczyniła
się również kulturalna reżyseria Macieja Wojtyszki oraz pełna umiaru oprawa muzyczno-dźwiękowa
Piotra Żurowskiego.
- „Za lepsze czasy” to sztuka o sztuce rozmowy” – twierdzi Jacek Kałucki. Wie co mówi, wszak…
to on rzecz całą wymyślił i pod pseudonimem Jacek Hempel napisał. W Teatrze Za Dalekim spektakl
ABU
został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Muzyczny przedsmak świąt
W Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie odbył
się w niedzielę ostatni tegoroczny koncert z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”.
Przybrał nazwę „Święta w
dawnej Polsce”, zgodnie z którą
wypełniły go tradycyjne polskie
kolędy i pastorałki. Utwory te
doprawdy pięknie wykonał
kwartet w składzie: Karolina
Skrzyńska (wokal, lira korbowa), Marta Maślanka (cymbały), Mateusz Szemraj (instrumenty strunowe), Robert Siwak
(instrumenty perkusyjne).
W kilku kolędach wykonawcom towarzyszyły – czy to śpiewając czy to dzwoniąc dzwoneczkami – dzieci wyłonione spośród słuchaczy. Dzięki temu koncert zyskał walory edukacyjne,
przypisane cyklowi „Tam, gdzie
gra muzyka”. Walorów tych nie
brakowało również w sposobie
prowadzenia koncertu przez Karolinę Skrzyńską. Artystka nie
pierwszy raz udowodniła w Do-

mu Sztuki, że ma świetny kontakt z dziećmi. W przerwach między utworami zadawała kilkuletnim słuchaczom pytania dotyczące różnych pojęć, faktów
oraz rodzimych tradycji, nie tylko muzycznych, związanych z
Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia. Zarówno pani Karolina,
jak i pozostali członkowie zespo-

łu zdradzali sekrety instrumentów muzycznych, na których grali. Tak więc po urokliwym koncercie mali melomani opuszczali Dom Sztuki bogatsi nie tylko o
wrażenia muzyczne, ale także o
sporą porcję wiadomości. Koncert został sfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st.
ABU
Warszawy.

Zima kolejny raz zaskoczyła drogowców
i nie tylko. Zaskoczeni są również użytkownicy metra i bynajmniej nie chodzi o
opóźnienia pociągów, lecz o śliskie listwy w korytarzach warszawskiej kolejki podziemnej.
Jakiś czas temu w metrze zainstalowano infrastrukturę dla niewidomych i niedowidzących. Infrastruktura ta w postaci listew i wypustek na
podłogach, dziś jest źródłem wielu niepokojących
sytuacji, ponieważ wystające z podłogi listwy są
bardzo śliskie. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się w okresie zimowym, gdy mieszkańcy „mokrą stopą” ślizgają się w korytarzach metra. To
bardzo niebezpieczne i wielokrotnie byłem świadkiem nieprzyjemnych sytuacji. Dodatkowo pojawiły się też w metrze słupki z tablicami Braille’a,
których minimalistyczna estetyka pozbawia te
obiekty podstawowej funkcji, czyli widocznej informacji.
Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych w
komunikacji publicznej to oczywista konieczność.
Wydaje się przy tym, że projektowanie jej w sposób bezkolizyjny jest również oczywistą koniecznością. Niestety, w warszawskim metrze tak nie
jest. Tu raczej mamy do czynienia z prowizorką.
Zastosowane rozwiązanie, czyli listwy i wypustki,
wynika bezpośrednio z możliwości technicznych.
Proszę sobie wyobrazić, że płyty granitowe na
podłogach warszawskiego metra są… klejone.
Poważnie, drodzy Państwo, ktoś przykleił kilkanaście milionów złotych do podłogi i teraz jakakolwiek ingerencja w tę nawierzchnię kończy się
uszkodzeniem tych płyt. Najprostszym, najbardziej bezpiecznym i funkcjonalnym sposobem wyznaczenia oznaczeń dla niewidomych w płytach
kamiennych, jest rowkowanie. Taki kamień można łatwo wyrzeźbić i osiągnąć pożądany rezultat.
Z tym, że trzeba to zrobić przed położeniem płyt.
Ingerencja mechaniczna w położone już płyty
może spowodować rozległe pęknięcia w kamieniu.

Dlatego należałoby wymienić tylko część płyt na
te rowkowane, ale tego zrobić się nie da, bo płyty są przyklejone. Nie da się wyjąć pojedynczej, dowolnej płyty bez uszkodzenia pozostałych. W takiej sytuacji należałoby zerwać wszystkie płyty i
położyć na nowo, co stanowi oczywisty bezsens.
Prowizoryczne rozwiązania stosowane przez
Metro Warszawskie nie stanowią jednak nieprzerwanego kręgu. Na szczęście i z tej sytuacji można wybrnąć. Po pierwsze, listwy można wymienić
na takie, które posiadają chropowatą nawierzchnię. Po drugie powinny mieć też jaskrawy kolor. To
są podstawowe zasady przy projektowaniu takiej
infrastruktury. Być może architekt płakał, gdy
projektował i łzy przesłoniły tę oczywistą kwestę.
Dlatego zachęcam tych z Państwa, którzy również dostrzegają niedoskonałość infrastruktury
dla niewidomych na peronach i korytarzach podziemnej kolejki, aby kierowali swoje uwagi bezpośrednio do Metra Warszawskiego.
Jan Mieczysław Ławrynowicz
architekt krajobrazu

Rekordowy sezon Veturilo
To był wyjątkowo udany
sezon. Nowe rowery Veturilo wypożyczano ponad 5
mln razy, oddano do użytku kładkę pod mostem Łazienkowskim, a sieć tras
rowerowych powiększyła
się do ponad 530 km.
- Ten rok dobitnie pokazał, że
„jedziemy” we właściwym kierunku. Rozbudowaliśmy system
miejskich rowerów, zwiększając
ich liczbę oraz liczbę stacji Veturilo, a na ulice Warszawy wyjechało 100 jednośladów elektrycznych. Wybudowaliśmy i
wyremontowaliśmy blisko 50 kilometrów tras rowerowych, powstała kładka rowerowa pod
mostem Łazienkowskim i wy-

Rozstrzygnięto także konkurs
na projekt pierwszej pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę, która do 2020 r. powstanie
na wysokości ul. Karowej i S.
Okrzei (wygrała pracownia
Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z
o.o. z Warszawy).
– Każdego roku pracujemy intensywnie nad poprawą jakości
stołecznej infrastruktury rowerowej. Dziesiątki kilometrów nowych tras powstają m. in. dzięki
wsparciu Unii Europejskiej w ramach projektu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Cieszy
fakt, że wzrost nakładów na infrastrukturę idzie w parze z wzrostem ruchu rowerowego w mieście. Pokazuje to, że nasze dzia-

To pierwsze takie rozwiązanie
w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej i jesteśmy dumni, że to właśnie Warszawa
wdrożyła ten system. W ciągu
niespełna trzech miesięcy zostały one wypożyczone ponad 38
tysięcy razy, co daje średnio ponad 380 wypożyczeń na jeden
rower – dodaje Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska
S.A., operatora Veturilo.
Najlepszym miesiącem w historii Veturilo był czerwiec – odnotowano aż 868 350 wypożyczeń - średnio 28 945 na dobę,
1206 na godzinę i ponad 20 na
minutę. A najlepszym dniem sobota, 20 maja. Tego dnia z Veturilo skorzystano aż 42 228 razy,

braliśmy projektanta mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę.
Nasze rowery wypożyczano aż 5
136 388 razy – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta
m. st. Warszawy.
W tym roku wybudowano i
wyremontowano blisko 50 km
tras rowerowych, z czego 5,5 km
stanowiły projekty z Budżetu
Partycypacyjnego.
Powstały m. in. drogi dla rowerów na Polu Mokotowskim,
ul. Powsińskiej, ul. Marsa i al.
Jerozolimskich, a remont przeszły trasy na ulicach: Modlińskiej, Szaserów, Roentgena, Ciszewskiego oraz w alei Wojska
Polskiego.
Otwarto kładkę pieszo-rowerową pod mostem Łazienkowskim i Bulwary Wiślane. Na ponad 30 ulicach jednokierunkowych trwa właśnie dopuszczanie ruchu rowerów „pod prąd”.

łania mają głęboki sens – mówi
Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
W zakończonym właśnie szóstym sezonie użytkownicy mogli
korzystać z 355 nowych stacji i
ponad 5 tys. jednośladów – w
tym 100 rowerów elektrycznych,
60 rowerków dziecięcych i 45
tandemów.
Od marca do końca listopada
rowery były wypożyczane 5 136
388 razy, a do grona użytkowników dołączyło 164 tys. osób.
Łącznie od startu systemu w
sierpniu 2012 r. miejskie rowery
wypożyczano 13 055 944 razy, a
w systemie jest już 610 tys. użytkowników.
– Wyniki Veturilo oszałamiają.
W systemie zarejestrowany jest
już niemal co trzeci warszawiak!
Doskonale sprawdziły się rowery elektryczne, które odróżniają
stołeczny system od pozostałych.

co oznacza, że średnio przez całą dobę rowery Veturilo były wypożyczane co 2 sekundy!
Średni czas jednego wypożyczenia to 21 minut i 12 sekund.
Najpopularniejszym rowerem
był standardowy rower Veturilo
o numerze 25508, który wypożyczono aż 2131 razy. Dużą popularnością cieszyły się także
tandemy (32 tysiące wypożyczeń) i rowery dziecięce (12 tysięcy wypożyczeń).
Popularność roweru, jako
środka transportu systematycznie rośnie – w 2015 r. Warszawskie Badanie Ruchu wykazało,
że na rowerze odbywa się 3,8%
podróży niepieszych a dziś
udział ten szacuje się już na
5,5%. W przyszłym roku rowery
wrócą na stołeczne ulice już w
marcu a system powiększy się
m. in. o 11 nowych stacji.
MP

Kosmiczny rytm światła i mroku w Galerii Działań
Sztuka współczesna może być ciekawa i
przystępna, także dla osób nie zajmujących się nią często. Można się będzie o
tym przekonać na nowej wystawie Barbary Kozłowskiej w Galerii Działań zatytułowanej „Światło – Mrok”, której otwarcie odbędzie się 15 grudnia o godz. 19.
Wystawa jest nową prezentacją pracy, która od
momentu zrealizowania w 1976 roku, pokazywana była, zgodnie z intencją artystki, w kilku
różnych formach i nawet pod różnymi tytułami.
Składa się 365 arkuszy formatu A4, każdy odpowiada jednej konkretnej dobie roku, podzielony
jest na część białą i czarną proporcjonalnie do
długości dnia i nocy. Zestawione razem tworzą
abstrakcyjny obraz stopniowych przemian ilości
mroku i światła w ciągu rocznego cyklu. Obraz ten
jest przestrzennie zaaranżowany w taki sposób, by
pokazać ciągłość dni i nocy, a jednocześnie by z
pewnej perspektywy mogły być łatwo dostrzeżone – na co dzień niezauważalne – zmiany ich długości. Oglądając wystawę, możemy odczuć rytm
przemian, stanowiący istotny element kosmicznego porządku, któremu stale podlegamy jako istoty żyjące na Ziemi.
Barbara Kozłowska (1940-2008) była jedną z
najważniejszych artystek wrocławskiej awangardy, a przypominamy ją w związku z obchodzonym
w tym roku stuleciem awangardy w Polsce. Tytuł

jej wystawy w Galerii Działań przywołuje ogólną
metaforę cyklicznych zmian, które tworzą warunki w jakich żyjemy: zmieniających się w czasie
proporcji między tym, co jasne i ciemne, oświecone i mroczne, a nawet konfrontacji między siłami
światła i ciemności.
Natomiast ze względu na swą formę praca jest
ciekawym przykładem abstrakcyjnej sztuki geometrycznej, zaś jej układ nasuwa uzasadnione
skojarzenia z op-artem, a jednocześnie jest ona niewątpliwie przejawem sztuki pojęciowej (konceptualnej). Funkcjonuje zatem w wielu sferach
współczesnej sztuki pozostając wciąż inspirującą
i otwartą na różne interpretacje. Zapraszamy
wszystkich chętnych na wernisaż, w czasie którego w przystępny sposób o twórczości Barbary Kozłowskiej opowie wybitny wrocławski artysta i
pedagog – Zbigniew Makarewicz.
Na wystawie w Galerii Działań (ul. Marco Polo 1) praca Barbary Kozłowskiej prezentowana
będzie wraz trzema jednozdaniowymi komunikatami artystki (jeden z nich widoczny jest na reprodukowanej tu ilustracji), stanowiącymi rodzaj jej
ogólnego manifestu. Zobaczyć będzie można także fotografie pokazujące, w jak różny sposób wcześniej przejawiała się jej idea.
Wystawę zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy UrG r z e g o r z B o r kow s k i
synów.
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POŻYCZKI W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
601 336 063
DREWNO opałowe
i kominkowe, 602 77 03 61
DREWNO opałowe
i kominkowe, 791 394 791
SKUP książek, dojazd,
509 548 582

DO WYNAJĘCIA lokal użytkowy
100 m2, tel.: 501 106 436
SPRZEDAM mieszkanie bez
pośredników 61,80 m2, 3 pokoje,
Ursynów, tel. 606 249 009

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
22 649 40 27, 691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
matury, gimnazjalne, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane 1000 m2
Prażmów, 602 77 03 61
DZIAŁKI rekreacyjne Prażmów,
602 77 03 61
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:.
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
Mieszkania:
! 60 m2, Nowe Miasto, super
standard, cisza, spokój, 601 720 840
! Centrum,75 m2, 3 pok.,
ul. Wilcza, świetny standard, do
wejścia, 601 720 840
! Mokotów, 47 m2,
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż,
601 720 840
! Mokotów, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia,
601 720 840
! Mokotów, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł.,
601 720 840

! Mokotów, al. Wilanowska,
118 m2, 4 pok., piękne mieszkanie
z ochroną, cisza, spokój,
601 720 840
! Mokotów Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg.,
601 720 840
! Mokotów Górny, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza
i spokój, kamienica, 601 720 840
! Ursynów, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840
! Ursynów, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840
! Ursynów, 5 pok.,127 m2,
piękne mieszkanie do wejścia,
okazja - dobra cena, 601 720 840
! Ursynów, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,,
601 720 840
! Wilanów, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840
! Wilanów, 87 m2, 3 pok.,
tylko 780 tys. zł, ładne - do wejścia,
601 720 840
! Wilanów, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg.,
601 720 840
Domy:
! Dom Las Kabacki, 400 m2,
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500
m2, do wejścia, 601 720 840
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840
! Dom Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Konstancin, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840
! Mokotów, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,,
! Mokotów, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,,
! Pyry, 350 m2, działka 1300
m2, blisko Las Kabacki. Świetny na
firmę, świetny na mieszkanie,
601 720 840
! Sadyba, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840
! Segment 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny.
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840
! Segment skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840
! Wilanów, piękny dom 420 m2
w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840
Działki:
! Działka KonstancinBorowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840
! Działka Konstancin-Jastrzębie,
2200 m2, wszystkie media z
kanalizacją, cisza, spokój, las. Okazja!
tylko 270 tys. zł, .601 720 840

! Józefosław, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,
! Konstancin, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,
! Powsin, działka usługowoprzem. k.obwodnicy Warszawy,
4 ha, 601 720 840
! Wilanów, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2, usł.przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840
! Złotokłos, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840
Do wynajęcia:
! Mokotów 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem.
Cena 6500 zł., 601 720 840
Lokale handlowe:
! Ursynów, lokal 43 m2. Dobry
standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,
601 720 840,
! Wilanów, lokal handlowy
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka
dla swoich klientów: mieszkań,
apartamentów, domów,
rezydencji, niezabudowanych
działek gruntu w południowej
części Warszawy(Konstancin,
Piaseczno i okolice, Sadyba,
Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych,
trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840,
www.vanderzal.oferty.net

FRYZJERKA, podstawa + 50%,
Warszawa, ul. Puławska 534,
tel. 501 143 827
PIELĘGNIARKI, LEKARZY:
neurologa, medycyny pracy,
medycyny rodzinnej,
internistę, kardiologa,
605 440 831; 22 651 70 75;
609 373 582
POSZUKUJĘ serwisanta AGD
z doświadczeniem, praca w
Norwegii, 501 299 360
POTRZEBNA woźna/y i pomoc
nauczyciela do Szkoły
Podstawowej nr 343
ul. Kopcińskiego 7.
Informacji udziela kierownik
gospodarczy p. Jadwiga
Rzepczyńska,
tel. 22 643 84 54 w.22
ZATRUDNIĘ fryzjerkę do
salonu w Łazach,
ul. Łączności 19 A, tel: 503 018 891
ZATRUDNIĘ kierowcę
kat.B,C,C+E. Praca w Warszawie,
664 417 724
ZATRUDNIĘ mechanika
pojazdów ciężarowych, atrakcyjne
wynagrodzenie, 533 311 533

ODSTĄPIĘ działającą
pracownię krawiecką z
wyposażeniem, 889 448 517

TANI SERWIS
KOMPUTEROWY
504 617 837
24 H/7,
DOJAZD I EKSPERTYZA - 0 zł
AAA ANTENY. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
ANTENY, 603 375 875
BALKONÓW ZABUDOWY,
drzwi antywłamaniowe,
okna, rolety,
meble na zamówienie,
602 27 17 18
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
BIURO
PRAWNO-P
PODATKOWE
kompleksowa obsługa
księgowo-kadrowa
profesjonalnie i życzliwie,
ul. Baletowa 177 d,
Warszawa-Dawidy,
tel.: 502 088 028,
e-mail: biuro@e-pit.net
DEZYNSEKCJA, pluskwy,
prusaki, 606 652 601
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16

DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszawie
ul. Małcuzynskiego 4, zatrudni
pedagoga szkolnego, sprzątaczkę,
dozorcę, tel. 22 859 17 23 lub 25
FIRMA w Tarczynie zatrudni
operatorów wózków widłowych
z doświadczeniem oraz
pracowników magazynowych.
Umowa o pracę. Kontakt od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00-12.00
pod nr tel. 22 715 69 70

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków
szybko, tanio, solidnie,
502 053 214
DOMOFONY, 603 375 875
ELEKTROAWARIA,
507 153 734
ELEKTRYK - kuchnie,
507 153 734
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, szpachlowanie,,
ocieplanie poddaszy, 513 137 581

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888
PRZEPROWADZKI,
tanio, solidnie,
501 535 889
REMONTY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSKIE, naprawy,
606 126 099
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE,
ul. Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
ŚLUSARSTWO, kraty,
balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82
TELEWIZORY, 501 829 771

WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530
WYLEWKI agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WRÓŻBITKA, 501 623 919
tanio, 506 030 088
WRÓŻKA, 22 648 68 41,
602 731 299

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79
DOM OPIEKI Piaseczno,
22 757 20 19
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Ursynów

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Czwartek, 14 grudnia,
16.45: Prezentacja warsztatów
wokalnych dla dzieci – koncert
„Pieśni nasze i naszych sąsiadów”. Prowadzenie: Marcin Zadronecki. Wstęp wolny.* Wysłuchamy tradycyjnych pieśni
ludowych: polskich, ukraińskich, bałkańskich.
Piątek, 15 grudnia, 18.00:
Prezentacja teatrów muzycznych Domu Sztuki – spektakl
„Mój azyl”. Scenariusz i reżyseria: Ewa Kłujszo. Muzyka: Tomasz Kłujszo, Ziemowit Kłujszo. Wstęp wolny.* Słowno-muzyczne przedstawienie opowiada o grupie młodzieży spotykającej się na strychu i rozmawiającej tam o interesujących ją problemach: ze szkołą,
rodzicami itp.
Sobota, 16 grudnia, 18.00: Kino Dokumentu w Domu Sztuki

zaprasza na pokaz p.n. „Wieczór
Filmowy z Piotrem Morawskim”.
W programie filmy: „Ida i Irena”
(2016) oraz „Paryski korespondent” (2017). Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem.
Wstęp wolny.*
Niedziela, 17 grudnia, 18.00:
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na film dokumentalny o sztuce tańca p.t. „Mr.
Gaga” (Holandia/Szwecja/Niemcy/Izrael 2015, reż. Tomer Heymann, 100 min). Wstęp wolny.*
W Galerii Domu Sztuki jest
czynna wystawa zdjęć wykonanych telefonami komórkowymi
p.n. „PhotoPhoneArt 3”. Wstęp
wolny.
Dom Sztuki zaprasza do swoich filii – Klubu Seniora (ul. Pięciolinii 10, tel. 22 643 02 10)i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82), która od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-21.00 organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).
Wo j t e k D ą b r o w s k i

Zamiast polityki
- dzisiaj limeryki
(znalezione w domowym archiwum przy świątecznych porządkach)
TRUDNO ŻYĆ SAMĄ IDEĄ
Zwiedzając Panteon, pan Leon z Borneo,
Do Cleo rzekł: Trudno żyć samą ideą.
Dziś chęć mam bezsporną,
Na relaks lub porno.
Co wolisz? Rodeo czy film na wideo?
SKARGA PANA JANA
Skarżył się pan Jan z Wrocławia,
Że mu żona kłopot sprawia.
Nabawiła go kompleksów,
Bo stosunek ma do seksu
Jak do modlitw. Wciąż odmawia.
KAWA SZKODZI
- Nie ma sprawy? – pytał żony Sławy z Mławy,
Mąż łaskawy, acz wkurzony i ciekawy.
Syn urodził się mulatem!
Kto przychodził tutaj latem?
- O co chodzi? Widać szkodzi picie kawy!

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.

Centrala
fax

Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
tel. 22 648 65 81
14 (czwartek), godz. 19.30 Koncert z cyklu Jazz w NOK
CHOPIN NA STRUNACH. Maciej Strzelczyk, Romuald Erenc,
Piotr Rodowicz.
17 (niedziela), godz. 18.00 Spektakl teatralny Teatr Kontrapunkt. EMIGRANCI Obsada: Paweł Frąckiewicz, Krzysztof Kuc
18 (poniedziałek), godz.
19.00 - Recital W ŚWIĄTECZYM
NASTROJU. Wystąpi Julia Sokołowska. Standardy w nowych
aranżacjach
Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17
Na ostatni w tym sezonie Autorski Wieczór Satyryków, zapraszamy Państwa w sobotę 16
grudnia, o godzinie 18:00. Na
scenie Domu Kultury Stokłosy
wystąpi kabaret Trzecia Strona Medalu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie, do odbioru w biurze placówki od środy 13 grudnia, od godziny
18:00.
Sfinansowano ze środków
dzielnicy Ursynów.
Czytelnia Naukowa nr XIV
ul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
14.12 – czwartek – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Europa i świat w epoce
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i
w dobie napoleońskiej pt.
„Stronnictwa polityczne w dobie
Rewolucji Francuskiej (żyrondyści, feuillanci, jakobini) i ich
programy oraz skutki Wielkiej
Rewolucji”
19.12 – wtorek – spotkanie z
p. Anną Reichert w cyklu Architekci i artyści sztuk pięknych II
RP pt. „Henryk Kuna: rzeźbiarz
i scenograf”
Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!!!

Dla początkujących...
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Sebastian Polak
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

22 443 71 00
22 443 72 91

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 84 86 151
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

Wilanów
Urząd Dzielnicy
ul. Franciszka Klimczaka 2
22 44 35 000
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A
22 648 22 26
Policja
22 842 32 61
Straż Miejska
986, 852 16 00
Straż Pożarna
22 596 71 40

Piaseczno
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5
Starostwo
Powiatowe
Urząd Skarbowy
Pogotowie Ratunkowe

701 75 00

757 20 51
750 19 41
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Warszawska 32
756 48 10, 754 41 71
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
Ratunkowe
999, 756 75 11

Kiermasz dla psów DOG DAY 2017

Warszawiacy wymalowali
400 kg karmy
W sobotę 2 grudnia br. w Warszawie w Soho Factory odbył się największy w Polsce kiermasz dla psów
DOG DAY Festiwal i akcja charytatywna malowania bombek na rzecz podopiecznych Fundacji Zwierzochron.
To już druga edycja tego wydarzenia, pierwsza była w marcu,
a kolejną organizatorka Nina Gowin, wydawca magazynu
Dog&Sport zapowiada na 17-18 marca 2018.
A było w czym wybierać, ponad 70 stoisk z różnościami, których nie kupi się w supermarketach, od pysznych karm, przekąsek, smakołyków, zabawek, legowisk, ubranek, gadżetów, przyrządów do higieny, usług, etc.
Pupile, które przyszły ze swoimi właścicielami mogły spróbować i przymierzyć np. kolorowe obroże, ubranka, foteliki samochodowe, legowiska. Dodatkowo z racji świątecznego klimatu można było ze swoim pupilem zrobić zdjęcie z Mikołajem
i Śnieżynkami na ściance i wziąć udział w konkursie na najsympatyczniejszą parę dnia.
Każdy w tym dniu mógł włączyć się w charytatywną Akcję
malowania bombek, która była fajną i pożyteczną zabawą. Za
pomalowane bombki firmy znane z wielkiego serca Husse i Dolina Noteci przekazały400 kg karmy, która w prezencie świątecznym trafi do schronisk wskazanych przez Fundację Zwierzochron.
Do akcji aktywnie włączyły się znane osoby wraz z rodzinami i swoimi psami. Są to osoby, które od lat pomagają zwierzętom, niektórzy z nich mają adoptowane psy ze schroniska: Cayra, Eliza Gwiazda z córkami, Iwona Węgrowska z córką, Stan Borys i Ania Maleady, Andrzej Supron z rodziną, Bartosz Obuchowicz z córką.
jol
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