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Kto wreszcie wystawi rozum na licytację?
Socjalistycznych Republik Sowieckich: kto jest za, może opuścić ręce
i odwrócić się od ściany...
o cóż, o ile w Australii stany Victoria i Nowa Południowa Walia trawi straszliwy ciąg pożarów buszu, o tyle w
Polsce mamy coraz bardziej rozbuchany pożar wymiaru sprawiedliwości, podpalonego cichaczem
przez małych chłopców. A mali
chłopcy są, jak wiadomo, bezkarni. Nie wiem, jaki będzie wielki finał tego igrania z ogniem, na razie
jednak przeciętnemu obywatelowi trudno się zorientować, o co tu
chodzi, którzy sędziowie są źli, a
którzy dobrzy i czy wydane przez
jednych i drugich wyroki będą na
pewno obowiązywać. Wygląda na
to, że miejsce rozważnej Temidy
zajęła teraz w Polsce babcia Leonia
Pawlak z komedii pod (jakże znamiennym) tytułem „Sami swoi”.
Ona wszak uważała, że „sąd sądem, a sprawiedliwość musi być
po naszej stronie”.
ylko że przy każdym nierozważnym działaniu należy
pamiętać o zawsze sprawdzającym się sprzężeniu: jak Bóg
Kubie, tak Kuba Bogu. Bo ten się
śmieje, kto się śmieje ostatni. Jeżeli skutkiem demonstracyjnego stawiania się rządu polskiego Unii
Europejskiej będzie cofnięcie nam
miliardowych funduszy, to raczej
nikomu u nas nie będzie do śmiechu. A przy okazji warto wspomnieć, że skoro wizytę Komisji Weneckiej rząd potraktował jak przybycie ubogich krewnych, to niech
się nie dziwi, że np. prezydenta Andrzeja Dudę upokorzono zaproszeniem do Jerozolimy na celebrowanie 75. rocznicy wyzwolenia
obozu zagłady Auschwitz – z góry
zapowiadając, że nie będzie mógł
zabrać głosu. To też swoista zemsta
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rzytwa w rękach szaleńców
lub bawienie się przez niedorostków zapałkami to
ostatnio coraz częściej spotykany
syndrom. W Teheranie szaleńcy
zdecydowali się akurat użyć lekkomyślnie swojej śmiercionośnej zabawki i zamienili w kulę ognia startujący do Kijowa ukraiński samolot
pasażerski. W Warszawie dla odmiany doczekaliśmy się pokazu
ukraińskiej kultury jazdy, gdy mający 3 promile alkoholu we krwi
kierowca potężnej ciężarówki pojechał pod prąd, rozwalając dziesięć
prawidłowo jadących aut. Również
Warszawa, tylko już z czysto polskiej, a dokładnie mówiąc rządowej
strony, dała z kolei pokaz wysokiej
kultury obyczajowej i prawnej,
traktując zaproszonych przez Senat prawników Komisji Weneckiej
jak powietrze. Prawnicy ci przybyli, by przypomnieć twórcom projektu mającej dyscyplinować sędziów i prokuratorów ustawy „kagańcowej” o standardach obowiązujących w Unii Europejskiej. Wygląda na to, że i ta wizyta, i napomnienie ze strony Komisji Europejskiej zdadzą się na nic. Warto przypomnieć, że gdy przed świętami Bożego Narodzenia doszło w Sejmie
do bodaj drugiego czytania tego
projektu, zadawanie pytań zostało
uniemożliwione. Trochę mi to przypomniało od razu starą anegdotę z
czasów Izby Najwyższej Związku

wiście, tegoroczna akcja, przeprowadzona w Polsce i w szerokim
świecie, przyniosła kolejny rekordowy zbiór i pozwoliła ludziom
bardziej się zjednoczyć pod skrzydłami Jurka Owsiaka (dumy Ursynowa), niż pod sztandarami jakichkolwiek polityków.
o ciekawe jednak, również
tę szlachetną ideę zagarniający kasę tylko pod siebie
spryciarze potrafią publicznie
zbrukać. Facet, który dla pieniędzy już od dawna czyni z siebie polityczny podnóżek, wynik Orkiestry takim oto opatrzył komentarzem: „Co to za „dyktatura”, w której WOŚP bije kolejne rekordy?
Pierwszomajowy pochód III RP
maszeruje bez przeszkód”. Ów zjadliwy komentator, już dawno temu
wyśmiany jako mistrz przelewania politycznej wazeliny na papier,
powiada: „/.../Wieloletnia obserwacja aktywności Jerzego Owsiaka nie pozostawia wątpliwości: to
jest człowiek bardzo mocno zaangażowany w walkę polityczną. Zawsze, gdy może, uderzy w prawicę,
i właściwie nigdy nie uderza w lewicę. Jego organizacja zebrała co
najmniej 115 milionów złotych. To
jakieś 3 złote na obywatela, więc
problemów naszej służby zdrowia
ta zbiórka nie rozwiąże”.
azwiskiem tego komentatora wstyd byłoby kalać łamy „Passy”. A swoją drogą, ciekawe, co o takim dżentelmenie powiedziałby prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą – jak co roku – z wielką
chęcią włączył się w akcję Orkiestry pod dyrekcją Owsiaka, ofiarując do zlicytowania specjalną koszulkę...
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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prezydenta Rosji Władymira Putina, który w ogóle nie został zaproszony na uroczystość świętowania tej samej rocznicy w Polsce,
choć to akurat Rosjanie (Sowieci)
oswobodzili ledwo żywych oświęcimiaków, popędziwszy kota Niemcom. Nic nie jest w naszym życiu
całkiem czarne i całkiem białe, więc
pewna elastyczność musi być znamieniem polityki. Tupaniem nogą
możemy zaś tyle samo zdziałać, co
we wrześniu 1939 roku.
wracając do spraw nam bliższych, nie mogę nie odnieść
się do niedawnego wypadku przy Puławskiej w Pyrach, spo-
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wodowanego przez szaleńca, który
pędząc Fordem Mustangiem w kierunku Piaseczna, zjechał nagle na
jezdnię prowadzącą w przeciwnym
kierunku i spowodował poważny
wypadek z udziałem kilku aut. To
być może ten sam mistrz, który parę tygodni wcześniej zajechał mi
drogę w gęstym ruchu w al. Niepodległości i stanął przede mną takim właśnie autem na dobrych kilka minut, uniemożliwiając kontynuowanie jazdy (sąsiednim pasem
ciągnął rząd samochodów). Gdy
ten mistrz kierownicy wreszcie ruszył, aż dym poszedł z opon. Przerażeni kierowcy wyprzedzanych

pojazdów tylko łapali się za głowę. Jak widać, Polak, któremu
przyjdzie dosiąść nawet mechanicznego mustanga, od razu czuje się
kowbojem z Dzikiego Zachodu.
am najbardziej żałuję, że
grypa przykuła mnie do łóżka i nie mogłem pojawić się
na ulicach miasta, by wrzucić coś
do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a miałem też zaplanowaną wizytę w sztabie głównym WOŚP. Całe szczęście, że jeszcze w grudniu udało mi się zebrać
w specjalnej aukcji 7600 złotych
na szlachetny cel Orkiestry i to niejako nagroda pocieszenia. Oczy-
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Służew – wymarzone miejsce do życia

Sonata nad Dolinką
W ubiegłym roku Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” rozpoczęła realizację
kolejnej inwestycji. Na wzór ulic
osiedlowych, których patronami są m.in. wybitni kompozytorzy Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Józef
Elsner i Zygmunt Noskowski,
a także z uwagi na usytuowanie
przy ulicy Sonaty, nadano jej
muzyczną nazwę „Sonata nad
Dolinką”.
SM “Służew nad Dolinką” powstała
w 1991 r. w wyniku jej wydzielenia się
z zasobów SM “Mokotów”. Podział wielkiej mokotowskiej spółdzielni był konsekwencją ogólnokrajowych przemian
ustrojowych i gospodarczych. Przygotowania zaczęły się już w roku 1990, jednak ostateczna uchwała o wydzieleniu
się osiedla „Służew nad Doliną” i przeobrażenia w samodzielną spółdzielnię
została podjęta przez Zebranie Przedstawicieli SM “Mokotów” w dniu 28 lutego 1991 r. Od tej daty pisana jest historia nowej spółdzielni, która początkowo
nosiła nazwę „Służew nad Doliną”. Nazwa ta nie przypadła jednak do gustu
mieszkańcom, którzy pieszczotliwie nazywali osiedle „Dolinką”. Kilka lat po
powstaniu spółdzielni Dolina została
zastąpiona Dolinką i tak jest do dnia
dzisiejszego. Obchodząca przed trzema laty ćwierć wieku istnienia mokotowska spółdzielnia, jak na polskie realia rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Obecnie liczy ponad 6700 członków. Budynki mieszkalne wybudowane w latach 70-tych ubiegłego wieku
poddane zostały gruntowanej modernizacji oraz szerokiemu zakresowi prac remontowych, dzięki czemu nabrały nowego blasku.

Wizualizacja inwestycji “Sonata nad Dolinką”.
innymi rejonami miasta (metro, tramwaje, autobusy), jak również duże możliwości rekreacji i wypoczynku. Pięknie
położone osiedle wybrało sobie jako
miejsce do życia wiele znanych osób,
m.in. zmarły tragicznie słynny malarz
Zdzisław Beksiński, jego syn, znany
dziennikarz muzyczny Tomek Beksińki,
poeta Stanisław Grochowiak, czy znani
aktorzy Stefan Friedmann, Jan Englert
i Andrzej Drawicz. Spółdzielnia występuje też w twórczości rapera Tede, m.in.
jako nazwa płyty Esende Mylffon, gdzie
Esende oznacza SND, czyli “Służew nad
Dolinką”. Chętnie pokazywana jest również w różnych produkcjach filmowych.
Filmy na terenie osiedla kręcili m.in.
Małgorzata Szumowska i Patryk Vega.

Osiedle położone jest w obrębie ulic
Puławska, Wałbrzyska, Kmicica, Nowoursynowska oraz Łukowa i zajmuje powierzchnię 415 tys. metrów kwadratowych. Od strony południowej i wschodniej graniczy z terenem Parku “Dolina
Służewska”. Usytuowanie nad Potokiem
Służewieckim nadaje osiedlu niepowtarzalny urok, który podkreśla okazały
drzewo - krzewostan będący chlubą SM
“Służew nad Dolinką”. Kolejnymi zaletami tego wielkiego osiedla jest bardzo
Działalność inwestycyjna na terenie
korzystne połączenie komunikacyjne z osiedla została wznowiona w roku

2003, a dwa lata później oddano do
użytkowania budynek przy ul. Noskowskiego 2. Kolejne nowe budynki to Puławska 255 i 255A, bajecznie zlokalizowany przy lokalnym akwenie Elsnera
34 oraz Mozarta 1. Powstająca właśnie
“Sonata nad Dolinką” jest szóstym nowym budynkiem, który znajdzie się w
zasobach spółdzielni. Inwestycję zlokalizowano w wyjątkowo atrakcyjnym
miejscu - u zbiegu al. KEN i ul. Sonaty,
vis-?-vis DH “Land”. Lokalizacja tuż
przy zejściu do stacji metra “Służew”, w
bliskim sąsiedztwie malowniczych terenów Parku Dolina Służewiecka, okazała się skutecznym wabikiem dla amatorów własnego mieszkania, czego dowodem może być ogromna liczba chętnych na jego zakup.
Dwa lata wcześniej władze mokotowskiej spółdzielni postanowiły wyjść
naprzeciw swoim mieszkańcom i w ramach planowanej inwestycji mieszkaniowej doprowadziły do przebudowania zewnętrznych schodów prowadzących do stacji metra od strony południowo - wschodniej na zadaszone
schody ruchome. Ta wyjątkowa - nie
tylko w skali Warszawy - i pożądana,
szczególnie przez osoby starsze oraz
niepełnosprawne, inwestycja została
oddana do użytkowania w dniu 6 grudnia 2017 r.
W powstającym budynku znajdzie
się 135 mieszkań z podziemnymi garażami. Na parterze zlokalizowane zostaną lokale usługowe, w tym jeden z
przeznaczeniem na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców osiedla. Na zachodniej elewacji budynku zaprojektowano zewnętrzną windę, którą mieszkańcy zjadą bezpośrednio do wejścia na stację metra
“Służew”. To absolutnie unikatowe rozwiązanie zapewni niespotykany nigdzie komfort i błyskawiczne dotarcie
do metra, a tym samym szybką komunikację z innymi dzielnicami Warszawy.

Bajecznie usytuowany budynek przy Elsnera 34.

Z uwagi na atrakcyjne położenie oraz
renomę SM “Służew nas Dolinką”, która znana jest jako rzetelny i solidny inwestor, mieszkania w nowej inwestycji sprzedały się na pniu. W aktualnej
ofercie pozostało zaledwie kilka lokali
o powierzchni ponad 60 mkw. Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu spółdzielni, powiedział dziennikarzowi “Passy”:
- Zakończenie inwestycji planowane
jest w maju 2021 r. Budowa przebiega

sprawnie i bez żadnych opóźnień. Po
jej zakończeniu, spółdzielnia planuje
dokonać renowacji terenów i uliczek
osiedlowych położonych przy nowej inwestycji. Zyska więc otoczenie, i to w
dwójnasób. Inwestycja jest bowiem realizowana na zasadach deweloperskich,
a osiągnięty zysk zostanie przeznaczony przede wszystkim na remonty istniejących już budynków
SM “Służew nad Dolinką” obecnie
zarządza 42. budynkami mieszkalnymi
i 5 wspólnotami mieszkaniowymi. Co
ciekawe, spółdzielnia inwestuje również w obiekty o charakterze społecznym i rekreacyjnym. W roku 2015 na terenie osiedla oddano do użytkowania
pierwsze w Warszawie, a być może i w
całym kraju, przedszkole wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową.
Dzięki współpracy z Urzędem m.st.
Warszawy przedszkole “Małego Kopernika” działa na zasadach przedszkola
publicznego, do którego uczęszcza ponad 120. dzieci. Na terenie osiedla funkcjonuje także zdrój wody oligoceńskiej.
Powstały również dwa nowoczesne boiska do gry w piłkę nożną (jedno ze
sztuczną nawierzchnią, drugie z trawiastą), kilka siłowni plenerowych, a
także niezwykle urokliwy teren rekreacyjny znany pod nazwą „Górki Służewskie”, z pięknymi fontannami, placem zabaw dla dzieci, boiskiem do gry
w siatkówkę i siłownią plenerową. Jest
to niezwykle popularne miejsce, przyciągające całe rzesze służewiaków, jak
również gości spoza osiedla. Projekt ten
był częściowo finansowany ze środków
budżetu partycypacyjnego.
Spółdzielnia prowadzi ponadto aktywną działalność społeczno - kulturalną. Możliwości w tym zakresie zwiększyły się wraz z oddaniem w 2017 r. do użytkowania nowej inwestycji przy ul. Mozarta 1. W tym miejscu koncentruje się
dzisiaj życie kulturalne wielu członków
spółdzielni. Aktywnie działający Klub
Seniora oferuje szeroki zakres zajęć ruchomych (joga, pilates, gimnastyka, boule, siatkówka - posiadówka), gier i zabaw, potańcówek oraz wydarzeń kulturalnych (koncerty, prelekcje, wystawy
malarskie). Piąte piętro w budynku przy
ul. Mozarta 1, otoczone pięknymi tarasami, w całości przeznaczone jest dla członków spółdzielni właśnie na działalność
społeczno - kulturalną. Oprócz wspomnianych wyżej aktywności można tam
pograć w ping - ponga, spotkać się ze

znajomymi na kawie, wziąć udział w
warsztatach tematycznych, czy po prostu miło spędzić czas pośród tarasowej
zieleni. Miejsce to tętni życiem i jest chętnie odwiedzane przez młodych i starszych mieszkańców.
Dużą popularnością cieszy się publiczna wypożyczalnia książek, która w roku
2019 osiągnęła imponującą liczbę 22
tys. wypożyczeń. Aktywnie działa świetlica środowiskowa, gdzie popołudniami spędzają czas dzieci z osiedla. Równie aktywnie funkcjonuje Osiedlowy
Klub Sportowy „Służew”, w ramach którego utworzono kilka sekcji piłki nożnej.
Zawodnicy klubu zdobyli wiele pucharów, zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i międzynarodowych. Działalność spółdzielni doceniana jest zarówno przez mieszkańców, co znajduje
odzwierciedlenie w wynikach głosowań
na Walnych Zgromadzeniach, jak i przez
instytucje zewnętrzne. SM “Służew nad
Dolinką” została wyróżniona m.in. prestiżowym Medalem Europejskim przyznanym przez Business Centre Club. W
roku 2019 otrzymała również od Krajowej Rady Spółdzielczej odznakę za zasługi dla spółdzielczości.
W SM “Służew nad Dolinką” ceni się
historię oraz tożsamość narodową.
Społeczność osiedlowa obchodziła uroczyście kolejne rocznice odzyskania niepodległości i rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 1050-lecie
Chrztu Polski. Osiedle wzbogaciło się
dzięki tym obchodom o dwa pomniki
Orłów Białego i Piastowskiego autorstwa Bogusława Niedźwieckiego oraz o
zimozielony znak Polski Walczącej. W
100-lecie odzyskania niepodległości
przez RP jeden z Orłów Białych został
umieszczony na cokole, na którym wyryte zostały nazwiska Ojców Niepodległej RP Józefa Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. W SM “Służew nad Dolinką” stawia się przede wszystkim na jakość wykonawstwa, rzetelność oraz uczciwość
wobec mieszkańców. Dużą wagę przywiązuje się tam także do standardów
obsługi. Zarząd spółdzielni systematycznie inwestuje w szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. To są
priorytety w codziennej działalności,
które budują zaufanie i powodują, że
mokotowska spółdzielnia stała się
sprawdzoną i pewną firmą o ugruntowanej renomie.
O p r a c o w a ł Ta d e u s z P o r ę b s k i
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Kolejny maraton z Budżetu
Obywatelskiego już w sobotę
W sobotę 18 stycznia w godz. 12.00 15.30 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
(al. KEN 61, sala 543, V piętro) zaplonowano kolejny Maraton Pisania Projektów do budżetu obywatelskiego. To
kolejne spotkanie dotyczące budżetu
obywatelskiego które organizuje
dzielnica.
Cel jest prosty – każde spotkanie to szansa dla
mieszkańców, aby zadać urzędnikom niezbędne
pytania i uzyskać niezbędne informacje. Ursynowscy urzędnicy przypominają, że termin zgłaszania projektów do 7. edycji upływa 21 stycznia.
Jak zgłosić projekt?
Projekt można zgłosić na dwa sposoby:

– przez Internet - na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
– w formie papierowej - wypełniony formularz
należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”.
Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego
można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej.
Przypominamy, że oprócz projektów dzielnicowych można zgłaszać także projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które swoim zakresem obejmują np. całe miasto lub kilka dzielnic.
Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji
można znaleźć na stronie poświęconej budżetowi
obywatelskiemu w Warszawie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Niech żyje bal!
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, przy
współpracy z Urzędem
Dzielnicy Ursynów, zorganizowała Bal Karnawałowy dla mieszkańców Ursynowa ze znaczną niepełnosprawnością. To wyjątkowe wydarzenie odbyło
się we wtorek 14 stycznia
br. w sali im. J.U. Niemcewicza w Ratuszu. Bal z roku na rok cieszy się niegasnącą popularnością.

Wydarzenie rozpoczęło wręczenie Prezesce Stowarzyszenia
„Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja” Ewie Wiśniewskiej
odznaczenia „Zasłużony dla
Warszawy”. Władze Warszawy
reprezentował wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawy
Sławomir Potapowicz, zarząd
dzielnicy – burmistrz Robert
Kempa oraz jego zastępca Jakub Berent. Jeszcze raz WIELKIE gratulacje!

Pierwszym tańcem jak zwykle
był polonez, po którym pary zawirowały na parkiecie w walcu
angielskim. Poza tym zorganizowano wiele atrakcji, niespodzianek i konkursów poprowadzonych przez naszego ursynowskiego wodzireja Jacka Senewalda,
który w mistrzowskim stylu od
lat dba o oprawę muzyczną imprezy. Zabawie towarzyszyły
także pokazy taneczne w wykonaniu wychowanek szkoły tańca PASSO oraz tancerek z klubu
sportowego „Hand to Hand”.
Podczas tegorocznej edycji balu wszyscy goście - dzieci z niepełnosprawnością, ich rodzice,
dziadkowie, opiekunowie, wolontariusze i przedstawiciele
władz dzielnicy - bawili się znakomicie.
W organizację balu, animacje, zabawy, konkursy, przygotowanie poczęstunku włączyli
się przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz wolontariusze z klas 7 i 8 ze szkoły podstawowej nr 303 im. Fryderyka
Chopina.

65 lat po ślubie...

Najpiękniejsze szopki
Za nami 24. edycja dzielnicowego konkursu plastycznego „Najpiękniejsze
Szopki Bożonarodzeniowe”. W sali im. J.U. Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbył się finał tej plastycznej rywalizacji, podczas którego
uhonorowani zostali autorzy szopek zakwalifikowanych na wystawę w ursynowskim Ratuszu.
W tegorocznym konkursie
wzięło udział 14 ursynowskich
szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) oraz 4
przedszkola publiczne. W tym
roku po raz pierwszy zaproszono
do udziału w konkursie dzieci z
oddziałów przedszkolnych dla
sześciolatków. Na konkurs wykonano w sumie 241 prac, z czego na wystawę zakwalifikowano 49 szopek. Jurorzy konkursu

podkreślali wysoki poziom artystyczny wykonanych prac, docenili też wyobraźnię, pracowitość
i oryginalne podejście młodych
artystów do niełatwego tematu.
Trudno przecenić pomoc nauczycieli, opiekunów oraz rodziców,
jakiej udzielili dzieciom przy wykonywaniu szopek. Efektem gorących obrad jury jest 8 nagród i
9 wyróżnień. Wszyscy autorzy
zakwalifikowanych na wystawę
szopek otrzymali oczywiście pamiątkowe dyplomy i upominki
książkowe, które wręczyli przedstawiciele Dzielnicy Ursynów –
burmistrz Robert Kempa i jego
zastępca Klaudiusz Ostrowski.
Za Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe zostały uznane prace, które wykonali:
– Jagoda Kozłowska, Alicja
Rosiak i Karolina Szukała, kl. I c
ze Szkoły Podstawowej nr 336,
ul. Małcużyńskiego 4;

– Maks Solarz, kl. VI a z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr
6, Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby 2;
– Zofia Paprocka, kl. V a ze
Szkoły Podstawowej nr 81, ul.
Puszczyka 6;
– Borys Bieliński-Jarociński,
kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr
319, ul. ZWM 10;
– Staś Żak, kl. VI c, Julek Żak,
kl. II b z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej nr 47, ul. Zoltana
Balo 1
Uroczystość uświetnił koncert „Najlepsze życzenia” w wykonaniu Ani Brody, nawiązujący do mijającej już atmosfery
świątecznej. Obdarzona niepowtarzalnym głosem, akompaniując sobie na cymbałach, lirze korbowej i instrumentach
klawiszowych, stworzyła niepowtarzalne widowisko i wspaniały nastrój.

Burmistrz Ursynowa Robert Kempa został zaproszony do Państwa Teresy i Stanisława Prus - mieszkańców Natolina, którzy niedawno obchodzili 65. rocznicę ślubu.
To piękny i niedościgniony dla większości jubileusz. Jubilatom udało się tyle lat razem iść przez życie, zachowując przy tym pogodę ducha i zdrowie. Życzymy zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń. Oby każdy kolejny dzień przynosił powody do radości. Do zobaczenia za kolejnych 5 lat! 70 lat
razem, cóż to będzie za święto!

Stulecie Pana Janusza Berkana!
11 stycznia 100. urodziny
obchodził mieszkaniec naszej dzielnicy Pan Janusz
Berkan. Dostojnego Jubilata z tej okazji odwiedził
burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Pan Janusz jest z wykształcenia prawnikiem i wraz z małżonką mieszkają na Ursynowie od
18 lat. Pytany o receptę na długowieczność z humorem odpowiada „nie znam”. Stulatek najczęściej powraca pamięcią do czasów wojny, choć był to najbardziej traumatyczny okres w jego
życiu. To była wyjątkowa wizyta,
burmistrz Ursynowa życzył pomyślności i wielu lat zdrowia
spędzonych w otoczeniu kochającej rodziny.
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Obowiązek oceny stanu technicznego posiadanych urządzeń pod kątem ich żywotności

RESURS – nowe wymagania i...
W ostatnich miesiącach pojawiło się w branży dźwigowej nowe słowo „resurs”, które zaczęło funkcjonować
w wyniku Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 30 października 2018 roku,
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji
urządzeń transportu bliskiego (do których zalicza
się windy) i nakłada na użytkowników (właścicieli)
obowiązek oceny stanu technicznego posiadanych
urządzeń pod kątem ich żywotności.

Ocena stanu technicznego
Co to jest „resurs” – wg definicji „to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji
stanu technicznego, określone
na podstawie cykli pracy i obciążenia urządzenia (windy) w założonym okresie eksploatacji z
uwzględnieniem rzeczywistych
warunków użytkowania.
Eksploatujący (właściciel)
określa „resurs” na podstawie
aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej, w przypadku przekroczenia resursu przeprowadza
ocenę stanu technicznego urządzenia (windy) lub zleca jej przeprowadzenie.
Rozporządzenie dotyczy
wszystkich urządzeń podlegających przepisom dozoru technicznego.
W odniesieniu do wind, na
których praktycznie resurs nie
był nigdy określany, kierować
należy się wytycznymi Urzędu
Dozoru Technicznego lub innych
renomowanych instytucji z Unii
Europejskiej.
Przy braku informacji określających wartość resursu w dokumentacji urządzenia oraz innych wskazówek osoby kompetentnej, należy przyjąć zasadę,
że ocena stanu technicznego
windy powinna się odbywać po
dwudziestu pięciu latach eksploatacji.
W związku z tym zakłada się,
że resurs jest 25-letni (zgodnie
z zasadą, że nie da się zbudować urządzenia tak, aby można
je użytkować nieskończenie długo). Odnosi się to do starych

wind wyprodukowanych (zainstalowanych w obiekcie budowlanym) przed 1994 rokiem i nie
poddawanym żadnym modernizacjom lub wymianą urządzenia na nowe. W celu stworzenia możliwości dalszego użytkowania dźwigu w takich przypadkach, należy wykonać przegląd specjalny na podstawie
którego resurs zostanie wydłużony.
W przypadkach dźwigów zainstalowanych po 1995 roku lub
zmodernizowanych, resurs powinien sporządzić jego wytwórca czyli instalujący (zgodnie z
dyrektywą 2014/33/UE, za instalatora dźwigu uważa się osobę fizyczną lub prawną, która
bierze odpowiedzialność za projekt, wykonanie i zainstalowanie). Mając na uwadze fakt, że
windy nie posiadają wyznaczonego resursu, jak również, że
część z nich przekroczyła zalecany przez UDT resurs, możemy
rozwiązać ten problem w sposób następujący:
1. Określenie (PŻE) projektowej żywotności eksploatacyjnej
dźwigu w zakresie:
– identyfikacji PŻE na podstawie dostępnej dokumentacji,
– określenia PŻE na podstawie dobrej praktyki inżynierskiej.
2. Określenie stopnia wykorzystania PŻE w zakresie:
– odtworzenia przebiegu eksploatacji, historii napraw i modernizacji dźwigu (windy),
– porównanie przebiegu eksploatacji z założeniami wytwórcy.
3. Ocena stanu technicznego
dźwigu – przeglądu specjalne-

Nowoczesne wykończenie dźwigu w budynku mieszkalnym.

go – (w przypadku wykorzystania PŻE lub braku możliwości
odtworzenia przebiegu eksploatacji) w zakresie:
a) określenie intensywności
eksploatacyjnej (oszacowanie
lub odczyt z falownika),
b) ocena stanu technicznego
poszczególnych komponentów
dźwigu,
c) sprawdzenie zgodności dokumentacji dźwigu ze stanem
faktycznym,
d) analiza zapisów w dzienniku dźwigu,
e) wystawienie orzeczenia o
stopniu wykorzystania resursu.
Przegląd specjalny powinien
zakończyć się sporządzeniem
protokołu, który będzie zawierał:
– wynik przeglądu specjalnego,
– określenie terminu wykonania następnego przeglądu,
– dane osobowe oraz kwalifikacje wszystkich uczestników
przeglądu,
– zastosowane metody i kryteria oceny stanu technicznego
dźwigu,
– wynik przeglądu.
Wyznaczenie resursu lub wykonanie przeglądu specjalnego
dźwigu może dokonać zgodnie
z Rozporządzeniem osoba kompetentna zdefiniowana (wytyczne UDT) następująco:
Osoba fizyczna lub prawna
posiadająca doświadczenie w
projektowaniu lub utrzymaniu
ruchu, posiadająca wystarczającą wiedzę z zakresu przepisów i
norm oraz sprzętu potrzebnego
do wykonania przeglądu specjalnego. Osoba kompetentna
powinna być rzetelna zawodowo i zdolna do oceny stanu bezpieczeństwa dźwigu i podjęcia
decyzji jakie środki powinny zostać podjęte w celu zapewnienia
dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Do osób kompetentnych zalicza się: rzeczoznawców, zakłady
posiadające uprawnienia UDT
do napraw i modernizacji dźwigów, jednostki certyfikujące, laboratoria oraz konserwatorów
z uprawnieniami UDT do konserwacji dźwigów.
Przeprowadzenie rzetelnej
oceny stanu technicznego dźwigu po wieloletniej eksploatacji
jest trudne i odpowiedzialne, ponieważ na tej podstawie podejmuje się decyzje o dalszym bezpiecznym użytkowaniu lub wyłączeniu z eksploatacji.
Resurs jest stosowany od dawna w wielu dziedzinach techniki np.: w lotnictwie, kolejnictwie,
gdzie samolot lub lokomotywa
po przekroczeniu precyzyjnie
określonych przez producenta
kryteriów obligatoryjnie poddawane są naprawom. Natomiast
dźwig nie występuje jako autonomiczne urządzenie, ponieważ
integralnie związany jest najczęściej z obiektem budowlanym,
gdzie dokonuje się montażu z
wielu elementów. Dlatego żywotność dźwigu w dużej mierze
zależy od jakości montażu i zastosowanych komponentów. W
rzeczywistości występują duże
różnice dotyczące okresu żywotności dźwigów o podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Szczególnie żywotność drastycznie skraca się
gdy brakuje należytej profilaktyki polegającej na systematycznych przeglądach i usuwaniu na
bieżąco usterek oraz wadliwie
działających komponentów.

Dźwig z przeszkleniem w budynku biurowym.

ry zainstalowany został 43 lata
temu i funkcjonuje nieprzerwanie bez żadnych napraw i modernizacji na oryginalnych częściach. Należy zaznaczyć, że
dźwig ten użytkowany jest w nietypowych warunkach, ponieważ
realizuje około 30 cykli dziennie, podczas gdy średnia liczba
cykli dla budynków mieszkalnych wynosi około 300 cykli, ponadto istotna jest też dbałość
mieszkańców.
Mimo to należy z dużą ostrożnością podchodzić do wyznaczenia terminu dalszej eksploatacji,
ponieważ dźwig stwarza zbyt
duże potencjalne zagrożenia
bezpieczeństwa. Przyczyny zagrożenia tkwią w niedostatecznym wyposażeniu w takie urządzenia jak drzwi kabinowe, niedokładne zatrzymywanie na poziomie przystanków czy niewłaściwy system ryglowania drzwi
szybowych, ale największe niebezpieczeństwo stwarza stan
izolacji instalacji przewodów i
aparatów elektrycznych. Każda
izolacja podlega procesom starzenia się wskutek których jej
skuteczność systematycznie
zmniejsza się. Tym bardziej, że
instalacja nie jest wyposażona
w urządzenia do ciągłego monitorowania jej stanu (przekaźróżnicowo-prądowe), natoCzy mogą być użytkowane niki
miast z praktyki konserwacyjnej
dźwigi stare bez napraw wynikają zdarzenia niebezpieczne dla użytkowników. Dlatego
i modernizacji?
też wydaje się mało prawdopoDobrym przykładem takiej sy- dobne, aby odpowiedzialna osotuacji jest dźwig użytkowany na ba (kompetentna) wydłużyła rejednym z osiedli Ursynowa, któ- surs w takim przypadku na okres

dłuższy niż jeden rok, po którym
należy przeprowadzić kolejne
badania.
Jako ciekawostkę można dodać, że producent tego dźwigu
zalecał wykonanie naprawy
głównej po 15 latach eksploatacji.
Niewystarczające wyposażenie dźwigów w urządzenia
zwiększające bezpieczeństwo
użytkowników oraz zużycie
moralne, dotyczy wszystkich
dźwigów zainstalowanych
przed 1995 rokiem. W celu poprawienia bezpieczeństwa
użytkowników Komisja Europejka wydała zalecenie,aby w
tym celu doposażać dźwigi w
urządzenia:
1. Zainstalować drzwi kabinowe oraz piętrowskazywacz.
2. Kontrolować liny nośne.
3. Zmodyfikować układy sterowania zatrzymywania, aby
uzyskać dokładne poziomowanie.
4. Dostosować elementy sterowe w kabinie dla osób na wózkach inwalidzkich.

5. Wyposażyć drzwi automatyczne w czujniki wykrywające
obecność ludzi.
6. Wyposażyć dźwigi w chwytacze działające z opóźnieniem.
7. Wyposażyć dźwigi w automatyczną łączność dwustronną.
8. Wymienić azbest w układach hamulcowych.
9. Zainstalować urządzenie
zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę.
10. Wyposażyć kabiny w
oświetlenie awaryjne.
Wszystkie aktualnie instalowane i modernizowane dźwigi
obligatoryjnie wyposażane są w
te urządzenia, natomiast dźwigi
starsze powinny zostać w nie wyposażone.
Natomiast dźwigi zainstalowane w latach 70. i 80. nie nadają się do takich uzupełnień
więc muszą być zmodernizowane i wyposażone w urządzenia wymagane w aktualnych
przepisach.
O p r a c o w a ł Y BY
Foto: Archiwum
W I N DA -WA R S Z AWA S p . z o . o .

6

Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę

Bezpłatne seanse filmowe
Na Ursynowie startuje kolejna edycja
bezpłatnych seansów filmowych. W
czwartek (23 stycznia) rusza cykl
seansów dla dzieci, a zapoczątkuje go
oczekiwany od wielu miesięcy przez
naszych milusińskich „Doktor Dolittle”,
stworzony na podstawie kultowej
książki „Podróże Doktora Dolittle”.
Choć tak ceniony przez mieszkańców pomysł
nie mógł, ze względu na zmianę zasad, zostać
zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego,
władze Dzielnicy Ursynów postanowiły
kontynuować pomysł poza ideą warszawskiej
partycypacji.
- Bezpłatne seanse filmowe na stałe wpisały się
w kalendarz dzielnicowych imprez. Wsłuchujemy
się w głosy mieszkańców i zgodnie z ich
oczekiwaniem postanowiliśmy, mimo coraz
trudniejszej sytuacji finansowej Dzielnicy, akurat
na ten cel wygospodarować środki w budżecie
na ten rok. W imieniu Zarządu zapraszam do
kina, przygotowaliśmy wiele ciekawych i
inspirujących filmów dla dzieci i dorosłych - mówi
zastępca burmistrza Klaudiusz Ostrowski.
Projekt rozpoczyna się już w styczniu seansem
dla dzieci, ale już 30 stycznia zapraszamy także

dokarmia, finansuje ich leczenie, a także udziela dotacji organizacjom pozarządowym na
ochronę zwierząt. W stolicy żyje blisko 30 tys. zarejestrowanych kotów wolno żyjących. W
dwóch ostatnich latach Warszawa zakupiła blisko 460 tys.
kg karmy suchej i mokrej, którą dzielnicowe urzędy przekazały społecznym opiekunom
zwierząt.
Podczas mrozów warszawiacy mogą pomóc ptakom przetrwać zimowe miesiące. Podawana karma powinna być czysta, sucha i wydawana w ograniczonej ilości, aby nie zamarzła.
Ptaki, które szukają pożywienia na podwórkach i w parkach,
najchętniej zjadają łuskane ziar-

szanki te nie powinny być wrzucane do wody, tylko pozostawiane na brzegu zbiornika.
Ważne, by jedzenie nie zawierało soli, ponieważ jest ona bardzo szkodliwa dla zwierząt. Ptakom, w trakcie mrozów, trudno
jest też ugasić pragnienie i czyścić pióra. Mieszkańcy mogą im
pomóc wystawiając miski z czystą wodą.
Miłośnicy skrzydlatych zwierząt dbają o karmniki na bieżąco usuwając zaległe, zgniłe resztki i odchody. Dla bezpieczeństwa
pokarm podają w zacisznym
miejscu, oddalonym od kotów i
innych drapieżników, blisko
krzewu bądź niskiego drzewa.
Dokarmianie skrzydlatych
zwierząt w Warszawie rozpo-

Justyna Glusman, dyrektorka
koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m. st.
Warszawy.
Koty wolno żyjące w naturalny sposób zapobiegają występowaniu gryzoni w budynkach. Ich
schronieniem przez cały rok,
szczególnie cennym w jesienno-zimowym okresie, są piwnice.
Mieszkańcy mogą wydzielić dla
zwierząt nieużywane pomieszczenie piwniczne, w którym będą miały dostęp do czystej wody
i jedzenia.
Miasto troszczy się o koty
wolno żyjące przez cały rok –

no słonecznika. Są to m. in. sikory, kowaliki, dzięcioły, dzwońce, szczygły, wróble, trznadle,
mazurki, gołębie, kawki i gawrony. Kosy i kwiczoły żywią się
też jabłkami oraz zostawionymi
na gałązkach krzaków owocami.
Gołębie, wrony, gawrony i kawki można dokarmiać pszenicą lub
kaszą (z wyjątkiem prażonej kaszy gryczanej). Ptaki krukowate
są smakoszami orzechów włoskich. Z kolei łabędzie i kaczki
najchętniej jedzą ziarna zbóż, np.
pszenicę i mieloną kukurydzę, a
także surowe lub gotowane,
drobno pokrojone warzywa. Mie-

czyna się wraz z nadejściem
ujemnych temperatur bądź
śniegu. Szczegóły można znaleźć w zakładce „zwierzęta w
mieście”.
Zgodnie ze Światową Deklaracją Praw Zwierząt wszystkie
zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa
do egzystencji. Polska ustawa O
ochronie zwierząt nakazuje humanitarnie traktować wszystkie
ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.
Informacje o miejskich zwierzętach dostępne są na zielona.um.warszawa.pl.
Ewa Rogala

dorosłych. Zdecydowaliśmy się na pokazanie
filmu z tak modnego ostatnio nurtu kina
ekologicznego „Nasze miejsce na ziemi”. Ten
dokumentalny film obsypany nagrodami na
kilkunastu festiwalach, ogląda się jak najlepszą
fabułę. To hołd złożony niezwykłemu bogactwu
otaczającej nas przyrody, którą musimy nauczyć
się rozumieć, zanim będzie naprawdę za późno.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych
kart wstępu będą dostępne na stronie
internetowej www.ursynow.pl.
Choć tak ceniony przez mieszkańców pomysł
nie zostanie zrealizowany w ramach budżetu
obywatelskiego (tak jak miało to miejsce w
ubiegłych latach), władze Dzielnicy Ursynów
postanowiły przeznaczyć środki na jego realizację.
Jednocześnie warto przypomnieć, że w tym roku
realizacja wszystkich aktywności dla mieszkańców
jest utrudniona w związku z negatywnymi
skutkami działań legislacyjnych rządu i Sejmu
RP, które spowodowały, że dochody jednostek
samorządu terytorialnego w 2020 roku, w tym
także środki dla Dzielnicy Ursynów, uległy
znacznemu zmniejszeniu. Władze dzielnicy robią
wszystko, aby zminimalizować skutki cięć
finansowych.

Segreguj odpady właściwie

Nowe zasady segregacji
odpadów obowiązują od
blisko roku. Gdy dojdzie
do wymieszania surowców, operatorzy zobowiązani są odebrać je jako odpady „zmieszane”. Z kolei
w miejscach na „gabaryty” nie mogą być składane
„elektroodpady” czy materiały budowlane. Mieszkańcy dowiedzą się o tym
dzięki naklejkom.
Nowy regulamin utrzymania
czystości i porządku był stopniowo wprowadzany w Warszawie
od stycznia 2019 r. Teraz mieszkańcy segregują odpady do pięciu
pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz
zmieszane. Operatorzy odbierają również odpady zielone (liście,
rozdrobnione gałęzie itp.) od
marca do listopada. Odpady wielkogabarytowe wywożą co cztery tygodnie spod zabudowy wielolokalowej, a co trzy miesiące z
domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych - właściciel nieruchomości ustala miejsce ich odbioru. Tzw. „gabaryty”
można wystawić nie wcześniej,

Zachęcamy warszawiaków do pomocy kotom żyjącym na wolności i ptakom w przetrwaniu zimy.
Niskie temperatury i brak
pokarmu nie sprzyjają
zwierzętom. Czworonogi
potrzebują schronienia w
piwnicach, a skrzydlaci
przyjaciele świeżej wody i
ziaren podczas mrozów.
– Wspierajmy koty, których
domem jest ulica, aby w mroźne
dni mogły schronić się w cieple
i bezpiecznie napić się wody.
Prosimy zarządców budynków,
administratorów nieruchomości, jak również wszystkich warszawiaków, by umożliwili zwierzętom swobodny dostęp do pomieszczeń piwnicznych – mówi

niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem wywozu.
Warszawa wprowadziła w
tym roku kolejny element informacyjny – specjalne naklejki,
które operatorzy mogą umieszczać na pojemnikach, workach
czy odpadach. To sygnał dla
mieszkańców i administracji o
zasadach poprawnej segregacji
odpadów. Oznaczenia są w
dwóch wersjach: informujące o
zmieszaniu frakcji oraz o tym,
że odpad nie jest odbierany „w
systemie”.
Jeśli operatorzy odbierający
odpady zauważą, że w pojemniku znajdują się nieodpowiednie surowce np. w „metalach i
tworzywach sztucznych” są kartony czy zepsuta żywność, mogą
oznaczyć pojemnik lub worek
specjalną naklejką informującą o
zmieszaniu frakcji. Takie oznakowanie to sygnał, że operator
odbierze źle posegregowane surowce w dniu odbioru odpadów
„zmieszanych”.
Zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy,
przez odpady wielkogabaryto-

we rozumiane są m. in.: stare
meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np.
fotele, wersalki, pufy), materace,
zabawki dużych rozmiarów.
Natomiast, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów
budowlanych, remontowych
(np. gruzu), wanien, umywalek,
grzejników, muszli toaletowych,
ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów,
opon samochodowych.
Zarówno „gabaryty” jak i inne
odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny można przekazać
do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce
w każdej dzielnicy Warszawy.
Harmonogramy oraz wykaz
punktów zbiórek znajdują się
na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Teraz warszawiacy mogą
szybko i wygodnie sprawdzić,
do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady –
służy do tego wyszukiwarka
#SegregujNa5 dostępna na stronie segregujna5.um.warszawa.pl. Informacje, broszury i plakaty o zasadach prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów dostępne są w urzędach dzielnic
oraz na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
Wszystkie nieprawidłowości
związane z odpadami mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
Kamil Dąbrowa

Warszawiacy doceniają Straż Miejską

Dwa razy do roku Urząd Miasta zleca
wykonanie badania opinii na temat jakości życia w mieście. Wyniki listopadowego Barometru Warszawskiego wskazują, że mieszkańcy doceniają naszą
pracę uznając, że w Warszawie żyje się
bezpieczniej.
Barometr Warszawski to badanie przeprowadzane na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady w domu respondenta. Każdy
z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. Badania z czerwca po-

kazywały, że warszawiacy uznają swoje miasto
jako bezpieczne - tak twierdziło 92% badanych. Te
dane się nie zmieniły, ale jeśli popatrzeć już na oceny służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
widać zmiany: w połowie roku Straż Miejską i jej
działalność dobrze oceniało 68% respondentów.
Kilka miesięcy później było to 72% badanych.
Jednocześnie więcej mieszkańców (21% w listopadzie) chce, aby na ulicach Warszawy było więcej patroli straży. W czerwcu było to 16% badanych. To jednoznacznie pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nasza formacja w mieście.
Dziękujemy za zaufanie!
Referat Prasowy Straży Miejskiej
m . s t . Wa r s z a w y
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Zima w mieście na Ursynowie
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Zima w Mieście”, który będzie realizowany w
dniach: 10.02.2020 r. – 21.02.2020 r. W dniu 14.01.2020 r. o
godz. 12.00 ruszyły zapisy – szczegółowe dane dotyczące logowania oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej
www.ursynow.pl.
W 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w
szkołach podstawowych, zostanie zapewniona opieka dla ponad
500 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem
dzieci z oddziałów przedszkolnych). Jak informują ursynowscy
urzędnicy, uczestnicy programu będą mogli brać udział w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych,
rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych
przez wychowawców. Grupy z feryjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Udział we wszystkich ww. aktywnościach jest bezpłatny!
W późniejszym terminie na stronie www.ursynow.pl w zakładce Zima w Mieście na Ursynowie urząd przedstawi harmonogram
zapisów na program oraz ofertę punktów specjalistycznych (w
tym program Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji), prowadzących w trakcie programu „Zima w Mieście” zajęcia: kulturalne, artystyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Propozycje te będą skierowane zarówno do grup zorganizowanych z feryjnych placówek edukacyjnych
jak i indywidualnych uczestników.
Feryjne Placówki Edukacyjne czynne od poniedziałku do piątku w dniach: 10.02.2020 – 21.02.2020 r. godz. 07:00 – 17:00:
Szkoła Podstawowa nr 318 ul. Teligi 3, tel. 22 641 52 38
Szkoła Podstawowa nr 322 ul. Dembowskiego 9, tel. 22 641 71 20
Szkoła Podstawowa nr 336 ul. Małcużyńskiego 4, tel. 22 859 17 20
Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7, tel. 22 643 84 54
Dodatkowe informacje na temat programu:
Joanna Szrejner – Wydział Oświaty i Wychowania – koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 73 97, jszrejner@ursynow.pl
Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji – zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78, pnietz@ursynow.pl.
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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Radość i uśmiech - tak grał Ursynów
Bogusław Lasocki
Setka wolontariuszy ze
sztabu w Dzielnicowym
Ośrodku Kultury na Kajakowej, równie znaczna
liczba wolontariuszy z innych ursynowskich sztabów WOŚP - łącznie dużo
ponad pięćset osób - wszyscy zbierali datki na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na rzecz Wielkiej Orkiestry,
ale faktycznie na zakup przez
Fundację WOŚP najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju
operacji. Wydarzenia organizowane przez sztaby odbywały się
w niedzielę, choć w indywidualnych przypadkach, gdy impreza
miała charakter zamknięty (jak
np. w szkole podstawowej nr
330 przy ul. Mandarynki), fundacja WOŚP zezwalała na start
już w sobotę.
Ubiegłoroczny wynik zbiórek
na Ursynowie, wynoszący 560
tys. zł, na pewno w tym roku
zostanie przekroczony. Według
szacunków z poniedziałku 13
stycznia, zebrano już ok. 500
tys. złotych. Najwyższy wynik blisko 150 tys. zł - uzyskał sztab
przy fundacji Primus z Kabat, a
następnie Dzielnicowy Ośrodek
Kultury przy ul. Kajakowej,
gdzie zebrano blisko 130 tys.

złotych. Są to dopiero wyniki żo zbierzemy, żeby potem przewstępne i wysokość całej zbiór- kazać na dziecięce zabiegi - móki poznamy oficjalnie na począt- wi dziewczynka.
ku marca.
W pobliżu przechadzał się
Igor, kolega dziewczynek z tej
Największy ruch
samej klasy kabackiej szkoły Pribył w niedzielę
musa. - Zebrałem chyba dużo
Wszędzie tam, gdzie na uli- pieniążków. O, tamta pani to
cach mogło przebywać więcej wsunęła do pudełka cały zwitek,
osób, tam można było zauwa- chyba to były zagraniczne. To
żyć również wolontariuszy bardzo pożyteczny cel i bardzo
WOŚP. Na placu przed kościo- dobrze, że tak dużo ludzi popiełem Wniebowstąpienia Pań- ra Orkiestrę pana Owsiaka. Bo to
skiego przy al. KEN jak zwykle przecież dla nas, dla dzieci chodużo ludzi. Część wychodziła rych przede wszystkim - podsupo mszy, inni szli na rozpoczy- mował Igor.
nającą się za chwilę następną.
- My dajemy jakieś pieniądze
A wśród nich sporo grupek z co roku - opowiadali pani
kolorowymi kartonowymi skar- Agnieszka z mężem Tomaszem.
bonkami. Przeważały dzieci, którzy wyszli na spacer z maktóre przybyły zbierać pienią- luszkiem Adamem w wózku i
dze pod opieką rodziców. Pa- trochę starszym synkiem Jakutrzyłem na te dzieci z satysfak- bem. - Nasze dzieci też były bacją. Promieniowała z nich ra- dane z wykorzystaniem tego
dość, były uśmiechnięte i w sprzętu. Tyle dobrego, co robi
pełni świadome pożyteczności pan Owsiak, to życzylibyśmy sotego co robią. To był bardzo bu- bie, by było legitymacją wielu
dujący widok.
innych ludzi. I powinniśmy być
Pani Karolina z okolic Rome- dumni z tego, że nasz Polak zara przyszła kwestować z córką inicjował taką akcję, która jest
Nikolą i jej koleżanką Milą. - znana na całym świecie - mówi
Sporo ludzi coś ofiaruje, każdy pan Tomasz.
ile może. Chętnie podchodzą,
Również w pobliżu bazarku
dają, nie komentują negatyw- przy zbiegu KEN i Płaskowickiej
nie, jest przyjemnie - mówi pani kwestowało kilka grupek woKarolina. - Ja też jestem pierwszy lontariuszy. Spotykałem tam paraz - włącza się do rozmowy Ni- na Włodka i panią Magdalenę,
kola. - Bardzo mi podoba, jest których poznałem podczas
bardzo sympatycznie. Wszyscy zbiórki w ubiegłych roku. - Jest
dają nam pieniążki, a w zamian całkiem sporo obdarowujących
za to dostają naklejki. No i jest - mówił pan Włodek. - I ruch
bardzo przyjemna atmosfera. jest spory. W ubiegłym roku zeCzęsto ludzie dają nam jeszcze braliśmy 1700 zł. Ale dwa lata
cukierki i czekoladę i widać, że temu na “starym dołku” to pobardzo chcą nam pomagać. - nad 5 tysięcy było, to był nasz reMnie też się bardzo się tu podo- kord. A jeszcze wcześniej też
ba - dodaje Mila. - I ja też zebra- udawało się nam uzyskać spore
łam dużo pieniążków, jest bar- kwoty. Ludzie dają pieniądze
dzo miło. Mam nadzieję, że du- bardzo chętnie i szczodrze i to

jest bardzo budujące. Ta cała akcja jest niesamowita. Zaczęło się
od tego, by w 1993 r. dziurę w
tej całej biedzie załatać i żeby
pokazać, że można coś zrobić.
No i zrobiło się już nawet międzynarodowe przedsięwzięcie.
Cała impreza bardzo dobrze zorganizowana, to już są kolejne
pokolenia, które grają. Był
sprzęt dla profilaktyki, również
dla seniorów, teraz już bardziej
dla szpitali pod kątem dzieci.
Potrzeby są wielkie, a to wszystko bardzo drogie. No, a ostatnio mówił prezes Jurek, że już
wymieniają część sprzętu dostarczonego wcześniej, bo po
prostu był tak intensywnie wykorzystywany, że się wyeksploatował - zwracał uwagę pan
Włodek.

W DOK-u działo
się wiele
Dzielnicowy Ośrodek Kultury
przy ulicy Kajakowej stał się
miejscem wyróżnionym. Tam,
obok licznych atrakcji przygotowanych na niedzielną imprezę,
odbyła się licytacja voucherów
przekazanych przez Urząd
Dzielnicy Ursynów. Było zaproszenie na Dni Ursynowa, karnet na spektakle Ursynowskiego Kalejdoskopu Teatralnego,
płyta zespołu Dżem z autografami oraz “pakiet burmistrza
Kempy” - partia kręgli z burmistrzem oraz wspólna wycieczka
rowerowa.
- Zacznijmy od przejażdżki
rowerowej Ponieważ minimalna
stawka za godzinę jest chyba 17
złotych, więc pozwólcie państwo, że ciut wyżej się wycenię i
zacznijmy od 50 złotych - rozpoczął licytację burmistrz Robert Kempa. Podbijanie ceny na-

brało tempa, gdy burmistrz zaoferował jako bonus napompowanie kół uczestnikowi wycieczki. Cena rosła, rosła i skończyło
się na 260 zł. Jeszcze bardziej
żywiołowo przebiegała licytacja
na partię kręgli z burmistrzem.
Kilkoro dzieci, poszeptując z siedzącymi obok rodzicami bardzo
intensywnie podbijało cenę, czasem nawet swoją własną, i licytacja zakończyła się na 400 złotych. Uczestniczący w licytacji
wiceburmistrz
Klaudiusz
Ostrowski uzyskał za karnet na
Ursynowski Kalejdoskop Kulturalny kwotę 420 zł, a rekordową cenę otrzymał voucher na
Dni Ursynowa - aż 500 zł. W sumie z voucherów Urzędu wpłynęło blisko 2000 zł.
Zadowolenia nie ukrywał wiceburmistrz Klaudiusz Ostrowski.
- Jestem bardzo pozytywnie
zaskoczony kwotą uzyskaną ze
sprzedaży vouchera - mówił wiceburmistr. - To jest pierwszy voucher dotyczący kultury i uzyskał aż 420 zł. Zastanawialiśmy
się, czy te vouchery wzbudzą zainteresowanie. Ale już pierwsza
licytacja pokazała, że jest takie
zapotrzebowanie. I myślę, że w
przyszłym roku zaproponujemy
jeszcze coś dodatkowo - obiecywał wiceburmistrz Ostrowski.
W licytacjach uczestniczyła
również fundacja Powrót Pegaza, oferując grafiki artystki Urszuli Pogwizd-Balcerzak, podarowane przez tę fundację
dzięki pani prezes Elżbiecie
Marciniak. Licytacje te wspierali znani aktorzy, m. in. Marek
Siudym, Grzegorz Wons, Tadeusz Siudym. Za symboliczną
opłatą 10 zł można było otrzymać ich autografy. Oczywiście
autografy “zarabiały” również

na WOŚP. Przerywnikiem dla
poszczególnych licytacji były
występy dzieci z ursynowskiego
przedszkola nr 79 oraz szkolnego chóru z SP 96.
Bogaty program dopiero się
rozkręcał. Po licytacjach występowali uczestnicy warsztatów
Muzyczne Dokowanie, Ursynowskich Chór Iuvenis pod batutą żywiołowego Jakuba Kaczmarka, Orkiestra Społeczna i na
koniec spektakl “Księżniczka na
opak wywrócona” w wykonaniu Teatru Scena Główna Handlowa.

Wspaniali
wolontariusze
Orkiestra Świąteczna znakomita, uczestnicy rozemocjonowani, atrakcji moc, ale nic nie
odbyłoby się bez wielkiego zaangażowania wolontariuszy
wszystkich sztabów.
- Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy zarejestrowali się w naszym sztabie
i wspólnie zapracowali na tak
wysoki wynik - mówiła Marzena
Zientara szefowa sztabu w Dzielnicowym Ośrodku Kultury na
Kajakowej. - Specjalne podziękowania należą się też każdemu, kto wspomógł nasz finał w
DOK Ursynów, przekazując vouchery, karnety i bony na różne
usługi. Dziękuję też wolontariuszom z DOK-u, którzy pomogli
mi z liczeniem pieniędzy, przeliczając ponad 100 kg bilonu dziękowała szefowa sztabu Marzena Zientara.
Siła i potencjał zaangażowania społecznego tkwiący w nas
jest wielki. Wśród licznych błędów i problemów, jakie są i zapewne będą, to może jest jakąś
naszą szansą i nadzieją.
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Za kulisami Miasteczka Wilanów
mgły (poniżej skarpy). Kilka lat
temu mój znajomy, który budował właśnie willę na „Zielonym
Ursynowie”, na czas budowy
wynajął mieszkanie w Miasteczku Wilanów, ale żeby było taniej – bez garażu. Jakież było jego zdziwienie, gdy rano nie
mógł uruchomić auta, pozostawionego na ledwo utwardzonej
ulicy. Luksusowe auto „rzuciło
palenie”. Tak było każdego ranka. Powodem była wilgoć wychodząca z gruntu. Rano silnik
i cała instalacja elektryczna ociekała wodą.
eren, na którym wzniesiono Miasteczko Wilanów, to – w dalszym
ciągu - rodzaj zastoiska wyziewów dawnych mokradeł. Postępująca urbanizacja powoli niweluje te uciążliwości, ale nadal są
one odczuwane. Pewna część
mieszkańców liczyła na dobroczynne oddziaływanie klina nawietrzającego, w którym znajduje się osiedle. Moim zdaniem
– większość mieszkańców opacznie rozumie to pojęcie. Rzeczywiście w Warszawie można wyróżnić kilka zielonych obszarów
(pasów), które od granic miasta
dochodzą do jego centrum.
Trzeba jednak pamiętać, że wnoszą one powietrze z terenów
podmiejskich do centrum zgodnie z kierunkiem wiejących wiatrów. W Polsce, a tym samym w
Warszawie, są to głównie kierunki mniej, czy bardziej zachodnie. Tak więc wiatr nanosi powietrze z obszarów podstołecznych, najbardziej zurbanizowanych, a na dodatek, gdzie zdecydowana większość domów ma
własne kotłownie, opalane,
drewnem, węglem lub koksem,
a niekiedy gazem. Stolica natomiast w zdecydowanej większości ogrzewana jest z sieci ciepłowniczej, toteż w okresie
„grzewczym” w niewielkim
stopniu powoduje zanieczyszczenie powietrza. Tym sposobem, podskarpowym „klinem
nawietrzającym” (ale także innymi, głównie zachodnimi), w
okresie grzewczym, wnikają do
Warszawy zanieczyszczenia ga-

T

Ursynów w słońcu, a nad Miasteczkiem Wilanów gęsta mgła.

L e c h K r ó l i ko w s k i
W numerze 49 (990) „Passy” z 19 grudnia 2019 r.
ukazał się tekst p. Anny
Rogozińskiej-Wickers pt.
„Widok z Miasteczka Wilanów – witaj smogu …”.
Autorka poruszyła w nim
nadzwyczaj istotny obecnie problem smogu, który
negatywnie wyróżnia nas
w Unii Europejskiej. Okazuje się, że jednym z najbardziej zagrożonych nim
osiedli stolicy, jest prestiżowe i luksusowe osiedle
o nazwie „Miasteczko
Wilanów”.
siedle powstało w
pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku na wilanowskich polach, nazywanych
wówczas Wilanowem Zachodnim.
Jest on częścią kilkusethektarowego pasa terenów podskarpowych,
ciągnących się od alei Wilanowskiej na południe, (pierwotnie)
prawie do Konstancina. Po II wojnie światowej znaczna część omawianego obszaru znajdowała się w
użytkowaniu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW),
która posiadała tu, m. in. pola doświadczalne, ale też ogródki działkowe swoich pracowników. W
1990 r. SGGW uwłaszczyła się na
„użytkowanych” w Wilanowie
gruntach. Bardzo szybko zostały
one sprzedane, czyli weszły do
obrotu gospodarczego, jako pożądany na rynku „towar”.
eren Wilanowa Zachodniego nigdy nie
był zabudowany, cho-
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ciaż znajdował się stosunkowo
blisko ośrodka osadniczego, jakim w średniowieczu była wieś
Służew, z najstarszą parafią na
terenie obecnej Warszawy.
Dziwne to, albowiem nieco dalej na wschód, w rejonie wilanowskiego pałacu ludzie budowali swoje siedziby od zawsze,
o czym świadczą wykopaliska
archeologiczne. Ten natomiast
teren o szerokości ok. kilometra,
był pomijany. Można postawić
pytanie; dlaczego? Dla naszych
przodków odpowiedź była
oczywista: teren był podmokły.
Dopiero w wyniku budowy kanałów odwadniających oraz
ogólnego obniżenia się poziomu wód gruntowych, zaczął być
wykorzystywany do celów rolniczych. Nikt jednak o zdrowych zmysłach nie zamierzał
tam mieszkać.
okresie po drugiej
wojnie światowej,
gdy komunistyczne
władze znacjonalizowały wielkie majątki ziemskie (m. in. Branickich w Wilanowie), a w ogóle prywatna własność gruntów
nie miała dla władz żadnego
znaczenia, urbaniści opracowali wiele różnych wersji kierunków rozwoju Warszawy, w których przeznaczali tereny na rozmaite cele. W połowie lat 50.
XX wieku powstało np. opracowanie, w którym przeanalizowano podmiejskie tereny z punktu widzenia warunków zdrowotnych dla mieszkańców. W konkluzji stwierdzono, że najbardziej korzystne pod tym względem obszary ciągną się wzdłuż
lewobrzeżnej skarpy. Efektem
tych rozważań była koncepcja
wielkomiejskiego pasma osadniczego Ursynów-Natolin. Tereny
podskarpowe w ogóle nie były
brane pod uwagę, chociaż odległość do Śródmieścia z obecnego Miasteczka Wilanów oraz Ur-
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synowa i Natolina jest prawie taka sama. W tym przypadku
przeważyła stara zasada, że domy dla ludzi buduje się w miejscach suchych, przewietrzanych,
a najlepiej jeszcze z dobrym widokiem na okolicę. Cała seria
magnackich rezydencji na skarpie, ciągnących się od Zamku
Królewskiego przez Pałac Prezydencki (obecnie), Pałac Kazimierzowski, Zamek Ujazdowski, Belweder, Pałac Szustra, Królikarnię, Pałac Raczyńskich
(SGGW) do Natolina – potwierdza tę odwieczną zasadę „dobrej
lokalizacji”. Jan III Sobieski zbudował wprawdzie swoją rezydencję na dolnym tarasie w Wilanowie, ale na lokalnym wzniesieniu, co widać od strony ogrodu w formie muru oporowego
tarasu, na którym stoi pałac.
rzemiany polityczne i
gospodarcze z lat 19891990 wywołały ogromne (chyba największe w naszej
historii) skutki, szczególnie na
obszarach wiejskich Rzeczypospolitej. Na polskiej prowincji
prawie nie istnieją już tradycyjne gospodarstwa chłopskie. Rolnicy, widząc bezsens gospodarowania na kilku hektarach,
sprzedawali, lub oddawali gospodarstwa za rentę. Pozostawali w swoich domach, ale jednocześnie wszelkim siłami i środkami wspierali swoje dzieci, alby zapewnić im lepszą przyszłość. Sporo młodych wyjechało wówczas za granicę, ale znaczna część – szczególnie wykształconych – postanowiła szukać
swego miejsca w największych
miastach, głównie w Warszawie.
Proces ten zbiegł się ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
oraz pojawieniem się stosunkowo łatwych do uzyskania kredytów na mieszkania. To wszystko napędzało popyt. Żeby sprostać zapotrzebowaniu, dewelo-
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Warszawiacy wybiorą nowe recyklomaty!

perzy sięgnęli po tereny wcześniej nieprzydatne dla budownictwa. Jednym z nich – moim
zdaniem - był obszar określany
przez urbanistów jako Wilanów
Zachodni. Popyt był tak wielki,
że nikt nie zwracał uwagi na warunki fizjograficzne terenu, brak
przedszkoli, szkół, dróg itd.
Ważne było, że to obszar opromieniony sąsiedztwem królewskiej rezydencji. Prestiż lokalizacji podbijał cenę mieszkań, ale
dla większości nowych lokatorów, nazywanych złośliwie „słoikami”, najważniejsze było to, że
mieli mieszkanie, a na dodatek
zlokalizowane w legendarnym
Wilanowie, gdzie nawet były
prezydent Aleksander Kwaśniewski miał swój apartament.
estem w posiadaniu serii
fotografii wykonanych z
„lotu ptaka” nad Wilanowem Zachodnim we wczesnych godzinach porannych. Widać na nim skąpany w promieniach słońca Ursynów (położony na skarpie) oraz Wilanów
Zachodni przykryte tumanem
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zowe i pyłowe będące produktami spalania w gęsto zabudowanych podstołecznych osiedlach. Chmura ta po zetknięciu
z oparami i wyziewami dawnych
mokradeł Wilanowa Zachodniego zamienia się w klasyczny,
wręcz londyński smog, o którym napisała p. Anna Rogozińska-Wickers.
arto więc przypomnieć – o czym nie
chcą pamiętać miejscy planiści – że nie wszystkie
wolne tereny nadają się pod zabudowę mieszkaniową. Wilanów Zachodni jest – moim zdaniem - jednym z przykładów, ale
można przypomnieć także inne. Urbaniści niemieccy grubo
przed wojna, sporządzając plany rozbudowy, m. in. Opola i
Wrocławia, zostawili nad Odrą
rozległe łąki (poldery), które
miały być swoistymi buforami
w przypadkach bardzo wysokich stanów wody na Odrze. W
latach 70. XX w. ówcześni „mądrale” urbanistyczni stwierdzili,
że jest to marnotrawstwo, toteż
na polderach zaplanowali osiedla mieszkaniowe. Powódź „tysiąclecia” nawiedziła te miasta w
lipcu 1997 r., a polskie straty
oszacowano na 3,5 miliarda
USD. Zabudowane poldery nie
tylko nie złagodziły (obniżyły)
fali powodziowej, ale przyczyniły się do znacznych strat materialnych.
ształt naszych miast zależy od urbanistów i
ich wiedzy oraz lokalnych samorządów, które uchwałami przyjmują przygotowane
przez nich plany, które stają się
wówczas obowiązującym prawem miejscowym. Okazuje się
jednak, że w rzeczywistości, bardzo często o kształcie miasta decydują deweloperzy, czyli pieniądze. One mają przemożną
siłę przekonywania radnych, a
szczególnie miejskich urzędników, jak o tym świadczy niedawny przypadek burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Nie
miejmy jednak złudzeń, że tylko
we Włochach o zabudowie decydowały pieniądze.
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Miejsce, w którym wybudowano Świątynię Opatrzności Bożej. Fotografię wykonano w 1999 r.
Recyklomaty zdobyły serca warszawiaków – plastikowe i szklane butelki oraz
puszki wymieniali na ECO-punkty, za
które otrzymywali zniżki na kawę czy bilety do kina. Po krótkiej nieobecności
projekt wraca do Warszawy.
Zielone, żółte, niebieskie, a może z widokiem na
Wisłę? Na stronie um.warszawa.pl/nowerecyklomaty warszawianki i warszawiacy mogą wybrać
jedną z czterech propozycji recyklomatów. Urządzenia ze zwycięska grafiką pojawią się na ulicach miasta na początku 2020 r.
– To innowacyjna akcja realizowana w tak dużej skali. Mieszkańcy są nagradzani za działanie na rzecz
ochrony środowiska i mogą wymienić swoje punkty
na to, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. Przy okazji uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m. st. Warszawy.
Podczas pilotażu firmy Coca-Cola i Fundacji
Nasza Ziemia mieszkańcy włożyli do nich ponad

70 tys. butelek plastikowych, 16 tys. szklanych i
prawie 27 tys. puszek. W zamian otrzymywali
zniżki na kawę, bilety do kina czy teatru.
Od momentu uruchomienia maszyn warszawiacy przekazali też wiele pomysłów, opinii oraz
uwag do pierwszych wersji recyklomatów zainstalowanych w stolicy. Biorąc pod uwagę wszystkie
głosy i komfort użytkowników, partnerzy wspólnie podjęli decyzję o zmianie producenta automatów. Nowe maszyny będą działały szybciej, a
także będą mniej awaryjne.
Zebrane latem ECO-punkty nie stracą swojej
ważności. Dotychczas warszawiacy w zamian za
puste butelki i puszki mogli otrzymać rabat na
kawę w Costa Coffee, tańszy bilet do sieci Multikino, Teatru Dramatycznego oraz zniżki na
spektakle i imprezy w Teatrze Capitol. Od nowego sezonu będzie też dostępna szersza oferta
nagród.
Dominika Wiśniewska
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Legimi w Multimedialnej
Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr XXXI
Od 2.01.2020 roku do 2.01.2021 roku Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI umożliwia swoim czytelnikom bezpłatne wypożyczanie ebooków z serwisu Legimi.
Aby mieć dostęp do ponad 50000 tytułów książek wystarczy
przyjść do biblioteki i uzyskać kod.
Otrzymany kod aktywuje się na stronie http://www.legimi.pl/mazowieckie, a książki wypożycza się i pobiera bezpłatnie bezpośrednio w aplikacji Legimi. Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows).
KROK PO KROKU:
1. Użytkownik, który chce czytać e-booki, zgłasza się do Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI (Warszawa, ulica Tyniecka 40A). Bibliotekarz na podstawie okazanej mu
ważnej karty bibliotecznej wydaje jeden kod z miesięcznym
okresem ważności
(pierwsza pula kodów ważna jest od 2.01.2020 do 31.01.2020
roku, kolejna od 1.02.2020 do 29.02.2020 itd.)
1. Czytelnik biblioteki rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na stronie: https://www.legimi.pl/mazowieckie podając
kod otrzymany w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, a następnie wpisuje nazwę użytkownika, adres
email (na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem
aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło.
Od tego momentu może korzystać z usługi przez 30 dni (np.
14.01.2020-14.02.2020), a najpóźniej do dnia zakończenia
świadczenia usługi Legimi (dotyczy kodów wydanych i aktywowanych w grudniu 2020, czyli do dnia 2.01.2021).
UWAGA:
Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa, a kolejny kod
będzie musiał ponownie (osobiście) pobrać w bibliotece.
Po pobraniu ebooki można czytać również offline. Jeżeli
czytelnik pozostaje offline przez 7 dni, otrzymuje powiadomienie o konieczności połączenia się z Internetem w celu aktualizacji statusu swojego konta w Legimi.

Styczeń w Sąsiedzkim
Domu Pracy Twórczej
Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej na mokotowskich Sielcach zaprasza serdecznie mieszkańców dzielnicy na bezpłatne warsztaty twórcze. Działamy na zasadzie społecznej wymiany umiejętności i rzeczy, dzięki czemu wszystkie wydarzenia w SDPT prowadzone są przez wolontariuszy, którzy dzielą się z sąsiadami
tym co potrafią. To mieszkańcy współtworzą nasz program.
Bliska jest nam idea ograniczania nadmiernego konsumpcjonizmu, czerpania z istniejących zasobów i nie marnowania, dlatego często wykorzystujemy ponownie rzeczy podczas pracy
warsztatowej. Możesz też u nas wymienić się książką i rośliną.
Zapraszamy ponadto do korzystania bezpłatnie z pracowni
- jeśli lepisz, malujesz, sklejasz, odnawiasz, szyjesz itd, możesz
to robić u nas. Do dyspozycji jest widne pomieszczenie z dużym
stołem, regałami, na których możesz trzymać swoje narzędzia
i materiały oraz prace do momentu ukończenia pracy nad nimi. Mamy też do dyspozycji 4 maszyny do szycia, więc jeśli
chcesz podłożyć zasłonę, albo uszyć sobie worki zero waste, a
nie masz odpowiedniego sprzętu, znajdziesz go u nas razem z
dobrą radą jak to zrobić ;)
A może masz pomysł na jakieś fajne działanie? Chcesz zrobić pokaz, warsztat, a może jesteś fotografem, artystą, rękodzielnikiem i chciałbyś zrobić w SDPT wystawę swoich prac? Zgłoś
się do nas! Napisz maila na adres: stowarzyszenie@manuo.pl
lub wyślij wiadomość za pośrednictwem FB.
STYCZEŃ w Sąsiedzkim Domu Pracy Twórczej
16 stycznia (czwartek) g. 17:00-20:00
SZYDEŁKOWANIE - comiesięczne spotkania z Martą - wspólne dzierganie i nauka
21 stycznia (wtorek) g. 18:00-20:00
ŚPIEW BIAŁY - tradycyjne śpiewanie z Magdą (pieśni Marii
Bienias z Mazowsza Leśnego)
21 stycznia (wtorek) g. 12:00-20:00
DYŻUR CERAMICZNY - realizowanie własnych ceramicznych projektów pod okiem Kingi (udział z własnymi materiałami i narzędziami - szczegóły: stowarzyszenie@manuo.pl)
22 stycznia (środa) g. 17:30-19:00
ARCHI-PRZYGODY - cykl warsztatów architektonicznych
dla dzieci 6-7 lat; cz.5 - Przyjazne miasto i miejscowość.
30 stycznia (czwartek) g. 18:00-20:00
TATA - warsztat dla obecnych i przyszłych ojców nt. ich nowej roli oraz tego jak odpowiadać na potrzeby rodziny, nie zaniedbując własnych
WARSZTATY CERAMICZNE dla dorosłych - lepienie oraz dekoracja metodą “sgrafitto”.
28 stycznia, g. 18:30-20:00 - dekorowanie
Na wszystkie aktywności obowiązują ZAPISY:
mail: stowarzyszenie@manuo.pl, tel.: 22 273 08 88
Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej, ul. Podchorążych 15/19, lok
38b (wejście od podwórka, środkowa klatka, domofon 138)
Godziny otwarcia: wtorek 11:00-20:00, środa 11:00-20:00,
czwartek 11:00-20:00. piątek 11:00-16:00.
Lokal 38b przy ul. Podchorążych 15/19 jest wykorzystywany
na cele społeczno użyteczne/kulturalne przez Stowarzyszenie
Manuo, dzięki pomocy m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów.

Uroczystość Bożonarodzeniowego Świętowania
W niedzielę 12 stycznia
w Szkole Podstawowej
im. Świętego Franciszka
przy ul. Teresińskiej
9 odbyła się Uroczystość
Bożonarodzeniowego
Świętowania.
Było wspólne kolędowanie,
a także jasełka w wykonaniu klasy szóstej. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także
burmistrz Mokotowa Rafał
Miastowski.

Karnawałowo na Imielinie
W minioną sobotę (11
stycznia), Dom Kultury
SMB Imielin przygotował
dla ursynowskiej publiczności prawdziwą karnawałową bombę. Przyznam
szczerze, że trudno mnie
czymś zaskoczyć, bo niejedno już w życiu widziałem i słyszałem, ale sobotni koncert Derenia naprawdę mnie oczarował.
Po pierwsze program. Urozmaicony, porywający, ambitny,
przemyślany w najdrobniejszych
szczegółach, obejmujący zarówno arie operetkowe i musicalowe, jak i współczesne przeboje
rozrywkowe (scenariusz i reżyseria: Krystyna Wysocka-Kochan).
Po drugie mistrzowskie aranżacje (Franciszek Jasionowski –
fortepian) i solówki (Michał
Osmycki – skrzypce).
Po trzecie wykonawcy, od weteranów po debiutantów, potwierdzający tylko tezę, co potrafią osiągnąć amatorzy z pasją, jak rozwijają się i jakie robią
postępy, gdy znajdą się pod opieką wspaniałych profesjonalistów.
Niektórych, znanych mi od lat,
nawet bym nie posądzał o takie
możliwości wokalne, aktorskie
i komediowe. Potrafili bawić i
wzruszać, byli żywiołowi i nostalgiczni, porwali publiczność
do wspólnego śpiewania zgodnie z tytułem koncertu.
Krystyna Wysocka-Kochan,
śpiewaczka operowa, związana

ongiś z warszawskim Teatrem
Wielkim, wiedeńską Operą Kameralną i Centralnym Zespołem
Wojska Polskiego, założyła zespół Dereń i prowadziła go od
początku ze swoim mężem Pawłem Kochankiewiczem, artystą
estradowym wykształconym w
Pradze, związanym z Podwieczorkiem przy Mikrofonie, gromadząc wokół siebie grono utalentowanych muzyków i wokalistów. Paweł, piszący teksty i komponujący piosenki, obchodzący
w 2013 roku na Imielinie jubileusz 40-lecia swojej pracy artystycznej, zmarł niestety przedwcześnie w grudniu 2018 roku.
Wydawało się, że cały zespół, a
zwłaszcza żona Krystyna nie
otrząśnie się po jego niespodziewanej śmierci, nie znajdzie dość
siły, aby kontynuować pracę i zespół zawiesi swoją działalność.
Byłaby to dla Ursynowa niepowetowana strata. Na szczęście
grono prawdziwych przyjaciół z
zespołu, a także wspierające
działalność władze Spółdzielni
Imielin i szefowa DK Teresa Pawłowska, nie dopuścili do takiego
rozwoju sytuacji. Paweł może być
dumny, że jego dzieło przetrwało. Podczas koncertu poświęcono
mu jeden wzruszający utwór jego autorstwa, będący swoistym
przesłaniem (Czytajcie dzieciom
bajki świata), który wykonała
Małgorzata Szymańska.
Zespół Dereń osiągnie w tym
roku pełnoletność. Jest zespo-

łem wszechstronnym i dojrzałym. Obserwuję jego działalność
od 17 lat i jestem pełen podziwu dla coraz wyższego poziomu, jaki osiąga. Już po roku
działalności miał w dorobku dwa
spektakle muzyczne Powróćmy
jak za dawnych lat i Każdemu
wolno kochać, oparte na przedwojennym repertuarze. Były to
spektakle na tak wysokim poziomie, że zaprosiłem zespół na
I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga, który wówczas, w listopadzie
2004 roku, organizowałem w
Krakowie. Nie pomyliłem się. Zespół powrócił na Ursynów z za-

służonymi laurami. Krysia i Paweł zdobyli w duecie I nagrodę
w konkursie wokalnym w kategorii profesjonalistów. Jerzy
Sznajder zgarnął I nagrodę w
kategorii amatorów, a Tadeusz
Pyrkowski wyróżnienie. Na kolejnych Festiwalach święcili
triumfy: Czesław Mrozowski
(nagroda publiczności 2005),
Barbara Kucińska (2011) i Maciej Buczyński (2017). Wszyscy
na sobotnim koncercie potwierdzili swoją wysoką klasę. Mam
nadzieję, że reprezentacja Derenia weźmie udział w tegorocznej
XVII edycji Festiwalu.
Wo j c i e c h D ą b r o w s k i

Sześć milionów wypożyczeń rowerów
Zakończył się już ósmy sezon Veturilo. Rowery miejskie były w tym sezonie wypożyczane blisko 6 mln razy.
Jednoślady powrócą na ulice w
marcu 2020 roku.
Obecnie Veturilo liczy 390 stacji. Dzięki
wsparciu poszczególnych urzędów dzielnic
nowe wypożyczalnie pojawiły się w tym roku na Bielanach, Ochocie, Targówku i Ursynowie. Do 49 wzrosła też łączna liczba stacji sponsorskich, czyli sfinansowanych przez
podmioty prywatne. System składa się obecnie z 5,7 tys. rowerów, w tym 60 rowerków
dziecięcych, 45 tandemów oraz 110 rowerów elektrycznych.
Najbardziej oblegane stacje były używane
w tym roku ponad 100 tysięcy razy. Rekord
ustanowiła wypożyczalnia w pobliżu Centrum Nauki Kopernik, drugie miejsce zajęła stacja ufundowana przez CH Arkadia.
Użytkowników przyciągają także stacje przy
głównych węzłach przesiadkowych i stacjach metra. Z ciekawością wypatrujemy jak
trwające i planowane inwestycje rowerowe
wpłyną w przyszłości na to zestawienie. W
rejonie skrzyżowania al. Niepodległości z
ul. Batorego dobiega właśnie końca wyznaczanie dodatkowego przejazdu rowerowego,
który połączy dwie części Pola Mokotowskiego i znacznie usprawni ruch w okolicy.
Rowery Veturilo są szczególnie popularne wśród studentów. Widać to w rankingu
najpopularniejszych tras pokonywanych na
miejskich rowerach. W czołówce są trasy z
metra Pole Mokotowskie na ul. Banacha
(kampus UW) i ks. Trojdena (Uniwersytet
Medyczny), z Marymonckiej i metra Młociny do kampusów UKSW czy z metra Ursynów na SGGW. Latem popularność zyskują

również trasy wzdłuż Wisły, np. między Centrum Nauki Kopernik a Portem Czerniakowskim. Popularne są również dojazdy rowerem do najbliższej stacji metra czy węzła
przesiadkowego.

Według prowadzonych przez miasto pomiarów Veturilo odpowiada za 7% całego
ruchu rowerowego w Warszawie. W ósmym
sezonie mieszkańcy stolicy i turyści wypożyczyli rowery dokładnie 5 953 802 razy. Najaktywniejsi byli w czerwcu i kwietniu, kiedy liczba wypożyczeń przekroczyła 900 tys.,
co oznacza, że operator codziennie odnotowywał odpowiednio 31,9 i 30,1 tys. wypożyczeń, a na każdym rowerze odbyło się 168
i 158 przejazdów miesięcznie. Łącznie od
inauguracji systemu Veturilo operator – Nextbike Polska – odnotował 25,6 milionów
wypożyczeń. Codziennie dokonywano średnio 21,7 wypożyczeń.
Średni czas wypożyczenia w tym roku wynosił 22 minut i 59 sekund. Około 77% wypożyczeń nie przekracza darmowego czasu
20 minut. Kolejne 18% wypożyczeń zamyka
się w przedziale od 20 minut do 1 godziny,

co kosztuje symboliczną złotówkę. Najaktywniejszy użytkownik Veturilo skorzystał z
jednośladów aż 363 razy w ciągu całego sezonu. Najpopularniejszy rower nosi numer
29005. Był wypożyczany aż 2012 razy w ciągu roku, czyli średnio ponad 7 razy dziennie.
Mieszkańcy stolicy najchętniej korzystali
z systemu w godzinach 16.00-18.00, kiedy
dochodziło do 20 proc. wypożyczeń z całego dnia. W skali tygodnia podział rozkłada
się bardzo równomiernie, jednak statystycznie najwięcej wypożyczeń odnotowywano w
niedziele – 15 proc. Zdecydowana większość wypożyczeń, bo aż 89%, została dokonana za pomocą aplikacji mobilnej. Ze stojących przy każdej stacji terminali mieszkańcy korzystają średnio przy co dziesiątym wypożyczeniu.
Veturilo to więcej niż rower. To element
systemu transportowego miasta. Przy tak
dużej skali i popularności rowerów miejskich usterki są nieuniknione. Aktywnie dążymy do tego, aby były usuwane jak najsprawniej. Przez cały sezon zespół złożony
z pracowników Zarządu Dróg Miejskich zajmuje się nadzorem nad jakością świadczonej usługi. Łącznie w trakcie roku zgłosili
oni operatorowi ponad 43 tysiące różnego
rodzaju usterek.
W obecnym kształcie Warszawski Rower
Publiczny będzie działał do grudnia 2020 r.
Dlatego przygotowujemy się już do przetargu na prowadzenie usługi w kolejnych latach. Trwa przygotowanie koncepcji funkcjonowania systemu Veturilo po 2020 roku.
We wrześniu i październiku odbyły się szerokie konsultacje społeczne. Zebrano ponad 5
000 ankiet, a ponad 700 uwag nadesłanych
Kamil Dąbrowa
zostało drogą mailową.
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Polsce wojujący antykomunizm uprawia, o dziwo, w dużej mierze młode pokolenie prawicowych hunwejbinów, które nigdy w tym systemie
nie żyło, a wiedzę o nim czerpie z Internetu, z prawicowych wydawnictw oraz z opowieści dziwnej treści snutych przez nawiedzonych historyków z
Instytutu Pamięci Narodowej. Zajadle tępione jest wszystko, co choć w części kojarzy się z poprzednim systemem. Z podziwu godną nieustępliwością podejmowane są kolejne próby likwidacji patronów ulic, jak na przykład Armii Ludowej w centrum Warszawy, czy Związku Walki Młodych na Ursynowie. Mimo zdecydowanego oporu lokalnych społeczności. To swego rodzaju upodlenie dla członków tych organizacji, którzy zginęli walcząc z hitlerowskim okupantem. Takich kwiatków jest cała masa. Zaniechano m.in. organizowania obchodów wyzwolenia Warszawy
spod panowania hitlerowskich zbrodniarzy, a ulicę 17 Stycznia pisowski wojewoda zamienił na Komitetu Obrony Robotników. Na szczęście są jeszcze sądy w tym kraju i radosna twórczość pana wojewody, planującego zmianę nazw aż 50 warszawskich ulic, została zablokowana. Obecnie prezydent Rafał Trzaskowski czyni kroki, by przywrócić ulicy na Okęciu poprzednią nazwę, która funkcjonowała przez kilka dekad. Jako rdzenny warszawiak kłaniam mu się za to w pas. Chorobliwa tendencja tępienia w czambuł wszystkiego, co może kojarzyć się z czasami 1945 - 1989, złości wielu
Polaków, a mnie po prostu pieni. Ponad 30 lat przeżyłem w poprzednim systemie i bynajmniej nie
wspominam go w czarnych barwach, choć niespecjalnie za nim tęsknię.
Ani ja, ani żaden z członków mojej najbliższej rodziny nie zapisał się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nikt z bliskich mi Porębskich nie przywdział ubeckiego, wojskowego, czy milicyjnego munduru i nie splamił się donosicielstwem. Mimo to żyło się nam godnie i spokojnie. Większość
moich wujów, stryjów i ciotek robiła w handlu, a ojciec, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof,
w mięsie. Ot, po prostu przeciętni, uczciwi, pracowici zjadacze chleba potrafiący radzić sobie w życiu. Gdyby dzisiaj zmartwychwstali, to na pytanie czy data 17 stycznia 1945 r. kojarzy im się z wyzwoleniem, czy też ze zniewoleniem, odpowiedzieliby zgodnym chórem: “Z wyzwoleniem!”. Jestem
tego pewny w 100 procentach. I dodaliby: “Zniewolenie Warszawy i warszawiaków? Wy zafajdani, tępi prawicowi tandeciarze. Jeszcze do was nie dotarło, że Warszawa jest miastem nieujarzmionym, a nas, warszawiaków, nikt nie jest w stanie zniewolić? Hitler chciał z nas zrobić parobków, ale
pierwej zdechł w swoim berlińskim bunkrze. Podobnie jak Stalin w swojej podmoskiewskiej daczy”.
zasadnieniem, że rzekome zniewolenie w styczniu 1945 r. jest bzdurą zajmę się ja, ponieważ moich bliskich już nie ma na tym świecie. Lata hitlerowskiej okupacji to dla Polaków
bezmiar cierpień i około sześć milionów ofiar śmiertelnych - połowa Polaków etnicznych,
druga połowa Polaków pochodzenia żydowskiego. Jeśli porównać to z ofiarami komunizmu w latach 1944 - 1989, których liczbę IPN szacuje na około 150 tysięcy, teza o okupacji gorszej niż hitlerowska nie ma prawa się obronić. Ślepota prawicowych hunwejbinów przesłania im fakt, że okres
okupacji niemieckiej był faktyczną okupacją, ponieważ Polska jako państwo przestała istnieć. Wprowadzono obcą administrację, a władzę sprawowali dygnitarze niemieccy w osobach urzędującego
na Wawelu generalnego gubernatora ziem polskich Hansa Franka oraz gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera. Natomiast po wojnie Polska faktycznie znalazła się w strefie wpływów
Sowietów, ale jako państwo istniała, była m. in. członkiem ONZ i posiadała własny, polski rząd. Porównywanie więc okupacji niemieckiej z sowiecką jest nieuprawnione i świadczy o politycznym zacietrzewieniu, totalnym zaślepieniu, tępocie oraz braku elementarnej wiedzy historycznej.
Rzeczywiście, w zamian za wyzwolenie od śmiertelnego zagrożenia ze strony hitlerowców otrzymaliśmy w pakiecie niechciany przez Polaków komunizm przekształcony po 1956 r. w realny socjalizm, jak również marionetkowy rząd. Jednak jako naród przeżyliśmy i to najbardziej się liczy.
Niemcy natomiast planowali masową eksterminację narodu polskiego i w ramach programów
Drang nach Osten oraz Lebensraum zasie„Za fałszowanie historii
dlenie polskich ziem niemieckimi kolonistami. Eksterminacja Żydów miała się w
krytykujemy ostatnio
1944 r. ku końcowi i zgodnie z planem HiWładymira Putina, a sami tlera przyszłaby kolej na Polaków. Tak więc
do Polski Sowietów zapobiegło mają fałszujemy pod bieżące wejście
sowej eksterminacji narodu polskiego i popotrzeby polityczne”
zwoliło nam przeżyć. W zniewoleniu, ale
przeżyliśmy. Sowieci oczywiście mieli w Polsce swoje imperialne interesy, ale nie zamknęli nam jak Niemcy wyższych uczelni i szkół i nie tworzyli obozów koncentracyjnych, w których gazowano i palono miliony ludzi.
Ktoś kiedyś słusznie napisał, że Armia Czerwona nie przyszła na ziemie polskie z misją humanitarną. Tędy prowadziła najkrótsza droga na Berlin. Droga wiodąca nie tylko do pokonania hitlerowskich Niemiec, ale i zdobycia hegemonii w Europie środkowo - wschodniej. Żale więc tępogłowych
o to, że czerwonoarmiści nie obdarzyli nas niezwłocznie złotą wolnością należy otłuc o tyłek. Czemu Sowieci nie obdarzyli nas demokracją i wolnością? Bo w Jałcie nasi dzisiejsi przyjaciele Amerykanie i Anglicy zezwolili im na to, oddając los Polaków, Czechów, Słowaków, Węgrów, Bułgarów
i Rumunów w ręce Stalina. Nic więc nie działo się bez przyczyny. Czy dla siedmiu tysięcy więźniów
obozu Auschwitz, których 27 stycznia 1945 r. Sowieci wyciągnęli z objęć śmierci, było to wyzwolenie czy zniewolenie? A dla milionów Polaków odbudowujących społecznie - nie pod przymusem,
batem czy karabinem - swoją zrujnowaną stolicę, harujących na budowach i śpiących w barakach
dzień 17 stycznia 1945 r. był wyzwoleniem, czy zniewoleniem? Pytania z gatunku retorycznych.
yzwalanie Warszawy spod okupacji hitlerowskiej odbyło się w dwóch etapach. W
czwartek 14 września 1944 r. oswobodzona została Praga, a 17 stycznia 1945 r. lewobrzeżna Warszawa. Już 18 września 1944 r. powołany został na prezydenta miasta pułkownik inżynier architekt Marian Spychalski. Również we wrześniu 1944 r. utworzono w ramach
resortu gospodarki narodowej i finansów Dział Odbudowy, którego kierownictwo powierzono inżynierowi architektowi Józefowi Sigalinowi. Pełnił on później, w latach 1951 - 56, funkcję pierwszego architekta Warszawy. W listopadzie 1944 r. Dział Odbudowy przekształcony został w Biuro
Planowania i Odbudowy podległe Prezydium Rady Ministrów. Szefem biura został Michał Kaczorowski, profesor na Wydziale Architektury PW. Na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w dniu
3 stycznia 1945 r. na wniosek Bolesława Rumińskiego podjęto decyzję o konieczności utrzymania
stołecznej roli Warszawy. Dekret Rady Ministrów o odbudowie Warszawy wydany został 28 lutego 1945 r. Wymieniono w nim po raz pierwszy Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) oraz określono zakres jego zadań i kompetencji. Natomiast 11 kwietnia 1945 r. utworzono Ministerstwo Odbudowy,
które powołało m.in. Urząd Planowania Przestrzennego. Rozpoczęło się gigantyczne przedsięwzięcie mające na celu odbudowanie zrujnowanej w 65 proc. stolicy państwa. Strona lewobrzeżna miasta uległa zniszczeniom aż w 84 proc., a Stare Miasto w 100 proc.
Organizując sztab oraz administrację tego gigantycznego przedsięwzięcia, zadbano, by znaleźli się
w nich przede wszystkim fachowcy. Liczną reprezentację mieli znani przedwojenni architekci, urbaniści oraz działacze spółdzielczości mieszkaniowej. Tragedia Warszawy stanowiła zarazem nadzwyczajną sposobność zrealizowania wszystkich, nawet najbardziej fantastycznych koncepcji miasta funkcjonalnego. Niszcząc stolicę, Niemcy wyeliminowali bowiem większość dotychczasowych fizycznych
ograniczeń krępujących wcześniej urbanistów. Także nowy ustrój wprowadzający jako dominantę własność społeczną stanowił ogromną zachętę do podejmowania niezwykle śmiałych przedsięwzięć przestrzennych. Na zebraniu architektów w dniu 5 listopada 1944 r. inż. arch. Józef Sigalin kładł nacisk na
uproszczenie prawnej procedury przejmowania gruntów i realizację zamierzeń urbanistycznych. Mówi się o diabelskim sojuszu urbanistów i dyktatorów. Fakt, bo najbardziej śmiałe wizje urbanistyczne
najłatwiej realizować pod rządami autorytarnymi. Być może, była to jedna z przyczyn masowego włączenia się przedwojennych architektów w dzieło odbudowy pod rządami komunistów. Ten sojusz ponad podziałami politycznymi wyszedł nam wszystkim, a szczególnie warszawiakom, na dobre.
a fałszowanie historii krytykujemy ostatnio Władymira Putina, a sami ją fałszujemy pod
bieżące potrzeby polityczne, nie wynikające w żaden sposób z polskiej racji stanu. W dniu
17 stycznia 1945 r. Warszawa została wyzwolona i uwolniona od gestapowców, esesmanów, krwawych gubernatorów nadzorujących eksterminację Polaków, volksdeutschów, reichsdeutschów oraz pozostałej niemieckiej swołoczy. Przetrwaliśmy jako naród. I tylko to się liczy, ta jedyna prawda historyczna. Dlatego co rok hucznie czczę przy kielichu wyzwolenie Warszawy w zacnym towarzystwie moich kolesiów, rdzennych warszawiaków. Tak będzie i w tym roku, a tępogłowi prawicowi hunwejbini mogą co najwyżej pocałować mnie w przywiędłe pośladki.
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Sąsiad, wpadając niespodziewanie,
Zwłaszcza gdy sobie ciut golnie,
Zawsze zadaje mi to pytanie:
Kiedy to wreszcie…? Tra la la la la.
Co dzień się zmiany wprowadza nowe,
Czyniąc to dość nieudolnie.
Sąsiad się ciągle łapie za głowę:
Przecież to zaraz… tra la la la la.
Ja mu tłumaczę, że taką władzę
Wybraliśmy dobrowolnie,
A on mi na to: Nic nie poradzę,
Ale to wkrótce… tra la la la la.
Tak jak przed laty, proces odnowy
Musi się zacząć oddolnie.
Naród po rozum pójdzie do głowy,
I w końcu wszystko… tra la la la la.
Z tego powodu logiczny wniosek
Nasuwa się mimowolnie:
Gdy prawda dotrze do miast i wiosek,
Wtedy to z hukiem… tra la la la la.
Koła historii, jak uczą dzieje,
Toczą się szybciej lub wolniej,
Lecz każdy reżim, mam tę nadzieję,
Wcześniej czy później… tra la la la la.

U

Wybaczcie, proszę, że poemacik
Zakończę nieco frywolnie,
Ale pocieszyć pragnę współbraci,
Że to niebawem… tra la la la la.

Mirosław Miroński

Obywatelu szukaj PSZOK-u
by pozbyć się zużytej żarówki lub innych sprzętów elektrycznych w
Warszawie trzeba szukać tzw. PSZOK-u lub MPSZOK-u. Oznacza to w
praktyce, że mieszkańcy stolicy muszą jechać z żarówką czy baterią na
drugi koniec miasta. Jeśli już każdy z nas rozszyfruje tajemnicze skróty oznaczające: PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) i MPSZOK
(Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) powinien znaleźć na mapie
miasta miejsce wyznaczone do odbioru ww. odpadów. To, co uderza w owych skrótach, to słowo
„szok”. Szok to coś, czego możemy doświadczyć, kiedy nowe zasady recyklingu i wywozu śmieci z
naszego gospodarstwa domowego zaczniemy stosować w praktyce.
Wątpliwości nasuwają się już, kiedy stajemy przed pojemnikami na odpady segregowane. Patrząc
na znajdujące się na nich symbole trudno stwierdzić, gdzie to, czy tamto wrzucić. Nie wiadomo, dlaczego widnieje na nich taki lub inny symbol, skoro napis informuje o czymś innym. Trudno powiedzieć, kto zdecydował, że uproszczony rysunek butelki i czegoś w rodzaju słoika znajduje się na pojemniku na metale i tworzywa sztuczne. Takie oznaczenia wcale nie ułatwiają użytkownikowi segregacji, a wręcz dezorientują go. Może warto byłoby przemyśleć jeszcze raz oznakowania pojemników.
Jestem wielkim zwolennikiem segregacji śmieci, jednak powinna ona odbywać się w sposób niekomplikujący życia mieszkańców Warszawy i wszystkich innych miast w całej Polsce.
Segreguję odpady od lat, ale przez długi czas służyło to jedynie poprawie mojego samopoczucia,
bowiem śmieci segregowane w różnych pojemnikach lądowały w śmieciarce razem. W tej sytuacji,
trudno było zrozumieć sens segregowania odpadów przez mieszkańców mojego osiedla.
Ten, kto wymyślił obecny system segregacji odpadów, powinien też zadbać o to, aby był on przejrzysty i zrozumiały dla każdego. W
„Jestem wielkim zwolennikiem ulotkach dotyczących zasad segregacji powinna znaleźć się lista
segregacji śmieci, jednak
punktów odbioru odpadów niepowinna ona odbywać się
bezpiecznych - PSZOK i z adresami i godzinami pracy MPSZOK.
w sposób niekomplikujący
Tymczasem jesteśmy skazani na
życia mieszkańców”
domysły i do szukania odpowiednich miejsc na własną rękę. Zabawna wydaje się uwaga znajdująca się w ulotce, że ktoś, kto nie ma możliwości dowozu odpadów
niebezpiecznych do PSZOK-u może oddać je w dzielnicy, w której mieszka. No wspaniale! Szkoda
tylko, że nie wiadomo któremu urzędnikowi mamy je wręczyć, bo to już oczywiste nie jest. W ulotkach dla mieszkańców brakuje wielu ważnych informacji. Odsyłanie użytkowników do stron internetowych nie rozwiązuje sprawy, nie wszyscy bowiem korzystają z Internetu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, dla których nowe technologie bywają trudne. Łatwo sobie wyobrazić, gdzie wylądują śmieci, z którymi nie wiadomo co zrobić.
Paradoksalnie, powiedzenie - ty śmieciu (kiedyś obraźliwe) dziś może wywoływać całkiem inne
skojarzenia. Śmieć nie jest już ani tani ani nieważny. Nie jest też bezwartościowy. Przeciwnie, jego
wartość rośnie, o czym przekona się każdy mieszkaniec stolicy oglądając swoje comiesięczne rachunki. Gospodarka odpadami to niezły biznes. I z pewnością jest to biznes przyszłości. Trudno sobie wyobrazić kryzys w tej branży, w dającej się określić przyszłości. Za kilkadziesiąt lat nasze wnuki również będą borykały się z problemem śmieci. Następne pokolenia podobnie. Od nas w dużej mierze
zależy, jak będzie wpływało to na nasze życie. Każdy element tego systemu jest ważny, a całość powinna działać jak sprawny i wydajny mechanizm. Od tego zależy, jakie środowisko pozostawimy następnym pokoleniom. Wyrzucajmy więc odpady z głową! Byle nie dosłownie. Głowa bowiem będzie
nam potrzebna do myślenia - jak i gdzie wyrzucać. Wyrzucajmy mądrze! Ba! Łatwo powiedzieć. Czasy, gdy śmieci można było wyrzucić ot tak do zsypu, czy śmietnika skończyły, a w najlepszym razie
właśnie się kończą. Dziś, nie wolno wyrzucać niczego byle gdzie, bez wcześniejszej segregacji. Segregacja na poziomie gospodarstwa domowego to wciąż wąskie gardło systemu. Dodatkowo, wywóz
śmieci przez firmy do tego powołane wiąże się z coraz wyższymi kosztami dla obywatela.
Należy wyciągać wnioski z dotychczasowych doświadczeń. Wiele rzeczy w tej kwestii działa dobrze. Trzeba więc uważać, aby przy ewentualnych modyfikacjach systemu nie wylać do śmieci przysłowiowego dziecka z kąpielą. Wiele rzeczy wymaga dopracowania i poprawy. Z perspektywy lat,
segregacja odpadów komunalnych jest zjawiskiem nowym. Być może nauczymy się jej z czasem.
Być może zasady towarzyszące temu procesowi staną się dla wszystkich oczywiste i wejdą nam w
nawyk. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nie mamy jasnych wytycznych.
Niestety nadal mamy dylemat - jak segregować i gdzie to potem wrzucić. Co robić z odpadami,
z którym nie wiadomo, co zrobić lub których dostarczenie do miejsc odbioru bywa uciążliwe. Trudno oczekiwać, że starsze osoby, a tych ciągle przybywa z przyczyn demograficznych, będą błąkały
się po mieście z zużytymi bateriami elektrycznymi, czy też żarówkami w poszukiwaniu PSZOK-u
lub rozglądających się, czy aby nie przejeżdża nieopodal nich jakiś MPSZOK. Przecież to gotowe sceny do filmu w rodzaju komedii niezapomnianego Stanisława Barei.
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Tadeusz Porębski

Wyzwolenie czy zniewolenie?

KIEDY TO WRESZCIE…?

W prawo czyli w lewo

Gadka Tadka
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Fascynująca podróż pomiędzy wiekami i stylami w architekturze

Cudowna Hawana ukończyła 500 lat
Chcesz bawić się przez całą dobę i doznać zawrotu głowy podziwiając architektoniczne perełki oraz tysiące odrestaurowanych z pietyzmem starych
amerykańskich krążowników
szos? Leć do Hawany.
d 16 listopada 2019 r. przez 8
dni stolica Kuby hucznie obchodziła 500. rocznicę założenia miasta nad Bahia de Carenas,
obecnie Bahia de La Habana. Hasztag
#500 widoczny był w każdym zakątku
miasta. W uroczystych obchodach wzięły udział setki dyplomatów oraz reprezentantów krajów z całego świata. Zabrakło delegacji z Polski, choć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
otrzymał oficjalne zaproszenie. Aromat
pieczonego prosiaka unosił się nad miastem, rum i piwo lały się strumieniami,
a słynny bulwar Malecón pustoszał dopiero o świcie. Obchody okrągłego jubileuszu zwieńczył gigantyczny pokaz
sztucznych ogni. Wystrzelono je z fortu Morro, który drzewiej strzegł bezpieczeństwa Hawany od strony morza.
Następnie mieszkańcy stolicy Kuby
zgromadzili się na terenie świątyni,
gdzie znajduje się symbol miasta - święte drzewo La Ceiba. Według lokalnych
podań kontakt z nim zapewnia szczęście i długowieczność. Po przemówieniu
rektora Uniwersytetu San Geronimo
hawańczycy utworzyli wokół drzewa
tradycyjny krąg, który reprezentuje jedność oraz nadzieję na lepszą przyszłość.
arszawę wiąże z Hawaną
pewien element, na pozór
błahy i niewiele znaczący,
za to mocno symboliczny. Eusebio Leal
Spengler to postać wybitna, szanowana
i czczona w Hawanie, i nie tylko. Jest
dyrektorem programu restauracji Starej Hawany (Habana Vieja) oraz jej historycznego centrum wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Ambasadorem Dobrej Woli Narodów
Zjednoczonych, przewodniczącym Komisji Zabytków w Hawanie i uznanym
na całym świecie specjalistą w dziedzinie nauk archeologicznych. W 1975 r.
ten wybitny architekt odłączył się od
kubańskiej delegacji przebywającej w
Warszawie i przez kilka dni razem z
polskimi murarzami odbudowywał Zamek Królewski. Jeden z murarzy w podzięce i podziwie dla altruizmu przybysza z innej części świata wręczył mu w
podarunku... zabytkową cegłę z ocalałego fragmentu zamkowych murów.
Seńor Leal Spengler włożył ją do walizki, wywiózł do Hawany i wmurował w
ścianę swojego domu.
ostatnich latach lawinowo
wzrasta zainteresowanie
Kubą. Nie bez powodu.
Jest to niewyobrażalnie piękny zakątek
świata, w którym nie każdy jednak bę-
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dzie mógł się odnaleźć. Pobyt tam odradza się amatorom blichtru, którzy
uwielbiają dęty luksus w postaci szkła,
marmuru i wybrzeża pociętego prywatnymi plażami, obsługiwanymi
przez rój biegających z drinkami kelnerów. Kuba nie oferuje luksusu, oferuje
natomiast to, czego powoli brakuje na
naszym globie – bezpieczeństwo oraz
piękno trącące nutą prymitywizmu. JE
Jorge Marti Martinez, urzędujący ambasador Republiki Kuby w Polsce, przekazał naszemu tygodnikowi dane dotyczące rozwoju turystyki na wyspie, z
których wynika m.in., że od 2016 r.
liczba polskich turystów odwiedzających Kubę wzrosła aż o 142,2 proc. Po
latach odwracania się plecami od Kuby Polacy wydają się być znudzeni luksusowymi, często tylko z nazwy, kurortami z All Inclusive, gdzie na plażach ludzie trą się o siebie pośladkami.
Ambasador Martinez robi z Polsce dobrą robotę na rzecz promocji swojej ojczyzny. Spotyka się z uczniami i studentami, odwiedza w ciągu roku dziesiątki polskich miast i przyjmuje praktycznie każde zaproszenie, jednocześnie sam organizując tematyczne spotkania. Wypracował sobie także świetne relacje z mediami.
tolica Republiki Kuby jest miastem, które nigdy nie zasypia.
Szwajcarska
Fundacja
“New7Wonders” przyznała w 2016 r.
Hawanie miano “Cudu Świata” za “mityczną atrakcyjność, gościnną atmosferę, charyzmę oraz pogodne usposobienie jej mieszkańców”. Wielki amerykański pisarz Ernest Hemingway, zakochany w Hawanie po uszy, autor słynnego powiedzenia: “Szczęście wśród
inteligentnych osób, to najrzadsza rzecz
jaką znam”, mieszkał w Hawanie przez
ponad dwadzieścia lat, tęgo pił w miejscowych barach i wyprawiał się w morze na grubą rybę. Odlany z brązu siedzi w niedbałej pozie przy barze w jego
ulubionej “La Floridita” w dzielnicy Habana Vieja, u zbiegu ulic Obispo i Avenida de Bélgica, obserwując gości raczących się słynnymi kubańskimi drinkami mojito, daiquiri, czy cuba libre.
pacer po Hawanie to podróż
pomiędzy wiekami i stylami w
architekturze. Styl kolonialny,
barok, neogotyk, modernizm i socrealizm tworząc architektoniczny kolaż,
którego nie znajdzie się nigdzie na świecie. Najstarszą częścią stolicy Kuby jest
Habana Vieja. Tam znajdują się najcenniejsze zabytki miasta i główne muzea.
Centralnym punktem dzielnicy jest Plaza de la Catedral, nad którym góruje
XVII–wieczna Katedra Niepokalanego
Poczęcia. Nieco dalej coś fantastycznego – Castillo del Principe, wybudowany
w 1767 r. fort w kształcie nieregularnego pięciokąta z dwiema basztami o
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Wyłożony cennym marmurem kilkukilometrowy deptak Paseo del Prado w centrum Hawany.
powierzchni i kubaturze wystarczającej
na pomieszczenie garnizonu składającego się z tysiąca żołnierzy. Centralnym punktem dzielnicy jest Plaza Vieja (Stary Plac) w kształcie prostokąta.
o ważnych zabytków Hawany należy m.in. powstały w
1585 r. fort El Morro z 60 armatami wycelowanych w morze. W
starych bateriach armatnich mieszczą
się dzisiaj bar oraz dwie restauracje
(Dwunastu Apostołów i Boska Pasterka) z niezwykłymi widokami na Hawanę. W zachodniej części portu pyszni się Castillo de la Real Fuerza, najstarsza w obu Amerykach twierdza zachowana w świetnym stanie. Jej zachodnia
wieża zwieńczona jest kopią słynnego
brązowego wiatrowskazu o nazwie La
Giraldilla. Oryginał powstał w Hawanie
w 1630 r. i jest bardzo podobny do Giraldy w Sewilli. Inne zabytki, które należy odwiedzić będąc w Hawanie to
dawna rezydencja hiszpańskiego gubernatora, senat z XVIII w. oraz ratusz
miejski z 1792 r.
awana Vedado to dzielnica z
szerokimi, eleganckimi alejami, przy których usytuowane są posiadłości wybudowane w stylu
kolonialnym. Główną ulicą jest La Rampa, która ciągnie się od bulwaru Malecón do Hotel Internacional. Zwiedzając
dzielnicę Vedado należy bezwzględnie
wstąpić do lodziarni Coppelia Havana
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(Calle 23, La Rampa). Zatrudnionych
jest tam ponad 400 pracowników i serwuje się każdego dnia ponad 16 tys. litrów lodów. Budynek ma kształt latającego spodka UFO, które ponoć kiedyś
wylądowało w Hawanie. Coppelia Havana uznawana jest za największą lodziarnię na świecie. Po kubańskich ulicach jeździ ponad 50 tysięcy starych
amerykańskich aut (większość w Hawanie), połowa z nich została wyprodukowana przed 1950 rokiem. Hawana jest
jedynym miastem posiadającym ulicę z
drewna, biegnie ona przed Palacio de
los Capitanes Generales.
awana to centrum kubańskiej
kultury, tu rozkwita kubańska scena muzyczna ze znanymi na całym świecie grupami salsa i
bolero. Zabawa w klubach nocnych zaczyna się dopiero po godzinie 22 i trwa
do białego rana. Króluje oczywiście salsa. W Santa Amalia, dzielnicy gdzie
czas zatrzymał się w miejscu, mieści się
jedno z najbardziej niesamowitych
miejsc, które turysta może odwiedzić.
W prowadzonym przez Williama Torresa Diaza, fana muzyki jazzowej, La
Esquina del Jazz Club grały takie tuzy
jak Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval i
Chucho Valdés. Kolejne hawańskie cudo to Callejon De Hamel, gdzie znajduje się m.in. najsłynniejszy mural świata. Natomiast Casa de la Música Centro
Habana, to najlepszy w mieście klub
salsy z ogromnym parkietem. Zwolennicy rewii miast oklepanej Tropicany
powinni wstąpić do Habana Café (Vedado, Meliá Cohiba). Pod sufitem wisi stary samolot myśliwski, a w centralnym
punkcie lokalu stoi chevrolet z 1957 roku. Można tam nie tylko obejrzeć rewię czy kabaret, ale także potańczyć.
Hawanie znajdują się trzy
najważniejsze fabryki słynnych, bardzo drogich, ręcznie robionych kubańskich cygar. Najstarsza z nich Partagas została założona w 1827 r. Fabrykę Partagas dzieli
rzut beretem od symbolu Hawany – El
Capitolio Nacional (Kapitol), popularnością porównywalnego do twierdzy
El Morro czy bulwaru Malecon. Ten
wzorowany na Kapitolu w Waszyngtonie i paryskim Panteonie budynek uchodzi za jeden z sześciu najważniejszych
pałaców na świecie. Przypomina Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, a jego
największą ozdobą są wykonane z brązu gigantyczne drzwi, na których znajdują się płaskorzeźby przedstawiające
sceny z historii Kuby, poczynając od jej
odkrycia przez Krzysztofa Kolumba w
1492 r. aż do roku 1926.
arada LGBT w stolicy państwa
komunistycznego? A jakże. Od
2007 r. Kuba obchodzi Dzień
Walki z Homofobią, z tej okazji w Hawanie odbyła się wówczas światowa
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Bulwar Malecón (w tle zabytkowy fort Morro).

konferencja LGBT. Przewodniczyła Mariela Castro, córka Raula Castro i bratanica wodza rewolucji Fidela, dyrektorka Narodowego Ośrodka Edukacji
Seksualnej, ulubienica kubańskich kobiet. Od 1979 r. kubańska konstytucja
zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek
przyczyny. Za agresję wobec homoseksualnych można trafić za kratki, podobnie jak za agresję na tle rasowym.
Za napaść na turystę długo nie wychodzi się z więzienia.
uba to także coraz prężniej
rozwijająca się “turystyka
zdrowotna”, bowiem tamtejsza służba zdrowia plasuje się według
WHO w pierwszej piątce na świecie, a
kubańscy specjaliści to najwyższa światowa półka. Od końca 1980 r. kubańscy
lekarze wykonują w krajowym ośrodku Hermanos Almeijeiras w Hawanie
praktycznie wszystkie rodzaje współczesnej chirurgii transplantacyjnej. W
tej wysoko specjalistycznej placówce
wykonuje się przeszczepy serca, płuc,
nerek, trzustki, wątroby, rogówki i szpiku kostnego. Narządy pobierane są w
ramach krajowego systemu komputerowego, w oparciu o badania zgodności tkankowej i transportowane przez
specjalnie stworzone szybkie sieci w
powietrzu i na ziemi. Hawańskie kliniki specjalizujące się w operacjach plastycznych są oblężone przez pacjentów praktycznie z całego świata. Kubańscy specjaliści od poprawiania urody są bowiem uznawani za jednych z
najlepszych na świecie.
a wschód od Hawany leżą
najlepsze plaże. W miasteczkach Cojimar i Guanabacoa
można smażyć się w słońcu i zażywać
morskich kąpieli na Playa del Este, czy
Playa Jibacoa. Natomiast na południu
Hawany znajduje się ogród Jardin Botanico Nacional, jedno z najbardziej
fotogenicznych miejsc w mieście. W
tym samym rejonie mieści się hawańskie zoo – Parque Zoologico Nacional.
Czego brakuje w Hawanie? O dziwo,
symboli związanych ze zmarłym w
2008 r. przywódcą państwa Fidelem
Castro. Ikona światowej rewolucji jest
czczona na Kubie, ale nawet w Hawanie nie ma skromnego pomnika. El
Commandante zapowiedział bowiem,
że po jego śmierci ma zostać wprowadzony na Kubie “zakaz manifestowania
wszelkich przejawów kultu jednostki i
nazywania imieniem Fidela Castro ulic,
pomników, instytucji, parków czy innych miejsc publicznych”. To kamyk
do ogródka rodzimych amatorów szpikowania pomnikami stolicy Polski i całego kraju.
atem, amigos, Feliz Navidad!
Vamos a ver en Hawana!
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KONSOLIDACJE i oddłużanie .
Nowa oferta! 790 564 948
ATRAKCYJNE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840
POŻYCZKI W 24 H (także
z komornikiem), 790 564 948

Mieszkania:
sprzedaż
! Centrum, Starówka, 37 m2,
2 pokoje, 601 720 840
! Kabaty, 67 m2, 4 pok., ul.
Jeżewskiego, parter, z garażem,
601 720 840
! Kazury, 76 m2, 4 pokoje, c.
690 tys. zł, 601 720 840
! Krakowskie Przedmieście,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840
! Okazja! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku,
53 m2, 2 pokoje, do wejścia,
601 720 840
! Starówka, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840
! Żoliborz, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln
550 tys.zł , 601 720 840
DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki,
504 017 418
GITARA akustyczna Epiphone
BR-100. Stan super, duże pudło
4/4, gryf prosty i progi ideał, kolor
Sunburst, OKAZJA!
tel. 605 213 040
GITARA ele.-akustyczna
Yamaha APX-500.III. Wspaniała
gitara - praktycznie nowa + nowe
struny. OKAZJA! tel. 605 213 040
KUPIĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327
SPRZEDAM tanio przedmioty
stare z lat XX: porcelana Bawaria,
rożna, patefon, lampy, zegary,
wazony, półmiski, kufle,
szkło kolorowe, inne,
tel.691 511 221

FIZYKA, 609 41 66 65 metodyk
HISZPAŃSKI, 507 087 609
JĘZYK POLSKI, 508 310 505
MATEMATYKA, 22 641 82 83
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327
MATEMATYKA, FIZYKA,
CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030
NIEMIECKI, 512 501 995

DZIAŁKI budowlane Prażmów,
602 77 03 61

NIERUCHOMOŚCI - AGENCJA
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie
sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 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 wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840
! Józefosław, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840
! Ładny dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las.
Tel. 601 720 840
! Mokotów, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 650 tys.
zł, 601 720 840,,
! Superdom, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840
! Ursynów, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł,
601 720 840
! Wilanów, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł,
601 720 840
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Ustanów, dom
! Zalesie-U
wolnostojący nowy 80/1000 m2,
do wejścia, OKAZJA - tylko 470 tys.
zł, 601 720 840
Działki:
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Konstancin, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840

! Pyry, 1900 m2, tuż przy
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840
! Wilanów, 13 700 m2,
usł.-przem.-inwestycyjna, z
planem. Okazja 350 zł/m2
do neg., 601 720 840
Do wynajęcia:
! Kabaty, 63 m2,
ul. Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840
! Ursynów,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840
Lokale handlowe :
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż, z powodu braku czasu,
601 720 840
! Lokal 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840
Kabaty, 128 m2
! Ursynów-K
lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Ursynów, 36 m2,
ul. Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.3500 zł/m-c, 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

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05,
601 737 777
MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź,
505 73 58 27
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

DO sprzątania bloków i
terenów, 510 056 006;
509 318 602
FIRMA W TARCZYNIE
ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY W
BIURZE. Kontakt od poniedziałku
do piątku w godz.9.00-12.00 pod
numerem telefonu 600 404 293
lub email dj@jablonowo.pl

REMONTY,
ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp.
608 303 530
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
SZKLARSKIE, ul.
Warchałowskiego 6,
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202
TELEWIZORY, 501 829 771

USŁUGI tapicerskie,
501 283 986
WIERCENIE,
KARNISZE, itp.
608 303 530

ALKOHOLOWE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37;
22 671 15 79

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59,
501 122 888

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
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

OKNA, naprawy, serwis,
787 793 700
REMONTY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

BIURO RACHUNKOWE,
606 234 106
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562
DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81
KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67,
696 37 37 75
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Ważne telefony

Dom Sztuki SMB „Jary”
ul. Wiolinowa 14
tel./faks 22 643 79 35
Czwartek, 16 stycznia, 18.00:
Galeria Domu Sztuki zaprasza
na otwarcie wystawy malarstwa
Mateusza Wyczółkowskiego
„Moja podróż”. Wstęp wolny.
Czwartek, 23 stycznia, 19.00:
Kino Dokumentu zaprasza na
pokaz filmu „Maksymiuk. Koncert na dwoje” (Polska 2018, 75
min.) i spotkanie z reżyserem
Tomaszem Drozdowiczem.
Wstęp wolny. Pokaz zorganizowany we współpracy ze Studiem
Filmowym Kalejdoskop. Partner
pokazu: Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Sobota, 25 stycznia, 18.00: kino Domu Sztuki zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego „Genesis. Raj utracony” (USA 2017,
reż. Ralph Strean, 109 min.).
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).

Dom Kultury Stokłosy
ul. Lachmana 5
tel. 022 855 35 17

możliwość indywidualnych bezpłatnych konsultacji

Czytelnia Naukowa nr XIV
W sobotę, 18 stycznia zapraul. Lachmana 5
tel. 22 855 52 20
szamy na wernisaż „Znikającej
wystawy”, na której zaprezen16.01 – czwartek – spotkanie
towane zostaną fotografie autorstwa Anety W. Wernisaż z prof. Andrzejem Karpińskim
otworzy koncert. Początek o go- w cyklu Walka o hegemonię na
dzinie 17:00. Wstęp wolny.
morzach i oceanach od antyku
po XX wiek pt. „Europa i świat w
Kluboteka
epoce Wielkiej Rewolucji FranDojrzałego Człowieka
cuskiej i Napoleona”
ul. Lanciego 13 lok U9,
21.01 – wtorek – spotkanie z
tel. 22 370 29 29
p. Anną Reichert w cyklu Znane
i nieznane tandemy polskiej kul16.01, czwartek, godz. 18.00 tury XX wieku pt. „Twórcy nie– Pokaz multimedialny Klubu podległości”
23.01 – czwartek – spotkanie
FOTO projektu „Być na chodzie
II ed.”
z prof. Janem Żarynem w cyklu
23.01, czwartek, godz. 18.00 wieczorów czwartkowych pt.
– „SENIOR - NIERUCHOMOŚCI, „Jak wyglądał rok 1920”
28.01 – wtorek – spotkanie z
ODWRÓCONA HIPOTEKA, INNE PROBLEMY i TEMATY prof. Krzysztofem MrowcewiZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ”
czem w cyklu Od Giotta do TySpotkanie
poprowadzą: cjana: historie malarzy, historie
Agnieszka WŁODARCZYK i Da- obrazów pt. „Zimna zmysłowość
riusz MITROWSKI, pośrednicy Ingresa”
Początek spotkań zawsze o
w obrocie nieruchomościami z
długoletnim doświadczeniem, godzinie 19:00. Wstęp wolny!

Gospels z Muzofilią

Koncert muzyki gospel
„Jestem dla Ciebie” będzie
w niedzielę 19 stycznia
(godz. 17.00) wielką
atrakcją w Dzielnicowym
Domu Kultury przy Kajakowej 12b. Usłyszymy pojedyncze piękne głosy
i chóry.
To niezwykłe wydarzenie
przygotowują mieszkańcom Ursynowa Patrycja Kawęcka-Czerska (International School of
Music) i Karolina Drewnik (Stowarzyszenie Gospel Lauders).
Koncert będzie poprzedzony
warsztatami gospel dla WSZYSTKICH RODZICÓW i DZIECI w International School of Music Muzofilia 18.01.2019 r. o godz.
10:00. Organizatorki zapraszają
do potwierdzenia obecności na
warsztatach (koszt 30 zł od osoby, dla uczniów bezpłatny).
Efekty warsztatów, w postaci
wykonania jednego wspólnego
utworu na scenie, będzie można
usłyszeć podczas koncertu 19.01.
Warsztaty oraz koncert mają
na celu połączenie pokoleń, za-

zyki obrzędowej, powiązanej z
negro spirituals, soulem, rhythm
and bluesem) – obok najsławniejszych wykonawców tego gatunku zabłysnął również słynny
rock-and-rollowiec Elvis Presley
(„He touched Me”).
– Wraz z Karoliną Drewnik postanowiłyśmy
wykorzystać
okres, gdy jeszcze nie przebrzmiały kolędy świąteczne, których zresztą w niedzielę też nie
zabraknie – wyjaśnia Patrycja
Kawęcka-Czerska. A część charytatywna została pomyślana jako otwarcie drogi dla tych dzieci, których rodziców nie stać na
opłacanie nauki w szkołach muangażowanie i włączenie rodzi- zycznych – dodaje popularna
ców do tworzenia sztuki oraz to- piosenkarka Pati Cze.
warzyszenia dzieciom i odczuciu
na własnej skórze obcowania ze
18 STYCZNIA
sztuką, która niesie silne przeWarsztaty Gospel z Karoliną
słanie oraz wartości.
Drewnik w International School
Podczas koncertu będzie moż- of Music Muzofilia
na kupić cegiełki finansujące naCzas: I grupa godz. 10-12 (6ukę w szkole. Zostanie zorganizo- 12 lat)
wany konkurs dla dzieci, w któII grupa godz. 12-18 (od 13
rym osoby najzdolniejsze dosta- lat oraz dorośli)
ną stypendium na określony czas
Lokalizacja: International
nauki w Muzofilii. Idea pomocy School of Music Muzofilia by
dla dzieci, które mają marzenie Pati Cze z siedzibą w SP 323 im.
kształcić się muzycznie i rozwi- Polskich Olimpijczyków ul.
jać swoje możliwości, a przeszko- Hirszfelda 11 02-776 w Wardą są warunki materialne, zro- szawie
dziła się z doświadczenia i obserCena: 30 zł od osoby, dla
wacji takiego stanu rzeczy.
uczniów International School of
Gośćmi specjalnymi koncertu Music Muzofilia warsztaty są
będą Monika Urlik, Mateusz bezpłatne.
Krauwurst (finalista I edycji VoKonto:
ice of Poland) oraz Mateusz GręMuzofilia Patrycja Kaweckadziński (zwycięzca VII edycji Vo- -Czerska
ice of Poland). W koncercie weź20 1050 1025 1000 0091
mie udział Chór Gospel Lauders 3308 2744
oraz zaprzyjaźnieni muzycy i
Zapisy: sekretariat.muzofiwokaliści ze scen polskich.
lia@gmail.com
Warto przypomnieć, że w nurtel. 690 498 909,
cie gospel (chrześcijańskiej mu508 656 565

UWAGA! W SOBOTĘ ZBIÓRKA!

Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Krystyna Domaszewicz
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .

Urząd Dzielnicy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
Centrala
22 443 71 00
fax
22 443 72 91
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców
22 443 72 00
22 443 71 56
22 443 73 01
Policja
603 19 78 lub 112
Straż Miejska 986, 22 596 71 70
Straż Pożarna 998, 22 596 71 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
22 544 12 00
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 19115

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
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
726 67 00
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. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

Lesznowola
Urząd Gminy
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
757-93-40 do 42;
757-92-71; 757-90-02;
faks 757-92-70
Pogotowie Ratunkowe
999
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur)
ul. Kościuszki 9
756-75-11
Ośrodek Zdrowia
w Nowej Iwicznej
701-49-10
Ośrodek Zdrowia
w Magdalence
757-99-64
Ośrodek Zdrowia
w Mrokowie
756-15-92
Ośrodek
Pomocy Społecznej
757 92 32
Policja
997
757-93-90, 757-93-86
Komenda Powiatowa Policji
756-70-17, 756-75-01
Straż Pożarna
757-05-98,
757-22-27
Ochotnicza Straż Pożarna
w Mrokowie
756-15-25
w Nowej Woli
756-73-10
Straż Miejska
986, 750-21-60
Pogotowie gazowe 992, 750-38-85
Pogotowie energetyczne
991
756-30-53, 756-30-54
Pogotowie
wodno-kanalizacyjne
994

Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16
Punkt Informacyjno – Kontaktowy AA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21
Infolinia AA
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21
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