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Andrzej Bukowiecki,
dyrektor Domu Sztuki 

na Ursynowie
poprowadził galę 

35-lecia tej placówki
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B odaj od czasu, gdy dzisiejszy
poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Leszek Miller spra-

wował funkcję premiera, Ursynów
nie miał tak mocnej reprezentacji
w sferach rządowo-samorządo-
wych. Oto bowiem Rafał Trzaskow-
ski pozostaje już kilkanaście miesię-
cy prezydentem Warszawy, zaś
Konstanty Radziwiłł został wła-
śnie powołany przez obecnego pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego na stanowisko wo-
jewody mazowieckiego. Wygodne
to fuchy dla obu naszych promi-
nentnych sąsiadów, ponieważ ła-
two dojechać metrem z Ursynowa
na plac Bankowy i nie mieć tam
problemu z parkowaniem. Przy
okazji można często napotkać w
metrze dwukrotnego mistrza olim-
pijskiego w pchnięciu kulą Toma-
sza Majewskiego, który jako wice-
prezes Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki ma trochę dłuższą drogę
do pracy, wysiadając przy placu
Wilsona. 

F akt, że Miller, Trzaskowski i
Radziwiłł reprezentują róż-
ne orientacje polityczne (le-

wicę, centrum, prawicę), nie jest
rzeczą złą, bo – jak powiada pe-
wien doświadczony życiowo  pija-
czek – dobrze mieć wtyczkę w każ-
dej bandzie.  Coś wie na ten temat
rodzina obecnego europosła Ry-
szarda Czarneckiego, współczesne-
go Leonarda da Vinci, człowieka,

który jest zdolny do wszystkiego i
którego wszędzie go potrzebowali i
potrzebują: w ruchu studenckim,
dziennikarstwie, prawoznawstwie,
zarządzaniu kulturą, piłką nożną,
wyścigami żużlowymi, siatkówką
lub sprawami olimpijskimi; w pu-
blicystyce katolickiej, w „Gazecie
Finansowej”, w Zjednoczeniu
Chrześcijańsko-Narodowym, Akcji
Wyborczej Solidarność, w Samo-
obronie, w krajach Trzeciego Świa-
ta, w radiu Polonia i telewizji Pol-
sat, w rządach Hanny Suchockiej i
Jerzego Buzka, a już najbardziej w
partii „Prawo i Sprawiedliwość”,
której jest jakby nieoficjalnym
rzecznikiem, potrafiąc zręcznie wy-
tłumaczyć sens każdego manewru
tego ugrupowania. Czarnecki mo-
że się też pochwalić jedynym w Pol-
sce teściem sprowadzonym z Ko-
smosu i synem, który – zapewne
całkiem przypadkowo – znalazł za-
trudnienie w Polskiej Grupie Zbro-
jeniowej. Powiedzieć o Ryszardzie
Wielkim – Człowiek-Orkiestra, to
jakby nic nie powiedzieć.

K u memu ogromnemu zdu-
mieniu w ślady Czarneckie-
go idzie najwyraźniej wspo-

mniany Konstanty Radziwiłł, któ-
rego zdążyłem poznać jako cenio-
nego medyka z prywatną prakty-
ką, walczącego o sprawy środowi-
ska zawodowego długoletniego sze-
fa Naczelnej Izby Lekarskiej. Ten
nasz sąsiad przeszedł wszelkie
szczeble kariery medycznej, od le-
karza stażysty do ministra zdro-
wia w rządach Beaty Szydło i Ma-
teusza Mazowieckiego, mając po
drodze etap czysto polityczny – za-
siadanie w Senacie. W tym roku,
będąc już członkiem PiS, przepadł
najpierw w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego, a potem do
Senatu, więc można się domyślać,
że partia rzuciła go na stanowisko

wojewody mazowieckiego, traktu-
jąc to jako nagrodę pocieszenia i bę-
dzie miała na tej pozycji swojego
zaufanego człowieka. A to o tyle
ważne, że wojewoda jest przedsta-
wicielem rządu, a nie samorządu.

K lęsce wyborczej pana Kon-
stantego trudno się dziwić,
bowiem społeczeństwo do

tej pory go przeklina za nieudaną
reformę służby zdrowia. Reforma
doprowadziła do głębokiego kryzy-
su w tej niesłychanie ważnej dla
każdego obywatela dziedzinie. W
szpitalach zamykane są całe od-
działy, lekarze uciekają z poszcze-
gólnych placówek jak szczury z to-
nącego okrętu, a na dodatek po-

krętne przepisy sprawiają, że np.
Szpitala Południowego na Ursy-
nowie nie będzie można od razu
uruchomić w normalnym trybie,
bo nie ma go jeszcze w totalnie już
skompromitowanej radziwiłłow-
skiej „sieci”, poprzez którą zapew-
nia się finansowanie. 

I nternauci słusznie zauważyli,
że Konstanty Radziwiłł, daw-
ny obrońca interesów służby

zdrowia i pacjentów, przeszedł te-
raz na drugą stronę barykady, sie-
jąc po tej pierwszej spustoszenie.
Nie sądzę zatem, żeby z taką legi-
tymacją został powitany w urzę-
dzie wojewody postawieniem Łuku
Triumfalnego. Można natomiast

przewidywać, że jako partyjny na-
miestnik przy placu Bankowym
będzie się ścierał z prezydentem
Rafałem Trzaskowskim, tak samo
jako dotychczasowy wojewoda
Zdzisław Sipiera. 

T en ostatni udowodnił, że
wciąż aktualne jest staro-
polskie powiedzenie: co wol-

no wojewodzie, to nie tobie smro-
dzie. I dlatego ob. Sipiera ogłosił
pewnego dnia niezbyt precyzyjny-
mi słowy, że „plac Piłsudskiego zo-
stanie przeniesiony z miasta sto-
łecznego Warszawy do wojewody
mazowieckiego”. – Otrzymałem
od ministra infrastruktury i bu-
downictwa Andrzeja Adamczyka

decyzję przekazującą plac Piłsud-
skiego do dyspozycji wojewody, ja-
ko skarbu państwa – podkreślił po-
słuszny wykonawca polecenia par-
tyjnego. W efekcie tego najwyraź-
niej „wrogiego przejęcia” – w tym
najbardziej teraz prestiżowym
miejscu stolicy stanął pomnik Le-
cha Kaczyńskiego, człowieka ską-
dinąd wielce zasłużonego – nie dla
Warszawy jednak, lecz dla Gdań-
ska. No cóż, można było pod skrzy-
dłami samorządu zakłócić zabyt-
kową zabudowę szklanym biurow-
cem Metropolitan, to można też
pod kuratelą rządową stawiać
tam, co się tylko chce. 

I dąc dalej wspomnianym to-
kiem rozumowania rząd może
polecić swojemu nowemu na-

miestnikowi Konstantemu Radzi-
wiłłowi wyłączenie całej dzielnicy
Ursynów spod kompetencji burmi-
strza Roberta Kempy i prezydenta
Trzaskowskiego, uznając ekstery-
torialność tego rejonu z samorządo-
wego punktu widzenia. Już prze-
cież mieliśmy tak brutalną akcję
resortu spraw wewnętrznych, czy-
li wyrzucenie na bruk tysiąca spor-
towców Gwardii i zamknięcie na
głucho stadionu przy Racławickiej.
Bo czy sport w Warszawie jest rzą-
dowi do czegokolwiek potrzebny?

W spominam o tym z gory-
czą, po cichu licząc, że
Konstanty Radziwiłł

okaże się jednak na swym nowym
urzędzie człowiekiem na miarę sie-
demnastowiecznego wojewody wi-
leńskiego Janusza Radziwiłła, któ-
ry wprawdzie próbował zaprzedać
Szwedom Koronę i Litwę i został
(może niesłusznie) uznany za
zdrajcę, ale gospodarzem był ponoć
dobrym – na miarę czasu. 

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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W ursynowskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie z
młodymi sportowcami, którzy odnieśli sukces. Seba-
stian Jastrzębski i Marcel Jasiński ze Szkoły Podstawo-
wej nr 323 po raz drugi zwyciężyli w turnieju finało-
wym Mistrzostw Mazowsza w badmintonie, który zo-
stał rozegrany 15 listopada br. w Radomiu. 

Chłopcy nie mieli sobie równych, wygrywając każdy mecz
wynikiem 2:0. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursynów wrę-

czyli sportowcom upominki. Podczas zawodów młodzi sportow-
cy prezentowali bardzo wysoki poziom techniczny, czym zwró-
cili uwagę trenerów obserwujących zmagania zawodników. Wy-
grywając w Radomiu, Sebastian i Marcel wywalczyli sobie pra-
wo do reprezentowania Mazowsza w turnieju Ogólnopolskim,
który będzie rozgrywany na wiosnę przyszłego roku. Trenerem
chłopców jest Tomasz Żukowski, nauczyciel ze Szkoły Podstawo-
wej nr 323.

Wywiad z wiceburmistrzem Ursynowa Jakubem Berentem

KKoonniieecc rrookkuu zzbblliiżżaa ssiięę wwiieellkkiimmii kkrrookkaammii.. MMiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa,,
kkttóórrzzyy nniiee oottrrzzyymmaallii jjeesszzcczzee zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo pprrzzee-
kksszzttaałłcceenniiee uużżyyttkkoowwaanniiaa wwiieecczzyysstteeggoo wwee wwłłaassnnoośśćć,, ccoorraazz bbaarrddzziieejj
nniieeppookkoojjąą ssiięę,, żżee uuttrraaccąą pprraawwoo ddoo 9988-pprroocceennttoowweejj bboonniiffiikkaattyy oodd jjeedd-
nnoorraazzoowweejj ooppłłaattyy pprrzzeekksszzttaałłcceenniioowweejj.. CCoo mmaajjąą zzrroobbiićć,, żżeebbyy zzaacchhoo-
wwaaćć pprraawwoo ddoo bboonniiffiikkaattyy??

JJAAKKUUBB BBEERREENNTT:: Nie ma powodu do obaw, bo bonifikata nie prze-
padnie, bez względu na datę wydania zaświadczenia. Każdy, kto
otrzyma dokument potwierdzający przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego we własność po 30 listopada tego roku lub w
roku przyszłym, ma dokładnie dwa miesiące na zgłoszenie zamia-
ru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą. Wystarczy wypeł-
nić wniosek dostępny na stronach internetowych Urzędu Dzielni-
cy i złożyć go w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaświadcze-
nia.

ZZggooddnniiee zz uussttaawwąą tteerrmmiinn nnaa wwyyddaanniiee zzaaśśwwiiaaddcczzeeńń mmiijjaa zz kkoońńcceemm
rrookkuu.. DDllaacczzeeggoo tteenn pprroocceess ttaakk ssiięę wwyyddłłuużżaa??

Główną przyczyną są niedoskonałości ustawy. Od początku ro-
dziła ona szereg wątpliwości i pytań bez odpowiedzi. Przepisy wy-
magały dopracowania i doprecyzowania. W ciągu roku ustawa
przekształceniowa doczekała się aż trzech nowelizacji, które były
niezbędne dla uruchomienia procesu wydawania zaświadczeń na
masową skalę. Można powiedzieć, że pół roku poświęciliśmy na wy-
jaśnianie intencji ustawodawcy i łatanie luk w nieprecyzyjnych
przepisach. Biorąc to wszystko pod uwagę, wypada stwierdzić, że
zapisany w ustawie termin był nierealny. Warszawa nie jest tu wy-
jątkiem – podobna sytuacja ma miejsce w ogromnej większości
dużych samorządów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby za-
kończyć wydawanie zaświadczeń możliwie jak najszybciej.

KKiieeddyy ww ttaakkiimm rraazziiee mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa zzyysskkaajjąą ppeewwnnoośśćć,, żżee
ww pprrzzyyppaaddkkuu iicchh nniieerruucchhoommoośśccii ddoosszzłłoo ddoo pprrzzeekksszzttaałłcceenniiaa uużżyyttkkoo-
wwaanniiaa wwiieecczzyysstteeggoo wwee wwłłaassnnoośśćć??

Do końca roku. Uruchomiliśmy w tym celu internetową wyszu-
kiwarkę nieruchomości, które uległy przekształceniu. Przed 31
grudnia do bazy danych trafią wszystkie warszawskie adresy, pod
którymi doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności. Dzięki temu będzie jasne, na kim wciąż
ciąży obowiązek uiszczania opłaty z tytułu użytkowania wieczyste-
go, a kto może spokojnie czekać na wydanie zaświadczenia. Zachę-
cam więc do skorzystania z wyszukiwarki na początku roku.

WWyysszzuukkiiwwaarrkkaa jjeesstt ddoossttęęppnnaa ppoodd aaddrreesseemm:: wwaarrsszzaa-
wwaa1199111155..ppll//pprrzzeekksszzttaałłcceenniiaa

W najbliższą sobotę, 30 listopada, w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie
się ostatnia w tym roku zbiórka krwi pn. „Twoja decyzja, czyjeś ży-
cie”, którą organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki
Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów. Krwiobus bę-
dzie czekał na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy. Zachęcamy rów-
nież do przynoszenia nakrętek, które zostaną przeznaczone na re-
habilitację Oli Kamińskiej. Podczas zbiórki krwi odbędzie się rów-
nież rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z
Fundacją DKMS Polska.

Kolejny sukces ursynowskich sportowców

Bonifikaty nie
przepadną!

Ostatnia w tym 
roku zbiórka krwi
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W połowie przyszłego ro-
ku powinien być oddany
do użytku budynek Szpita-
la Południowego u zbiegu
ulic Indiry Gandhi i Rot-
mistrza Witolda Pileckie-
go na Ursynowie. Pierw-
szych pacjentów będzie
mógł jednak przyjąć do-
piero w 2021 roku – jak
zapewnia wiceprezydent
Warszawy Paweł Rabiej. 

B udowa uległa przedłu-
żeniu, ponieważ wnę-
trze placówki postano-

wiono przeprojektować. Kolej-
nym etapem przygotowywania
Południowego pełnienia przewi-

dywanych funkcji będzie wypo-
sażenie w możliwie najnowocze-
śniejszy sprzęt, a dopiero potem
zatrudni się lekarzy. Najwięk-
szym problemem jest jednak na
wstępie finansowanie szpitala.
Gdy pełniący jeszcze obowiąz-
ku ministra zdrowia Konstanty
Radziwiłł wprowadził w 2017
roku sieć szpitali objętych pań-
stwowym finansowaniem, Szpi-
tal Południowy pozostawał jesz-
cze w powijakach i oczywiście
nie został uwzględniony w ogól-
nokrajowym planie. Z tego po-
wodu perspektywa uzyskania
regularnych funduszy na jego
funkcjonowanie stała się dosyć

odległa. Zdaniem Rabieja, do
2021 nie uda się Południowemu
podpisać jakiegokolwiek kon-
traktu z NFZ, więc żeby szpital w
ogóle ruszył przeniesie się do
niego oddziały z innych stołecz-
nych placówek medycznych, któ-
re – nawiasem mówiąc – gnież-
dżą się w większości w przesta-
rzałych budynkach i są mocno
pozadłużane. Przenosiny nastą-
pią przede wszystkim ze szpita-
la na Solcu i Czerniakowskiego
przy Stępińskiej, a dotyczyć to
ma oczywiście nie tylko sprzę-
tu, lecz również personelu me-
dycznego. 

F unkcję dyrektora Szpi-
tala Południowego obej-
mie doktor nauk me-

dycznych Ewa Więckowska, peł-
niąca już obowiązki prezesa za-
rządu szpitala i przychodni SO-
LEC. Jak poinformowała pani
prezes, z Solca na Ursynów ma
przejść między innymi, by praco-
wać w o wiele lepszych warun-
kach wysoko ceniony chirurg or-
topeda Andrzej Jóźwiak, kibi-
com sportowym kiedyś dosko-
nale znany jako czołowy kulo-
miot kraju. 

Wprzeprojektowa-
nych wnętrzach Po-
łudniowego znaj-

dzie się bardzo duży SOR (Szpi-
talny Oddział Ratunkowy), któ-
ry może tym potrzebniejszy, że
przebiegająca obok obwodnica
Warszawy będzie zapewne czę-
stym dostarczycielem ofiar cięż-
kich wypadków, a ratunek w
ogromnym stopniu ułatwi znaj-
dujące się na dachu szpitala lą-
dowisko dla helikoptera. Będzie
można liczyć na nocną pomoc, a
SOR zostanie przygotowany
również do udzielania pomocy
dzieciom.

Południowe zaoferuje pa-
cjentom rezonans ma-
gnetyczny, dwa rentge-

ny i dwie pracownie USG. Z re-
montowanego Solca maja się
przenieść oddziały: proktologicz-
ny, chirurgiczny, ginekologicz-

no-położniczy. Będą też: neuro-
logia (z oddziałem udarowym),
okulistyka, kardiologia, laryn-
gologia, endokrynologia, inter-
na, no i oczywiście Oddział In-
tensywnej Opieki Medycznej.
Nie zabraknie też oddziału re-
habilitacyjnego, sal seminaryj-
nych i olbrzymiej apteki. W pod-
ziemiu znajdzie się 350 stano-
wisk parkingowych. 

Wiceprezydent Rabiej
zdradził, iż Warsza-
wa wydała ostatnio

blisko miliard złotych na uno-
wocześnienie szpitali, chociaż-
by placówki przy Kopernika. A
warto dodać, że jeśli chodzi o
Ursynów, to już przecież funk-
cjonuje Dzienne Centrum Zabie-
gowe przy ul. Kajakowej. 

– Tę placówkę umieszczono
w budynku skonstruowanym
modułowo, co umożliwia szyb-
kie przebudowy i konfiguracje,
szkoda , że podobnej konstruk-
cji nie zastosowano przy Szpita-
lu Południowym – zauważa dr
Krzysztof Urbaniak, dawny ur-
synowski radny, a potem pre-
zes zarządu „Damiana” i dyrek-
tor do spraw rozwoju w LuxMe-
dzie. Pewnie już mało kto pa-
mięta, że to właśnie pan Krzysz-
tof był jeszcze w latach 90-tych
pomysłodawcą nie tylko zbu-
dowania Szpitala Południowe-
go (akurat na innym odcinku
ul. Indiry Gandhi), lecz również
jego racjonalnego finansowa-
nia na zasadzie książeczek
udziałowych (po 5 złotych mie-
sięcznie od mieszkańca). On też
rozpropagował w Warszawie
ideę szpitalnych budowli mo-
dułowych. 

– W moim projekcie Szpitala
Południowego przewidziane by-
ły interna, kardiologia, chirur-
gia z ortopedią, pediatria i od-
dział rehabilitacyjny. Mam za so-
bą doświadczenia w zarządza-
niu placówkami medycznymi,
poczynając od własnej lecznicy
Stokłosy, która była pierwszą w
Polsce prywatną placówką dzia-

łającą na zasadzie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością.
Dlatego upieram się, że mój po-
mysł z książeczkami udziałowy-
mi dla pacjentów był bardzo do-
bry. Uważam zresztą, że wpro-
wadzenie w publicznej służbie
zdrowia odpłatności choćby na
poziomie 2 złotych za wizytę po-
mogłoby nie tylko w finansowa-
niu poszczególnych przychodni,
lecz również zniechęcałoby pa-
cjentów zamęczających  lekarzy
wyimaginowanymi chorobami. 

T wierdzę też, że szpitale
powinny pracować na
dwie zmiany, co znacz-

nie zracjonalizowałoby ich funk-
cjonowanie. Teraz, po reformach

wprowadzonych przez dobrego
skądinąd fachowca Konstante-
go Radziwiłła, ludzie zgłaszają
się do szpitali po nocną pomoc
nawet z katarem – zaznacza
Krzysztof Urbaniak. 

Jak widać, problemów do
rozwiązania w służbie
zdrowia jest jeszcze mnó-

stwo. A Szpital Południowy jest
niesłychanie potrzebny, bo – jak
zauważa dr Urbaniak – sam Ur-
synów i Wilanów to już co naj-
mniej 300 tysięcy potencjalnych
pacjentów, a z wianuszkiem oko-
ło warszawskim, Konstancinem,
Piasecznem, Zalesiem – ponad
pół miliona.

M a c i e j  P e t r u c z e n k o

Czy już Szpital Południowy mamy wszyscy z głowy?

Trudny start nastąpi w 2021 roku

DDrr KKrrzzyysszzttooff UUrrbbaanniiaakk –– ddaawwnnyy iinniiccjjaattoorr bbuuddoowwyy SSzzppiittaallaa 
PPoołłuuddnniioowweeggoo..

WWiicceepprreezzyyddeenntt WWaarrsszzaawwyy PPaawweełł RRaabbiieejj ii pprrzzyysszzłłaa ddyyrreekkttoorr SSzzppiittaallaa
PPoołłuuddnniioowweeggoo ddrr EEwwaa WWiięęcckkoowwsskkaa pprrzzeeddssttaawwiiaajjąą ddzziieennnniikkaarrzzoomm
pprroojjeekktt zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa tteejj ppllaaccóówwkkii..

BBuuddyynneekk SSzzppiittaallaa PPoołłuuddnniioowweeggoo zz zzeewwnnąąttrrzz..
NNaa ddaacchhuu lląąddoowwiisskkoo ddllaa hheelliikkoopptteerraa..
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Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na spotkanie z po-
dróżnikiem Darkiem Strojewskim, który opowie o swo-
jej wyprawie Szlakiem Świętego Jakuba. Celem wypra-
wy było zebranie środków dla Pacjentów Hospicjum
Onkologicznego św. Krzysztofa. 

Podczas kilkumiesięcznej drogi Darek i jego pies przebyli pieszo
4 000 km, co w przeliczeniu wynosi około 6 mln kroków. Na spo-
tkanie i pokaz zdjęć z wyprawy Darka Strojewskiego i jego psa za-
praszamy 4 grudnia 2019 r. o godz. 19.00 do budynku Urzędu
Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, sala 136).

Ursynoteka zaprasza w
dniach od 28 listopada do
1 grudnia do odwiedzenia
stoiska Nr 90 na XXVIII Tar-
gach Książki Historycznej
w Zamku Królewskim w
Warszawie - Arkady Kubic-
kiego w godz. 10.00 -
18.00. Biblioteka zaprezen-
tuje KOLEKCJĘ NIEMCE-
WICZOWSKĄ oraz Mate-
riały do dziejów Ursynowa.

Trwają intensywne prace
na placu budowy nowego
żłobka przy ul. Kazury.
Koszt tej ważnej dla miesz-
kańców Ursynowa inwe-
stycji to 9 933 000,00 zł
brutto. Budynek zaprojek-
towany został dla 150
dzieci - 6 oddziałów po 25
dzieci w każdym oddziale. 

Żłobek integracyjny przy ul.
Kazury to o piętrowy, niepod-
piwniczony budynek, który zo-
stał zaprojektowany dla 150
dzieci - 6 oddziałów po 25 dzie-
ci w każdym oddziale. Obiekt
posiadać będzie własny zespół

żywieniowy. Teren żłobka bę-
dzie ogrodzony, zaprojektowa-
no plac zabaw o nawierzchni
częściowo trawiastej a częścio-
wo poliuretanowej. Aktualnie
prowadzone są prace związane
z zagospodarowaniem terenu
wokół żłobka: wykonywane są
chodniki, nawierzchnia jezdni,
plac zabaw i oświetlenie terenu.
W budynku natomiast realizo-
wane są prace wykończeniowe
(układanie płytek, montaż sufi-
tów podwieszanych) oraz mon-
taż instalacji wentylacji mecha-
nicznej i ogrzewania. Ogłoszo-
no już postępowania przetargo-

we na wybór dostawców mebli
oraz pomocy edukacyjnych. Już
na początku stycznia przewi-
dziane są dostawy sprzętu.

– Prace budowlane w tym bu-
dynku zakończą się jeszcze w
2019 roku. Następnie uzyskamy
wszelkie wymagane prawem
zgody, aby ten obiekt był użytko-
wany i przekażemy go do Zespo-
łu Żłobków. To od tego zespołu
będzie zależała decyzja, kiedy
zobaczymy tutaj pierwszych
podopiecznych. Ja mam nadzie-
ję, że będzie to w pierwszej po-
łowie 2020 roku – mówi bur-
mistrz Robert Kempa.

We wtorek (26 listopada) na terenie zieleni obok Miasteczka Rowerowego przy ul. Kazury posa-
dzono 54 drzewa i 700 krzewów. Posadzone rośliny to nasadzenia zastępcze wykonywane na zlece-
nie firmy Yuniversal Development sp. z o.o. W akcji sadzenia krzewów brały udział dzieci z Przedszko-
la nr 395 przy ul. Na Uboczu oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Symbolicznym wyrazem
współpracy Dzielnicy Ursynów i Yuniversal Development sp. z o.o było wspólne posadzenie drzewa
dokonane przez przedstawicieli wspomnianych  podmiotów.

Zagrają dla Franka!
W dniach 14 i 21 grudnia miłośnicy futbolu w różnym wieku

spotkają się na wyjątkowych zawodach -  Charytatywnym Pucha-
rze Ursynowa w Piłce Nożnej „Gramy dla Franka”. Darmowa dla
uczestników impreza zostanie rozegrana w „Arenie Futbolu”
przy Koncertowej 4, na nowoczesnych, pokrytych powłoką ba-
lonową boiskach ze sztuczną trawą.

W sobotę 14  grudnia, w godzinach 12.00-16.00, odbędą się zma-
gania drużyn składających się z dzieci urodzonych w latach 2009-
2010 r. (przewidziany udział do 12 zespołów). Tydzień później, czy-
li w sobotę 21 grudnia, w godzinach 12.00-20.00 do rywalizacji
staną drużyny w kategorii open. Po fazie grupowej rozgrywek,14
grudnia około 15.00, odbędą się dodatkowo mecze i treningi po-
kazowe z udziałem amfutbolistów z sekcji Legii Warszawa, do
których będą mogli dołączyć uczestnicy turnieju i kibice.

Po raz kolejny turniej ma charakter charytatywny. Będzie po-
łączony ze zbiórką środków na wsparcie bardzo drogiego i pro-
wadzonego w zagranicznych ośrodkach leczenia 5-letniego
Franka.

Więcej informacji na stronie urzędu www.ursynow.pl.

Żłobek integracyjny przy ul. Kazury

Drzewa i krzewy dla mieszkańców

6 milionów kroków

Ursynoteka na Targach Książki
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W tych dniach ukazała się książka pt.
„Wisła na Mazowszu. XIX-wieczne plany
regulacji rzeki w granicach byłego zaboru
rosyjskiego”.  Jej autorem jest prof. Lech
Królikowski, znany m. in. z publikacji na
łamach „Passy”.

Autor książki na przełomie lat 80 i 90.  XX w. przy-
gotowywał rozprawę habilitacyjną na temat infra-
struktury technicznej ziem Królestwa Polskiego w
okresie do odzyskania niepodległości. Większość
niezbędnej dokumentacji znajdowała się i znajdu-
je w archiwach rosyjskich; wówczas w Leningradzie,
dzisiaj w Petersburgu. Królikowski przez wiele ty-
godni wertował tamtejsze archiwalia, dokonując od-
pisów  i robiąc notatki. Przygotowanie rozprawy ha-
bilitacyjnej zaplanowane było na wiele miesięcy. Do
lata 1990 r. zdołał zebrać i częściowo opracować
materiały dotyczące spraw związanych z regulacją
Wisły. Dookoła działy się jednak ważne sprawy po-
lityczne, w których współuczestniczył. Budowana
była nowa Polska; a 27 maja 1990 r. odbyły się
pierwsze wybory do odrodzonego samorządu. Lech
Królikowski wybrany został do pierwszej Rady
Dzielnicy-Gminy Warszawa-Mokotów (obejmują-

cej wówczas także Ursynów) i 12 czerwca został
pierwszym burmistrzem tej gminy. 

Notatki schował do szuflady, gdzie przeleżały
ponad ćwierć wieku. Habilitację uzyskał z całkiem
innego zakresu, tym niemniej ciągle szkoda mu
było, aby  z trudem zebrane materiały przepadły. Z
tego, co po latach z nich zostało, postanowił zrobić
użytek, szkicowo relacjonując w formie książko-
wej mało znany fragment naszej historii. Jest to
tym cenniejsze, że szkic ten oparty jest w znacznej
mierze  o dane z materiałów archiwalnych, do któ-
rych dostęp obecnie może jest łatwiejszy niż w cza-
sach ZSRR, ale nieporównywalnie bardziej kosztow-
ny. Książka Lecha Królikowskiego  przypomina o lu-
dziach i faktach, o których wiedza, w znacznym
stopniu, przepadła, a  materialne ślady zatarł upły-
wający czas, a szczególnie wydarzenia obydwu
wojen światowych. „Wydawnictwo Warszawskie”
nadało książce interesującą formę graficzną oraz
wyposażyło w liczne ilustracje, w tym kilka znako-
mitych fotografii lotniczych  doktora  Marka Ostrow-
skiego (m. in. na okładce). Książka opatrzona zo-
stała wstępem doktora  Adama Struzika – marszał-
ka województwa mazowieckiego. r k

Trwa jesienne sadzenie
drzew w Warszawie. Przy
stołecznych drogach, w
parkach i dzielnicowych
skwerach pojawi się po-
nad 6650 drzew. O lokali-
zacjach dodatkowej ziele-
ni zadecydowali również
mieszkańcy. Warszawscy
ogrodnicy posadzą do
grudnia 6653 sztuk w ca-
łej stolicy. 

Blisko 2200 z nich będzie ro-
snąć na dzielnicowych skwerach
i zieleńcach. Najwięcej nowych
drzew pojawi się na Bemowie,
Pradze-Południe, Pradze Północ,
Ochocie, w Śródmieściu, na Wo-
li i we Włochach. O miejscach
dodatkowej zieleni decydowali
również mieszkańcy, m. in. w
projektach Budżetu Obywatel-
skiego i mobilnej aplikacji „Mi-
lion drzew”.

Zieleńce przy niektórych uli-
cach – gen. Stanisława Maczka
czy Jagiellońskiej – wzbogacają
się ponad 100 drzew. W Śród-
mieściu kilkadziesiąt sztuk zasi-
li szpalery przy ul. Marszałkow-
skiej. Ulicę Jana Pawła II ozdobi

ponad 50 jabłoni, czereśni oraz
platanów. Nowe drzewa poja-
wią się również przy ul. Książę-
cej, Rozbrat, Al. Ujazdowskich,
Andersa. Jesienne nasadzenia
obejmują ponad 50 lokalizacji
w centrum stolicy. Kilkadziesiąt
nowych drzew będzie można zo-
baczyć np. na ul. Połczyńskiej na
Bemowie, lipy i jesiony ozdobią
Al. Komisji Edukacji Narodowej
na Ursynowie, a robinie ul. Bro-
niewskiego na Żoliborzu.

Wkrótce w parku Skaryszew-
skim warszawiacy zobaczą 60
nowych drzew – lipy, świerki, je-
siony i daglezje. Roślin przybę-
dzie również w parku im. Mar-
szałka Rydza-Śmigłego oraz par-
ku im. Gustawa Orlicz-Dreszera.
Zazieleni się też Arkadia, Cmen-
tarz Żołnierzy Radzieckich,
skwer Samuela Orgelbranda,
park Traugutta, park Mirowski,
Ogród Krasińskich i park Beyera. 

Młode drzewa, które mają mi-
nimum 16 -18 cm w obwodzie
pnia, zostały też zabezpieczone
drewnianymi palikami i specjal-
nym wiązaniem. Dzięki temu ro-
śliny uchronią się nawet przed

silnymi wiatrami. W niektórych
miejscach będzie można podzi-
wiać większe sztuki, nawet do
40 cm w obwodzie. Ogrodnicy
dobierają gatunki do miejsca, w
którym sadzą drzewo i uwzględ-
niają przy tym miejskie warunki.
Dodatkowo, każda sadzonka ob-
jęta jest gwarancją szczególnej
pielęgnacji i kontroli.

Wiosną warszawscy ogrodni-
cy z Zarządu Zieleni posadzili
1024 drzewa w ramach progra-
mu „Milion drzew dla Warsza-
wy”. Miejska jednostka opieku-
je się zielenią w pasach drogo-
wych przy ulicach wojewódz-
kich, krajowych i powiatowych
oraz w kilkudziesięciu parkach i
skwerach. Jesienne sadzenie
drzew prowadzą także dzielnice
i Lasy Miejskie-Warszawa. Na le-
śnych terenach przybędzie tej je-
sieni 103 300 sadzonek. Z kolei
w parkach, skwerach i przy war-
szawskich ulicach rośnie od po-
czątku roku 1755 dodatkowych
drzew, a teraz trwa sadzenie ko-
lejnych 8295, co łącznie daje
10050 sztuk w 2019 r.

E w a  R o g a l a

Książka-rarytas do przeczytania

Więcej drzew w Warszawie
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Na zlecenie Zarządu Ziele-
ni m.st. Warszawy odbyły
się już dwa spotkania doty-
czące nowej lokalizacji i
wyglądu ursynowskiego
Bazarku. To właśnie ta
warszawska instytucja bę-
dzie czuwać nad projektem
parku nad POW, którego
częścią ma być Bazarek. 

Dziwne, że konsultacje doty-
czące umiejscowienia nowego
Bazarku zrobiono dopiero teraz.
Dlaczego najpierw opracowano
kosztowny projekt i wizualiza-
cje parku linearnego, na terenie
którego ma być Bazarek, a do-
piero potem zaczęto się zasta-
nawia, jak on ma wyglądać? Do-
piero teraz zadaje się pytania
kupcom i mieszkańcom, jakie są
ich oczekiwania odnośnie nowe-
go Bazarku. Byłem przekonany,
że koncepcja Parku nad tunelem
jest kompletna. Przecież powsta-
ła wizualizacja terenu, przedsta-
wiająca ostateczną wersję tego,
jak ma wygląda park. Skoro
tak, to dlaczego teraz przepro-
wadza się spotkania w sprawie
wyglądu bazarku? Czy to ozna-
cza, że cała koncepcja parku bę-
dzie jeszcze ewoluowała? Może
i dobrze, że tak się stanie. 

Przede wszystkim trzeba za-
dbać, aby Bazarek nie był uciąż-
liwy dla otoczenia. Ponadto po-
winien być estetyczny, z ofertą
małej gastronomii, z  pawilonami
do handlu stałego (także w dni
robocze) i z zadaszonymi miej-
scami do handlu weekendowe-
go. To ma być targowisko, przy
którym zapewnione byłyby miej-
sca parkingowe, bo przecież 20
miejsc parkingowych przewidzia-
nych w planach parku linearne-
go to chyba jakiś żart. Tego
wszystkiego brakuje w aktualnej
koncepcji. Myślę, że jest jeszcze
sporo pracy do wykonania.

Jedyną bezsporną informacją
dotyczącą Bazarku jest fakt, że
wszystkie organizacje lokalne

uważają, że aktualny Zarządca
Bazarku nie powinien admini-
strować targowiskiem w nowej
lokalizacji. Tu wszyscy się zga-
dzamy. Przykro mi to pisać, bo
kawał życia poświęciłem Stowa-
rzyszeniu, ale nie wykorzystało
ono swojej szansy na udowodnie-
nie, że potrafi zadbać o powie-
rzony teren i stworzyć nowocze-
sne miejsce handlu. Nie zrobiono
żadnego estetycznego ogrodze-
nia, nie ma żadnych bram, zabu-
dowanych kontenerów na śmie-
ci, nawet nie pomalowano bu-
dynku biurowego po ZTM-ie, któ-
ry straszy bohomazami. Nie zain-
westowano w wygląd bazarku
nawet złotówki. Naprawdę nie
tak to miało wyglądać. Obronili
się tylko kupcy i klienci, którzy
wciąż zadziwiają swoją aktyw-
nością i różnorodnością. Dzięki
nim to miejsce żyje. Mieszkańcy
i handlarze na pewno zasługują
na dalszą pomoc w organizowa-
niu miejsc handlowych. Może ja-
ko Bazarek Miejski?

Ja ze swojej strony chciałbym
zapewnić, że nie interesowało
mnie kto będzie zarządzał tere-
nem Bazarku, ale zależało mi na
istnieniu jego samego. Na tym,
aby kupcy nie pozostali bez pracy,
a klienci bez świeżej, ekologicz-
nej żywności. Zgodnie z moją
obietnicą będę monitorował jak
najszybszą przeprowadzkę Bazar-
ku z byłej pętli autobusowej na
miejsce docelowe. Obiecałem to
mieszkańcom ulicy Polaka i zrobię
wszystko, aby tej obietnicy dotrzy-
mać. To strategiczna sprawa dla
Ursynowa. Zbyt ważna, aby po-
wierzać ją organizacji stroniącej
od profesjonalizmu. Za dużo już
się udało pomimo trudności, by te-
raz ryzykować. Natomiast jeżeli
chodzi o samą koncepcję Parku
Linearnego, to jak widać po spo-
tkaniach dotyczących bazarku,
który jest tylko jego częścią, moż-
na jeszcze wszystko przeanalizo-
wać i omówić tak, aby rzeczywi-
ście służył mieszkańcom Ursyno-
wa. Ale o tym za tydzień.

PS. Bardzo dziękuję Zarządo-
wi Dzielnicy za zrealizowanie
mojej interpelacji z dnia
28.05.2019r. w sprawie zamon-
towania stojaków rowerowych
przy tymczasowym bazarku „Na
Dołku”.

P i o t r  K a r c z e w s k i
R a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

Zamknięte, ogrodzone i strze-
żone osiedle niedaleko rezer-
watu, a w jego środku zielony,
zadrzewiony skwer otoczony
budynkami i domkami jedno-
rodzinnymi. Przestrzeń rekre-
acyjna dla mieszkańców? Nie,
teren pod kolejną, deweloper-
ską “plombę”. 

Taka sytuacja ma miejsce na Ursy-
nowie, a konkretnie na osiedlu przy ul.
Sengera “Cichego” i Sotta “Sokoła”.

Historia tej działki to książkowy
przykład deweloperskiego cwaniac-
twa, sięgającego jeszcze lat 90-tych.
Niestety, zadziwiającą bezradnością
wykazały się także władze miasta oraz
naszej dzielnicy. Gdy 3 lata temu do-
tarły do nas informacje, że deweloper
planuje zabudować ten skwer, posta-
nowiliśmy zaalarmować burmistrza.

W interpelacji ze stycznia 2017 roku
radny Piotr Wajszczuk (IMU) zwra-
cał uwagę na to, że droga dojazdowa
do planowanej inwestycji jest kom-
pletnie nieprzystosowana do obsługi
ruchu pojazdów budowy. Bez stosow-
nych uzgodnień dotyczących obsługi
komunikacyjnej inwestor nie miałby
możliwości uzyskania pozwolenia na
budowę.

Jakież było moje zdziwienie, gdy
dowiedziałem się, że pomimo tych
ostrzeżeń burmistrz Ursynowa wydał
tzw. uzgodnienie komunikacyjne w...
marcu, czyli dwa miesiące po ww. in-
terpelacji! Organizacja ruchu na po-
trzeby budowy uzyskała także pozy-
tywne opinie prezydenta m. st. War-
szawy oraz miejskiego inżyniera ru-
chu. Niestety, dziś widać jak bardzo
błędne były te decyzje. Ciężarówki bu-
dowlane mają zbyt duży promień skrę-
tu i wjeżdżają na krawężnik, zieleń, a
nawet na drogę dla rowerów biegnącą
wzdłuż ul. Belgradzkiej. Mieszkańcy
wielokrotnie widzieli też, jak pojazdy
budowy skręcały w zamknięty frag-
ment ul. Nowoursynowskiej, pokryty
historycznym brukiem. To właśnie
przy nim mieści się tysiącletni dąb
Mieszko, który niedawno cudem prze-
żył spotkanie z podpalaczem!

Zwróciłem się do burmistrza z wnio-
skiem o podjęcie wszystkich możliwych
działań, które zapobiegną dalszemu nisz-
czeniu mienia dzielnicy. Choć deweloper
zapowiedział naprawę szkód, to nie po-
winien ich w ogóle powodować! Niepo-
jęte dla mnie jest, czemu władze Ursyno-
wa tolerują takie zachowania, choć pew-
ną wskazówką mogą być sesje zdjęciowe
wiceburmistrza Bartosza Dominiaka z
przedstawicielami tego dewelopera pod-
czas wspólnego sadzenia drzewek. Choć
każde nasadzenie cieszy, nie jest to wca-
le wyraz dobrej woli, lecz po prostu na-
sadzenia zastępcze w zamian za wycię-
te, okazałe drzewa ze wspomnianego
skwerku. Warto też pamiętać, że dzięki
temu deweloper nie będzie musiał pono-
sić opłat za wycinkę. Biorąc to pod uwa-
gę, czy dla Urzędu Dzielnicy jest to na-
prawdę powód do dumy?

Na koniec warto jeszcze wspomnieć,
że mieszkańcy próbowali uchylić po-
zwolenie na budowę u wojewody, ale to
też zakończyło się niepowodzeniem.
Dla mnie płynie z tego smutny wniosek,
że nieważne kto jest u władzy, na koń-
cu i tak rządzą deweloperzy. A my,
mieszkańcy, możemy tylko biernie się
temu przyglądać...

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
r a d n y  d z i e l n i c y  U r s y n ó w

Zdaniem radnego

Bazarek, a park pod tunelem

Zdaniem radnego

Deweloper bezkarnie niszczy ul. Belgradzką
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W miniony weekend ob-
chodziliśmy jubileusz 35-
lecia ursynowskiego Do-
mu Sztuki. Jubilatowi
trzeba jeszcze doliczyć 9
miesięcy, jako że wiek –
zgodnie z obecnym tren-
dem – liczy się od chwili
poczęcia, a otwarcie pla-
cówki nastąpiło 29 lutego
1984 roku.

Ze wzruszeniem przeglądam
własną rodzinną kronikę, gdzie
przechowuję do dziś zaprosze-
nie na tę niecodzienną uroczy-
stość. Do licha! Przecież byłem
tamtego dnia na otwarciu! Wy-
daje mi się, że to było tak nie-
dawno… Teraz, na sali, w której
świętowaliśmy jubileusz, rozpo-
znaję znajome twarze. Są z nami:
Urszula Janowska – pierwsza
szefowa Domu Sztuki, Zofia Bo-
rzyszkowska – kierująca wów-
czas działalnością społeczno-w-
ychowawczą Spółdzielni Budow-
nictwa Mieszkaniowego „Ursy-
nów”, Stefan Słysz – ówczesny
przewodniczący Rady Nadzor-
czej tej Spółdzielni i oczywiście
Andrzej Bukowiecki (zdjęcie
górne), wierny Domowi Sztuki
przez całe 35 lat, dziś jego dy-
rektor, który ongiś zakładał tu z
Jerzym Trunkwalterem pierw-
sze kino na Ursynowie. „Dyrekto-
rując, nic bym nie wskórał bez
moich nieocenionych koleżanek
i kolegów z Domu Sztuki, Klubu
Seniora i Modelarni Lotniczej.
Jest nas w sumie tylko dziewię-
cioro, więc musimy, ale i może-

my, potrafimy na sobie wzajem-
nie polegać” – mówi Bukowiecki.

Od 1993 roku Dom Sztuki jest
placówką Spółdzielni Mieszka-
niowo-Budowlanej „Jary”. Od
wielu lat znaczna część jego
działalności jest finansowana ze
środków Dzielnicy Ursynów m.
st. Warszawy, a tym samym bez-
płatna dla wszystkich, którzy z
niej korzystają.

Dom Sztuki ma co świętować!
W ciągu 35 lat odbyły się w nim
setki imprez artystycznych, spek-
takli teatralnych, koncertów,
projekcji filmowych (także dla
szkół), wernisaży w tutejszej Ga-
lerii czy spotkań z ciekawymi
ludźmi. Dzięki temu już w tam-
tych pionierskich latach Ursy-
nów nie był kulturalną pustynią.
Nie sposób wymienić wszystkich
inicjatyw i form aktywności, ale
warto przypomnieć choć niektó-
re, trwale zapisane w pamięci
mieszkańców Ursynowa. 

To tu powstał Teatr Za Daleki,
stworzony m. in. przez niezapo-
mnianego Zbigniewa Zapasiewi-
cza. Iluż przewinęło się na jego
scenie aktorów, ileż było w nim
interesujących spektakli! To tu
działa Kino Dokumentu, które za-
prasza widzów na głośne polskie
filmy dokumentalne i rozmowy z
twórcami. To tu niesłabnącym za-
interesowaniem cieszy się cykl
satyrycznych spotkań kabareto-
wych Marka Majewskiego.

W ostatnich latach pojawiły ko-
lejne ciekawe inicjatywy, na przy-
kład UCZTA (Ursynowski Czasu

z Twórczością Amatorską). Po-
mysłodawczynią tego ogólnopol-
skiego festiwalu jest poetka Jani-
na Próchniewska.W Domu Sztu-
ki działał też Zespół Tańca Ludo-
wego „Jaromiry” Danuty i Jaro-
sława Wojciechowskich, odbywa-
ły się koncerty edukacyjne z cyklu
„Tam, gdzie gra muzyka”. Edu-
kacja artystyczna zajmuje w ogó-
le bardzo ważne miejsce w ofer-
cie placówki – służą jej warsztaty
plastyczne, teatralne, taneczne,
muzyczne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, w tym seniorów.

Sam miałem przyjemność wy-
stąpić w Domu Sztuki wielokrot-
nie. Zorganizowany tu przeze
mnie w maju 2001 roku koncert
„Czar piosenki retro” z okazji 100.
rocznicy urodzin Mieczysława
Fogga dał asumpt do corocznego
Festiwalu Piosenki Retro, który
przekształcił się z czasem w im-
prezę ogólnopolską. Laureat Zło-
tego Liścia Retro z 2005 roku,
red. Stanisław Janicki, autor tele-
wizyjnego cyklu „W starym ki-
nie”, zagościł w Domu Sztuki na
dobre i poprowadził już prawie
sto seansów dawnych filmów.
Przybył z małżonką na obchody
35-lecia placówki, serdecznie wi-
tany przez swoich ursynowskich
fanów. Z ciekawostek warto jesz-
cze przypomnieć spotkanie ze
sławną piosenkarką Earthą Kitt
oraz odtwórcami głównych ról w
kultowym serialu brazylijskim
„Niewolnica Isaura”. 

W roku swego 35-lecia Dom
Sztuki powiększył kolekcję przy-

znanych mu wyróżnień o Nagro-
dę Redakcji „Południa” za „akty-
wizację kulturalną mieszkań-
ców” oraz certyfikat „Miejsce
przyjazne seniorom 2019-2021”,
przyznany przez Miasto Stołecz-
ne Warszawa i Warszawską Ra-
dę Seniorów. 

Trzydniowe obchody jubile-
uszu obejmowały przedpremie-
rową projekcję belgijsko-francus-
kiego filmu „Tajemnica Henriego
Picka”, spektakl teatralny „Ran-
ny ptaszek”, ze znakomitą rolą
Barbary Bursztynowicz, wresz-
cie nastrojowy recital Grażyny
Auguścik „Muzyka z krainy ła-
godności”, z udziałem brazylij-
skiego gitarzysty Paulinho Garcii.

Na głównej uroczystości jubi-
leuszowej obecni byli: zastępca
burmistrza Ursynowa Bartosz
Dominiak, naczelnik Wydziału
Kultury Krzysztof Strużynski i
zastępca Prezesa Zarządu SMB
„Jary” ds. Eksploatacyjno-Tec-
hnicznych Marek Mieszanowski.

Wszystkim pracownikom Do-
mu Sztuki z dyrektorem Andrze-
jem Bukowieckim na czele, jego
poprzednikom: Urszuli Janow-
skiej, Maciejowi Klimczakowi,
Alinie Wawrzyniak, Zygmunto-
wi Górczyńskiemu, Hannie Ka-
lińskiej i Dariusz Sitterle, a także
byłym i obecnym pracownikom
placówki oraz jej filii, składamy
serdeczne podziękowania za do-
tychczasową działalność, życząc
dalszych sukcesów i artystycz-
nych osiągnięć. 

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Dom Sztuki ma już 35 lat...

Wielkie świętowanie na Wiolinowej

FOTO CEZARY KOPCZYŃSKI
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Środowisko Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i innych Mo-
kotowskich Oddziałów Powstańczych wspólnie z bur-
mistrzem Rafałem Miastowskim złożyli kwiaty, by
uczcić pamięć o Ludwiku Bergerze pseudonim „Goliat”
(twórcy Zgrupowania Pułku Baszta).

Wiązanka została złożona w miejscu zastrzelenia „Goliata”, pod
tablicą pamięci przy ul. Śmiałej 5, drugi wieniec powstańcy oraz wła-
dze dzielnicy Mokotów i Żoliborz złożyli na terenie skweru im. Lu-
dwika Bergera „Goliata” przy ul. gen. Zajączka (Żoliborz). W uro-
czystości udział brał syn Ludwika Bergera, Marek Berger.

22 listopada w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im.
Miguela de Cervantesa odbył się turniej koszykówki
TRIO Basket dla uczniów mokotowskich szkół ponad-
podstawowych, w którym uczestniczyło 140 zawodni-
ków i zawodniczek.

To ostatni element przygotowań do rozpoczynających się wkrót-
ce Mistrzostw Mokotowa w ramach LIII Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży. Uczniom kibicował burmistrz Rafał Miastowski.

Słoneczny domek, czyli przedszkole nr 360 ma swoją
nową siedzibę przy ul. Nowoursynowskiej 210/212. 

Przestronne sale, kolorowe zabawki, wyposażone sale i uśmiech-
nięta kadra pedagogiczna tworzą przyjazną atmosferę dla pracy i
odpoczynku.

Nową siedzibę odwiedził burmistrz Rafał Miastowski oraz jego
zastępca Krzysztof Skolimowski. Było dużo radości, występy dzie-
ciaków oraz radosne minki wszystkich zgromadzonych.

W Przedszkolu nr 299
„Bernardyńskie Krasna-
le” odbyło się uroczyste
wręczenie nagród V edycji
mokotowskiego konkursu
plastycznego “Dziecka
prawa – Ważna sprawa”.
Tematem przewodnim te-
gorocznego konkursu było
„Prawo do życia bez prze-
mocy”.

Konkurs miał na celu zapo-
znanie dzieci z ich prawami za-
wartymi w Konwencji Praw
Dziecka, zachęcanie do świado-
mego korzystania z nich, a także
wyrażania swoich emocji przez
sztukę. Konkurs przeznaczony
był dla dzieci z mokotowskich
przedszkoli publicznych i niepu-
blicznych w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.
Konkurs objęty był Honorowym
Patronatem burmistrza dzielni-
cy Mokotów i Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Organizato-
rem było Przedszkole Nr 299
wspólnie z Koordynatorem Edu-
kacji Kulturalnej Dzielnicy Mo-
kotów.

W konkursie wzięło udział 18
przedszkoli, z których nadesłano
36 prac. Niezależne Jury Kon-
kursowe, którego członkiem był
burmistrz Rafał Miastowski przy-

znało 17 nagród. Ponadto, jedno
wyróżnienie przyznane zostało
przez Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej Sadyba. Podobnie jak w
ubiegłych latach zostały przy-
znane cztery wyróżnienia przez
„jury dziecięce”, w którym brały
udział dzieci z przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła dyrek-
tor Barbara Zubilewicz, która
wspólnie z nauczycielkami: Wio-
lettą Trzecińską, Agatą Strzelec-

ką, Magdaleną Nowosad, Marty-
ną Wiercińską zorganizowały
konkurs.

Zastępca burmistrza Mokoto-
wa Krzysztof Skolimowski wrę-
czył nagrody laureatom konkur-
su i podziękował dzieciom, na-
uczycielom i ich rodzicom za
udział i zaangażowanie w kon-
kursie. Przyznał, że wszystkie
prace były bardzo piękne. W uro-
czystości wzięli również udział:

Marek Masłowski - Ekspert ds.
edukacji kulturalnej, Małgorza-
ta Sarzyńska - kierownik Ośrod-
ka Edukacji Kulturalnej „Sady-
ba”, dyrektorzy i nauczyciele
mokotowskich przedszkoli oraz
przedstawiciel Rady Rodziców
Przedszkola nr 299 Karolina
Brzezińska –Szediwy.

Ważnym punktem programu
była wspólna zabawa dzieci. Do
zobaczenia za rok.

V edycja mokotowskiego konkursu plastycznego

Uroczystości ku pamięci 
Ludwika Bergera „Goliata”

Nowa siedziba 
przedszkola nr 360

Turniej koszykówki 
Trio Basket
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W dniu 22 listopada 2019r. mi-
nął dokładnie rok od zaprzysię-
żenia Rafała Trzaskowskiego
na urząd prezydenta m. st. War-
szawy.   Poniżej prezentujemy
podsumowanie tego okresu. 

– Minął rok, więc czas na podsumo-
wanie wspólnego programu, wspólne-
go, bo pisaliśmy go razem z radnymi i z
warszawiakami – powiedział Rafał
Trzaskowski podczas konferencji praso-
wej. – To był trudny rok,  właściwie rok
nieustającej kampanii wyborczej, zja-
wisk losowych i pierwszych ograniczeń
budżetowych w związku z realizacją
przez rządzących swojego programu –
podkreślił prezydent.

TRANSPORT
Trzy nowe stacje II linii metra –

Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i
Trocka – już działają. Dobiega końca
budowa trzech kolejnych. To Płocka,
Młynów i Księcia Janusza.

Sfinalizowaliśmy przetarg na dosta-
wę 45 nowych wagonów dla metra.
Jeszcze w tym roku podpiszemy umo-
wę. Otworzyliśmy oferty przetargowe
na opracowanie projektu dwóch no-
wych stacji na I linii metra (Pl. Konsty-
tucji i Muranów). Zleciliśmy prace kon-
cepcyjne dla III linii metra na Pradze-
-Południe. Pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego na kontynuację budowy metra
(1,5 mld zł) – umowa podpisana we
wrześniu.

Na budowie wolskiego odcinka linii
metra M2 trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe. Koszt realizacji tego odcinka
to 1 147 999 590 zł. Na powierzchni
trwają prace związane z modernizacją
ulicy Górczewskiej, która zyska praw-
dziwie śródmiejski charakter. Pojawią
się nowe nasadzenia, ścieżka rowerowa,
a także postulowane przez mieszkań-
ców miejsca parkingowe. Dla poprawy
bezpieczeństwa wszystkie przejścia na
tym ciągu będą miały sygnalizację, po-
jawi się też nowe przejście na wysoko-
ści ul. Tyszkiewicza.

Przed nami dalsza rozbudowa sieci
podziemnej kolei. Trwają intensywne
prace na Bemowie i Bródnie. Na pół-
nocno-wschodnim odcinku metra bu-
dowa stopniowo zagłębia się pod zie-
mię, a wykonawca przystąpił do drąże-
nia tuneli.

Zamówiliśmy 130 nowoczesnych au-
tobusów elektrycznych i 213 nowych
tramwajów niskopodłogowych.

Autobusy wyprodukuje firma Solaris.
To jeden z największych kontraktów na
autobusy elektryczne w Europie. Po-
jazdy będą zeroemisyjne i bardzo ci-
che. Dostawy przegubowych Solarisów
Urbino 18 Electric rozpoczną się w po-
łowie 2020 roku. Za 130 elektrycznych
przegubowców MZA zapłaci 399 590
100 zł. Zakup pojazdów jest współfi-
nansowany ze środków europejskich.
Miejskie Zakłady Autobusowe budują
również sieć ulicznych ładowarek pan-
tografowych. Podpisano w umowę na
takich 20 urządzeń.

Umowa na 213 niskopodłogowych
tramwajów to największa umowa na
tramwaje podpisana dotychczas w Pol-
sce i jedna z większych w Europie. Do
stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów szy-
nowych, o różnej długości, w wersji jed-
nokierunkowej i dwukierunkowej (85
tramwajów dwukierunkowych i 18
tramwajów jednokierunkowych o dłu-
gości 32,5 m, a także 20 krótszych, o
długości do 24 m. Pojazdy będą przyja-
zne środowisku – spełnią wysokie wy-
magania dotyczące emitowanych
dźwięków, a oszczędność prądu zapew-
nią zasobniki energii.

Razem z gminami metropolii budu-
jemy parkingi Parkuj i Jedź w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych. Mamy umowy na budowę 43 ta-
kich parkingów, na ponad 4,6 tysiąca
samochodów i prawie dwa tysiące ro-
werów.

Wkrótce do tych już podpisanych
umów dołączą kolejne. Dzięki wspar-
ciu unijnemu metropolitarny system
parkingów przesiadkowych wzboga-
ci się o kolejnych 19 obiektów. Ich bu-
dowa zostanie dofinansowana kwotą

ponad 41 mln zł. Oprócz warszawskie-
go parkingu, który powstanie przy sta-
cji PKP Jeziorki, nowe parkingi syste-
mu „Parkuj i jedź” powstaną w Bło-
niu, Grodzisku Mazowieckim, Jabłon-
nie, Michałowicach, Milanówku, Pia-
secznie, Piastowie, Pruszkowie, Ra-
dzyminie, Sulejówku, Wieliszewie,
Wołominie i Żyrardowie. W ten sposób
wybudowanych zostanie kolejnych po-
nad 1400 miejsc dla samochodów oraz
850 dla rowerów.

Warszawa sama buduje też własny
parking P+R PKP Żerań. Warszaw-
ski parking zostanie zlokalizowany w
pobliżu linii kolejowej prowadzącej
do Radomia, przy stacji PKP Warsza-
wa Jeziorki, w pobliżu ulicy Karczun-
kowskiej. Obiekt będzie mógł pomie-
ścić co najmniej 138 samochodów (w
tym sześć miejsc dla osób z niepełno-
sprawnościami), a także nie mniej niż
40 miejsc postojowych dla rowerów.
Na parkingu zamontowane zostaną
również dwie ładowarki dla aut elek-
trycznych.

DZIECI, EDUKACJA
Opieka w miejskich żłobkach jest już

bezpłatna. W 2019 r. zwiększamy licz-
bę miejsc w żłobkach o 75%.

Do końca 2019 r. liczba bezpłatnych
miejsc w żłobkach wyniesie ponad 13
tysięcy (obecnie jest ich 12 tys.). 22 li-
stopada 2018 r. miejsc w żłobkach za-
pewnianych przez miasto było ok. 7800
– i nie były one bezpłatne. Obecnie
wszystkie dostępne miejsca w żłobkach
są bezpłatne zarówno w miejskich żłob-
kach, jak i prywatnych pozyskiwanych
w konkursach (obecnie mamy także
282 wolne miejsca w 8 dzielnicach).
Cały czas rozwijamy infrastrukturę żłob-
kową: w 2020 r. w budowie będzie 10
nowych żłobków miejskich. W trosce o
zdrowie najmłodszych wprowadziliśmy
obowiązek szczepień dla dzieci przyj-
mowanych do żłobków.

Każdy warszawski uczeń dostał 100
złotych rocznie na wyjścia do kin, mu-
zeów i teatrów, ośrodków sportu oraz
nauki.

W warszawskich szkołach urucho-
miliśmy program edukacyjny „Szkoła
bez przemocy” (na początku w trzech
dzielnicach, do końca kadencji – w każ-
dej szkole). W 2020 r. w budowie bę-
dzie dziewięć nowych szkół. W przy-
szłym roku będziemy też budować 10
przedszkoli.

Wiosną 2019 r. dyrektorzy warszaw-
skich szkół dostali z budżetu miasta do-
datkową pulę pieniędzy – 15 mln zł - na
finansowanie udziału uczniów w wyda-
rzeniach kulturalnych, naukowych,
sportowych, odbywających się poza
szkołą, w tym na zakup biletów do in-
stytucji nauki, kultury, sportu, kin, te-
atrów, muzeów, galerii. Na wyjścia do
takich miejsc jak Centrum Nauki Ko-
pernik, zoo, Centrum Edukacji Przy-
rodniczo-Leśnej.

Podnieśliśmy płace nauczycielom
najmłodszym stażem (kontraktowym
i stażystom) o średnio 250 złotych.

Warszawa zabezpieczyła w tegorocz-
nym (2019) budżecie 39 mln zł na za-
powiedziane w programie „Warszawa
dla wszystkich” podwyżki dla nauczy-
cieli: 250 zł dla stażystów z tytułem
magistra i przygotowaniem pedago-
gicznym oraz 270 zł dla nauczycieli
kontraktowych z tymi samymi kwalifi-
kacjami.

O blisko trzy miliony złotych zwięk-
szyliśmy w tym roku wydatki na szko-
lenie dzieci i młodzieży w warszaw-
skich klubach sportowych.

ZIELEŃ, SMOG, KLIMAT
Tereny Lasów Miejskich powiększyli-

śmy o 50 hektarów.
Miasto zadbało o ochronę terenów

szczególnie cennych przyrodniczo. Wy-
kupiliśmy zespół przyrodniczo-krajo-
brazowy „Dęby Młocińskie” na Biela-
nach – pow. 9,26 ha. 

Na leśnych terenach posadziliśmy tej
jesieni 103 300 drzew. Z kolei w par-
kach, skwerach i przy warszawskich
ulicach posadziliśmy już 1755 drzew, a
teraz sadzimy kolejne 8295, co łącznie
daje 10050 sztuk w 2019 r.

Podwyższyliśmy dotacje na wymianę
kopciuchów. Warszawa dopłaci nawet
40 tys. złotych do podłączenia domu
jednorodzinnego do sieci grzewczej.

Walczymy ze smogiem. W tym roku
zwiększyliśmy dofinansowanie na li-
kwidację kopciuchów - teraz warsza-
wiacy mogą uzyskać od 12 tys. do na-
wet 200 tys. zł. Np. stolica dopłaci 40
tys. zł do podłączenia domu jednoro-
dzinnego do sieci grzewczej. 

Z Warszawy do końca roku zniknie
też 540 kotłów w miejskim zasobie ko-
munalnym.

Ogłosiliśmy już przetarg na zakup
stacji monitorowania powietrza i szyku-
jemy kolejny na zakup 150 mniejszych
czujników, które dane uzupełnią War-
szawski Indeks Powietrza.

Od stycznia Straż Miejska korzysta
z dwóch dronów, by kontrolować skład
dymu z kominów i nakładać kary za
spalanie nielegalnych substancji.

Uruchomiliśmy też miejskie dotacje
– 4 do 10 tysięcy złotych – na instalację
zbiorników retencyjnych. To ważne
działanie dostosowujące Warszawę do
zmian klimatycznych.

Rada Warszawy w lipcu 2019 r. przy-
jęła Strategię adaptacji do zmian kli-
matu - Adaptcity. 

KULTURA
Rozpoczęliśmy budowę Muzeum

Sztuki Nowoczesnej – nowej wizytów-
ki kulturalnej Warszawy. To początek
przebudowy całego otoczenia Pałacu
Kultury i Nauki.

Budowa MSN zakończy się w 2022
roku. Na jej realizację w budżecie mia-
sta zarezerwowano ponad 500 mln zł.
To początek przebudowy całego oto-
czenia Pałacu Kultury i Nauki. Powsta-
je plac Centralny według koncepcji wy-
branej w formule konkursu i konsulto-
wanej z mieszkańcami Warszawy. Cen-
trum miasta w ciągu najbliższych lat
zyska zupełnie nowe oblicze. Na wiosek
Prezydenta, decyzją Rady Warszawy
budżet na realizację inwestycji został
zwiększony do 502 mln zł.

Kupiliśmy budynek przy ul. Kasprza-
ka 22 - siedzibę Teatru na Woli.

Wydaliśmy pozwolenie na budowę i
realizujemy projekt Sinfonii Varsovii. 

POLITYKA MIESZKANIOWA
W 2019 r. przeznaczyliśmy 235 mln

złotych na remonty i modernizację
miejskiego zasobu mieszkaniowego.
W ramach tej kwoty do końca roku
wyremontujemy m. in. ponad 2000
pustostanów.

W tym roku podłączymy do sieci cie-
płowniczej kolejnych 60 budynków z
ok. tysiącem lokali w ramach projektu
„Ciepło sieciowe w budynkach komu-
nalnych”. Od 2010r. podłączyliśmy już
ponad 190 budynków z 3760 lokalami
(przeznaczyliśmy na ten cel 62 mln).
Łączny koszt programu to 125 mln zł.

Miasto prowadzi działania w ramach
Zintegrowanego Programu Rewitaliza-

cji. Są to inwestycje w nowe budynki
oraz dalsza poprawa stanu techniczne-
go i walorów estetycznych historycz-
nych kamienic. 

Przyspieszyliśmy budowę nowych
mieszkań miejskich. Do końca 2019 r.
Warszawa i jej spółki TBS oddadzą do
użytku 236 nowych lokali.

W tym roku przekazaliśmy już klucze
do lokali przy ul. Berenta, Małej 15 i
Łomżyńskiej 20. A niebawem pierwsi
mieszkańcy wprowadzą się do lokali w
budynkach komunalnych przy ul. Za-
głoby (Ursus) i  ul. Bambusowej (Wa-
wer) oraz w budynkach TBS przy ul.
Korzona (Targówek) oraz ul. Stalowej
29 (Praga-Północ). 

Trwają lub przygotowywane są in-
westycje, w ramach których do użytku
zostanie oddanych 1700 takich miesz-
kań. Miasto przeznaczy na ten cel blisko
370 mln zł.

Uruchomiliśmy program pomocy dla
lokatorów domów komunalnych, któ-
rzy znaleźli się w trudnej sytuacji ży-
ciowej i mają zaległości w opłacaniu
czynszu. 

Nowy program pomocy dla dłuż-
ników czynszowych wszedł w życie
29 czerwca br. i zakończy się w 2030
roku. 

POLITYKA ZDROWOTNA
Otworzyliśmy dwa nowe Dzienne

Domy Opieki Medycznej (DDomy) –
na Białołęce i w Wawrze.

DDomy powstały z myślą głównie o
seniorach. Wśród osób korzystających
ze wsparcia połowę podopiecznych
powinny stanowić osoby powyżej 65
roku życia, których stan zdrowia nie
pozwala na pozostawanie wyłącznie
pod opieką podstawowej opieki zdro-
wotnej, ale nie wymagają całodobo-
wego nadzoru lekarskiego. Do DDom-
ów mogą być zatem przyjęte osoby
bezpośrednio po przebytej hospitali-
zacji, których stan zdrowia wymaga
wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nad-
zoru nad terapią farmakologiczną, re-
habilitacji. Pobyt jest dla podopiecz-
nych bezpłatny. 

Obecny program będzie obowiązy-
wał do 2022, łącznie przeznaczyliśmy
nań 33 320 510 zł. Od listopada 2017
r. (czyli wtedy gdy ruszyła I edycja pro-
gramu w Warszawie) do końca paź-
dziernika 2019 r. z programu skorzy-
stało 2718 par. Potwierdzono 1537 cią-
ży klinicznych. Dotychczas urodziło
się 496 dzieci.

W dwóch warszawskich szpitalach,
na Solcu i w Praskim, otworzyliśmy
pierwsze gabinety ginekologiczne dla
osób z niepełnosprawnościami.

Ułatwieniem dla pacjentek jest nie
tylko sprzęt, ale przede wszystkim for-
ma zapisów i przebieg samej wizyty le-
karskiej. 

Uruchomiliśmy program wsparcia
dla seniorów 75+ „Złota rączka”. Opła-
ceni przez miasto fachowcy dokonują
drobnych napraw w domach seniorów.

Z tej formy pomocy skorzystało 750
osób, w budżecie miasta zarezerwowa-
liśmy środki na rozszerzenie programu.

SPORT, REKREACJA
W tym roku rozpoczęliśmy rewitali-

zację Ośrodka Hutnik przy ul. Mary-
monckiej 42, a  boiska sportowe “Orlik”
zostaną zadaszone halami pneumatycz-
nymi.

Rewitalizacja ośrodka „Hutnik” za-
kłada stworzenie całorocznej bazy tre-
ningowej dla piłkarzy z możliwością or-
ganizowania meczy piłkarskich do III li-
gi włącznie. Miłośnicy tenisa ziemnego
będą trenować na czterech nowych kor-
tach, będą to obiekty całoroczne. 

Powstaną nowe zaplecza szatniowo-
-sanitarne. Modernizacji ulegnie także
teren przyległy wraz z drogami, ciąga-
mi pieszymi oraz parkingiem. Zosta-
nie przebudowana ul. Marymoncka co
usprawnieni wjazd do ośrodka. Na re-
witalizację obiektu przy ul. Marymonc-
kiej m.st. Warszawa przeznaczyło 41,8
mln zł.

Do końca roku zadaszymy halami
pneumatycznymi pierwsze trzy boiska
„Orlik” na Białołęce, Mokotowie oraz
w Ursusie.  Natomiast czwarty „Orlik”
na Pradze-Północ, zyska pneumatycz-
ne przykrycie w 2020 roku. Na zada-
szenie wymienionych obiektów m. st.
Warszawa przeznaczyło kwotę blisko
4 000 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO
Warszawa zapłaciła policji 4,6 mln

złotych za  20 tysięcy służb ponadnor-
matywnych. Opłacone przez miasto do-
datkowe patrole zostały skierowane m.
in. na most Poniatowskiego.

Dodatkowe służby ponadnormatyw-
ne na moście Poniatowskiego obecne są
od lutego tego roku. Od tego czasu
przeprowadzono blisko 2250 kontroli
drogowych. W 1247 przypadkach za-
kończyły się one mandatami karnymi,
a w 349 pouczeniami. W 65 przypad-
kach kontrole zakończyły się zatrzy-
maniem prawa jazdy za przekroczenie
prędkości o 50 km/h w terenie zabudo-
wanym, a w 16 skierowano sprawy do
sądu o ukaranie.

Służby ponadnormatywne policjan-
ci pełnią w najbardziej niebezpiecz-
nych miejscach wskazanych przez war-
szawiaków na spotkaniach grup osie-
dlowych w ramach miejskiego progra-
mu „Bezpieczne osiedle”. Średnio w
miesiącu na terenie stolicy wskazywa-
nych jest około 100 takich lokalizacji,
które obejmowane są szczególnym
nadzorem policji.

Wg. „Barometru warszawskiego”
bezpieczeństwo w mieście oceniane jest
przez mieszkańców bardzo wysoko.
90% respondentów ocenia je dobrze, a
91% czuje się bezpiecznie spacerując
w swojej okolicy po zmroku.

K a m i l  D ą b r o w a
R z e c z n i k  p r a s o w y  

U r z ę d u  m .  s t .  W a r s z a w y

Pierwszy rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego

Metro się rozrasta, przybywa żłobków
FOT. R. MOTYL
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#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Spotkanie z ciekawym człowiekiem
Zapraszamy na spotkanie z Panią Anną Grzelewską, fotograf-

ką i aktywistką społeczną. Spotkanie odbędzie się 28 listopa-
da o godzinie 19.00 w siedzibie firmy PUBLINK, ul. Narbutta
46/48 lokal 51 ( tuż przy kinie Iluzjon obok przychodni PO-
DOS). Wstęp wolny

Wydarzenie organizuje Partnerstwo Lokalne  Stary Mokotów,
którego członkiem jest m. in. Urząd Dzielnicy Mokotów 

Kurs samoobrony
Rada i Zarząd Dzielnicy Mo-

kotów m.st. Warszawy zaprasza-
ją Panie na nieodpłatne zajęcia z
samoobrony, które będą odby-
wać się w każdą sobotę w godzi-
nach 10:00–12:00 w Szkole Pod-
stawowej nr 191 przy ul. Grusz-
czyńskiego 12.

Kurs rozpoczyna się 30 listo-
pada 2019 i potrwa do 8 lutego
2020 r,. zapisy u prowadzącego
pod adresem wadoryukara-
te@wp.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

II Mokotowski Kiermasz Książek
30 listopada zapraszamy na II Mokotowski Kiermasz Ksią-

żek dla Dzieci i Młodzieży od godz. 10.00 do 18.00 do Mul-
timedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Ty-
niecka 40a.

Wśród wydarzeń towarzyszących kiermaszowi odbędą się
warsztaty komiksowe dla dzieci z Piotrem Nowackim - godz.
10.30, spotkanie autorskie z Zofią Stanecką - godz. 11.00, seans
filmowy „Pettson i Findus. Najlepsza Gwiazdka”- godz. 16.00,
a ponadto „Wiktorska Harp Open” koncert harfowy, Poczta
Świętego Mikołaja - pisanie listów, świąteczna fotobudka.

Mazowsze wczoraj i dziś
W sobotę 30 listopada o godz. 17.00 w Centrum ŁOWIC-

KA odbędzie się koncert poświęcony znanej polskiej piosen-
ce rozrywkowej “Mazowsze wczoraj i dziś”. Wstęp wolny.
Zapraszamy.

Festiwal Zumba Fitnes
Kochasz taniec i gorące rytmy?

Nie masz planów na andrzejkowy
wieczór? Nie może Cię zabraknąć
30 listopada o godzinie 16.30 na
Hali OSiR Mokotów ul. Niegociń-
ska 2a.

Rusza Festiwal Zumba®Fitnes.
Serdecznie zapraszamy dzieci, mło-
dzież, oraz dorosłych amatorów
tańca do wspólnej zabawy.

Robimy dobro, karma wraca...
Aż 5 500 kilogramów jedze-
nia dla schroniskowych
psów i kotów „wyćwiczyli”
w niedzielę w hali sportowej
Hawajska goście zaproszeni
przez Ursynowskie Centrum
Sportu i Rekreacji i beha-
wiorystkę zwierząt oraz jo-
ginkę Anetę Awtoniuk.

W charytatywnej akcji „ROBI-
MY DOBRO, KARMA WRACA,
czyli ćwiczymy jogę, aby nakar-
mić bezdomne zwierzęta” za każ-
dą osobę, która podjęła jogowe
wyzwanie i spróbowała wykonać
chociaż kilka ze 108 powtórzeń
najbardziej popularniej sekwencji
jogi „Powitanie Słońca”, firma
Mars Petcare zobowiązała się prze-
kazać Celestyniakom duży worek
karmy. Jak wielkie to worki, oka-
zało się, kiedy po 40 minutach,
gdy uczestnicy wykonali ostatnie –
sto ósme – Powitanie Słońca,
przedstawicielka Mars Petcare
ogłosiła ze sceny, że firma zdecy-
dowała się ofiarować 5,5 tony je-
dzenia! Krzyk entuzjazmu i rado-
ści, jaki rozległ się w tym momen-
cie w hali Hawajska mógłby za-
wstydzić najzagorzalszych kibi-
ców! Aneta Awtoniuk dziękując

uczestnikom za wysiłek odtańczy-
ła na scenie taniec radości – Jeste-
ście niemożliwi! Zrobiliśmy to!
Każdy z tych psów i kotów, który
nie ma kochających głaszczących
rąk i swojego człowieka na wyłącz-
ność dzięki Wam dostanie chociaż
pełną miskę i dzięki temu zima bę-
dzie lżejsza w Schronisku w Cele-
stynowie.

Dla wielu ze 166 osób, które
zdecydowały się wykonać 108 Po-
witań Słońca był to pierwszy kon-
takt z jogą. Z ich deklaracji składa-
nych po zakończeniu tego wyzwa-
nia wiemy, że nie ostatni. Dzięki
lekcji poprowadzonej przez wice-
prezesa stowarzyszenia Porozu-
mienie Szkół Jogi w Polsce i auto-
ra BosoNaMacie.pl Przemka Na-
dolnego – nauczyciela jogi z 20-
letnim stażem – każdy nauczył się
jak bezpiecznie ćwiczyć jogę.

UCSiR i Aneta Awtoniuk już za-
powiadają kolejną edycję akcji
„ROBIMY DOBRO, KARMA WRA-
CA”! Absolutnie wszyscy wycho-
dzili z hali Hawajska spoceni, z
uśmiechami na twarzach, w po-
czuciu dobrego zmęczenia i zro-
bienia czegoś dobrego dla innych.
Bo karma wraca!
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C o jakiś czas do naszego języka dodawane są nowe słowa. Gwałtowny roz-
wój technologii wymaga stosowania coraz większej ilości terminów, o któ-
rych wcześniej nawet nie słyszeliśmy. Wszystko wskazuje na to, że ten pro-

ces jest już nieodwracalny, w dodatku, że będzie coraz bardziej przyśpieszał.
Wiele nowych określeń pochodzi z angielskiego, bo właśnie ten język stał się
międzynarodowym nośnikiem postępu. Nawet producenci azjatyccy muszą w swoich planach to
uwzględniać, jeśli chcą dotrzeć do odbiorów w Europie czy USA. Terminem, który wdarł się z im-
petem do naszego życia jest - elektromobilność. Kryje się pod nim wszystko, co jest związane z pro-
dukcją i zastosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym (ang. electric vehicles, w skrócie EV). 

Już wiosną 2017 roku polski rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności, którego głównym ce-
lem jest przygotowanie bazy dla rozwoju tej sfery trakcyjnej na naszym rynku. Zgodnie z przyjęty-
mi założeniami, ma ona być, a właściwie już jest wprowadzana w trzech etapach. Pierwszy, przy-
gotowawczy mamy już za sobą. Drugim jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury do zasilania
pojazdów (do 2020 roku). Trzeci (2020-2025), w którym nastąpi okrzepnięcie rynku na tyle, by dzia-
łał bez zewnętrznych instrumentów wsparcia. Brzmi to trochę tajemniczo, ale wprowadzenie pla-
nu w życie da możliwość zastąpienia pojazdów spalinowych pojazdami z napędem alternatywnym.
Z naszych ulic znikną stopniowo wszelkie smrodliwe kopciuchy a ich miejsce zajmą pojazdy nieszko-
dliwe dla środowiska. Oczywiście, aby tak się stało, Polacy muszą otrzymać odpowiednie zachęty
finansowe do zakupu i eksploatacji. 

Co ciekawe, taka polityka motoryzacyjna to nie żadna fantazja wizjonerów, lecz wymóg podyk-
towany przez światowe trendy, jak też przepisy unijne regulujących normy w tym zakresie.  Nie po-

winno nikogo dziwić, że my, Polacy, żyjąc w kraju
należącym do europejskiej wspólnoty znajdujemy
się w polu technologicznego ostrzału. Stanowimy
atrakcyjny, znaczący rynek konsumencki w dzie-
dzinie motoryzacji. Używając określenia zaczerpnię-
tego z marketingu - stanowimy odpowiedni „tar-
get” dla rozmaitych firm i potężnych lobby, których
celem jest przekonanie nas do zakupu określonych
produktów lub usług. Ani to dobrze, ani źle. Ma to
swoje plusy i minusy.

Zasadne wydaje się pytanie - co dla nas z tego wszystkiego wynika. Najprostszy i łatwo zauwa-
żalny wniosek jest taki, że niemal wszystkim z nas żyje się wygodniej, choć nie zawsze lepiej. Do-
brym tego przykładem jest przemysł motoryzacyjny, który dostarcza na rynek pojazdy emitujące
szkodliwe substancje do atmosfery. Ułatwiają one wprawdzie poruszanie się, ale jednocześnie
przyczyniają się do degradacji środowiska. Alternatywą są pojazdy niskoemisyjne oraz bezemisyj-
ne. Stają się one coraz powszechniejsze na świecie, choć jeszcze nie u nas. Zaporą trudną do poko-
nania dla naszych obywateli jest wysoka cena i niedostateczna infrastruktura niezbędna do ich ła-
dowania. To jednak zmienia się na lepsze.

Elektromobilność jest tematem, który przykuwa coraz częściej uwagę polityków. Sygnałem
świadczącym o tym, jak ważna to sprawa, jest zaangażowanie się przedstawicieli najwyższych
władz z udziałem prezydenta i premiera włącznie na rzecz elektromobilności. Niedawno na stadio-
nie PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce Global e-Mobility Forum, największa międzyna-
rodowa konferencja poświęcona elektromobilności. Wydarzenie zainaugurował Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki. Uczestniczyło w nim 500 przedstawicieli administracji, ekspertów i
praktyków rynku. Omawiano kierunki rozwoju zrównoważonego transportu na świecie i w Polsce. 

Na owoce konferencji przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już widać, że elektromobilność w na-
szym kraju to temat traktowany poważnie. Nam, zwykłym obywatelom, pozostaje uzbroić się w cier-
pliwość, do momentu aż proponowane w ramach tej szeroko zakrojonej kampanii  nowe pojazdy
staną się dla nas dostępne. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej dla środowiska, a zwłaszcza powietrza,
którym oddychamy. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Elektro i mobilnie

„Z naszych ulic znikną 
stopniowo wszelkie 
smrodliwe kopciuchy 
a ich miejsce zajmą 
pojazdy nieszkodliwe 
dla środowiska”

ZAPRZECZENIE ZDAŃ Z KWANTYFIKATOREM

Podobno masz dylemat, stając przed wyborem,
Jak zaprzecza się zdania z kwantyfikatorem.

Gdy tworzysz zaprzeczenie, wbij sobie do głowy:
Duży kwantyfikator zastąp szczegółowym.
Odwrotnie: szczegółowy zastępuj ogólnym.
Gwarantuję w rozmowie sukces obopólny.

Przykład o politykach podam na początek:
Nie każdy jest idiotą. Istnieje wyjątek.

Każdy ksiądz to pedofil. Nie każdy! Broń Boże!
Tak kwantyfikatora stosować nie możesz!
Tu zasady logiki uchronią przed wpadką:

Są księża z powołania, poczciwi, choć rzadko.

Zwykle bardzo krzywdzące jest uogólnienie:
Wszyscy kradną, są tępi, w pracy same lenie.
Nieprawda! Są uczciwi lub nie w ciemię bici.

Nie każdy jest leniwy. Są też pracowici.
Panta rhei. Czas sprostować tę myśl Heraklita:

Istnieje coś co przecież nie płynie. I kwita.

Niestety stereotyp taki się utrwalił:
Każdy mężczyzna pije lub co gorsze pali.
Zaprzeczam! Ja nie piję i nigdy nie palę.

Nie istnieją też ludzie bez wad lub bez zalet.
Każdy z nas ma, przyznacie, wady i zalety.

Ponoć są ideały. Znasz takie kobiety?

Istnieją małomówne (to żart między nami),
Lub takie co trzymają język za zębami?

Nie ma takich! Zrozumiesz zaprzeczeń istotę:
Wszystkie są gadatliwe i skłonne do plotek.

Lecz… nie ma kobiet brzydkich lub starych, mój panie.
Dla nas wszystkie są piękne i młode jak łanie.

Każdy człowiek bogaty ma życie szczęśliwe.
Nieprawda! To twierdzenie co najmniej wątpliwe.
Pieniądz szczęścia nie daje, przeto mnie nie dziwi,

Że istnieją bogacze bardzo nieszczęśliwi.
Konkluzja tych zaprzeczeń do bólu jest szczera:

Są ludzie nieśmiertelni? Nie, każdy umiera.
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

– Dziś widzimy efekty cha-
osu, które wprowadził rząd PiS
w gospodarce odpadami. Błę-
dy tego systemu, przed który-
mi przestrzegaliśmy wiele razy,
zostały teraz przerzucone na
samorządy. Wszystkie gminy
są zobowiązane do zmiany
swoich regulaminów utrzyma-
nia czystości i stawek za gospo-
darkę odpadami. Miasta i ich
mieszkańcy są zmuszone płacić
za fatalną politykę władz pań-
stwa – powiedział Michał Ol-

szewski, wiceprezydent War-
szawy.

Rząd narzucił wszystkim gmi-
nom w Polsce bardzo kosztow-
ny system selektywnej zbiórki
odpadów. Docelowo wymusza
on oraz zwiększoną (prawie 2x)
pracę przewozową firm odbiera-
jących, konieczność kupna no-
wych pojazdów i pojemników,
co powoduje drastyczny wzrost
kosztów odbioru odpadów.
Wpływają na to również więk-
sze koszty paliwa (o 40% w la-

tach 2016-2019) i wynagrodze-
nia dla operatorów (wzrost pła-
cy minimalnej o 21,6% w latach
2016-2019).

Rząd wprowadził skokowe
podwyżki opłat środowisko-
wych. Z 24 zł za tonę odpadów
w 2017 roku do aż 270 zł za to-
nę w 2020 r. (wzrost 1100 pro-
cent!) – to konsekwencja Rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z 2017 r.

– Kłamstwem jest powtarza-
nie przez przedstawicieli rządu,
że gminy mogą zarabiać na su-
rowcach wtórnych. Koszt ich po-
zyskania, segregowania i do-
czyszczania jest kilka razy wyższy
niż ceny jakie  obecnie są na ryn-
ku. Coraz częściej spotykamy się
z sytuacją, że surowców nikt nie
kupuje, bo nie ma na nie popytu!

– powiedział Michał Olszewski,
wiceprezydent Warszawy.

Minister Środowiska wprowa-
dził we wrześniu 2019 r. maksy-
malną stawkę opłat dla firm na
skandalicznie niskim poziomie.
Warszawa, nawet przy zastoso-
waniu najwyższych, dozwolo-
nych w prawie opłat dla przed-
siębiorstw (np. galerii handlo-
wych, restauracji), nie będzie
pokrywała faktycznych kosztów
ich odbioru i utylizacji. Firmy
pokryją tylko 14% kosztów cał-
kowitych systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, a nie
30%, tak jak było dotychczas.
Tymczasem liczba pojemników
dla nieruchomości niezamiesz-
kałych zwiększy się o 90%.

– Rząd obiecywał, że nowe-
lizacja obniży opłaty za śmie-
ci, ale nie wspomniał, że tylko
dla firm... – powiedział Michał
Olszewski.

Te wszystkie czynniki powo-
dują, że w 2020 r. Warszawa do-
łączy do pozostałych polskich
miast oraz gmin i zmieni system
opłat za zagospodarowanie od-
padów komunalnych. Tylko w
metropolii warszawskiej zrobi-
ły to już niemal wszystkie gminy,
a niektóre szykują się już do ko-
lejnych podwyżek.

Zgodnie z nowelizacją prze-
pisów wprowadzamy obowią-
zek selektywnej zbiórki odpa-
dów. Skutkiem niewypełniania
tego obowiązku będzie koniecz-
ność zapłaty dwukrotności staw-
ki podstawowej (dopuszczalna
w ustawie maksymalna stawka
to czterokrotność).

– Dla zabudowy wielorodzin-
nej miasto wprowadzi opłaty wg
powierzchni lokali mieszkal-

nych. Stawki miesięczne będą
degresywne. W lokalach do
60m? – 1,20 zł za m?. Za każdy
metr powyżej 60m? do 120m? –
0,88 zł/m?. Za każdy metr po-
wyżej powierzchni zamieszka-
łej 120m? – 0,56 zł/m?.

– Nieruchomości jednorodzin-
ne, mieszkaniowe – 94 zł za miesiąc.

– Nieruchomości rekreacyjno-
-wypoczynkowe będą objęte sta-
łą, ryczałtową opłatą roczną –
169,3 zł.

– Hotele - 11,85 zł/m3 wody.
– Zabudowa mieszana (np. sa-

lon fryzjerski w kamienicy) –
stawka jak dla zabudowy wielo-
rodzinnej.

Rodzina 4-osobowa (i więk-
sza), mieszkająca w mieszkaniu
40 – 79m? dziś płaci 37 złotych
miesięcznie. Będzie płaciła 48 –
88,72 zł, w zależności od metra-
żu. Rodzina 2-osobowa, miesz-
kająca w mieszkaniu 30 – 45m?
obecnie płaci 19 zł. Po zmianie
będzie płaciła 36-54 zł.

Jeśli 4-osobowa (i większa)
rodzina mieszka w domu jedno-
rodzinnym – dziś płaci 60 zł. W
nowym systemie będzie płaciła
94 zł. Rodzina 2-osobowa miesz-
kająca w domu jednorodzinnym
płaci obecnie 45 zł, po zmianie
zapłaci 94 zł.

Nowy system może być obcią-
żeniem dla niektórych rodzin,
zwłaszcza tych, które mieszkają
w relatywnie dużym lokalu, a są
w trudnej sytuacji materialnej.
Dlatego Warszawa zabezpieczy-
ła środki na system osłonowy -
zakłada on możliwość wsparcia
pomocą celową na opłacenie ra-
chunków za opłatę odpadową.

O nowym systemie opłat za
odbiór odpadów komunalnych
zadecydują ostatecznie stołecz-
ni radni. Jeśli nowelizacja przepi-
sów Regulaminu pojawi się na
Sesji Rady m. st. Warszawy 28
listopada, nowe stawki będą
wprowadzone na początku lute-
go 2020 r. K a m i l  D ą b r o w a

Polityka zagospodarowania odpadów i jej skutki

MM.. OOllsszzeewwsskkii,, wwiicceepprreezzyyddeenntt ssttoolliiccyy mmóówwii oo ppoolliittyyccee zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa ooddppaaddaammii ii jjeejj sskkuuttkkaacchh 
ddllaa mmiiaasstt.. F o t .  E .  L a c h

Wszystkie miasta i gminy dotknięte są nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów
oraz chaos spowodowany decyzjami władz państwa
dotyka kieszeni mieszkańców. Warszawa dołącza do
miast i gmin, które wprowadziły już nowe stawki za
odbiór odpadów komunalnych.
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Było to tym bardziej
możliwe, iż w czasach
Stanisława Augusta po-

siadłość nie była ogrodzona.
Szczególnie „niedookreślona”
była wschodnia granica, która
zapewne sięgała traktu nadwi-
ślańskiego, czyli późniejszej uli-
cy Czerniakowskiej. Przyczyną
zmienności tej granicy były
przede wszystkim wylewy Wi-
sły i związane z tym przemiesz-
czenia koryta rzeki. Największa
w czasach historycznych powódź
nawiedziła Polskę w sierpniu
1813 r.    W  Warszawie zalane
było całe Powiśle, Łazienki, Czer-
niaków, Wilanów, a Praga poło-
żona na tzw. tarasie praskim -
obmywana była ze wszystkich
stron wodą, stając się na pewien
czas wyspą. 

W wyniku letniej powodzi
1884 r. Wisła na wysokości Ła-
zienek przesunęła swe koryto ok.
500 metrów na wschód. W
związku z powstającym wówczas
systemem wodno-kanaliza-

cyjnym Lindleya, Petersburg za-
decydował o wyłożeniu z pań-
stwowej kasy znacznych środków,
przeznaczonych na „ustabilizo-
wanie” Wisły w nowym miejscu.
Wzmocniono brzegi, zbudowa-
no ostrogi oraz zaczęto budować
wał przeciwpowodziowy. Prace
te stworzyły możliwość wznosze-
nia na omawianym obszarze
obiektów stałych, w tym  zabudo-
wań  trzech dużych zespołów car-
skich koszar formacji konnych,
które funkcjonowały na tym ob-
szarze już wcześniej. Niewielka
część tej zabudowy – głównie
dawnego  carskiego Lejb-Gwa-
rdii Grodzieńskiego Pułku Huza-
rów -   dotrwała do naszych dni.
W okresie Polski Ludowej zloka-
lizowane tam jednostki (m. in.
KBW)  gwarantowały bezpieczeń-
stwo najwyższym władzom pań-
stwa, toteż nie tylko nie były likwi-
dowane, ale były utrzymywane
w należytym stanie technicznym,
a nawet rozbudowywane. 

O bjęcie Wałami Lubo-
mirskiego znacznych,
ale słabo zagospoda-

rowanych terenów na południe
od ulicy Koszykowej, było nad-
zwyczaj korzystną okolicznością
dla ukształtowania w południo-
wej części Warszawy  przemy-
ślanego układu urbanistyczne-
go, który sprawił, iż tzw. Śród-
mieście Południowe jest bodajże
najpiękniejszym fragmentem
centralnej części stolicy. Ten po-

zytywny wyróżnik południo-
wych fragmentów Śródmieścia,
od lat niknie  w urbanistycznym
bałaganie terenów na wschód
od Łazienek. 

W okresie międzywojennym
tereny pokoszarowe należały do
Skarbu Państwa. Część z nich
użytkowana była zgodnie z pier-
wotnym przeznaczeniem (daw-
ne koszary Lejb-Gwardii Gro-
dzieńskiego Pułku Huzarów oraz
dawne koszary Lejb-Gwardii Puł-
ku Ułanów Jego Wysokości).
Część jednak, np. dawne kosza-
ry kirasjerskie (pomiędzy Łazien-
kowską, a Kanałem Piaseczyń-
skim)  przeznaczone zostały na
cele sportowe; tam powstały
obiekty wojskowego klubu „Le-
gia”. W latach 70. XX w., a póź-
niej po 1990 r. znaczna część te-
renu dawnych koszar ułańskich
została zabudowana (obszar po-
między ul. Szwoleżerów a Kana-
łem Piaseczyńskim).  Na ich czę-
ści – po 1990 r. – powstała nowa
dzielnica dyplomatyczna.

W bezpośrednim są-
siedztwie Łazienek
(na wschód od

nich) znajduje się teren dawnych
koszar huzarskich, użytkowany
w okresie międzywojennym
przez różne polskie formacje
wojskowe. Zajmuje on obszar ok.
25 ha i  w większości jest własno-
ścią Skarbu Państwa w użytko-
waniu Wojska Polskiego i róż-
nych innych służb. Ze względu
na rodzaj użytkowników, tere-
ny te są zagospodarowywane
zgodnie z doraźnymi potrzeba-
mi.  Trudno tu mówić o jakiejś
urbanistyce, albowiem mamy do
czynienia na tym obszarze z ro-
dzajem urbanistycznego chałup-
nictwa, co wiąże się m. in. z wy-
łączeniem terenów „specjalnych”
spod  urbanistycznego władz-
twa samorządu terytorialnego.

Nie mam żadnej wątpli-
wości, że raczej wcze-
śniej niż później także

te tereny przestaną być przydat-
ne  służbom państwowym   i wy-
stawione zostaną na sprzedaż
(co już się dzieje). Jeżeli przy-
jąć, że jest to fakt nieunikniony,
albowiem po wprowadzeniu w
naszym kraju demokratycznych
rządów, po nadzwyczajnej re-
dukcji polskich sił zbrojnych oraz
po ustaniu dającego się sprecy-
zować zagrożenia militarnego
–utrzymywanie carskich koszar
w centralnej strefie stolicy jest
absurdem. 

W związku z powyższym – mo-
im zdaniem – już teraz należy
przygotować plan zagospodaro-
wania tej strefy, korzystając
przede wszystkim z faktu, że tere-
ny podlegające ewentualnym
przekształceniom są w większo-
ści własnością publicznych osób
prawnych. Jedynie bowiem ten
status daje nadzieję na stworzenie
programu urbanistycznego, któ-
ry jakością mógłby nawiązywać
do stanisławowskich rozwiązań z
drugiej połowy XVIII wieku. Po-
winniśmy to zrobić jak najprędzej
i kompleksowo, albowiem prak-
tyka wskazuje, że nieruchomo-
ści „publicznych osób prawnych”
bywają często zbywane w dosyć
niejasnych okolicznościach, co
praktycznie wyklucza możliwość
rzeczywistego kształtowania
przestrzeni przez samorząd tery-
torialny, który m. in. do tego jest
powołany.  Urbanistyczny plan
tego terenu mógłby także zabez-
pieczyć i racjonalnie zagospoda-
rować tereny niezbędne dla woj-
ska i innych służb państwowych.

O d wielu już lat trwają
różnego rodzaju in-
tensywne zabiegi de-

weloperów, którzy chcieliby bu-
dować apartamentowce z wido-

kiem na Łazienki. Presja jest
ogromna, toteż możliwie szybkie
przesądzenie   o nieuniknionej –
moim zdaniem –   głównie
mieszkaniowo-rezydencjonalnej
funkcji tego terenu, może uchro-
nić go przed przypadkową za-
budową, nie uwzględniającą  za-
równo funkcji „specjalnych”, jak
też publicznych. 

Wydaje się, iż uzasadniony
jest wniosek, aby wokół Łazie-
nek wytyczyć także obszar ana-
logiczny do tzw. otuliny wokół
rezerwatów, a więc obszar pod-
legający szczególnemu nadzo-
rowi ze strony konserwatora za-
bytków, konserwatora przyrody
i służb urbanistyczno-architekto-
nicznych. Obszar taki wokół Sta-
rego Miasta jest aktualnie kon-
sultowany z mieszkańcami, toteż
w przypadku Łazienek byłby je-
dynie powtórzeniem funkcjonu-
jącej już koncepcji.

Uważam, iż szczególnie
wnikliwej analizie
urbanistów powinien

być poddany teren ograniczony
od południa ul. Gagarina, od
wschodu ul. Czerniakowską,  od
północy ul. Szwoleżerów, a od
zachodu „płotem” Łazienek Kró-
lewskich. Powstające w ostat-
nich latach „osiedle” dyploma-
tyczne pomiędzy Kanałem Piase-
czyńskim a ul. Szwoleżerów jest
zwiastunem nowej funkcji także
tego obszaru. 

Zastanawiając się nad funkcjo-
nowaniem Łazienek, jako popu-
larnego miejskiego parku oraz
kompleksu obiektów o wielkim
znaczeniu dla kultury narodowej,
doszedłem do wniosku, iż obiekt
ten  powinien mieć wytyczone i
urządzone nowe wejście, ukształ-
towane według wymogów i stan-
dardów naszych czasów. Dotych-
czasowy bowiem układ komuni-
kacyjny rezydencji pochodzi z

czasów, gdy obowiązywała zasa-
da ograniczonego dostępu, co
miało zapewnić bezpieczeństwa
carowi Rosji. Pod tym kątem pla-
nowano wejścia, jak też powią-
zanie carskiej rezydencji z sąsia-
dującymi kompleksami koszaro-
wymi. Wobec całkowitej zmiany
funkcji Łazienek, należy także ra-
dykalnie zmodyfikować system
komunikacji z tym obiektem.

N owe wejście – moim
zdaniem – powinno
być usytuowane od

strony wschodniej. Pomiędzy uli-
cami Szwoleżerów i Podchorą-
żych powinna być poprowadzo-
na miejska ulica równolegle do
wschodniej granicy parku. Przy
tej nowej ulicy powinno znaleźć
się główne wejście do Łazienek,
niezbędne urządzenia sanitar-
ne, handlowe i gastronomiczne,
a przede wszystkim obszerny
parking, przystosowany  dla au-
tokarów turystycznych.

Uważam, iż sytuacja doj-
rzała do podjęcia wią-
żących decyzji w spra-

wie sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego okolic Łazienek. Plan
taki powinien uwzględniać po-
trzeby „resortów siłowych”, służb
i władz  RP, ale przede wszystkim
interes mieszkańców stolicy  i jej
gości oraz wymogi ochrony dzie-
dzictwa narodowego. W wyniku
sporządzenia planu -  na bazie za-
wartego kompromisu – Warszawa
zyskałaby wspaniałą dzielnicę re-
zydencjonalną oraz ułatwiony do-
stęp do Łazienek Królewskich, a
państwo zyskałoby  uporządko-
wany system obiektów „specjal-
nych” oraz solidny zastrzyk pie-
niędzy ze sprzedanych działek, a
przede wszystkim reprezentacyj-
ny  fragment centralnej części sto-
licy RP. Rejon Łazienek odzyskał-
by królewski blask!

Jak przywrócić Łazienkom królewski blask?
TTeerreenn wwzzddłłuużż wwsscchhooddnniieejj ggrraanniiccyy ŁŁaazziieenneekk.. PPrrzzyykkłłaadd zzaabbuuddoowwyy wwzzddłłuużż zzaacchhooddnniieejj ggrraanniiccyy ŁŁaazziieenneekk.. 

Wały Lubomirskiego usypane wokół Warszawy w 1770
r., na prośbę króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, objęły także jego letnią rezydencję nazwaną Łazien-
kami. Znakomitą większość włączonego terenu stano-
wiła rezydencja   wraz z otaczającymi ją obszarami o
funkcjach  służebnych, „wspomagających”  i uzupeł-
niających. Trzeba zaznaczyć, że  o ile południowa gra-
nica Łazienek  wyznaczona była przebiegiem Wałów
Lubomirskiego, o tyle pozostałe granice różnie wyglą-
dały w różnych okresach. 

PPrroocceess wwyypprrzzeeddaażżyy ttrrwwaa.. NNaa zzddjjęęcciiuu nniieerruucchhoommoośśćć bbęęddąąccaa wwłłaassnnoośścciiąą rrzząądduu MMaalleezzjjii..ZZnnaacczznnaa cczzęęśśćć tteerreennuu jjeesstt ww ssttaannddaarrddzziiee zz cczzaassóóww ccaarraa MMiikkoołłaajjaa..
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AATTRRAAKKCCYYJJNNEE leasingi i kredyty,
Biuro Ursynów, 601 720 840

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSOOSSNNAA opałowa, 791 394 791

BBEEZZPPOOŚŚRREEDDNNIIOO sprzedam
mieszkanie 2-pokojowe 58 m2,
metro Kabaty, tel. 506 739 016

SSPPRRZZEEDDAAMM mieszkanie M-2, 
46 m2, Międzylesie, 578 802 337

WWYYNNAAJJMMĘĘ miejsce postojowe w
garazu, ul. Nowoursynowska, 
540 202 602

FFRRAANNCCUUSSKKII, ROSYJSKI, 
608 058 494

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII,, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, doświadczenie,

668 218 242
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA,

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKAA rekreacyjno-
budowlana w Łęku, za Makowem
Maz. (100 km od Warszawy), las,
rzeka, cisza, spokój, 3000 m2,
49,50 zł/m2, 512 349 101

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane Prażmów,
602 77 03 61

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne lesne
Prazmów, 602 77 03 61

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII - AAGGEENNCCJJAA  

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
sspprrzzeeddaażż
! 8888 mm22 PPrraaggaa PPłłdd., 3 pok.

nowe, stan deweloperski, 2 miejsca
garażowe,  601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy,  78 m2, 3 pok. 790
tys. zł, 601 720 840 

!KKrraakkoowwsskkiiee PPrrzzeeddmmiieeśścciiee,
26 m2, 1 pok. po remencie, do
wejścia, 601 720 840

!OOkkaazzjjaa!! 110m2 Kabaty, 4 pok.,
990 tys.zł, 601 720 840 

! SSaaddyybbaa,  550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat, 2,5 mln.
zł, 601 720 840 

! SSttaarróówwkkaa, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!ŻŻoolliibboorrzz,, 65 m2, 4 pokoje,
dobra cena, 601 720 840 

!ŻŻoolliibboorrzz,, 89 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550
tys.zł , 601 720 840 

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm, Józefosław, 210 m2

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 735 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

!DDoomm ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys.zł, 601 720 840

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2 c.
tylko 595 tys.zł, 601 720 840

!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna
pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

! ŁŁaaddnnyy dom, Bobrowiec
k.Piaseczna, 300/1300 m2 działki,
do wejścia. Cisza, spokój, las. 
Tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww, segment 
280/450 m2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 
1 mln 650 tys. zł, 601 720 840,, 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2 mln 500 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee DDoollnnee, piękna
rezydencja 310/3500 m2: 
piękny ogród, piękny dom, 
601 720 840

!ZZaalleessiiee-UUssttaannóóww,
wolnostojący 80/1000 m2, do
wejścia, tylko 520 tys. zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 

ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem.
Okazja  350 zł/m2 do neg., 
601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 63 m2, ul.

Jeżewskiego, 3 pokoje, 3.300
zł/m-c, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww,29 m2 super biuro,
parter, 2 x parking, tylko 2600
zł/m-c, 601 720 840 

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,

Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!GGrroocchhóóww, 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 

! LLookkaall 36 m2, Kabaty, do
wynajęcia, 601 720 840

! LLookkaall 75 m2, Centrum, z
najemcą, gastronomia, c. 1,5 mln
zł, 601 720 840

! LLookkaall hhaannddlloowwyy 120 m2 , z
najemcą, okolice Nowego Światu,
601 720 840

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 36 m2, ul.
Wąwozowa, lokal do wynajęcia,
c.4000 zł/m-c, 601 720 840

!WWiillaannóóww, lokal handlowy 
76 m2. Cena 725 tys.zł lub
wynajem 5300 zł +VAT za m-c.
Dobry punkt, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,, nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh
ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj
cczzęęśśccii WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,
PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,

WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, 
SStteeggnnyy,, UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO sspprrzząąttaanniiaa bloków i
terenów, 510 056 006; 
509 318 602

FFIIRRMMAA produkująca z blachy i
rur zatrudni ślusarza i pracownika
do prac fizycznych, 
e-mail: casmet-system@wp.pl, 
602 253 180

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

PPOOSSZZUUKKUUJJEEMMYY pprraaccoowwnniikkaa ddoo
DDzziiaałłuu FFiinnaannssoowweeggoo ww sszzkkoollee ((mm..
iinn.. pprroowwaaddzzeenniiee kkaassyy)).. 
TTeell.. 2222 664411 2266 3344;; 2222 664444 6622 6600

SSZZKKOOŁŁAA zatrudni sprzątaczkę,
22 649 94 85; 22 648 59 14

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę 3000 zł
+ procent, 501 143 827

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ krawcową do
poprawek, Mokotów, 
tel. 696 249 568

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pana do sprzątania
na osiedlu przy Metrze Kabaty,
504 226 160

JJEESSTTEEŚŚ samotny, masz ok. 70
lat, nie chcesz być sam w Święta -
zadzwoń, 508 371 621

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 
501 700 315

BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMOOSSKKIITTIIEERRYY, 602 380 218

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRAALLNNIIAA dywanów
mmyyppiieerrzzeemmyy..ppll, tel.: 795 042 082

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY, glazura, 
507 604 414

RROOLLEETTYY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218

SSTTOOLLAARRKKAA,, pełny zakres,
naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

ul. Warchałowskiego 6, 
tel.: 22 644 65 07, 502 101 202

TTAAPPIICCEERROOWWAANNIIEE, rreennoowwaaccjjaa
mmeebbllii,, 550011 228833 998866

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, 

itp. 608 303 530

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

SSTTOOMMAATTOOLLIIGGIIAA, MEDYCYNA
ESTETYCZNA, KOSMETOLOGIA,

dr Agata Jasiczek, 
dr Dariusz Kardynał, 

ul. Puławska 233 lok. B3. 
Tel. 666 609 388
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKrryyssttyynnaa DDoommaaggaałłaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

2 2  4 4 3  7 2  0 0
2 2  4 4 3  7 1  5 6
2 2  4 4 3  7 3  0 1

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  5 9 6  7 1  7 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

2 2  4 4 3  6 4  0 0
Wydział Obsługi Mieszkańców

2 2  4 4 3  6 5  0 0
2 2  4 4 3  6 5  0 1

Urząd Skarbowy 2 2  5 0 2  0 0  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

2 2  8 4 4  0 4  4 6
Policja 2 2  6 0 3  1 1  8 8
Straż Miejska 9 8 6 ,  2 2  6 4 9  4 0  9 0
Straż Pożarna 9 9 8 ,  2 2  8 4 4  0 0  7 1

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

2 2  4 4  3 5  0 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przyczółkowa 27A

2 2  6 4 8  2 2  2 6
Policja 2 2  8 4 2  3 2  6 1
Straż Miejska 9 8 6 ,  8 5 2  1 6  0 0
Straż Pożarna 2 2  5 9 6  7 1  4 0

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

7 5 6  7 0  1 6 . . . 1 8
Straż Miejska 7 0 1  7 6  9 5

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
Policja 9 9 7 ,  7 5 6  4 2  1 7
Straż Miejska 7 5 7  6 5  4 9
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 0  1 8  1 9
Pogotowie 9 9 9 ,  7 5 6  7 5  1 1

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

7 5 7 - 9 3 - 4 0  d o  4 2 ;  
7 5 7 - 9 2 - 7 1 ;  7 5 7 - 9 0 - 0 2 ;  

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

CCzzwwaarrtteekk,, 2288 lliissttooppaaddaa,,
1188..3300:: wernisaż wystawy ma-
larstwa Anety Jaźwińskiej i Grze-
gorza Kalinowskiego „Piękno
Stworzenia”. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 11 ggrruuddnniiaa,, 1188..0000::
Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom
Sztuki” zaprasza na powtórny
pokaz filmu „Tajemnica Henrie-
go Picka” (Belgia/Francja 2019,
reż. Rémi Bezanom, 100 min.).
Wstęp wolny.

UUWWAAGGAA!! Dom Sztuki uprzej-
mie informuje i przeprasza, że z
przyczyn technicznych zmuszo-
ny jest odwołać „Andrzejkową
Potańcówkę”, zapowiadaną na
30 listopada.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy Państwa na wer-
nisaż wspólnej wystawy Miro-
sława Mirońskiego i Krzysztofa
Sosnowskiego pt. “Poetyka kon-
trastu”. Artyści zaprezentują pra-
ce tworzone w oparciu o tech-
nikę własną. Wystawa potrwa
do 21 grudnia 2019.Wernisaż w
piątek 29 listopada, o godzinie
17:00.Wstęp wolny. Sfinansowa-
no ze środków dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawy.

Zapraszamy dzieci w wieku
7-13 lat na zajęcia do Pracowni
Plastycznej. Warsztaty odbywa-
ją się w poniedziałki i środy. Ma-
my jeszcze kilka wolnych miejsc
w grupach o 17:15 i 18:30. Koszt
zajęć pojedynczych: 15 zł Kar-
net (6 wejść): 80 zł

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2288..1111,, cczzwwaarrtteekk  ggooddzz.. 1188..0000
– Klub Podróżnika „MADAGA-
SKAR “. Spotkanie  poprowadzą
uczestnicy WYPRAWY.

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2288..1111 –– cczzwwaarrtteekk – spotka-
nie z prof. Mirosławem Nagiel-
skim w cyklu Z myślą o Nie-
podległej pt.: „Unia lubelska
(1569–2019)”

0033..1122 –– wwttoorreekk – spotkanie z
p. Katarzyną Wasilewską pt.:
„Wieńczysław Gliński – aktor,
amant, tata” Do kupienia książ-
ka o Wieńczysławie Glińskim

0055..1122 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z dr Kamilem Kopanią w cyklu
Sztuka romańska w Polsce pt.:
„Architektura późnoromańska”

PPoocczząątteekk ssppoottkkaańń zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

Co i kto

Galeria U w Domu Kultury
Stokłosy prezentuje ma-
larstwo i grafiki Anny Fo-
ryckiej-Putiatyckiej - ar-
tystki o której pisaliśmy
wielokrotnie na naszych
łamach. 

Anna Forycka-Putiatycka
ukończyła studia na Wydziale
Architektury Wnętrz PWSSP w
Poznaniu. Jest aktywnym człon-
kiem Oddziału Warszawskiego
ZPAP. Jest też założycielką gru-
py twórczej „Symfonia” inspiru-
jącej się muzyką kompozytorów
polskich. Jest znana w środowi-
sku warszawskim, w kraju i za
granicą. 

Tytuł wystawy - „Moja dusza
jak lawa” nawiązuje do słów Pio-
tra Wysockiego w III części Dzia-
dów Adama Mickiewicza: 

Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, 

sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat

nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę 

i zstąpmy do głębi...

Słowa zaczerpnięte z genial-
nego wieszcza odzwierciedlają
postawę autorki wobec życia,
wobec doświadczeń osobistych,
społecznych etc. Parafrazując

wybrany fragment poematu mo-
żemy dostrzec główne przesłanie
wystawy - przebijmy się przez
warstwę tego wszystkiego, co
przesłania nam prawdziwe tre-
ści, piękno oraz istotę rzeczy. Do-
strzeżmy prawdziwe znaczenie i
urodę otaczających nas zjawisk
często kryjących się pod war-
stwą blichtru, intelektualnej
pustki, za fasadą pustosłowia,
czy poprawności politycznej. 

Anna Forycka-Putiatycka
ukończyła studia na Wydziale
Architektury Wnętrz PWSSP w
Poznaniu. Jest aktywnym człon-
kiem Oddziału Warszawskiego
ZPAP. Jest też założycielką gru-
py twórczej „Symfonia” inspiru-
jącej się muzyką kompozytorów
polskich. 

Artystka dysponuje dużym do-
robkiem twórczym. Jest autorką
25 wystaw indywidualnych, bra-
ła też udział w 130 wystawach
zbiorowych. Na wystawie zde-
rzają się ekspresyjne obrazy wo-
łające do widza jaskrawym ko-
lorem i dynamiczną formą z nie-
co bardziej romantycznymi gra-
fikami, które przy użyciu skrom-
niejszych środków niż duże płót-
na wprowadzają odbiorcę w ka-
meralny nastrój. Kuratorem wy-
stawy jest Barbara Bielecka-Woź-
niczko. Wystawi towarzyszy ka-
talog wg projektu i ze składem
Doroty Ałaszewskiej.

Galeria U Dom Kultury Sto-
kłosy, ul. Lachmana 5. 

Więcej informacji: www.sto-
klosy.art.pl

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Zorganizowany dla seniorów czwarty
Ursynowski Bal Przebierańców potwier-
dził, że seniorzy potrafią się wspaniale
bawić. Tegoroczny bal odbył się pod ha-
słem ,, Epoki historyczne” . Pomysło-
wość, kreatywność, a w tym znajomość
historii i epok potwierdziły, że każdy te-
mat jest dobry, chęć zabawy jest silniej-
sza od daty urodzenia, a wiek nie prze-
szkadza w zabawie, jeśli chce się korzy-
stać z życia.  

To kolejny już bal urządzony przez Fundację
„Kluboteka Dojrzałego Człowieka”. Ten odbył się
w ramach projektu „Być na chodzie” i był współ-
finansowany przez Dzielnicę Ursynów.

Do tańca grał zespół Quantes,  który wspa-
niale znał potrzeby i ulubione melodie senio-
rów. Czy to był twist, samba, tango czy rumba,
parkiet pozostawał zapełniony. Były też  kon-
kursy tańca i na najciekawszy strój, no i oczywi-
ście nagrody. 

Bal oficjalnie otworzyli wiceburmistrz Jakub
Berent  wraz z organizatorkami Magdą Dąbrow-
ska i Ireną Karpowicz oraz Michał Matejka - prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Ursynów, a także Ka-
rolina Zdrodowska, wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy. W balu uczestniczyli również wicebur-

mistrz  Klaudiusz Ostrowski i Kierownik UCSiR Pa-
weł Palusiński .

Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną kre-
atywnością. Najciekawsze stroje, które tworzyli
sami seniorzy – jak np. stroje królów z pięknymi
kryzami, czy strój Jagny – zostały nagrodzone
książkami. Nagrody książkowe otrzymali rów-
nież uczestnicy konkursu tańca. Do końca balu
można było podziwiać energię, swobodę ruchu,
wytrzymałość, szyk, zwinność i lekkość. Można
było w tych tańcach zobaczyć niezwykłość chwi-
li  ludzi młodych duchem. Pięknie przygotowana
sala i okrągłe stoły, krzesła w białych pokrow-
cach, pyszne jedzenie to zasługa Firmy POTRIS.
Kolorowe światła w połączeniu z grupą wiekową
w  strojach z epok historycznych tworzyły cu-
downy klimat. Gośćmi balu była trójka Białorusi-
nów związana  z Muzeum im. Juliana Ursyna
Niemcewicza w Skokach.

Wszystkim wspaniałym uczestnikom balu dzię-
kujemy za piękne przebrania, za cudowną atmos-
ferę, za wspólną zabawę i za to, że kolejny raz po-
kazaliśmy, iż  potrafimy, chcemy i  jesteśmy pełni
zapału i energii do działania. Władzom Dzielnicy
Ursynów bardzo dziękujemy za wsparcie.

I r e n a  K a r p o w i c z  i  M a g d a  D ą b r o w s k a  
o r g a n i z a t o r k i  

Moja dusza jak lawa...

Jak hulali seniorzy
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