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Wiadoma rzecz – stolica! Lecz dobre słowo zbędne...
sportowy zastój, jaki w stolicy charakteryzuje nie tylko ten klub, to w
dużym stopniu następstwo niewłaściwego zarządzania przez miasto
bazą sportu wyczynowego w ostatnich 30 latach, również w dziedzinie inwestycji.
a szczęście piastujący od
niedawna funkcję prezydenta stolicy i rozumiejący
potrzeby nowoczesnego społeczeństwa Rafał Trzaskowski – pomimo
znacznego pomniejszenia przez
państwo budżetów samorządowych – robi, co może, żeby wspomóc sport. Jubileusz Warszawianki zbiegł się akurat z ogłoszeniem
rozbudowy obiektów nie mniej zasłużonej, 110-letniej Polonii. Zaplanowana modernizacja kompleksu przy Konwiktorskiej cieszy
nie tylko sympatyków tego klubu,
w którym na najlepszą sportsmenkę świata wyrosła siedmiokrotna
medalistka olimpijska w lekkoatletyce Irena Kirszenstein-Szewińska.
Prezydent Trzaskowski podpisał
umowę dotyczącą zaprojektowania nowego stadionu, hali sportowej, tzw. Centrum Wsparcia Sportu i placu miejskiego z fontannami.
To będzie nowoczesna szata jednostki miejskiej o nazwie Ośrodek
Polonia. Pracownia JSK Architekci ma wykonać niezbędne projekty,
a miasto przeznaczyło na to 13
mln złotych. Nowy stadion pomieści 15,5 tysiąca kibiców, a hala – 2
tysiące, więc będzie można tam
rozgrywać ligowe mecze koszykówki. Podziemny parking na 700 aut
to też dobry pomysł, chociaż nie
ma to porównania ze Stadionem
Narodowym (1800 miejsc pod dachem plus wielka liczba na zewnątrz). Tak samo dobrym pomysłem jest partnerstwo publiczno-prywatne w tej inwestycji. Nareszcie czyni się coś istotnego w zakre-
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andemia koronawirusa powoduje, że na razie nie wyprawia się fet w dawnym
stylu, unikając grożących zarażeniem zbiegowisk. Nie zdziwiłem
się zatem, że jubileusz 100-lecia
Klubu Sportowego Warszawianka miał nader skromny, jak na tak
rzadką okazję, charakter (szerzej
piszę o tym na str. 13). Trudno jednak zapomnieć o pięknej – przedwojennej i powojennej tradycji, o
olimpijskich medalach Janusza
Kusocińskiego, Stanisławy Walasiewicz, Kamili Skolimowskiej,
Emila Ochyry, Michała Butkiewicza i o wielu innych osiągnięciach
rozsławiających Polskę w ogóle, a
Warszawiankę w szczególności.
Złoty występ, jaki zaprezentowała
w roku 2000 w Sydney świętej pamięci Kamila, na zawsze pozostanie w pamięci sympatyków sportu.
Tym bardziej, że w chwili triumfu
miała zaledwie 18 lat, a konkurencja rzutu młotem kobiet dopiero debiutowała na igrzyskach. W
1932 jeszcze większą sensacją było zwycięstwo, jakie Kusociński odniósł w Los Angeles w biegu na 10
000 metrów. Można powiedzieć,
że były to kamienie milowe w historii sportu polskiego. Dlatego dziś
trudno się nie smucić, widząc, że
pod względem sportowym Warszawianka jakby zatrzymała się
w rozwoju, mimo że budżetowo
całkiem nieźle daje sobie radę. Ów

a sportowym bezrybiu
Warszawy z promocyjnego punktu widzenia ratowała nas ostatnimi czasy piłkarska Legia, zdobywając seryjnie tytuły mistrza Polski. Teraz
jednak ta drużyna przynosi miastu więcej wstydu niż sławy, a do
słabo grających zawodników dołączają jeszcze kibole, którzy podczas wyjazdowego meczu Legii z
Leicesterem dokonali demolki
tamtejszego stadionu. Nic tylko
usiąść i płakać. No i trzymać
kciuki za siatkarzy Projektu
Warszawa (kiedyś AZS Politechnika), którzy w przeciwieństwie
do piłkarzy z Łazienkowskiej spisują się bardzo dobrze w PlusLidze, a podstawowym graczem
jest w tym teamie dawny siatkarz ursynowskiego Metra –
Piotr Nowakowski.
arszawa bardzo dużo
straciła, gdy wciąż
mieszkająca w naszym
mieście trzykrotna mistrzyni
olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk straciła cierpliwość w związku z kłopotami Skry
i przeszła do AZS AWF Katowice, zostając jednocześnie twarzą
znakomitego Stadionu Śląskiego
w Chorzowie. A tam odepchnięci
w stolicy od Narodowego lekkoatleci bezustannie przysparzają
nam chwały w organizowanych
co roku wielkich imprezach międzynarodowych.
ygląda na to, że w sporcie stolica schodzi stopniowo do roli ubogiego
krewnego innych miast. Byłbym
wielce rad, gdyby prezydent Rafał
Trzaskowski zdołał jakoś tę degrengoladę powstrzymać.
M AC I E J P E T R U C Z E N KO
PA S S M I TA
n a c z e l n y @ p a s s a . w a w. p l
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sie sportowej bazy Warszawy –
wszak zmodernizowano Hutnika,
stok narciarski na Szczęśliwicach,
Park Wodny Moczydło, baseny w
Powsinie i rozpoczęto przebudowę
kompleksu Skry, gdzie jednak do
szczęśliwego finału jeszcze daleka
(i wyboista) droga, bo rząd nie
chce zwyczajowo dofinansować budowy nowego stadionu tartanowego, bez którego lekkoatletyka w
mieście leży i kwiczy.
hoć przykro to powiedzieć,
nie da się jednak ukryć, że
w porównaniu z przedwojennymi prezydentami Warszawy władze miasta po 1989 roku
zrobiły dla sportu wyczynowego
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tyle co nic, a wspólnie z władzami
państwowymi (likwidacja Gwardii!) więcej mu zaszkodziły niż
pomogły. I nawet wzniesienie
przeznaczonego w zasadzie tylko
dla piłki nożnej Stadionu Narodowego nic w tej opinii nie może
zmienić, ponieważ i sama konstrukcja tego obiektu, i koncepcja
jego wykorzystywania to jeden
wielki błąd. Stąd tak rzadko odbywają się tam imprezy sportowe.
Stanął po prostu nowoczesny pomnik bezmyślności, na który wydano, o ile wiem, ponad 2 miliardy złotych. Narodowy stoi i zieje
pustką, a tymczasem warszawscy adepci lekkoatletyki nie mają

gdzie trenować i startować w naszym mieście. Pod względem bazy
l.a. jesteśmy wśród stolic Europy
na ostatnim miejscu wespół z
dwoma innymi, o wiele jednak
uboższymi krajami. Poza tym, aż
żal serce ściska, gdy się widzi, że
np. w Monachium rozsądnie zaplanowana inwestycja w postaci
Allianz Areny pozwala rozgrywać
mecze piłkarskie Bundesligi na
okrągło. Jednej niedzieli (lub soboty) gra tam Bayern, następnej
zaś TSV. Narodowy tymczasem
najbardziej się teraz sprawdza jako centralny szpital covidowy,
chociaż nie w tym celu go przecież zbudowano.
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Mikołajki Zapominajki i Kiermasz
Świąteczny w DOK Ursynów
6 grudnia to dla dzieci jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Mikołajki, to święto obchodzone ku czci Świętego Mikołaja
biskupa z Miry. W przededniu tego wydarzenia, czyli 5 grudnia,
w niedzielę, DOK Ursynów zaprasza na Kiermasz Świąteczny
od godz. 10.00-14.00. Informacje organizacyjne:
– Kiermasz Świąteczny rozpoczyna się od godz. 10:00-14:00
– Warsztaty odbędą się w godzinach 12.30-14.00
– Wstęp bezpłatny, przedstawienie dla dzieci od 4-11 lat, czas
trwania 60 min.
– Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc od 24.11 pod tel.
22 125 56 02
– W ramach ustawy o dostępności, osoby ze szczególnymi potrzebami chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o kontakt pod
nr. tel. 22 1255602 lub poprzez e-mail: biuro@dokursynow.pl.

Skromniejsze świąteczne iluminacje na Ursynowie
Mimo niedawnego, zwycięskiego projektu
w Budżecie Obywatelskim,
Ursynów nie będzie wyglądał jak miasteczko świętego Mikołaja. Iluminacje
są tylko pożyczane, zaś ich
koszt rośnie. Efektem jest
skromna oprawa świąt.
Energooszczędne oprawy, złoty kolor światła nawiązujący do
przedwojennych tradycji Warszawy i efektowne bramy będą
witać spacerowiczów w okolicach Zamku Królewskiego. Takich nowości jak w centrum stolicy ciężko jednak szukać na
Ursynowie.

Dekoracje są coraz droższe
W 2019 roku Budżet Obywatelski wygrał projekt: Oświetlenie Alei Komisji Edukacji Narodowej na okres świąt Bożego Narodzenia. Wówczas iluminacje
świetlne zamontowano na 96 latarniach przy al. Komisji Edukacji Narodowej, na odcinku od
strony północnej skrzyżowanie
al. Komisji Edukacji Narodowej

z ul. Surowieckiego i ul. Beli Bartoka do skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Wąwozową od strony południowej.
Ponadto zakupiono projektor do
wyświetlania obrazów na budynku ratusza i wynajęto 10 m
oświetloną choinkę (LED).
Niestety, kwota 149 000 złotych, która wystarczyła na wypożyczenie iluminacji, z początkiem 2020 roku została zdjęta.
Projektor przetrwał i już w okolicy weekendu ścianę ratusza od
strony ul. Gandhi przyozdobi wyświetlana świąteczna dekoracja.
Pod urzędem ma stanąć choinka,
ale to niestety tylko tyle. Podczas
pandemii koronawirusa gminy
ograniczają wydatki. Czeka ich
jeszcze niepewność europejskich
funduszy odbudowy oraz Polski
Ład. Również i Ursynów w tym
roku wstrzymał się ze świątecznymi instalacjami. Ustawienie tegorocznej choinki oraz przyozdobienie urzędu dzielnicy kosztować będzie 49 tys. złotych. Kwota jest podobna do ubiegłorocznej, ale rosną ceny wynajmu

światełek oraz robocizny. Inflacja
dotyka również świąteczne branże. Siłą rzeczy iluminacja będzie
więc nieco skromniejsza. Nie będzie wystawiona też iluminacja
parku im. Jana Pawła II. Tamtejsze lampki były własnością urzędu, ale po ich ostatnim demontażu stwierdzono zły stan techniczny większości elementów
oświetlenia.

W centrum będzie na złoto
Inauguracja stołecznych iluminacji odbędzie się w pierwszy weekend grudnia 2021 roku. Zakończenie iluminacji nastąpi 15 lutego 2022 roku. W
tym roku ulice ozdobią: tramwaj konny przy pomniku Kopernika, Labirynt przy hotelu Bristol, Karuzela i Altana „Zakochaj
się na Święta” – plac Hoovera,
Kataryniarz i baloniarz – plac
Zamkowy, choinka na placu
Zamkowym, choinka na Rynku
Starego Miasta, Nowy Świat –
iluminacja całej ulicy.
W tym roku ulice ozdobią
światła z energooszczędnymi dio-

dami, które pobierają nawet 810 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki. Iluminacja została
również wyposażona w system
zarządzania dekoracją z uwzględnieniem redukcji jej mocy w godzinach nocnych oraz uzbrojenie

wszystkich elementów w urządzenia eco-saver, co obniży koszty eksploatacji o blisko 30 procent. Rozstawienie świateł i bram
ma być takie, aby umożliwić bezpieczne wymijanie się w warunkach pandemicznych.

Miłośnicy światełek znajdą
też coś dla siebie w Wilanowie.
Tamtejszy pałac i jego ogród do
27 lutego zmieniają się nie do
poznania. Królewski Ogród
Światła to wystawa plenerowa,
w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. Gości odwiedzających wilanowski park po zmroku do pałacu prowadzi 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Na dziedzińcu wita ich
strzeżona przez orły rozświetlona pergola, za którą rozpościera się Zimowy Ogród Króla. Goście mogą z nim spacerować aleją obsadzoną pnączami
i podziwiać rozkwitające światłem drzewka pomarańczowe.
Tuż obok nich można zrobić sobie zdjęcie w świetlistej ramie z
pałacem w tle. Pałac zaprasza
również na mappingi na fasadzie pałacu oraz pokazy w Muzycznym Tunelu. Szczegóły w
social mediach oraz na stronie
internetowej muzeum.
Piotr Celej
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Na Ursynowie powstał ekologiczny labirynt

Labirynt z żywopłotu to
kolejny projekt zrealizowany w ramach budżetu
obywatelskiego. Labirynt
powstał obok Rowerowego Miasteczka przy
ul. Kazury.
To ekologiczne i kreatywne
miejsce zabawy oraz odpoczyn-

ku uzyskało w głosowaniu poparcie 1916 mieszkańców dzielnicy. Koszt realizacji to 59 900 zł.
- To ciekawy projekt, łączy on
miejską zieleń z funkcjonalnością placu zabaw dla najmłodszych – informuje zastępca burmistrza Bartosz Dominiak. Warto podkreślić, iż autor projektu to

jeden z najmłodszych wnioskodawców w ramach budżetu obywatelskiego. Dla wszystkich powinien to być wzór do naśladowania i motywacja do złożenia
swoich pomysłów w kolejnej
edycji budżetu obywatelskiego,
co będzie możliwe już od 1 grudnia – dodaje.

Labirynt ma kształt kwadratu i zajmuje powierzchnię o wymiarach około 18x18 metrów.
Zasadzony w październiku żywopłot ma wysokość i szerokość około 1 metra, a podłoże
ścieżek o szerokości około 1,2
m jest wykonane z nawierzchni mineralnej. Po latach żywopłot będzie wyższy, dzięki czemu zabawa będzie jeszcze lepsza. Rodzice mogą podziwiać
przyrodę i odpocząć, a dzieci
pobawić się w tym miejscu w
berka i chowanego. Atrakcja
będzie służyć wiele lat, jako
miejsce zabaw dla małych i dużych dzieci.
- Mam 10 lat i chciałbym
zrobić labirynt z żywopłotu,
który będzie jednocześnie
ogrodem i miejscem, w którym dzieci będą mogły się bawić w różne zabawy. Taki sam
widziałem na wakacjach i
świetnie się bawiłem z moim
bratem – wskazał w uzasadnieniu swojego pomysłu jeden
z najmłodszych w Warszawie
projektodawców budżetu obywatelskiego.

Napowietrzanie
w Alei Kasztanowej
Trwają prace związane z wymianą ziemi i napowietrzaniem pod kasztanowcami w Alei Kasztanowej.
Przy wykorzystaniu strumienia sprężonego powietrza
możliwe jest praktycznie nieinwazyjne rozluźnienie i
napowietrzenie struktury gleby, a tym samym poprawa warunków siedliskowych drzew. Na prace związane z pielęgnacją drzew obejmujące obszar 540 metrów
kwadratowych dzielnica wyda ponad 75 tys. zł.
W grudniu 2020 roku Urząd Dzielnicy Ursynów zlecił wymianę
ziemi i napowietrzenie korzeni pod wybranymi, wiekowymi kasztanowcami zwyczajnymi w Alei Kasztanowej. W ubiegłym roku została wymieniona gleba na powierzchni 185 m2. Celem tych prac jest
poprawa warunków siedliskowych drzew. Gleba pod wskazanymi
do zabiegu drzewami jest bardzo zbita, natomiast korzenie do prawidłowego funkcjonowania potrzebują gleby o rozluźnionej strukturze, dającej możliwość wymiany gazowej i wodnej. Dodatkowo,
z uwagi na konieczność walki ze szkodnikiem atakującym kasztanowce, co roku grabione są opadłe liście, zawierające zimujące larwy tego szkodnika. Zabieg ten nie sprzyjał tworzeniu się naturalnej ściółki, która odżywiałaby korzenie, chroniła przed suszą i mrozem, a także rozluźniała glebę. Poprawa właściwości fizycznych i chemicznych gleby wokół korzeni da możliwość utrzymania witalności tego niezmiernie cennego drzewostanu. Polepszenie warunków siedliskowych omawianych „drzew weteranów” w Alei Kasztanowej jest
jednym ze sposobów walki ze skutkami zmian klimatycznych.

Czy będą murale na
rondzie Wolnej Białorusi?
Dzięki staraniom białoruskich opozycjonistów,
mieszkańców Warszawy i Stowarzyszenia Polska 2050
rondo Wolnej Białorusi w Ursynowie stało się faktem.
Przypomnijmy iż nazwę tę otrzymało skrzyżowanie
Południowej Obwodnicy Warszawy (al. Legionów
Piłsudskiego) i ul. Puławskiej.
Kolejne kroki związane z wykorzystaniem potencjału tego miejsca
podejmuje Paweł Lenarczyk, pomysłodawca powstania ronda na
Ursynowie. Jednym z tych kroków jest powstanie galerii murali,
taką propozycję radny Lenarczyk przekazał z pośrednictwem władz
dzielnicy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Tematyka murali ma nawiązywać do białoruskiej walki z reżimem
Łukaszenki. Pomysł nie spotkał się z akceptacją GDDKiA, która
przedstawioną propozycje zaopiniowała negatywnie. Radny wraz
z wnioskodawcami planuje dalsze kroki – tym razem w
Ministerstwie Infrastruktury.
- To smuta i niezrozumiała decyzja GDDKiA dotycząca murali na
rondzie Wolnej Białorusi. To temat, który ma łączyć, a rondo ma
przypominać o walce z reżimem Łukaszenki. Murale powstają na
rondach w całej Polsce, a więc także na Ursynowie powinno tak być.
Chcę wykorzystać potencjał miejsca, o które tak wiele osób walczyło,
dlatego będziemy podejmować kolejne działania aby galeria murali
jednak powstała - komentuje ursynowski radny Paweł Lenarczyk

Trzy mln zł na Centrum
Opiekuńczo – Mieszkalne
Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował o podpisaniu
umowy na dodatkowe finansowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Belgradzkiej. Do 9 milionów z budżetu
Urząd Dzielnicy Ursynów otrzyma 3 miliony od Wojewody Mazowieckiego. Inwestycja umożliwi stworzenie
warunków niezależnego i godnego funkcjonowania na
miarę możliwości i potrzeb przyszłych podopiecznych.
Ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w 2021 roku, a budowa w latach 2022-23.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
Obiekt, o powierzchni ponad 1500 m2, będzie wykorzystany do
prowadzenia całodobowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym
i umiarkowanym. Obiekt, zgodnie z założeniami programu umożliwi stworzenie warunków niezależnego i godnego funkcjonowania
na miarę możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W ofercie centrum znajdą się działania dopasowane do indywidualnej sytuacji uczestników, z możliwością dokonania przez nich
wyboru zajęć i aktywności. COM zapewni również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi asystenckie a także wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych
(takich jak: jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie
się, poruszanie się) oraz kształtowania podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Belgradzkiej będzie
drugim obiektem w tym rejonie, po funkcjonującym od 2018 r.
Ośrodku Wsparcia i Integracji, zapewniający opiekę i wszechstronne wsparcie mieszkańcom z niepełnosprawnością.

Budynek złożony z dwóch części
Część całodobową stanowi budynek dwukondygnacyjny, z dwoma klatkami schodowymi i windą, bezpośrednio połączony z częścią
dzienną. To w sumie 12 pokojów jednoosobowych i 4 pokoje dwuosobowe z zapleczem sanitarnym (po 8 pokojów na kondygnację).
Na każdej kondygnacji znajdą się strefy spokoju/relaksu dla uczestników, dodatkowe miejsce spotkań, pokoje pracowników opieki
nocnej (z łazienkami), pomieszczenia pomocnicze i porządkowe.
W części dziennej znajdują się 2 pokoje dzienne, sala wielofunkcyjna, sala do ćwiczeń, sala zajęć, gabinet lekarski, kuchnia, jadalnia, pom. socjalne, administracja, hol, szatnie.
Teren COM będzie ogrodzony i oświetlony. Zagospodarowanie
terenu zewnętrznego przewidziane jest w formie ogrodu przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku wśród zieleni z obiektami małej architektury: ławkami, donicami, alejkami, kwietnikami. Na
dziedzińcu wewnętrznym, przeznaczonym do wyłącznego korzystania przez uczestników, zaprojektowano stoły kwiatowe i ziołowe będące ogrodem sensorycznym.

Co słychać w tunelu?

Najpiękniejsze szopki
Tradycyjnie, w okresie przedświątecznym, zapraszamy
do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejsze
Szopki Bożonarodzeniowe, organizowanego przez
Urząd Dzielnicy Ursynów. Będzie to już dwudziesta szósta odsłona tego popularnego konkursu. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 16 stycznia
2022 r. Deklarację o przystąpieniu do konkursu należy
zgłosić elektronicznie w dniach 6-10 grudnia 2021 r.
Konkurs jest adresowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych,
dla dzieci sześcioletnich, uczennic i uczniów ursynowskich szkół
podstawowych, a także do dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych, organizowanych przez różne podmioty działające na terenie naszej dzielnicy. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie plastyczne formy przestrzenne, wykonane w dowolnej technice. Mogą być to prace indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia na www.ursynow.um.warszawa.pl.
- Od ponad dwudziestu pięciu lat organizując ten konkurs Urząd
Dzielnicy Ursynów włącza się w działania popularyzujące nie tylko polską tradycję, ale także amatorską sztukę. Co roku zadziwia
wyobraźnia, kreatywność, pracowitość i oryginalne podejście
uczestników konkursu. Zgromadzone w konkursie prace są świąteczną ozdobą i atrakcją dla klientów urzędu – mówi zastępca burmistrz Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski. - Liczymy na to, że jak co
roku udział w konkursie weźmie wielu uczestników – dodaje.

W tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 jakiś czas temu
Straż Pożarna przeprowadziła kolejne testy odbiorowe. Sprawdzany był system wentylacji oraz weryfikacji
podlegała dokumentacja techniczna. Podczas następnej kontroli, w przyspieszonej procedurze, sprawdzony
zostanie system wentylacji.
W trakcie kontroli kilkukrotnie odbywały się testy z tzw. gorącym
dymem, podczas których sprawdzany był system wentylacji i wykrywania pożaru. Testy te wykazały, że systemy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo. Niestety, awarii uległ rezerwowy wentylator. Wykonawca ustala przyczynę awarii. Po usunięciu usterki trzeba będzie ponownie wystąpić do Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej już zapowiedziała, że po złożeniu przeprowadzi przyspieszoną procedurę. Sprawdzony zostanie system wentylacji, bo pozostałe już pozytywnie przeszły
kontrolę. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie. To złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Ostatnim etapem procesu odbiorowego jest kontrola wojewody
mazowieckiego. Po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa oraz otrzymaniu opinii urzędnika bezpieczeństwa wyda
zgodę na otwarcie tunelu. Ta decyzja da zielone światło na dopuszczenie do ruchu S2 pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa
Wilanów wraz z tunelem. Prawdopodobnie stanie się to jeszcze jeGDDKiA
sienią tego roku.
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Konsultacje, które mówią
prawdę o targowisku nad POW
W październiku Bazarek Na Dołku zorganizował
własne konsultacje społeczne dotyczące koncepcji
targowiska nad Południową Obwodnicą Warszawy.
Raport podsumowujący ich wyniki wysłał m. in. do
burmistrza Dzielnicy, prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Zarządu Zieleni oraz Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego. O konsultacjach
rozmawiamy z Piotrem Karczewskim, szefem Bazarku
Na Dołku.
starczy zerknąć na odpowiedzi
na jedno z naszych pytań. Tylko 99 proc. mieszkańców, którzy chcą targowiska na Ursynowie, opowiada się za Bazarkiem Na Dołku, a 68 proc. chce,
żeby wrócił na swoje dawne
miejsce, czyli tam, gdzie jest
planowane targowisko nad
POW.

Po co zrobiliście konsultacje
społeczne?
Piotr Karczewski: Po to, by od
mieszkańców dowiedzieć się, jakie są naprawdę ich potrzeby.
Nie tylko od stałych klientów Bazarku Na Dołku, ale od wszystkich – robiących i nie zakupy na
targowiskach, kochających bazarki lub mających negatywny
stosunek do nich.
Ale takie konsultacje już się
kiedyś odbyły…
Bardzo dobrze, że się odbyły,
tyle że miały charakter bardzo
ogólny i ograniczony, jeśli chodzi
o zasięg. My chcieliśmy dać prawo do głosu wszystkim ursynowianom, bo to ich dzielnica, ich
życie, ich zakupy i ich będzie to
targowisko nad POW. Nie polityków, urzędników, czy architektów, ale właśnie ich.

Nie podoba Wam się wynik
konsultacji miejskich sprzed
kilku lat?
Nie podoba nam się to, że w
tych miejskich konsultacjach
wzięło udział zaledwie kilkaset
osób, a informacja o nich nie dotarła zapewne do wszystkich. Na
dodatek w tamtych konsultacjach wzięli udział przede
wszystkim klienci i kupcy „Dołka”. A należy zrobić, co się da,
aby mogli wypowiedzieć się
wszyscy. Dlatego my dotarliśmy
z ankietą poprzez Facebook do,
lekko licząc, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a w samej ankiecie
wzięło udział 2015 osób. Myślę,
że to uczciwe zasady.
I co wynika ze zdania tych
2015 osób?
Przede wszystkim to, że padają wszystkie obiegowe stereotypy myślenia o targowisku nad
POW rozpowszechniane głównie przez politycznych aktywistów. Ursynowianie nie chcą małego targowiska, tylko co najmniej 180-stanowiskowego. Nie
chcą handlu tylko w weekendy,
ale także w tygodniu. A przede
wszystkim nie chcą nad POW
wyłącznie parku, ale właśnie
również dużego targowiska.

Zadaliście m. in. pytanie o to,
kto ma zarządzać bazarkiem nad
POW. Czy to w ogóle powinno
interesować ursynowian?
To ursynowianie powinni decydować, co jest dla nich interesujące, a nie my, czy ktokolwiek
inny. I jak widać po wynikach,
A chcą Bazarku Na Dołku nad
to zagadnienie ich interesuje. POW?
Temat zarządzania targowiChcą, żebyśmy to przede
skiem funkcjonuje w debacie wszystkim my handlowali nad

Modernizacja M1 - od technologii analogowej do cyfrowej
publicznej i tendencyjne byłoby POW. I to z kolei burzy obiegowe
pomijanie go w Konsultacjach opinie, że mieszkańcy narzekaSpołecznych.
ją na prowizoryczność „Dołka”.
Ursynowianie dobrze już wieCzemu w konsultacjach pyta- dzą, że nasz Bazarek właściwie
cie też o Bazarek Na Dołku? od samego początku czeka na
Przecież dotyczą targowiska nad walizkach na stałą lokalizację.
Południową
Obwodnicą W takich warunkach nie da się
Warszawy.
cywilizować targowiska tak, jak
Jesteśmy największym, kul- byśmy chcieli.
towym bazarkiem Ursynowa i
trudno byłoby udawać, że nie
Gdzie można zobaczyć wyniistniejemy. Mieszkańcy muszą ki tych konsultacji?
mieć jakiś punkt odniesienia w
Liczę, że opublikuje je Urząd
dyskusji o targowisku nad Dzielnicy, ale nie czekając na to,
POW. Zresztą w konsultacjach można je zobaczyć na naszej
urządzonych przez Miasto kil- stronie facebookowej (www.faka lat temu również odnoszono cebook.com/bazareknadolku).
się do Bazarku Na Dołku. Wy- Zapraszam!

Stare analogowe urządzenia sterowania ruchem,
które pamiętają jeszcze
uruchomienie pierwszej
linii niemal trzy dekady
temu - odchodzą w przeszłość. Czas na cyfrowe
urządzenia, światłowody
i liczniki osi.
Otwarta w 1995 roku pierwsza linia warszawskiego metra
jest stale modernizowana. Obecnie wymieniane są urządzenia
sterowania ruchem pociągów
(SRP), służące do obrazowania
sytuacji ruchowej. Oparte na analogowych przekaźnikach tzw.
plany świetlne pokazywały zajętość toru na specjalnej tablicy
przypominającej dziś bardziej
eksponat w muzeum techniki.
Teraz zajętość toru będzie obrazowana za pomocą zamontowanych w torowisku liczników osi i

wyświetlana na monitorze komputera, gdzie ilość danych można wygodnie skonfigurować.
Ostatnie trzy stacje, na których znajdowały się jeszcze plany świetlne: Wierzbno, Racławicka i Pole Mokotowskie - przechodzą na nowoczesne SRP.

Nowoczesne urządzenia dużo
dokładniej pokazują sytuację w
tunelach, dlatego dyżurni ruchu
mogą łatwiej zorientować się w
bieżącej sytuacji ruchowej i szybciej podejmować kluczowe decyzje w sytuacjach awaryjnych.
Dodatkowo dawne plany świetl-

ne pokazywały zajętość toru jedynie na niedużym obszarze stacji i pobliskich tunelach - natomiast system oparty na licznikach osi umożliwia wgląd do sytuacji na całej linii niezależnie od
lokalizacji komputera.
Modernizowanie linii M1 ma
duże znaczenie przy eksploatacji i serwisowaniu urządzeń. Pracownikom metra łatwiej i sprawniej będzie serwisować urządzenia jednego typu na obu liniach
niż na dwóch różnych systemach, wymagających innych typów narzędzi i wiedzy.
Prace związane z przebudową
urządzeń sterownia ruchem pojazdów w metrze prowadzone są
od 2009 roku. Zmodernizowane
zostały odcinki Kabaty – Stokłosy
oraz Stokłosy – Wilanowska.
Koszt tegorocznego przedsięwzięcia to niemal 5 mln zł netto.
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Dobry sezon Warszawskich Linii Turystycznych

W tym roku z atrakcji
Warszawskich Linii Turystycznych skorzystało ponad 130 tys. warszawiaków i turystów. To był dobry sezon – pasażerów było więcej niż w 2019 roku.
Wraz z początkiem maja rozpoczął się 13. sezon Warszawskich Linii Turystycznych, które
towarzyszyły mieszkańcom stolicy i gościom do końca września. W tym roku promami, statkiem, zabytkowymi tramwajami i autobusami oraz koleją wąskotorową podróżowały 130 492
osoby. To więcej o ponad 6 tys.
niż w 2019 roku, czyli przed pan-

demią COVID-19 – wtedy było
to 123 840 osób.

Na wodzie…
Niesłabnącą popularnością
cieszyły się atrakcje znane od początku Warszawskich Linii Turystycznych, czyli promy i rejs statkiem do Serocka. W tym roku
promy „Pliszka”, „Słonka” i „Wilga” łączyły brzegi Wisły w trzech
miejscach – pomiędzy Cyplem
Czerniakowskim a Saską Kępą,
wzdłuż mostu Józefa Poniatowskiego na plażę „Poniatówka”
nieopodal Stadionu Narodowego
oraz między Podzamczem-Fontannami a praskim brzegiem na

wysokości ZOO. W maju, czerwcu i wrześniu wypływały w weekendy i dni świąteczne, a w wakacje – codziennie. Podczas tegorocznego sezonu przeprawiło się
nimi przez rzekę ponad 107,5
tys. pasażerów.
Po rocznej przerwie na wody
Kanału Żerańskiego i Jeziora Zegrzyńskiego wrócił statek „Zefir”
płynący do Serocka. Na wycieczkę można było wybrać się w lipcowe, sierpniowe i wrześniowe
weekendy. Z takiej możliwości
skorzystało prawie 2,4 tys. osób.
Tradycyjnie już flota Warszawskich Linii Turystycznych
włączyła się w obchody rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Promy, udekorowane w
biało-czerwone barwy, wzięły
udział w uroczystym rejsie „Wisła. Godzina W”. „Zefir” zabrał
powstańców na wyjątkowy rejs
do Serocka.

…i lądzie
Podczas letnich miesięcy na
stołecznych ulicach nie mogło
zabraknąć zabytkowych tramwajów i autobusów. Zabytki
Tramwajów Warszawskich kursowały w weekendy od końca

czerwca do końca sierpnia. Na
ulicach można było zobaczyć
tzw. „berlinki”, wagony zaprojektowane specjalnie dla Warszawy, które zostały wywiezione
do Berlina podczas II wojny
światowej. Po jej zakończeniu
odzyskano je i sprowadzono z
powrotem do stolicy. Na trasie
jeździły również tramwaje typu
N. Najstarszy z nich kursował na
linii 30, która została uruchomiona w 1949 roku wraz z
otwarciem Trasy W-Z. W wakacje tramwaje linii T wyruszały z
pl. G. Narutowicza, przeprawiały się mostem Józefa Poniatowskiego na Pragę i mostem Śląsko-Dąbrowskim wracały do
Śródmieścia i na Ochotę. Na
przejażdżkę nimi wybrało się
prawie 8 tys. osób.
Od trzech lat linii T towarzyszy turystyczna linia tramwajowa 36 i autobusowa 100. Tramwaje linii 36 rozpoczynały kursy
na pl. G. Narutowicza i ulicami
Ochoty oraz Śródmieścia dojeżdżały na zielony Żoliborz. Zabytkowe wozy 13N „parówki”
oraz wciąż „żywe” na stołecznych ulicach 105N „akwaria”
podjeżdżały na przystanki w ma-

ju, czerwcu i wrześniu – w weekendy, a w wakacje – codziennie.
Zabytkowe autobusy linii 100
wyruszały z przystanku Centrum
i przez pl. marsz. J. Piłsudskiego
i Miodową docierały do Muzeum
Żydów Polskich POLIN. Dalej jechały Wisłostradą obok Multimedialnego Parku Fontann, po
czym przejeżdżały na Pragę i mostem Józefa Poniatowskiego docierały do ronda Ch. de Gaulle’a
i palmy, dalej do Łazienek Królewskich i przez Marszałkowską
Dzielnicę Mieszkaniową wracały do centrum. Na objazdową
wycieczkę po Warszawie na pokładzie ikarusa lub berlieta wybrało się ponad 9,7 tys. osób.

Tegoroczną ofertę Warszawskich Linii Turystycznych zamykała Piaseczyńsko-Grójecka
Kolej Wąskotorowa. Od maja
do września w soboty można
było wybrać się na przejażdżkę
wąskotorówką z Piaseczna do
Tarczyna i z powrotem. Pociągi robiły postój w Runowie,
gdzie przygotowano miejsce
na aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu i posiłek.
Do Piaseczna dowoziły zabytkowe autobusy linii 51, kursujące śladami warszawskich trolejbusów. Na wycieczkę po wąskim torze skusiło się prawie
2,7 tys. osób.
z t m . w a w. p l

Dzielnica Mokotów zaprasza na...
Koncert Margaret
w Domu Kultury Kadr

ok.com/UDMokotow oraz kanale kowe oraz Cmentarz Mauzoleum ŻołYouTube będzie można obejrzeć stre- nierzy Radzieckich. Obszar sporządzaneMargaret na Mokotowie! Wokalistka aming koncertu (5.12, godz.19.00).
go planu charakteryzuje się zróżnicowaświeżo po klubowej trasie zagra koncert
nym sposobem zagospodarowania. SąMikołajki na sportowo
w Domu Kultury Kadr. Ze swoim zesposiaduje zarówno z terenami zabudowy
W niedzielę, 5 grudnia zapraszamy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenami
łem zaprezentuje materiał z ostatniego
albumu Maggie Vision, nie zabraknie wszystkie chętne dzieci, które chcą usługowymi (m.in. usługi zdrowia, nateż jej największych hitów. To wszystko otrzymać prezent od Mikołaja do hali uki), dawnymi terenami sportowo-resportowej OSiR Mokotów. W progra- kreacyjnymi (KS Gwardia) i zieleni parw wyjątkowej oprawie wizualnej.
5 grudnia, Dom Kultury Kadr, ul. mie wizyta Świętego Mikołaja, konku- kowej Pola Mokotowskiego. Obszar jest
Rzymowskiego 32, wstęp wolny, bile- rencje sportowe, gry i zabawy, dmu- bardzo dobrze skomunikowany poprzez
chańce, animacje i warsztaty manual- ul. Żwirki i Wigury, ul. Rostafińskich czy
ty online Dom Kultury Kadr.
Burmistrz Rafał Miastowski wspól- ne oraz upominki dla dzieci.
ul. Racławicką.
Aby móc uczestniczyć w mikołajnie z Margaret zapraszają na koncert Ustalenia planistyczne mają chrofilmik do obejrzenia na kanale Dzielni- kach należy odebrać bezpłatne wej- nić istniejące tereny zieleni w tym ogrościówki w recepcji OSiR Mokotów przy dy działkowe. Należy także utrzymać
cy Mokotów na YouTube.
Margaret to wokalistka, autorka tek- ul. Niegocińskiej 2a. Odbierając zapro- oraz określić odpowiednie ustalenia
stów i kompozytorka a zarazem popular- szenia miedzy 30.11 a 2.12 w godzi- konserwatorskie dla Cmentarza Mauna artystka młodego pokolenia. Na swo- nach 8.00 – 20.00 należy podać hasło zoleum Żołnierzy Radzieckich, który
im koncie ma pięć studyjnych albumów, „Moje Miejsce Mokotów”.
objęty jest wpisem do Gminnej Ewiw tym dwa – „Add The Blonde” (2014)
dencji Zabytków.
Jaki
plan
miejscowy
obszaru
i „ Just The Two of Us” (2015) – nagroUdział mieszkańców w sporządzaw rejonie ul. Żwirki i Wigury,
dzone platyną. Nowy krążek “Maggie
niu planu musi mieć charakter sforVision” z jednej strony jest wypadkową
malizowany. Swoje potrzeby trzeba
Rostafińskich i Kulskiego?
jej fascynacji hip-hopem i brzmieniami
zgłosić na piśmie w formie wniosku
Rozpoczęło się zbieranie wniosków do planu.
urban music, a z drugiej – koniecznością opowiedzenia o ważnych rzeczach, do obszaru w rejonie ul. Żwirki i Wigury,
Konsultacje społeczne trwają do 21
Rostafińskich i Kulskiego. Obszar opraco- grudnia 2021 r.
jakie ostatnio działy się w jej życiu.
Na profilu Dzielnicy Mokotów na wania zajmuje powierzchnię ok. 57 ha i
Szczegóły na https://architektuFacebooku https://www.facebo- w przeważającej części są to ogrody dział- ra.um.warszawa.pl/-/jaki-plan-miej-

scowy-obszaru-w-rejonie-ul-zwirki-i- mogą sobie z tym poradzić i uzyskać
odprężenie ciała i umysłu.
wigury-rostafinskich-i-kulskiego
Podczas warsztatów uczestniczy i
Jarmark świąteczny
uczestniczki poznają treningi: relakZapraszamy do Centrum Łowicka sacyjny Jacobsona, autogenny Schulna jarmark świąteczny. U twórców z za, uważności, zmiany myślenia i konwielu regionów Polski będzie moż- troli nad zamartwianiem się.
na kupić ozdoby choinkowe, gliniane
Soboty: 4, 11, 18 grudnia
naczynia, wyroby z wikliny, chodniMokotowskie Centrum Integracji
ki, zabawki, koronki, serwety, rzeźby, Mieszkańców ul. Woronicza 44a
plastykę obrzędową. Smakosze kuchZapisy: tel. 792 890 810 lub zapini regionalnej będą mieć okazję do sy@syntonia.org.pl
zakupu sękaczy, chlebów, serów,
Koncert świąteczny
przetworów warzywnych oraz miodla
seniorów i seniorek
dów. To doskonale miejsce na znaleZapraszamy na spotkanie mikołajkozienie prezentów.
Dodatkową atrakcją będą warsz- wo-świąteczne dla seniorów i seniotaty rodzinne z artystami ludowymi, rek z dzielnicy Mokotów. W prograktóre pozwolą stworzyć świąteczne mie występ kwartetu wokalnego „Szafa Gra” (muzycy na co dzień występuozdoby.
Niedziela, 5 grudnia, godz. 14.00, jący z Studio Buffo).
Artyści zaprezentują znane i lubiane
Centrum Łowicka, ul, Łowicka 21
piosenki świąteczne oraz przeboje polWarsztaty antystresowe
skiej muzyki rozrywkowej.
Zachęcamy do wzięcia udziału w
Hala sportowa OSiR Mokotów, ul.
warsztatach antystresowych. Zajęcia Niegocińska 2a. Liczba miejsc ograsą przeznaczone dla osób, które od- niczona
czuwają zwiększony poziom stresu i
Więcej informacji udziela Wydział
napięcia związanego z epidemią i jej Spraw Społeczny i Zdrowia w Dzielniskutkami i chcą wiedzieć, w jaki sposób cy Mokotów, tel. 22 443 67 70.
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Jak włączyć się w pomoc w przedświąteczny czas
Katarzyna Nowińska
Święta to ten czas w roku, na
który większość z nas w szczególności wyczekuje i który bardzo lubi. To czas, który kojarzy
się nam z ciepłą, rodzinną atmosferą ze spotkaniami z bliskimi, ze wspólnym kolędowaniem, ze smakiem wigilijnych
potraw, zapachem świerków,
cynamonowych ciasteczek i korzennych pierników. Jednak,
przede wszystkim, jest to czas,
w którym powinniśmy pamiętać
o drugim człowieku i starać się
wspomóc tych, którym z różnych względów jest w życiu trudniej niż nam.
latego też właśnie w przedświątecznym okresie różne
organizacje i fundacje charytatywne, instytucje oraz organy administracji publicznej organizują akcje pomocowe na rzecz osób ubogich, ciężko
chorych, niepełnosprawnych, w trudnej
sytuacji rodzinnej oraz seniorów. Warto włączyć się w jakąś z tych szczytnych
inicjatyw i poczuć jak wielką radość i satysfakcję może dać pomaganie.
Już od wielu lat w okresie świątecznym ogromnego wsparcia potrzebującym zarówno w kraju, jak i zagranicą
udziela Caritas. Najbardziej rozpoznawalną z akcji Caritas jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które kojarzy się
nam nieodzownie ze świecami Caritas.
Płomień świecy, symbolizujący gotowość do pomocy potrzebującym i wrażliwość na ich potrzeby, łączy różne środowiska, zarówno ludzi wierzących jak
i niewierzących. Akcja po raz pierwszy
zorganizowana została w 1994 roku. W
miniony piątek 26 listopada zainaugurowano już 28. odsłonę kampanii, której celem, jak co roku, jest pozyskanie
funduszy na wsparcie dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin, z rodzin do-
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tkniętych nieszczęściem, rodzin rozbitych i z domów dziecka. Dzięki datkom
ze sprzedaży świec młodzi ludzie wyjeżdżają latem na kolonie, otrzymują darmowe posiłki w szkole, stypendia,
wsparcie w rehabilitacji i w leczeniu
oraz mają możliwość korzystania ze
świetlic Caritas, które zapewniają im
pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia hobbystyczne, wycieczki oraz bezpieczne i
ciepłe schronienie w ciągu dnia. W całej
Polsce działa obecnie około 120 takich
świetlic, a z codziennego pobytu w tych
placówkach korzysta ponad 2100 dzieci i młodzieży. W świetlicach Caritas wykwalifikowana kadra pomaga w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości w
nauce, tłumaczy trudne zagadnienia,
co w szczególności teraz w czasie pandemii - po wielu miesiącach nauki w
trybie zdalnym ma niebagatelne znaczenie. Na Ursynowie działa świetlica
przy Al. KEN 101 w budynku parafialnym przy parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego oraz świetlica
przy ulicy Dereniowej 12 w budynku
parafialnym Betania przy parafii pod
wezwaniem Św. Tomasza Apostoła.
rzedświąteczna pomoc Caritas
to także paczki żywnościowe
przekazywane najuboższym w
ramach akcji „Tytka charytatywna”. Aby
włączyć się w tę wspaniałą inicjatywę
należy przekazać do jednej z placówek
Caritas, które biorą udział w akcji wybrane przez nas artykuły pierwszej potrzeby - podstawowe produkty spożywcze o długim terminie przydatności (np.
cukier, mąka, ryż, makaron, kasza, kawa, herbata, konserwy, olej czy oliwa),
podstawowe środki czystości (np. płyn
do mycia podłóg, proszek do prania)
czy podstawowe kosmetyki (np. mydło, żel pod prysznic, szampon, pasta do
zębów). Za pośrednictwem Caritas dary trafią do osób potrzebujących. Listę
Caritas biorących udział w akcji znaleźć można na stronie www.tytkacharytatywna.pl.
Rokrocznie Caritas organizuje w całej
Polsce Wigilie dla osób najuboższych,
samotnych oraz dla bezdomnych. Dla
części z tych osób jest to nie tylko jedyna okazja, aby zjeść ciepły i sycący posiłek w trakcie Świąt, ale także, aby po
prostu pobyć w towarzystwie ludzi. Owo
świętowanie nie mogłoby mieć miejsca,
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gdyby nie ciężka praca wielu wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i pracę, aby umilić innym świąteczny czas.
Osoby, które chciałyby się włączyć w tego typu inicjatywę powinny dopytać o
szczegóły w jednym z kół Caritas działających przy kościołach parafialnych.
o roku Caritas przeprowadzała też przedświąteczne zbiórki żywności w wybranych sklepach na terenie całej Polski. Obecnie w
związku z pandemią akcja ta została
obecnie mocno ograniczona. Na terenie
Warszawy odbędzie się ona w najbliższy weekend 3 i 4 grudnia. W tym roku
zbiórka prowadzona jest na rzecz seniorów, osób bezdomnych i migrantów.
Przedświąteczną zbiórkę żywności
prowadzi już od 25 lat Federacja Polskich Banków Żywności. Akcji przyświeca hasło „Święta godne, a nie głodne”.
Zbiórka w wybranych sklepach na terenie całego kraju odbyła się już w miniony weekend 26 i 27 listopada. Wciąż
jednak można włączyć się z inicjatywę
poprzez zakup w charytatywnym sklepie online www.zbiorkazywnosci.pl.
Od ponad 20 już lat przedświąteczny
czas kojarzy się wielu z nas ze SZLACHETNĄ PACZKĄ. Akcja, w ramach
której, darczyńcy przygotowują paczki
dla ubogich rodzin, rodzin pokrzywdzonych przez los, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, jest flagowym projektem pomocowym Stowarzyszenia
WIOSNA. Każdy z nas może włączyć
się w tę piękną inicjatywę wnosząc swój
wkład w przygotowanie jakiejś paczki
lub wspierając wolontariuszy działających w naszej dzielnicy. O akcji pisaliśmy więcej w numerze 46 PASSY z dnia
18 listopada.
undacje Dzieciom „Zdążyć z
pomocą” w tym roku po raz kolejny organizuje akcję świąteczną Art Nuvo, w ramach której sprzedaje kartki świąteczne w swym sklepie internetowym. Część dochodu ze sprzedaży kartek wesprze działalność fundacji. Kartki zakupić można na stronie
www.artnuvo.pl/sklep.
Wsparcie dla osób ubogich, samotnych i seniorów organizują nie tylko organizacje i fundacje charytatywne, ale
również różne instytucje i samorządy.
Zobaczymy jak wygląda to w poszczególnych dzielnicach.
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rząd Dzielnicy Mokotów zaprasza seniorów z dzielnicy
na spotkanie mikołajkowo –
świąteczne w dniu 4 grudnia (najbliższa sobota). Spotkanie rozpocznie się o
godzinie 18 w Hali Sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów
przy ulicy Niegocińskiej 2a. Wieczór
umili występ Kwartetu Wokalnego
,,Szafa Gra’’. Artyści tworzący ten kwartet na co dzień występują w Teatrze Bufo. Zespół zaprezentuje znane i lubiane
kolędy i piosenki świąteczne oraz wybrane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. Dla przybyłych gości przewidziano poczęstunek oraz drobne upominki
świąteczne. Liczba miejsc jest ograniczona. O dostępności miejsc oraz szczegółach wieczoru można dowiedzieć się
pod numerem telefonu 22 443 67 70.
W tym roku po raz kolejny Zarząd
Dzielnicy Wilanów włącza się w akcję
pomocową na rzecz dzieci „Gwiazdkowe marzenie”. Akcja ta organizowana
jest przez władze kilku dzielnic Warszawy, redakcję Super Expresu oraz
partnerów biznesowych. Inicjatywie
patronuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W ramach tej akcji dzieci z najuboższych rodzin piszą listy do Świętego Mikołaja, w których przekazują informacje na temat swego wymarzonego prezentu. Autorzy najładniejszych i
najbardziej poruszających listów zostaną nagrodzeni i otrzymają pod choinkę
wymarzone podarunki.
okresie przedświątecznym
Centrum Kultury w Wilanowie uruchomiło telefon
wsparcia dla potrzebujących. Ponadto
w tym roku CKW włączy się akcję SZLACHETNEJ PACZKI. Natomiast Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wilanowie przygotuje paczki mikołajkowe dla swoich
małych podopiecznych i włącza się w
program „Warszawska Wigilia z dostawą do domu”. W tej edycji pomocą w ramach tego programu objętych zostanie
40 rodzin z terenu Wilanowa.
Urząd Dzielnicy Ursynów planuje,
wzorem latem ubiegłych, organizację akcji świątecznej adresowanej do najbardziej potrzebujących mieszkańców - osób
samotnych, ubogich, zmagających się z
chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień i przemocy. Wsparciem
zostaną objęci także seniorzy, w szcze-
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gólności kombatanci, weterani wojenni i
ich rodziny. Beneficjentów akcji wskaże
tradycyjnie Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz organizacje pozarządowe działające na Ursynowie. W ramach akcji najbardziej potrzebujący otrzymają dostarczony do ich domów poczęstunek świąteczny. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to
pozwoli to akcja przewiduje też odwiedziny wolontariuszy w okresie przedświątecznym. Zarząd Dzielnicy Ursynów, podobnie jak i Zarząd Dzielnicy Wilanów,
bierze udział akcji „Gwiazdkowe marzenie”, w ramach której prezenty trafią do
dzieci w trudnej sytuacji materialnej czy
rodzinnej, które napiszą najciekawsze listy do Świętego Mikołaj.
Piasecznie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współorganizuje
Radosną Wigilię (www.facebook.com/radosnawigiliadladzieci). Jest
to lokalna akcja, dzięki której najmłodsi podopieczni MGOPS oraz dzieci z
Domów Dzieci w Pęcherach otrzymują świąteczne paczki. Do 2019 roku
paczki były wręczane podczas specjalnie zorganizowanej mikołajkowej imprezy. Ze względu na pandemię zarówno w roku ubiegłym, jak i w tym,
akcja ogranicza się do zebrania darów, przygotowania paczek i przekazania ich najmłodszym. W tym roku
organizatorzy zamierzają wesprzeć
dwa dodatkowe domy dziecka - w
Szczutowie oraz w Czernicach Borowych. W sumie wsparciem w tym roku objętych zostanie 260 dzieci. Upominki do paczek przekazują zarówno
sponsorzy, jak i osoby prywatne.
Zbiórka obejmuje zabawki, gry, przybory szkolne, słodycze i kosmetyki.
Przekazywać można zarówno rzeczy
nowe, jak i używane, ale w dobrym
stanie. Akcję można również wspomóc wpłacając darowiznę na konto
Fundacji „Dziecięca Radość”.
łączenie się w pomoc innym – czy to seniorom, czy
osobom ubogim, czy niepełnosprawnym czy migrantom – często nie wymaga to od nas wielkiego wysiłku czy poświęcenia. Właśnie teraz
przed Świętami jest ku temu najwięcej
możliwości. Wystarczy chcieć! A warto!
Wiedzą o tym wszyscy Ci, którzy chociażby raz spróbowali.
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Finał nasadzeń w Wilanowie
Dobiega końca tegoroczny
ambitny program nasadzeń Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Listopad to czas intensyfikacji tych działań. Dzięki
temu już na wiosnę mieszkańców Wilanowa cieszyć
będzie rozkwit nowych
10 698 roślin, które
Dzielnica Wilanów posadziła w 2021 r. na terenie
Powsina, Zawad
i Miasteczka Wilanów.
Realizując harmonogram
prac, 16 drzew wiśni odmiana
‚Kanzan’ posadzili 25 listopa-

da włodarze dzielnicy Wilanów: Burmistrz Ludwik Rakowski, Zastępca Burmistrza Bartosz Wiśniakowski oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Hubert Królak wraz z radnymi
dzielnicy.
Drzewa zostały posadzone
wzdłuż fragmentu ul. Sarmackiej od Osi Królewskiej do Al.
Wilanowskiej, w bezpośrednim
sąsiedztwie ważnej inwestycji
drogowej - nowego przepustu
drogowego nad Potokiem Służewieckim, który został oddany
do użytkowania na początku
września br.

„Nasze działania związane z
zazielenianiem Wilanowa planujemy i realizujemy kompleksowo. Kolejnym przykładem jest
otoczenie tak ważnej dla mieszkańców Wilanowa inwestycji,
jak przebudowa skrzyżowania
Al. Wilanowskiej, ul. Sarmackiej i ul. Kosiarzy. Powstało nie
tylko nowe, dogodne połączenie komunikacyjne, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby w
jego otoczeniu pojawiła się dorodna, piękna zieleń.” – podkreśla Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów Bartosz Wiśniakowski.

Łącznie na zlecenie urzędu w
Wilanowie posadzonych zostało
7837 krzewów (głównie: pęcherznica, irga błyszcząca, berberys, tawuła, róża okrywowa,
śnieguliczka), 2747 bylin (głównie: szałwia, jeżówka), 4000 roślin cebulowych (głównie: czosnek ozdobny, tulipan), 114
drzew (głównie: klon, lipa, wiśnia). Nowa zieleń pojawiła się
na ulicach: Bruzdowej, Zaściankowej, Potułkały, Lentza, Gronowej, Oś Królewska, Klimczaka,
Rycerstwa Polskiego, Branickiego i na ul. Sarmackiej.
Agnieszka Pacek
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Pomnik nieścisły i wątpliwy...
Tablica u zbiegu al. KEN
i ul. Jeżewskiego głosi, że
Andrzej Ciołek, właściciel
Kabat, odbył w 1404 r.
pielgrzymkę do Santiago
de Compostela. Tymczasem nie był on właścicielem tego majątku, a podczas wyprawy do Hiszpanii dotarł wprawdzie do
Barcelony, nie wiadomo
jednak, czy nawiedził grób
św. Jakuba.
2000 r. na pograniczu Kabat i Natolina
stanął kamień ufundowany przez rektora i senat
Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Pułtusku oraz burmistrza, zarząd i radę ówczesnej gminy Warszawa-Ursynów. Okazją była
kampania Rady Europy „Europa,
wspólne dziedzictwo”, w ramach
której wspomniana wyżej uczelnia przyjęta została do Stowarzyszenia Uniwersytetów Compostela. Miejsce pod pomnik wybrano
ze względu na to, iż właściciel
dawnej wsi Kabaty miał jakoby
udać się z pielgrzymką do grobu
św. Jakuba. Na tablicy umieszczono następujący tekst: „W roku
1404 Andrzej Ciołek, herbu Ciołek, rycerz, podkomorzy i starosta
sandomierski, właściciel dóbr Kabaty odbył pielgrzymkę do Santiago de Compostela w dalekiej
Hiszpanii, torując drogę wzajemnemu poznawaniu i przenikaniu
kultur Europy”.
Inskrypcja na pomniku u zbiegu al. KEN i ul. Jeżewskiego widnieje już od ponad dwudziestu
lat i nikt nie podważa jej wiarygodności, tymczasem podaje ona
informacje nieścisłe i wątpliwe.
abaty, leżące przy starym szlaku z Płocka do
Czerska, po raz pierwszy wymienione zostały w dokumencie z 1386 r. Były wówczas
własnością Andrzeja Ciołka, chorążego płockiego, późniejszego
wojewody czerskiego (mazowieckiego). Wywodził się on z
Żelechowa w ówczesnej ziemi
stężyckiej, rodowej siedziby Ciołków, i miał trzech liczących się
w ówczesnym życiu publicznym
braci: Jana (wojewodę), Klemensa (scholastyka kieleckiego i notariusza króla Kazimierza Wielkiego) i Stanisława (słynącego z
nadzwyczajnej siły rycerza).
Po śmierci braci i w wyniku
działów rodzinnych wojewoda
Andrzej Ciołek oprócz należnego mu Garwolina, leżącego w
ziemi czerskiej (obejmującej
wówczas także tereny na wschód
od Wisły), przejął też należący
do Jana Ciołka Żelechów oraz
będącą w posiadaniu Stanisła-
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wa Ciołka wieś Ostrołękę niedaleko Warki. Tę obrał sobie za
główną siedzibę i z niej się pisał.
Z czasem dobra wojewody stały się jeszcze bardziej rozległe.
Oprócz Kabat w ziemi warszawskiej posiadał on sąsiednie wsie
Powsin i Narty (dziś po tej ostatniej nie ma śladu, zniknęła w nurtach Wisły), kilka miejscowości w
ziemi czerskiej (m.in. Bielany koło Warki), ziemi stężyckiej (m.in.
Wilczyska i Wojcieszków, obecnie
należące do powiatu łukowskiego) oraz inne majątki na Lubelszczyźnie i Podolu.
o śmierci wojewody w
1396 r. (zmarł w wieku
zaledwie 40 lat) dobrami zarządzała jego żona Elżbieta, pochodząca z Garbowa (ciotka rycerza Zawiszy Czarnego), z
którą miał kilkoro dzieci, m.in.
Wiganda, Klemensa, Stanisława
i Andrzeja. Klucz podwarszawski, jako położony blisko grodu
wyrastającego na stolicę Mazowsza (siedzibą książęcą stała się
Warszawa w 1406 r.), zaczął odgrywać coraz większą rolę, więc
w 1398 r. Elżbieta Ciołek, mieszkająca już wówczas w Powsinie
(swój drugi, oprócz ostrołęckiego, dwór ulokował tam jeszcze
jej mąż), ufundowała w tej wsi
kościół pw. NMP i śś. Andrzeja i
Elżbiety, czyli patronów przedwcześnie zmarłego męża i jej samej, należący początkowo do parafii w Milanowie (czyli późniejszym Wilanowie). Uczyniła to,
jak zapisano w dokumencie
erekcyjnym, za radą swoich synów, jednak to ona zarządzała
majątkiem. Został on podzielony
między wojewodziców dopiero
po jej śmierci.
Żona wojewody zmarła przed
1410 r., o czym świadczy fakt, że
nie ma o niej mowy w dokumencie, na mocy którego powołano
w owym roku parafię w Powsinie. Na jej rzecz zapisane zostały
m.in. dwie włóki orne w Kabatach, dziesięcina z nich oraz łąka
niedaleko Kabat. Kościół powsiński został podniesiony do rangi
parafialnej na prośbę synów wojewody – Wiganda z Ostrołęki,
Andrzeja z Żelechowa i Klemensa
z Bielan. Odnotowana w dokumencie erekcyjnym afiliacja wskazuje, które części dóbr rodzinnych
przypadły im w udziale.
Ostrołękę, Powsin i Kabaty
otrzymał Wigand Ciołek, chorąży i kasztelan warszawski, a potem czerski, uczestnik bitwy pod
Grunwaldem. Dostał on też Garwolin, który w 1407 r. sprzedał
księciu mazowieckiemu Januszowi I. Przez wiele lat gospodarzył głównie w Powsinie i
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Pomnik Wiganda Ciołka w Powsinie (fot. Krzysztof Czubaszek).

stamtąd się pisał. W 1439 r. podzielił swoje dobra – Kabaty oraz
pozostałe wsie w ziemi warszawskiej zapisał dzieciom z pierwszego małżeństwa, sam zaś z
drugą żoną i dziećmi, które z nią
miał, powrócił do rodowej Ostrołęki. W 1429 r. wraz z bratem
Stanisławem (biskupem) ufundował w tej wsi parafię, a spoczął
w rodowej nekropolii – kościele
w pobliskiej Warce, obok swego
ojca Andrzeja (wojewody) oraz
stryjów Stanisława (rycerza-siłacza) i Klemensa (scholastyka).
W 2010 r. na placu przy świątyni w Powsinie stanął jego pełnozbrojny pomnik.
Klemens Ciołek, kasztelan zadybski, miał swe dobra w Bielanach nad Pilicą (dziś jest to dzielnica Warki). Posiadał też wsie
za Wisłą – Gułów i Wojcieszków.
W tej ostatniej miejscowości w
1437 r. ufundował parafię.
spomniany wyżej
Stanisław Ciołek,
uposażony na Żelechowie (raczej symbolicznie,
stamtąd się tylko pisał), wybrał
karierę duchownego i doszedł do
tytułu biskupa poznańskiego. Piastował też funkcję podkanclerzego królewskiego. Pochowany został w katedrze w Poznaniu.
Andrzejowi Ciołkowi, który
również walczył pod Grunwaldem (dowodził chorągwią królewską), o czym wspomina Jan
Długosz w swych „Kronikach”
oraz Henryk Sienkiewicz w
„Krzyżakach”, późniejszemu
podkomorzemu i staroście sandomierskiemu oraz staroście generalnemu Wielkopolski, także
przypadły dobra żelechowskie,
dlatego pisał się z tej wsi, przekształconej następnie w miasto.
Dziedziczyli je potem jego potomkowie.
Nic więc nie wskazuje na to,
by starostę Andrzeja Ciołka łączyły jakiekolwiek relacje własnościowe z Kabatami. Nie mówi o tym żaden dokument, o
czym można się przekonać, sięgając po „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu”. Właścicielem tej
wsi był jego ojciec, też Andrzej
(wojewoda). W późniejszych latach dziedzicem Kabat został kolejny Andrzej Ciołek, syn Wiganda. Po nim następowali inni Ciołkowie, zwani Kabackimi, wśród
których także nie brakowało Andrzejów. Było to imię w tej rodzinie bardzo popularne i powtarzające się w kolejnych pokoleniach, co zapewne stało się powodem pomyłki uwiecznionej
na kamieniu pamiątkowym.
iemy już więc, że
wojewodzic Andrzej
Ciołek nie był właścicielem Kabat. Ale to nie wszystko – wprawdzie wyruszył on do
dalekiej Hiszpanii, nie będąc
zresztą jeszcze wówczas starostą
sandomierskim, bo godność tę
otrzymał dopiero w 1425 r., nie
ma natomiast dowodów na to,
że dotarł do Santiago de Compostela. Z całą pewnością wiadomo zaś, że przebywał w Barcelonie. Można przypuszczać, że
za Pireneje udał się w celach politycznych oraz, używając współczesnego terminu, „turystycznych”, by zdobyć rycerską sławę
tudzież zaimponować swemu
środowisku odwagą i otrzaskaniem w świecie, a nie po to, by
nawiedzić grób św. Jakuba.
Skąd to wiadomo? Odwróćmy więc pytanie – a skąd wiadomo, że Andrzej Ciołek dotarł do
Santiago de Compostela? Bo tak
napisano na kamieniu pamiątkowym? A skąd tę informację zaczerpnęli ci, którzy postawili pomnik? Z różnych książek zapewne, bo w wielu jest ona powielana. Szkopuł w tym, że jak się im
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Kamień na pograniczu Kabat i Natolina, upamiętniający starostę Andrzeja Ciołka i jego podróż do
Santiago de Compostela (fot. Krzysztof Czubaszek).
przyjrzymy, to zauważymy, że
jedni cytują drugich, ci drudzy
jeszcze innych, ale nikt nie wskazuje źródła z epoki, które by to
jednoznacznie stwierdzało.
dąc jak po nitce do kłębka,
docieramy do dwóch artykułów lwowskiej mediewistki Heleny Polaczkówny, zamieszczonych w „Miesięczniku
Heraldycznym”. Pierwszy, pt.
„Księga bracka św. Krzysztofa na
Arlbergu w Tyrolu”, opublikowany został w 1931 r. (nr 7-8),
drugi, pt. „O podróżnikach średniowiecznych z Polski i do Polski”, w 1937 r. (nr 5). W tym
wcześniejszym badaczka wspomina o wizycie Andrzeja Ciołka
na dworze królewskim w Barcelonie oraz dalszej jego podróży
„do Kastylii i innych części świata”. W późniejszym artykule natomiast podaje informację o wyprawie Andrzeja Ciołka do Santiago de Compostela.
Po pierwsze jednak autorka
pomyliła Andrzeja Ciołka z jego
ojcem, choć sama napisała, że
wojewoda zmarł w 1396 r., a podróż do Hiszpanii miała miejsce
w 1404 r. Po drugie natomiast
cel wizyty późniejszego starosty
sandomierskiego w Hiszpanii Polaczkówna wymyśliła. Skąd to
wiadomo? Otóż swoje artykuły
oparła na wynikach kwerendy
udostępnionych jej przez francuską badaczkę Jeanne Vielliard,
znajomą ze studiów w Paryżu,
które zostały następnie opublikowane pt. „P?lerins d’Espagne ?
la fi n du Moyen Âge: ce que nous apprennent les sauf-conduits
délivrés aux p?lerins par la chancellerie des rois d’Aragon entre
1379 et 1422” w tomie „Homenatge a Antoni Rubió i Lluch”
(Barcelona 1936). Tyle że Vielliard nawet nie wymieniła tam
Andrzeja Ciołka, gdyż pisała o
pielgrzymach do grobu św. Jakuba, a on takowym nie był. Informację o jego pobycie w Barcelonie przekazała lwowskiej historyczce listownie, a ta sama z siebie dodała wzmiankę o pielgrzymce do Santiago.
rud rzetelnego skonfrontowania dotychczasowych ustaleń dotyczących podróży naszych średniowiecznych rodaków do
Hiszpanii ze wzmiankami rozproszonymi w dokumentach
przechowywanych w archiwach
aragońskich zadał sobie ostatnio krakowski uczony Maciej Wilamowski. Wyniki swej kwerendy opublikował w artykule pt.
„Polscy rycerze w Hiszpanii w
latach 1379-1439”, zamieszczonym w tomie „Memoria viva”
(Warszawa-Poznań 2015).
Podczas pobytu w 2014 r. w
Archivo de la Corona de Aragón
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w Barcelonie Wilamowski przeanalizował dokumenty wystawione 20 i 21 listopada 1404 r.
przez króla Aragonii Marcina dla
czterech rycerzy, którzy zameldowali się na dworze barcelońskim. Byli to Gniewosz z Dalewic (de Dalouiz) herbu Strzegomia i Paweł Złodziej z Pilchowic
(de Pilcouiz) herbu Niesobia,
którzy tworzyli jedną parę podróżników, a także Andrzej z
Ostrołęki (de Ostrolanqui) herbu
Ciołek i Jakub z Valvasone (de
Vulfuscon). Ten ostatni był dworzaninem cesarskim (związanym z królem niemieckim Ruprechtem z Palatynatu), pozostali zaś nazwani zostali w królewskim rejestrze rycerzami z
Polski. O Andrzeju Ciołku i jego
towarzyszu napisano natomiast,
że przybyli z Niemiec.
obyt Andrzeja Ciołka na
dworze króla Marcina
w Barcelonie w towarzystwie dworzanina króla niemieckiego może rzucać światło
na cel tej wyprawy, gdyż, jak pisze Wilamowski, Ruprecht z Palatynatu „utrzymywał w tym
czasie ożywione kontakty dyplomatyczne z Aragonią, głównie
w związku z problemem wielkiej schizmy”, czyli walki o tron
Piotrowy i rządów dwóch papieży (1378-1417). Badacz z Krakowa dodaje jeszcze, że na motywacje podjęcia przez Andrzeja Ciołka podróży do Hiszpanii
może rzucać światło kroniczka
rodzinna „Spominki o Ciołkach”,
przypisywana jego bratu Stanisławowi, a napisana przed 1423
r.: „Jej lektura daje obraz żywych
w rodzinnym kręgu wzorców
osobowych, łączących w sobie
wartości rycerskie, takie jak honor i sprawność fizyczna, z nieco – biorąc pod uwagę nieugruntowaną jeszcze pozycję rodziny
w koronnej elicie politycznej –
przerysowanymi aspiracjami do
przywództwa w łonie stanu szlacheckiego”.
Maciej Wilamowski nie widzi
powodu, aby późnośredniowieczne podróże Polaków za Pireneje sprowadzać tylko do przejawów kultury pielgrzymkowej:
„żadna z jednoznacznie zidentyfikowanych pod względem
chronologicznym polskich wypraw do Hiszpanii nie przypadła na związane z uzyskiwanym
u grobu św. Jakuba odpustem, a
przynoszące skokowe nasilenie
ruchu pielgrzymkowego do
Composteli lata jubileuszowe.
Wydaje się zatem, że polskie podróże na Półwysep Iberyjski nie
różniły się od podroży innych
przedstawicieli europejskich elit
końca XIV i początków XV wieku, w przypadku których poznawanie świata, pobyty na obcych
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dworach, podejmowana w egzotycznej scenografii wojna z
niewiernymi lub jej pokojowa
namiastka – turnieje, a także
pielgrzymkowa dewocja stanowiły przejaw tej samej arystokratycznej kultury”.
zy za wizytą na dworze
aragońskim w Barcelonie stały względy natury politycznej, czy też za Pireneje przygnała przybyszów chęć
zdobycia sławy rycerskiej, faktem jest, że owi czterej rycerze
zamierzali ruszyć dalej w głąb
Hiszpanii, a nawet dotrzeć do
dzisiejszego Maroka w północnej Afryce, bowiem kancelaria
króla Marcina wyposażyła ich w
listy polecające adresowane do
władców ościennych krajów –
sułtana Fezu, emira Grenady,
króla Kastylii i króla Portugalii.
Trzy pierwsze napisane zostały w
języku aragońskim, czwarty zaś
po łacinie. W tym języku też sporządzone zostały królewskie glejty, czyli ówczesne wizy, które
wręczono każdej parze rycerzy.
Skoro rycerze ruszyli w głąb
Półwyspu Iberyjskiego, nie można wykluczyć, że przynajmniej
niektórzy dotarli do Santiago de
Compostela. Jednak gdyby tam
zdążali, zapewne nie omieszkaliby tego zaznaczyć. Tymczasem,
jak podaje Maciej Wilamowski,
wręczone im „listy jako cel podróży podawały chęć zobaczenia danego kraju i innych części
świata”. W innych dokumentach
wydawanych pielgrzymom
przez władców hiszpańskich peregrynacja do grobu św. Jakuba
była wskazywana.
a koniec warto zauważyć, że podczas wyprawy do Hiszpanii w
1404 r. Andrzej Ciołek, przyszły
starosta sandomierski, pisał się
jeszcze z Ostrołęki, czyli dóbr rodowych, gdzie znajdował się jeden z ojcowskich dworów. Natomiast sześć lat później, o czym
była mowa wcześniej, gdy powstawała parafia w Powsinie i
rozgrywała się bitwa pod Grunwaldem, tytułowany był już z Żelechowa. Można więc założyć,
że w tym okresie zmarła Elżbieta z Garbowa, po czym nastąpił
podział majątku pomiędzy jej i
wojewody synów. W każdym razie, dzięki ustaleniom Macieja
Wilamowskiego, pewne jest, że
jeśli nawet Andrzej Ciołek dotarł
do Santiago de Compostela, to
bez wątpienia nie jako właściciel
Kabat, nim bowiem nigdy nie był.
Krzysztof Czubaszek
Autor jest doktorem
n a u k h u m a n i s t yc z n y c h
z zakresu historii,
dyrektorem Ursynowskiego
C e n t r u m Ku l t u r y „ A l t e r n a t y w y ”
i mieszkańcem Kabat
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Dekada Veturilo – jubileuszowy sezon dobiegł końca
które zapewniają dodatkowe
400 rowerów.
Cieszy fakt, że względem zeszłego roku nie maleje również
zainteresowanie partnerów prywatnych rozwojem systemu.
Nieprzypadkowo właśnie na panelach reklamowych Veturilo
Warszawa zainaugurowała w
tym roku wieloletni projekt „Odkryj rower na nowo” skierowany
zarówno do rowerzystów, jak i
do zarządców nieruchomości,
mający zachęcać do wykorzystywania rowerów w celach transportowych.

Na Veturilo
dookoła świata

Rowery publiczne w Warszawie cieszą się niesłabnącą popularnością. W
10. roku działania jednoślady wypożyczano 3 miliony razy. Sezon Veturilo
zakończył się wraz z końcem listopada, a rowery
powrócą z początkiem
marca 2022 roku.

Rower ważny
w pandemii

pełnienie transportu zbiorowego obsługując tzw. „pierwszy i
ostatni kilometr”. Oznacza to,
że zapewnia dojazd do węzłów
przesiadkowych oraz umożliwia kontynuację podróży po
wyjściu z tramwaju, autobusu
czy też metra. Dla niektórych
jest również atrakcyjną alternatywą dla posiadania własnego roweru lub wstępem do decyzji o jego zakupie. W dobie
coraz większej świadomości
ekologicznej mieszkanek oraz
mieszkańców i przy jednoczesnej chęci zachowania bezpiecznego dystansu rower stanowi złoty środek.

Okrągły rocznicowy sezon jest
jednocześnie drugim przebiegającym w cieniu pandemii. Mimo
trudności organizacyjnych i finansowych, jakie niesie ze sobą
Covid-19, Warszawa konseStałe zainteresowanie
kwentnie utrzymuje swój system
w niepewnych czasach
- niezmiennie największy w PolZainteresowanie rowerami
sce i jeden z największych w skaVeturilo w mijającym sezonie
li Europy.
Rower publiczny z założenia utrzymało się na poziomie zblistanowi przede wszystkim uzu- żonym do zeszłorocznego.

Oznacza to, że rowery były wypożyczane łącznie ponad 3 miliony razy. Rekordowym dniem
okazał się 11 kwietnia z 22 963
wypożyczeniami.
To wysokie liczby, biorąc pod
uwagę okoliczności. Skala wypożyczeń jest przy tym oczywiście mniejsza niż przed pandemią. To zrozumiałe przy obecnych ograniczeniach wpływających na zmianę stylu życia i
pracy w dużych miastach na całym świecie.
Z budżetu miasta finansowanych jest obecnie 300 stacji Veturilo, z ponad 4,5 tys. rowerów. Dodatkiem jest 10 stacji z
rowerami ze wspomaganiem
elektrycznym (100 rowerów)
oraz 6 z rowerkami dziecięcymi
(60 rowerów). Istotnym uzupełnieniem systemu są 34 stacje
sponsorskie, m.in. pod biurowcami i centrami handlowymi,

resowanymi udziałem w przetargu na wieloletnią obsługę powiększonego i unowocześnionego Veturilo. Potencjalni wykonawcy zgodnie zwracają uwagę
na niestabilny łańcuch dostaw,
wysokie ceny materiałów oraz
trudności kadrowe i logistyczne
wywołane przez pandemię. W
takiej sytuacji zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie ciągłości pracy systemu na obecnych zasadach i przygotowywanie się do jego rozwoju w korzystniejszym momencie.
Najpopularniejsze trasy między stacjami - liczba przejazdów
– al. Niepodległości/Batorego
- Stefana Banacha/UW - 2 531
– Stefana Banacha/UW - al.
Niepodległości/Batorego - 2 405
– Jastrzębowskiego/SGGW Metro Ursynów - 2 238
– Metro Ursynów - Jastrzębowskiego/SGGW - 2 226
– Okocimska/Jana Olbrachta
- Jana Olbrachta/Antka Rozpylacza - 2 105

– Metro Centrum Nauki Kopernik - 35 744
– Centrum Handlowe Arkadia - 35 041
– al. Niepodległości - Batorego
- 29 662
– rondo ONZ - 28 189
– al. Jana Pawła II - plac Mirowski - 25 363
Najpopularniejsze stacje - liczba zwrotów
– Metro Centrum Nauki Kopernik - 49 067
– Centrum Handlowe Arkadia - 37 690
– al. Niepodległości - Batorego
- 28 886
– al. Prymasa Tysiąclecia - Kasprzaka - 26 271
– rondo ONZ - 25 288

Z rowerów skorzystało w tym
roku ponad 132 tysiące osób.
Średni czas jednego wypożyczenia to ok. 28 minut, czyli trochę
Najpopularniejsze dni - liczwięcej niż wynosi darmowy
ba wypożyczeń
okres 20 minut jazdy. Powyżej
– 11 kwietnia, niedziela - 22 963
tej granicy płaci się zaś symbo– 9 maja, niedziela - 22 963
liczną złotówkę. Sezon trwa od
– 3 czerwca, czwartek - 22 963
początku marca do końca listo– 6 czerwca, niedziela - 22 083
pada. W tym tym roku warsza– 16 czerwca, środa - 21 907
Najpopularniejsze stacje - liczwianki i warszawiacy wyjeździJakub Dybalski
li łącznie 1 425 628 godzin 33 ba wypożyczeń
minuty i 45 sekund.

Warszawski Rower
Publiczny powróci
Tegoroczny sezon Veturilo odbył się na mocy umowy „pomostowej” obowiązującej przez jeden rok. Ze względu na sytuację
od początku przewidziana była
możliwość opcjonalnego przedłużenia jej jeszcze o jeden rok.
Warszawa skorzysta z tego prawa. Oznacza to, że w 2022 r. system powróci w niezmienionym
kształcie i z tym samym operatorem - firmą Nextbike Polska.
W międzyczasie Zarząd Dróg
Miejskich przeprowadził konsultacje rynkowe z firmami zainte-

Przystanki – ekologiczne i ekonomiczne
Panele fotowoltaiczne, zielone
dachy, energooszczędne rozkłady jazdy. Przystanki Warszawskiego Transportu Publicznego
stają się samowystarczalne
i coraz bardziej przyjazne
środowisku.
Zaczęło się od oświetlenia wiat przystankowych energią słoneczną. Mówiąc najkrócej – instalacja fotowoltaiczna pozwala na pobieranie energii
słonecznej i przekształcanie jej w elektryczną, niezbędną do obsługi urządzenia. Pod wiatami oświetlane są tablice z informacją pasażerską. Światło włącza się po zmierzchu i osiąga
natężenie na poziomie 50 proc. Gdy
ktoś wejdzie pod zadaszenia, rozświetla się do pełnej mocy.
Największą zaletą takiego rozwiązania jest ochrona środowiska naturalnego, bo taka wiata nie korzysta z prądu
z sieci, a także oszczędności finansowe, bo przecież nie trzeba za niego płacić. A przed ustawieniem wiaty nie buduje się przyłącza energetycznego więc
nie trzeba później go utrzymywać.
W tym roku Zarząd Transportu
Miejskiego planuje montaż dziesięciu
wiat przystankowych z panelami fotowoltaicznymi. Pierwsze takie wiaty
stanęły w 2019 r. na dwóch przystankach – wawerskim Trakt Lubelski Las
01 i północno-praskim Rzeszotarskiej
01. W następnym roku pojawiły się
dwie kolejne – na Pradze-Południe na
przystankach Perkuna 02 i Rozłucka
02. W ciągu dwóch lat oceniano funkcjonalność rozwiązania i okazało się,
że jest ono odporne na czynniki atmosferyczne, w tym niskie i wysokie
temperatury.

Na zielono
W sierpniu tego roku na dachach 20
wiat operator przystanków Warszawskiego Transportu Publicznego, firma
AMS, wyłożył dywany z rozchodnika.
Dzięki temu stały się one bardziej przyjazne pasażerom i środowisku natural-

nemu oraz lepiej wkomponowują się
w przestrzeń miejską.
Rozchodnik ogranicza zapylenie powietrza o ok. 15-20 proc. i pochłania
rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W

upalne dni obniża temperaturę pod dachem o 3-5 stopni Celsjusza. W czasie
deszczu magazynuje nawet 150 litrów
wody, co przyczynia się do bardzo pożądanej retencji wody opadowej. Ro-

ślina dzięki długiemu okresowy kwitnienia sprzyja także owadom.
Roślinne dywany wyłożono na przystankach: na Bemowie na autobusowym Wrocławska 01; dziewięciu autobusowych na Mokotowie – Al. Lotników 05, Batumi 01, Chełmska 03, Goraszewska 01, Konduktorska 02, Metro Wilanowska 18, Metro Służew 01 i
02 i Wołoska-Szpital 01 oraz jednym
tramwajowym – Rondo Unii Europejskiej 03; na Pradze Południe na autobusowym Gdecka 02; we Włochach na
dwóch tramwajowych Hynka 03 i 04;
trzech tramwajowych na Woli – Magistracka 01, Młynarska 04 i PKP Wola
03, na Żoliborzu na wiacie autobusowej
Elbląska 01 oraz tramwajowej Sady Żoliborskie 04.
Po raz pierwszy rozchodnik wyłożono testowo w 2020 roku na dachu żoliborskiego przystanku Ks. Popiełuszki
02. Chciano sprawdzić, jak zniesie trudne warunki – wahania temperatury od
ujemnej w zimie do kilkudziesięciu
stopni „na plusie” latem, deszcz, śnieg,
ale też suszę. Rośliny poradziły sobie
doskonale i do dziś wyglądają równie
dobrze jak rok temu. To właśnie przesądziło o wyborze rozchodnika jako rośliny przystankowej. Jest on niemal bezobsługowy – nie wymaga podlewania i
nawożenia, a długo wygląda świeżo i
estetycznie.

Papier niepapier
Zawsze aktualne, przejrzyste i pokazujące, za ile minut przyjedzie kolejny
tramwaj – to główne zalety elektronicznych rozkładów jazdy, które pojawiły
się na warszawskich przystankach.
Nowe rozkłady jazdy, oprócz tego że
informują o godzinach odjazdów, mają też inne zalety. W odróżnieniu od
tradycyjnych monitorów zużywają bardzo mało energii. Ich baterie wystarczają na pracę bez zasilania nawet przez
siedem dni. Jest także możliwość podłączenia ich do paneli fotowoltaicznych.
Ponieważ świecą delikatnie tylko w no-

cy, nie męczą wzroku. Ta zaleta jest
znana tym, którzy czytają książki na
czytnikach e-papierowych. Rozkłady
jazdy wykorzystujące e-papier mogą
być zmieniane centralnie z jednego
miejsca, niemal od ręki. Są podłączone
do sieci i dzięki temu ekipy przystankowe w przypadku zmiany rozkładu lub
trasy nie muszą jeździć po mieście i wymieniać wydrukowanych na kartkach
rozkładów. To mniej zużytego paliwa i
zanieczyszczeń w powietrzu.
Pierwsze e-papierowe rozkłady jazdy Warszawskiego Transportu Publicznego działają już na przystankach
tramwajowych Muzeum Powstania
Warszawskiego i przy placu Zawiszy.
Kolejne pojawią się przy stacji Metro
Marymont i na ulicy Nowowiejskiej,
przy al. Niepodległości. Tramwaje Warszawskie wraz z Zarządem Transportu
Miejskiego instalują na początek sześć
e-papierowych tablic. Każda z nich
składa się z dwóch części – na pierwszej
znajduje się szczegółowy rozkład jazdy
linii tramwajowych z godzinami i minutami odjazdu kolejnych pojazdów.
Na drugiej części jest dynamiczna informacja – za ile minut dokładnie przyjedzie tramwaj i w jakiej kolejności składy będą podjeżdżały na przystanek. Ta
informacja jest odświeżana co kilkanaście sekund.
Testy nowego systemu potrwają kilka miesięcy. Najpierw zebrane zostaną opinie pasażerów o jego pracy i
przydatności przy podróżach Warszawskim Transportem Publicznym.
Trzeba też sprawdzić, jak wyświetlacze
znoszą pracę w różnych warunkach
atmosferycznych oraz jak sprawnie
działa moduł aktualizacji informacji
rozkładowych. Weryfikacji poddane
zostanie także, co mogłaby zmienić
stopniowa rezygnacja z tradycyjnych
papierowych rozkładów i jak to wpływa na koszty, układanie i korygowanie
rozkładów jazdy Warszawskiego
Transportu Publicznego.
z t m . w a w. p l
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Polskie Królestwo Romanowów
według prof. Lecha Królikowskiego
Dzięki czemu Polacy
przetrzymują pandemię?

Historiografia dziejów Polski, dawnego Królestwa
Polskiego, Warszawy, a także jej południowych rejonów została poważnie wzbogacona przez monografię
pióra prof. Lecha Królikowskiego „Polskie Królestwo
Romanowów”, starannie wydaną pod względem
źródłowym i edytorskim. Publikacja została dofinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego,
bogato zilustrowana i opracowana redakcyjnie przez
Agnieszkę Skórską-Jarmusz i Pawła Ludwickiego.
Wydawnictwo Warszawskie korzystało przy
wspomnianej pozycji z druku zasłużonej dla kultury
polskiej Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam”.

Regularny tryb życia, stałe godziny snu, hobby, ćwiczenia fizyczne, unikanie komputera i złych wiadomości takie zachowania pomagały dotąd Polakom zachować
ak słusznie zauważa w
możliwie dobry nastrój w czasie epidemii COVID-19.
Na łamach periodyku „Applied Psychology: Health and Wellswej przedmowie dr
-Being” zespół z Uniwersytetu Warszawskiego opisał wyniki badaAdam Struzik, marszałek
nia, w którym sprawdzał sposoby mieszkańców Polski na utrzyma- województwa mazowieckiego,
nie dobrego samopoczucia w czasie pandemii.
prof. Królikowski zaprasza nas
w podróż historyczną do ziem
Badania nastroju podczas pandemii
nam szczególnie bliskich z poPrawie setka młodych, dorosłych ochotników przez dwa tygo- staciami utrwalonymi w arcydnie, cztery razy dziennie odpowiadała na pytania o swój nastrój dziełach narodowej literatury.
i aktywności, którymi się zajmują. Wyniki wskazały kilka sposo„Prezentowana Czytelnikowi
bów, które pomagają przetrwać czas epidemii w możliwie do- praca – pisze Autor – traktuje
brym stanie psychiki. Dobrze działa planowanie i stabilna ruty- m.in. o ostatnich pięciu carach
na. Pozytywny nastrój wspiera też regularny sen, ćwiczenia fi- z dynastii Romanowów i kiezyczne i hobby. Znaczenie mają także bezpośrednie kontakty z rownikach wojskowej i cywilinnymi - rozmowy przez elektroniczne media pomagają słabiej. nej administracji Królestwa PolOgraniczenie czasu przed ekranem to przy tym kolejny czynnik, skiego, o carskim wojsku oraz
który wspiera psychikę. Szczególnie szkodziło częste sprawdza- carskich fortyfikacjach (na
nie raportów o zakażeniach i zgonach oraz czytanie wiadomo- przykładzie Warszawy). Jest
ści o pandemii.
jednym z tych „kamyków”, z
-Zauważyliśmy, że nie wszystkie aspekty codziennej rutyny łatwo których – być może – po latach
można przenieść do warunków online. Społeczne wymagania pod- powstanie kolejna monografia z
czas lockdownu zmuszały ludzi do spędzania długich godzin przed zakresu zakazanej przez lata rokomputerem, co nie jest dobre ani dla zdrowia, ani samopoczucia syjskiej sfery militarnej.”
- mówi główny autor badania, dr Julian Zubek.
Autor wnikliwie przedstawił
decyzje Kongresu WiedeńskieKiedy szczyt pandemii?
go i utworzenie Królestwa PolDo wiosny w 53 państwach europejskich i środkowoazjatyc- skiego. Istotnym wydarzeniem
kich może nastąpić 700 tys. zgonów z powodu Covid-19, a w ska- historycznym było wyrażenie
li świata bilans śmierci wskutek pandemii może wzrosnąć o 2,2 mln zgody na kongresie wiedeńskim
– ostrzega WHO Europe, cytowana we wtorek przez agencję As- na przywrócenie Państwa Wasociated Press.
tykańskiego i powołanie arcybiWe wcześniejszych oświadczeniach centrala WHO z siedzibą w skupstwa w Warszawie z nowym
Genewie podkreślała konieczność sprawiedliwego podziału prepa- podziałem administracyjnym (7
ratów do szczepień, wskazując na trudności z dostępem do szcze- diecezji) oraz potraktowanie Kopionek w biedniejszych państwach. W obliczu 4,2 tys. zgonów ścioła katolickiego w Królestwie
dziennie, odnotowywanych w minionym tygodniu w regionie Eu- Polskim jako religii państwowej.
ropy i Azji Środkowej, WHO Europe wezwała społeczność mię- „Watykan wyraził zgodę, aby bidzynarodową do “szczepień, właściwego dbania o higienę i prze- skupi polscy porozumiewali się z
strzegania zasad dystansu społecznego”.
Rzymem tylko za pośrednictwem carskiego rezydenta przy
Watykanie. Kościół katolicki w
Królestwie Polskim został poddany ścisłemu nadzorowi państwa
rosyjskiego. Nominacje na urzędy kościelne wymagały zatwierdzenia przez rząd.”
Poza tym na kongresie jako
wschodnią granicę Królestwa
Polskiego wskazano linię Bugu,
która stała się 8 grudnia 1919 r.
linią Curzona, uznawaną dzisiaj
przez rządzący Białorusią reżim
Łukaszenki.
ardzo wnikliwie przedstawił Autor realia życia rodaków w niewoli
rosyjskiego imperium. Obok modernizacji przemysłowej, giełdy,
-Możemy spodziewać się wysokiego lub skrajnego wysokiego ob- Banku Polskiego i Towarzystwa
łożenia łóżek szpitalnych w 25 krajach oraz wysokiego lub skrajnie Kredytowo-Ziemskiego Królewysokiego zapotrzebowania na miejsca dla pacjentów na oddzia- stwo naszpikowane było oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) w 49 z 53 krajów od dziś łami rosyjskimi, szczególnie po
powstaniu listopadowym. Liczba
do 1 marca 2022 r. - ostrzega europejski oddział WHO.
żołnierzy rosyjskich w KróleJak się nie dać chorobie?
stwie Polskim, w stanie pokojoW kontekście utrzymania prawidłowej odporności organizmu wym, osiągnęła 250 tysięcy. W
szczególne znaczenie ma odpowiednia podaż białka i niektó- latach 1888 -1890 w Warszawrych aminokwasów w diecie. Najkorzystniej, aby białko było do- skim Okręgu Wojskowym na
starczane z dietą w równych odstępach czasu w ciągu dnia i po- 1000 mieszkańców przypadało
chodziło z dobrych źródeł. Białko powinno być przede wszystkim 43 żołnierzy rosyjskich. Konsedostarczane poprzez spożycie tłustych i chudych ryb, chudego kwencją tego była plaga chorób
mięsa (np. pierś z kurczaka, indyka, chude kawałki wołowiny, cie- wenerycznych i pijaństwa, wraz
lęciny, wieprzowiny), jaj, roślin strączkowych (np. soczewica, fa- z jego społecznymi kosztami.
sola, bób, groch, ciecierzyca) i chudego nabiału. Istotną rolę w
Warszawa na przełomie wiemodulacji odporności odgrywają również witaminy, a w szcze- ków była ważnym centrum nagólności witaminy: A, C, E i D.
cjonalizmu rosyjskiego, W tym
I tak, witaminę A można znaleźć przede wszystkim w mięsie mieście kontrolowanym przez
i jego przetworach, rybach, nabiale i jajach, witaminę E w pro- policję, stróżów domowych i
duktach zbożowych, większości warzyw oraz w olejach roślinnych cenzurę wydawano 50 tytułów
i orzechach. Z kolei witamina C w dużych ilościach obecna jest prasy rosyjskiej, z głównym orw większości warzyw i owoców. W przypadku witaminy D żyw- ganem „Warszawski Dniewnik
ność jest mniej znaczącym źródłem niż synteza skórna, ale war- (1864-1915).
to znać produkty, które zawierają jej większe ilości. Do produkW rozdziale monografii „Rotów tych możemy zaliczyć jaja, tłuste ryby i oleje rybne. Na pra- syjscy monarchowie w Królewidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego korzystnie stwie Polskim” znajdujemy bływpływają również składniki mineralne. Do tych o szczególnym skotliwe biogramy Aleksandra I
znaczeniu zaliczyć możemy przede wszystkim selen, cynk, żela- Pawłowicza Romanowa (1777zo, mangan oraz magnez. Pamiętajmy też o ruchu, szczególnie 1825).
na świeżym powietrzu.
Jego następcą był Mikołaj I
P i o t r C e l e j Pawłowicz (1796- 1855), młod-
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szy brat cara Aleksandra, król
Polski od 1829 roku. Był on prymitywnym wrogiem wszelkiego
liberalizmu i samodzielności w
poglądach i postawach swoich
podwładnych. Stał się też pogromcą powstania listopadowego oraz inicjatorem budowy Cytadeli Warszawskiej.
rzecim carem Rosji i
królem Polski od 1855
r. był Aleksander II Mikołajewicz (1818- 1881). Zniósł
on stan wojenny w Królestwie
Polskim, ułaskawił większość syberyjskich zesłańców w 1857 roku, zezwolił na otwarcie Warszawie Akademii MedycznoChirurgicznej, a w 1862 Szkoły
Głównej. Na terenie Królestwa
utworzono samorząd terytorialny. Wykonawcą jego planów był
margrabia Wielopolski (18031877). Reforma o uwłaszczeniu
chłopów polskich z 3 marca 1861
spowodowała zbudowanie przez
nich kilkunastu pomników cara
Aleksandra II. W wojnie krymskiej Stany Zjednoczone sympatyzowały z Rosją. W wojnie secesyjnej w Ameryce Rosja sprzyjała Unii. Po powstaniu styczniowym, zdławionym we krwi, car
patronował brutalnemu procesowi rusyfikacji Królestwa.
Aleksander III Aleksandrowicz (1845-1894), car Rosji od
1881 i król Polski od 1883 roku,
zamknąl pasmo antypolskich represji po powstaniu styczniowym. Jednocześnie po zabójstwie ojca wzmógł on politykę
rusyfikacyjną na wszystkich kresach państwa carskiego. Do walki z opozycją w 1881 roku powstała Ochrana. Państwo wspierało nastroje antysemickie.
Wprowadzono strefy zasiedlania. Setki tysięcy Żydów rosyjskich wyemigrowało do Stanów
Zjednoczonych i państw zachodnich, także do Królestwa
Polskiego (Kraju Nadwiślańskiego). W okresie panowania Aleksandra III realizowano plan inżynieryjnego zabezpieczenia zachodnich granic Imperium, rozbudowując istniejące twierdze:
Modlin, Warszawa, Dęblin, Zegrze, Pułtusk, Różany, Łomża,
Ostrołęka, Osowiec.
statnim carem Rosji i
królem Polski od 1894
r. był Mikołaj II Aleksandrowicz (1868-1918). Był on
osobą wykształconą, dobrą dla
rodziny, życzliwą dla ludzi, a jednocześnie osobą bezwolną, unikającą podejmowania samodzielnych, poważnych decyzji
państwowych. Po klęsce w wojnie z Japonią i wybuchu rewolucji 1905 roku – w dniu 6 maja
1906 nadał Rosji pierwszą w jej
dziejach konstytucję. W pierwszych wyborach do Dumy Państwowej na 500 miejsc Polacy
zajęli 51. Po zmianach w ordynacji wyborczej w IV Dumie mieli
ich tylko 17. W wyniku rewolucji
marcowej cesarz Mikołaj II abdykował 15 marca 1917 r. i znalazł
się w areszcie domowym w Jekaterynburgu – mieście w azjatyckiej części Rosji. Decyzją bolszewików cesarz wraz z rodziną został 17lipca 1918 zamordowany
obok 17 innych Romanowów.
W rozdziale „Carscy namiestnicy Królestwie Polskim” Autor
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dał m. in. interesujący biogram
gen. Józefa Zajączka (17521826), w okresie Sejmu Czteroletniego związanego ze stronnictwem polskich jakobinów,
uczestnika wojny w obronie
Konstytucji 3 Maja, bitwy pod
Racławicami i prezesa Sądu Krajowego Wojskowego, powołanego 23 sierpnia 1794 r. przez
Tadeusza Kościuszkę. W sporze
z Naczelnikiem w sprawie wyroku śmierci na biskupa Wojciech
Skarszewskiego znalazł się w
konflikcie z nim i Kościołem katolickim. Po bitwie maciejowickiej zawiódł jako komendant
obrony Warszawy. W 1795 r.
przedostał się do Francji i brał
udział, jako generał armii francuskiej, w wyprawie Napoleona
do Egiptu. W 1812 r. walczył o
Smoleńsk i został trzykrotnie
ranny. Po kontuzji księcia Józefa Poniatowskiego objął dowództwo V polskiego Korpusu
Wielkiej Armii. W bitwie pod
Berezyną stracił prawą nogę. W
Wilnie dostał się do niewoli rosyjskiej. Aleksander I, znając jego przywiązanie do dóbr doczesnych i prestiżowych, mianował
go w 1815 r. namiestnikiem Królestwa Polskiego, obdarzając w
1818
tytułem książęcym.
Wdzięczny Namiestnik szybko
zbratał się z rosyjską elitą Warszawy, m. in. z senatorem Mikołajem Nowosilcowem i zaniedbywał swoje obowiązki służbowe. Rodacy zaczęli widzieć w
nim intryganta i niebezpiecznego karierowicza.
rzecim namiestnikiem
w Królestwie, po znienawidzonym przez
polskich generałów i oficerów
księciu Konstantym Pawłowiczu (1779-1831), był Iwan Fiodorowicz Paskiewicz (17821856), który urząd Namiestnika sprawował w latach18321856. Rządził terrorem, akcją
osłabiania roli szlachty polskiej
w życiu Królestwa Polskiego.
Car Mikołaj I nadal mu miasto
Bobrowniki i kilkadziesiąt okolicznych wsi . W dniu 3 lipca
1870, na dziedzińcu przed Pałacem Namiestnikowskim odsłonięto jego pomnik w obecności
cesarza Aleksandra II.
Ostatnim namiestnikiem prezentowanym przez Autora jest
Fiodor Fiodorowicz Berg (1794
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– 1874), właściwie Friedrich Wilhelm Rembert von Berg, z pochodzenia Niemiec, luteranin,
absolwent uniwersytetu w Dorpacie. Pełnił obowiązki namiestnika od 20 września 1863
do 18 stycznia 1874 roku. Będąc feldmarszałkiem armii rosyjskiej, 22 grudnia 1863 wprowadził stan wojenno-policyjny
w Królestwie Polskim. W odwecie za zamach na Berga żandarmi rosyjscy zdemolowali pałac
Zamoyskich i wyrzucili na bruk
fortepian Chopina. Na Warszawę nałożono karę w wysokości
300 tysięcy rubli. Zdaniem Lecha Królikowskiego, „Fiodor Fiodorowicz Berg był krwawym satrapą, który z niemiecką precyzją plenił wszelkie przejawy polskości”. Skonfiskowano 1660
majątków powstańców, rozdając 509 folwarków dygnitarzom
rosyjskim. W liście generałówgubernatorów warszawskich
Autor zwrócił uwagę na Aleksandra Konstantynowicza Bagration-Imertyńskiego, księcia
gruzińskiego, generała armii rosyjskiej. Zliberalizował on szkolnictwo w Kaju Nadwiślańskim.
Poparł powołanie w Warszawie
Instytutu Politechnicznego i wyraził zgodę na budowę pomnika
Adama Mickiewicza w setną
rocznicę jego urodzin .
o wnikliwej prezentacji
prezentacji nieruchomości Romanowów w
Polsce Autor dal próbę podsumowania swych badań, podkreślając za prof. Andrzejem Nowakiem polskie koszty rosyjskiej
„sfery militarnej”. Polityce rusyfikacji służyła m. in. polityka
ograniczeń oświatowych, powszechny analfabetyzm, ograniczenia dla Kośćioła katolickiego, budowa licznych cerkwi, preferencja dla zawodowych oficerów rosyjskich w administracji,
stosowanie w trybie administracyjnym kary śmierci, manipulowanie konfliktem między „dworem a wsią”.
Odczytując na nowo dzieje stosunków polsko-rosyjskich, prof.
Lech Królikowski pozwala lepiej
zrozumieć ich współczesność.
Jest On moim kandydatem do
Nagrody Klio i nagrody Biblioteki Publicznej w Warszawie TMH
za najlepsze varsaviana.
Marian Marek Drozdowski
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Tadeusz Porębski

Automatyczne wyłączenie...
ziś zacznę od sytuacji dla mnie mocno niezręcznej, bo muszę skrytykować podmiot, który przez lata wielokrotnie wynosiłem na piedestał. Tym
podmiotem jest ursynowska przychodnia zdrowia przy ul. Na Uboczu
5, a konkretnie tamtejsza rejestracja dla osób dorosłych. Próba dodzwonienia się
tam w dniu 28 listopada w celu wyznaczenia wizyty u lekarza POZ zajęła mi tylko 2 godziny 5 minut i 47 sekund i zakończyła się fiaskiem. Początkowo automat informował mnie ogólnie, że jestem
w kolejce i muszę czekać na połączenie z rejestracją. Mniej więcej po godzinie trzymania telefonu
przy uchu usłyszałem, że jestem piąty w kolejce. Ucieszyłem się, bo wszystko wskazywało na to, że
osiągnięcie celu jest blisko. Nawet specjalnie się nie irytowałem tak długim oczekiwaniem, bo każdy wie, że koronawirus, pandemia, a poza tym sezon grypowy, więc szukających pomocy u lekarza może być wielu. Piąty w kolejce byłem bardzo długo, potem powoli czwarty, trzeci i drugi.
Po godzinie i 40 minutach oczekiwania wreszcie usłyszałem, że jestem pierwszy. Dobra nasza
– pomyślałem sobie. Pierwszy byłem przez około 10 minut, po czym odezwał się sygnał. Zwycięstwo wydawało się być na wyciągnięcie ręki. Skoro słyszałem sygnał, telefon na drugim końcu kabla musiał dzwonić. Chyba że został celowo wyciszony. Słuchałem sygnału przez mniej więcej 15
minut, po czym zostałem rozłączony. Wściekłem się nie na żarty, bo straciłem ponad dwie godziny, które mógłbym spożytkować na pracę organiczną. Jestem pacjentem przychodni przy ul. Na
Uboczu od zarania dziejów i tamtejszy personel medyczny oceniam bardzo wysoko. Takich lekarzy jak Beata Ptaszek, Agnieszka Bajena, Jadwiga Strojanowska – Malicka, Witold Pokojski, Agata Witanowska, czy pediatra Małgorzata Matej ze świecą szukać. Ursynowski SPZOZ od zawsze
plasował się w ścisłej czołówce stołecznej służby zdrowia, o czym kilkakrotnie informowali radnych
dzielnicy kolejni dyrektorzy stołecznego Biura Polityki Zdrowotnej. To zasługa tytanicznej wręcz
pracy Grażyny Napierskiej, wieloletniej dyrektorki SPZOZ Warszawa – Ursynów, którą w ubiegłym
roku odesłano na emeryturę.
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JUTRO MIKOŁAJ!
Jutro Mikołaj! - cieszy się Janek.
Nowy list pisze, radząc się cioci.
- Pomóż napisać: proszę o zmianę.
Chciałbym samochód, skreśl samolocik.
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Ciocia zdziwiona prośbą chłopczyka,
Mówi: zrozumieć cię nie potrafię!
Nie chcesz już, Jasiu, samolocika?
- Chcę, lecz już jeden znalazłem w szafie.
© MKWD (Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego)

W prawo czyli w lewo

Mirosław Miroński

Współczesne strachy
trachy towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Pojawiają się w naszym
życiu niezwykle często, głównie za sprawą horrorów thrillerów, które
wielu z nas chętnie ogląda. Lubimy być straszeni. W dodatku są to strachy niegroźne. Możemy je kontrolować, dozować dawkę przerażenia, w dowolnym momencie wyłączyć używając do tego klawiszy pilota, czy innego przycisku.
Nawet najstraszniejsze sceny znikają na nasze życzenie, kiedy tego chcemy.
Oprócz tego rodzaju strachów istnieją strachy realne, to znaczy takie, które stanowią prawdziwe
zagrożenie. Może to być zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Tu żaden przycisk nie zadziała. Nie
możemy wyłączyć rzeczywistości żadnym guzikiem. To nie zły sen, z którego można się obudzić, i
który zniknie po przebudzeniu. To rzeczywistość niemniej przerażająca niż ta rodem z najbardziej
mrocznych filmów. Nie jest to także science fiction, chociaż istnieje pewne podobieństwo do niektórych powieści tego nurtu, czy filmów. Podobieństwo to dotyczy częstego schematu, w którym
po stronie zła są jakieś niezidentyfikowane moce zagrażające ludzkości, zaś po stronie dobra – naukowcy używający wiedzy i nauki. Zdobycze naukowe mogą wpaść w niepowołane ręce i być użyte przeciwko dobru i ludziom, którzy opowiadają się za nim. Czytelnicy już domyślają się, do czego zmierzam w swojej (może nieco przydługiej) dygresji, ale temat felietonu wymaga aby zobaczyć
problem w szerszym kontekście.
Kontekst jest taki, że mamy pandemię, która niczym sinusoida po krótkotrwałych spadkach powraca ze zwiększoną siłą. Uderza w najbardziej wrażliwe obszary naszego życia. Sieje spustoszenie w obszarze zdrowia obywateli, ogranicza i spowalnia gospodarkę, utrudnia handel, szkolnictwo na wszystkich poziomach, przeszkadza sportowcom i to nie tylko wyczynowym, ale też rzeszom
amatorów chcących korzystać z obiektów takich jak baseny, siłownie, boiska etc. Wirus atakuje nas
w niemal wszystkich dziedzinach, których w krótkim tekście nie sposób wymienić.
Podobnie jak wielu Polaków myślałem, że kwestie dotyczące pandemii i koronawirusa czy też koronawirusów znikną z naszego życia. Miało to się stać głównie za sprawą powszechnych szczepień
preparatami przeznaczonymi do wal„Kontekst jest taki, że mamy ki z pandemią. Tak się jednak nie stało. Argumenty o konieczności i potrzepandemię, która niczym
bie szczepień nie docierają do znaczsinusoida po krótkotrwałych nej części społeczeństwa. Przeciwnicy
szczepionek, bądź osoby niezdecydospadkach powraca ze
wane, zyskały ostatnio argumenty na
zwiększoną siłą”
rzecz nieszczepienia się w postaci sporej liczby zachorowań wśród osób zaszczepionych dwiema dawkami preparatów zgodnych z europejskimi standardami. Nawet osoby,
które otrzymały trzecią dawkę, także są wśród chorych na Covid-19. Malkontenci i przeciwnicy szczepionek pomijają fakt, że dominująca większość chorych zaszczepionych przechodzi atak koronawirusa łagodniej niż ci, którzy się nie zaszczepili.
Propozycje przywilejów dla zaszczepionych nie zdołały się przebić so świadomości Polaków na
tyle, by coś zmienić, zarówno w kwestii ustawodawstwa, jak też praktyki. Co do praktyki, to pokazuje ona jasno, że nawet przepisy obowiązujące są przez wielu z nas ignorowane. Argument, że nienoszenie masek zabezpieczających sprzyja rozprzestrzenianiu wirusa nie trafia do przekonania wielu obywateli. Podobnie rzecz się ma z zachowywaniem dystansu pomiędzy osobami. Niestety, wirus robi swoje, nie ogląda się na postawy poszczególnych osób. Cierpimy na tym wszyscy zarówno szczepieni, jak też nieszczepieni z własnego wyboru lub z innych niezależnych przyczyn. Koronawirus przenosi się w najlepsze drogą kropelkową w wydychanym i wdychanym powietrzu. Przy
dzisiejszym stanie wiedzy możemy przeciwdziałać tym mechanizmom zakażeń, ale nie wszyscy chcą
to robić, z jakichś niezrozumiałych względów, w imię źle pojmowanej wolności osobistej.
Warto przypomnieć, że wolność osobista kończy się tam, gdzie zagrożona jest wolność innego
obywatela. Tym bardziej, gdy zagrożone jest jego życie i zdrowie. Wirus jest wśród nas i dobrze jest
mieć tego świadomość. Przyjmowanie postawy strusia, chowanie głowy w piasek przed problemem
niczego nie rozwiąże. Nie rozwiążą go też ci, którzy twierdzą, że wirusa ani pandemii nie ma. Groźba wciąż wisi nad nami niczym miecz Damoklesa. To, czy uda nam się uniknąć znaczących konsekwencji, zależy w dużej mierze od nas. Pomocne może być założenie, że każdy człowiek, z którym
się stykamy, może być źródłem zakażenia.
Pandemia to nie halloweenowa maskarada, nie skończy się po otrzymaniu cukierka. To problem
z którym pewnie sobie poradzimy, pytanie - jakim kosztem? Wariant Omikron zaniepokoił naukowców, ponieważ ma aż 50 różnych mutacji. Dane o wariancie koronawirusa SARS-CoV-2 Omikron,
wykrytym w listopadzie w Botswanie, nie napawają optymizmem. Poważnie zaniepokoił on świat
naukowców. Na ile powinien zaniepokoić również nas, obywateli? Tego jeszcze nie wiemy. Nie wiemy też, jaki jest stopień zakaźności szczepu Omikron ani nie znamy jego odporności na dostępne szczepionki. Warto więc stosować to, co mamy, czyli szczepienia i maseczki, no i zachowywać dystans.
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d strony medycznej przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 jest w mojej ocenie lecznicą wiodącą na Ursynowie, dlatego to, czego doświadczyłem w miniony poniedziałek, godzi
w jej wizerunek jako całości. Nagle w znakomicie funkcjonującym mechanizmie pojawił się poważny zgrzyt, a skoro w mechanizmie zaczyna zgrzytać, nie będzie lepiej, tylko gorzej.
Nie jestem wykwalifikowanym menedżerem służby zdrowia, więc nie potrafię doradzić dyrekcji ursynowskiego SPZOZ, w jaki sposób pozbyć się rejestracyjnej patologii. Jedno jest pewne –
w okresie grypowym stan osobowy w rejestracji musi zostać zwiększony. Jak wywalczyć dodatkowy(e) etat(y) i pieniądze na jego (ich) opłacenie, to nie moja sprawa. Od tego jest dyrekcja.
Może przynajmniej jedna rejestratorka powinna zostać oddelegowana wyłącznie do przyjmowania telefonów od pacjentów? Nie wiem, nie znam się na zarządzaniu ludzkimi zasobami. Ja jedynie sygnalizuję publicznie bardzo poważny problem, który bezpośrednio dotyczy pacjentów
– często będących w kiepskim stanie. Żyjemy w XXI wieku i nie sposób tolerować sytuacji, że pacjent przez dwie godziny czeka na połączenie z rejestracją i po tak długim okresie oczekiwania
jest rozłączany. To ociera się o patologię.
Drugi temat jest dla mnie dużo bardziej irytujący. Poruszę go, bo zbliżają się święta i czas prezentów pod choinkę, więc trzeba wyjątkowo umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Jakieś trzy lata temu skusiła mnie oferta sieci T-Mobile, która obejmowała nasze trzy rodzinne numery telefonów. Ostatnio miły głos poinformował mnie te„Ja jedynie sygnalizuję
lefonicznie, że kończy się umowa na
jeden z numerów i jeśli ją przedłużę
publicznie bardzo poważny
otrzymam w bardzo korzystnej cenie
problem, który bezpośrednio nowy aparat telefoniczny z wytrzymałą baterią i takie tam inne. Wszedotyczy pacjentów – często
dłem w to, nie czytając umowy, bo
będących w kiepskim stanie. przez tyle lat informacje pochodzące
od różnych głosów dobiegających z
Żyjemy w XXI wieku i nie
różnych sieci telekomunikacyjnych
sposób tolerować sytuacji, że były rzetelne. I to był błąd. Nagle po
miesiącu otrzymuję… podwójny rapacjent przez dwie godziny
chunek na kwotę ponad 400 zł.
czeka na połączenie z rejeDzwonię na infolinię, by zapytać czestracją i po tak długim okresie mu poza miesięcznym abonamendodatkowo obciążono mnie kwooczekiwania jest rozłączany. tem
tą 188 zł. Uzyskana informacja wprawiła mnie w stan, w jakim zapewne
To ociera się o patologię”
znajdują się palacze zioła. Okazało
się bowiem, że kwota 188 zł nie jest wliczana do harmonogramu spłat jako pierwsza rata za zakupiony aparat, lecz jest jednorazową opłatą za to, że dali mi telefon, który na rynku kosztuje około
800 zł. Czyli – słynna firma T-Mobile każe sobie płacić jednorazowo jedną czwartą ceny telefonu
za to tylko, że zdołała go mi wcisnąć przy okazji przedłużenia umowy, na której przecież bardzo dobrze zarobi. Jedno jest pewne: mowy nie ma, bym po wygaśnięciu umowy nadal korzystał z usług
T-Mobile. Koniec z dorabianiem Grupy Deutsche Telcom.
a koniec epitafium dla wielkiej gwiazdy estrady, która odeszła równo 30 lat temu. Jestem
wychowany na bluesie Delty, blues rocku i jego przedstawicielach, takich jak Muddy Waters, B.B. King, Jeff Beck, Eric Clapton, Led Zeppelin, czy Ten Years After, ale grupa Queen zajmuje na tej liście szczególne miejsce, przede wszystkim ze względu na swojego frontmana,
jak również wybitnego gitarzystę prowadzącego. Frontman zespołu Freddie Mercury odszedł 24 listopada 1991 r. w swoim domu w Londynie. Zdecydowanie za wcześnie, bo miał tylko 45 lat. Urodził się jako Farrokh Bulsara na Zanzibarze, a wychowywał w Indiach i w Wielkiej Brytanii. Przez
większość życia deklarował się jako biseksualista, ale w rzeczywistości był gejem, choć o swojej byłej partnerce i wieloletniej przyjaciółce Mary Austin mawiał, że jest najważniejszą kobietą w jego
życiu. Zapisał jej też lwią część swojego gigantycznego majątku.
Drugą kobietą jego życia była lady Diana Spencer. Ponoć Freddie i księżna Walii spotykali się bardzo często, lubili m. in. wspólnie oglądać sitcom “Złotka”, pękając przy tym ze śmiechu. Wokalista
miał również pomóc Dianie w anonimowym wyjściu nocą na miasto, przebierając ją w swoją kurtkę, czapkę z daszkiem i doklejając jej sztuczne wąsy. Kolejne godziny spędzili na zabawie w jednym
z nocnych klubów w Londynie, gdzie nikt nie zwrócił uwagi, że bawi się w towarzystwie księżnej
Walii. W 1970 r. wspólnie Rogerem Taylorem (perkusja), Brianem Mayem (gitara prowadząca) i
Johnem Deaconem (bas) stworzył super grupę Queen. Nagrali 15 albumów studyjnych i sprzedali ponad 200 milionów płyt.
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reddie Mercury był nie tylko wybitnym wykonawcą o wyjątkowo szerokiej, niepowtarzalnej skali głosu, ale także twarzą grupy Queen. To on zaprojektował ekstrawaganckie logo
zespołu, w którym zawarł znaki zodiaku wszystkich członków: dwa lwy dla Rogera Taylora i Johna Deacona oraz wróżki dla Briana Maya, które symbolizowały jego znak, czyli pannę. Brunatna wstęga układała się w literę Q, a górujący nad wszystkim feniks miał chronić zespół. Poza utworami muzycznymi do legendy przeszły także przyjęcia wyprawiane przez Freddiego. Według autorów filmu “Freddies Millions” wokalista miał wydać na imprezy około 15 mln funtów, a na narkotyki ponad milion. Freddiego należy jednak oceniać jako genialnego artystę o wspaniałym głosie, prawdziwego króla estrady. Był jednym z najbardziej utalentowanych i charyzmatycznych wokalistów w historii rocka.
Talentu nie brakuje także jego koledze z zespołu Brianowi Mayowi, który jest nie tylko jednym z
najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów, ale także doktorem astronomii (Ph.D.), współautorem książki „Bang! The Complete History of Universe” traktującej o historii wszechświata oraz honorowym rektorem Uniwersytetu Johna Moore’a w Liverpoolu. W 2005 r. królowa Elżbieta II
nadała artyście tytuł szlachecki i uhonorowała go Orderem Imperium Brytyjskiego (CBE). Wyjątkowo nietypowa zbitka geja – rozpustnika i gitarzysty – naukowca dała wspaniały owoc w postaci
grupy Queen, która trafiła do Rock&Roll Hall of Fame i przeszła do legendy rocka.
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Jubileusz Warszawianki bez fanfar i czerwonych dywanów

Co im zostało z tych lat...
Na schodach prowadzących do dawnego kina
Wars (dziś teatru WARSawy) utworzony w 1921 roku sławny klub, wielce zasłużony dla sportu polskiego, świętował 27 listopada
swoje 100-lecie, połączywszy uroczystość ze 110 leciem stołecznej Polonii.
bok obecnego prezesa KS Warszawianka
– Jacka Zamecznika –
stanął przed publicznością weteran Jerzy Piekarzewski, honorowy prezes tego drugiego klubu.
Obaj mogą jedynie pogwarzyć
o dawnej potędze, gdy wielosekcyjne jednostki sportowe miały
rację bytu. Jubileuszową fetę
uświetnili swoim przybyciem
związani kiedyś mniej lub bardziej z Warszawianką lekkoatleci Tomasz Majewski (dwukrotny
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą), Marek Plawgo (w 2007 brązowy medalista mistrzostw świata w biegu na 400 metrów przez
płotki) oraz Andrzej Świerczyński, olimpijczyk z Montrealu
(rek. 10.28 na 100 m). Stawił się
też niezmordowany trener l.a.,
90-letni Edward Bugała. Zabrakło innego znakomitego szkoleniowca l.a. Jana Starościńskiego, który już przeniósł się do lepszego ze światów.
W 1921 Warszawianka powstała głównie z inicjatywy
przedstawicieli dwu znakomitych rodów warszawskich – Lothów i Luxenburgów, a inspiracją
do jej założenia był konflikt, jaki
powstał wśród piłkarzy Polonii, z
którymi nie potrafiła się dogadać uzupełniająca ich drużynę
młodzież Slavii. Miasto dało rozłamowcom miejsce pod stadion
przy ul. Wawelskiej, gdzie po wojnie rozlokowała się jednak Skra,
a Warszawiance przydzielono w
zamian teren na Skarpie Mokotowskiej. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych powstał tam zaprojektowany przez
zespół wybitnych architektów i
plastyków piękny kompleks
obiektów: stadion piłkarsko-lekkoatletyczny z boiskiem treningowym, hale sportowe, korty i
odkryta pływalnia. W obrębie
zrzeszenia Start zaczął działać
Spółdzielczy Klub Sportowy Warszawianka, który jako po prostu
KS usamodzielnił się po 1989 roku, ale też szybko popadł w
prawny konflikt z miastem i po
wieloletnich sporach o własność
terenu przegrał przed sądem,
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chociaż nie został eksmitowany.
Żeby doszło do eksmisji, miasto
musiałoby bowiem zwrócić Warszawiance 38 mln złotych poniesionych nakładów. No i taki stan
przejściowy wciąż trwa.
lub jest tylko bezumownym użytkownikiem terenów przy
Merliniego i Piaseczyńskiej. Z tego względu 100-lecie Warszawianki to dla nas i powód do radości, i do zadumy – mówi Jacek
Zamecznik. – W apogeum rozwoju naszego klubu prowadziliśmy aż 13 sekcji, mając wielu
wybitnych sportowców. Nawet
w okresie od igrzysk w Sydney
do tegorocznych w Tokio zawsze
zawsze reprezentowało Warszawiankę po kilku olimpijczyków.
W tej chwili rozwijamy u nas tenis, lekkoatletykę, piłkę ręczną
na poziomie I ligi oraz szermierkę, ale tylko w jednej broni –
szpadzie. W igrzyskach tokijskich wystąpili rekordzista Polski, jeden z najlepszych oszczepników świata Marcin Krukowski
i dziesięcioboista Paweł Wiesiołek. Oni podtrzymują tradycje
płotkarskich mistrzów – Elżbiety Bednarek-Żebrowskiej, Bożeny Nowakowskiej-Świerczyńskiej, Marka Plawgi, Artura Nogi, sprintera Andrzeja Świerczyńskiego, skoczka w dal Marka Chludzińskiego, który w 1976
roku jako junior skoczył w dal
ponad 8 metrów, no i Kamili
Skolimowskiej, w 2000 roku mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. W dalszej perspektywie na
gwiazdora zapowiada się młodszy brat Marcina, zaledwie 14letni Roch, który 600-gramowym oszczepem rzucił już ponad 60 metrów – wylicza prezes
Zamecznik. I dodaje:
Kilkanaście lat temu PZLA
znalazł znaczne fundusze na
zbudowanie nowego stadionu
lekkoatletycznego Warszawianki. Mieliśmy już gotowy projekt,
ale miasto nie tylko nie dołożyło ani złotówki, lecz nawet nie
odpowiedziało na naszą prośbę
w tej materii. W tej sytuacji nie
mieliśmy innego wyjścia, jak tylko w miejscu podrujnowanego
obiektu sprzed lat wybudować
cztery piłkarskie orliki, które
wraz z dwoma innymi przynoszą
nam istotny dochód, a jednocześnie dają szanse kopania piłki
amatorom. Profity przynosi również wynajmowanie kortów, prowadzonych przez wyodrębniony klub tenisowy. Poza tym do
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klubu płyną pieniądze z Parku
Wodnego. No cóż, sam bardzo
żałuję, że w miejscu, gdzie w
pewnym momencie z urządzeń
l.a. pozostało tylko boisko do
rzutów, na którym trenowała Kamila Skolimowska, nie powstał
nowy stadion tartanowy, bo w
Warszawie już prawie nie ma
gdzie trenować lekkoatletyki.
My cały czas staramy się – na
miarę możliwości – remontować
i modernizować posiadane
obiekty. Korzystnym wyjściem
jest to, że szeroko rozbudowanym zespołem kortów administruje firma Platan i w związku z
tym nie ponosimy jakichkolwiek
kosztów ich utrzymania – wyjaśnia Jacek Zamecznik, związany z klubem od 1960 roku.
imo chłodnych relacji
z władzami miasta
prezes Warszawianki
docenił gest ratusza, jakim okazał
się adresowany do sportowców
klubu list gratulacyjny z okazji
100-lecia, podpisany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
Trudno bowiem nie mieć szacunku dla dokonań wielu pokoleń
budujących pozytywny wizerunek tego klubu. Przypomnieć zatem wypada, że przed wojną
Warszawianka mogła być dumna
z olimpijskich medali Janusza Kusocińskiego (złoto na 10 000 m w
Los Angeles 1932) i Stanisławy
Walasiewicz (srebro na 100 m w
Berlinie 1936), jak również z wybitnych osiągnięć sprintera Aleksandra Szenajcha, długodystansowca Stanisława Petkiewicza,
oszczepnika Eugeniusza Lokajskiego i dziesięcioboisty Witolda
Gerutty. Prominentnymi członkami klubu byli też szabliści Tadeusz Friedrich i Marian Suski, kolarze Józef i Mieczysław Kapiakowie, łyżwiarz szybki Janusz
Kalbarczyk. Po wojnie błyszczeli
w Warszawiance szermierze – wicemistrz świata w szabli, dwukrotny medalista olimpijski Emil
Ochyra i kolejny medalista (w
szpadzie) Michał Butkiewicz.
Błyszczeli również siatkarze –
Aleksander Gediga, Bohdan Tomaszewski, Lech Zagumny i Mirosław Rybaczewski. Międzynarodową klasę osiągnęli tenisiści
– Mieczysław Rybarczyk, Marta
Domachowska, Alicja Rosolska.
Swego czasu tłumy widzów przychodziły na tenisowy turniej J&S
Cup, w którym grały Venus Williams, Kim Clijsters, Justine Henin-Hardenne, Swietłana Kuzniecowa. Mocna przed wojną dru-
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Stoją od prawej: prezes Warszawianki Jacek Zamecznik, honorowy prezes Polonii Warszawa – Jerzy
Piekarzewski i autor wykładu na temat historii tego pierwszego klubu – dr Robert Gawkowski.
żyna piłkarska po wojnie występowała głównie na szczeblu III ligi, mając jednak w swoich szeregach tak wybitnych graczy jak
Stanisław Hachorek, Marceli
Strzykalski, bramkarze Jerzy
Grom i Zbigniew Pocialik.
Przez dziesiątki lat, zwłaszcza
za czasów trenera Jacka Zglinickiego, klubową wizytówką byli
piłkarze ręczni, między innymi:
Marek Nowakowski, Marek Kordowiecki, Rafał Kuptel, Piotr Obrusiewicz i wreszcie Grzegorz
Tkaczyk i niezastąpiony bramkarz Sławomir Szmal.
rzeszłość Warszawianki
jest na pewno bardziej
imponująca niż teraźniejszość. Z okazji 100-lecia wypada
więc życzyć klubowi, by przede
wszystkim nie podzielił losu
Gwardii, którą – na mocy decyzji
państwowej – uprzątnięto nagle z
powierzchni ziemi, wyrzucając
na bruk ponad 1000 sportowców
i zostawiając przy Racławickiej
straszącą ludzi ruinę.
M a c i e j P e t r u c z e n ko
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Ośrodek Polonia zyska nowe oblicze

Nowy stadion z trybunami, hala
sportowa, Centrum Wsparcia
Sportu, plac miejski z fontanną
i kawiarniami – tak będzie wyglądał Ośrodek Polonia przy
Konwiktorskiej 6. Prezydent
m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę na
projekt kompleksu sportowego
Polonia.

– Ośrodek Polonia będzie oczywiście przede wszystkim ważnym
punktem na sportowej mapie Warszawy. Cieszę się, że będzie służył
także warszawskiej młodzieży – nie
tylko z okolicznych szkół 223 i 158.
Ale po przebudowie Polonia stanie
się też otwartą, zieloną przestrzenią, z której będą korzystać warszawianki i warszawiacy – powiedział

prezydent
Warszawy
Rafał
Trzaskowski.
Wartość podpisanej umowy to 13 milionów złotych netto. W ramach tej kwoty firma projektowa JSK Architekci nie
tylko przygotuje projekt kompleksu
sportowego, ale także będzie nadzorować jego budowę. Końcowy projekt zostanie przedstawiony najpóźniej w listopadzie 2023 r.
Zadaniem architektów będzie zaprojektowanie stadionu piłkarskiego z trybunami dla ok. 15,5 tysiąca kibiców,
hali sportowej dla 2 tys. kibiców, Centrum Wsparcia Sportu – w którym znajdą się powierzchnie uzupełniające
główne funkcje kompleksu sportowego – oraz parkingu podziemnego na
ponad 700 miejsc. Nieodłącznym elementem projektu będzie też fontanna i
plac miejski pełen zieleni.
– Chciałabym podkreślić wagę dzisiejszego wydarzenia. Realizujemy konsekwentnie obiecaną przez nas w tym
miejscu rewitalizacji całej bazy sportowej przy ul. Konwiktorskiej. Ostat-

nie miesiące były poświęcone wytężonym przygotowaniom do przeprowadzania tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właśnie negocjacjom warunków
umowy z JSK Architekci – powiedziała wiceprezydentka m. st. Warszawy
Renata Kaznowska.
Udało się spełnić oczekiwania środowiska koszykarskiego, ponieważ
hala sportowa, która początkowo planowana była dla 1,2 tys. kibiców zostanie zaprojektowana tak, aby pomieścić ich aż 2 tys. Dzięki temu w
przyszłości spełni wymogi licencyjne
Polskiej Ligi Koszykówki do gry w ekstraklasie mężczyzn.
Kompleks sportowy Polonia będzie
realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto przeprowadziło testy rynkowe, które wykazały, że jest zainteresowanie taką inwestycją i zaangażowaniem się w jeden z
największych projektów infrastrukturalnych w warszawskim sporcie w najbliższych latach. Partner prywatny bę-

dzie odpowiedzialny za budowę kompleksu, a następnie utrzymanie techniczne. Dziś Ośrodek Polonia pozostaje w rękach Stołecznego Centrum
Sportu Aktywna Warszawa.
W konferencji prasowej, zorganizowanej w związku z podpisaniem umowy, wzięli udział: Rafał Trzaskowski –
prezydent m. st. Warszawy, Renata
Kaznowska – wiceprezydent m. st.
Warszawy, Sławomir Potapowicz – wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawy, Bartłomiej Dryl – członek zarządu Polonii Warszawa S.A, Łukasz Tusiński – prezes zarządu SKK Polonia
Warszawa, Jakub Górski – przewodniczący Rady Nadzorczej KKS Polonia
Warszawa. Na Konwiktorską 6 przybył
także Jerzy Piekarzewski, honorowy
prezes Polonii, który podziękował władzom Warszawy za to, że na Polonii zachodzą zmiany.
W Warszawie inwestycji sportowych wciąż przybywa, a w ręce mieszkańców trafiają kolejne nowoczesne
MBL
obiekty.
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DUŻY WYBÓR DOMÓW:
Sadyba, Mokotów, Wilanów,
Powsin, Konstancin.
Zapraszamy do współpracy,
601 720 840

SPRZEDAM używane meble,
502 275 714

CAŁE i uszkodzone kupię,
504 899 717
WYNAJMĘ garaż,
ul. Belgradzka 3, cena 250 zł/m-c,
tel. 502 817 123

HISZPAŃSKI, 507 087 609
MATEMATYKA, FIZYKA,
691 502 327

DZIAŁKI budowlane 800 m2
k. Prażmowa, 602 770 361
KUPIĘ las, okolice Prażmowa,
602 770 361

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami
otrzymasz drogą mailową.
Tel.: 601 720 840
Mieszkania: sprzedaż:
! Bobrowiecka, 88 m2, stan
deweloperski, ładne, 601 720 840
! Centrum, 28 m2, 1 pok.,
ul. Tamka, 601 720 840
! Centrum, 124 m2, 4 pok.,
ul. Dzika, 1,5 mln. zł, 601 720 840
! Mokotów Dolny,
Bobrowiecka, 87 m2, 3 pok.,stan
deeweloperski, 601 720 840
! Mokotów Górny, 64 m2,
3 pok., k. metra, 601 720 840
! Mokotów Górny, 115 m2,
ul. Wielicka, 4 pok. zrobione,
ładne, 601 720 840
! Mokotów Górny, Wielicka,
113 m2, apartament 4 pok.,
k. metra, 601 720 840
! Mokotów Górny, Wiktorska
45 m2, 2 pok. k. metra,
601 720 840601 720 840
! Mokotów, 155 m2, penthouse
4 pok.,stan deweloperski,
601 720 840
! Ochota, 45 m2, 2 pok.,
630 tys. zł, zrobione, 601 720 840
! Ochota, 127 m2, 4 pok.
1.6 mln lub wynajem 6500 tyz żl,
601 720 840
! Sadyba, 550 m2, wynajęte na
hostel z najemcą na 10 lat,
2,7 mln. zł, 601 720 840
! Starówka, koło Rynku, 53 m2,
2 pokoje, do wejścia, 601 720 840
! Ursynów, 61 m2, 3 pok., I p.,
do wejścia, tylko 570 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, 3 pok.., 58 m2,
c. 710 tys. zł, 601 720 840
! Ursynów Imielin ,70 m2,
3 pok.,z garażem, ładne,
601 720 840

Domy:
! Dom ok. Góry Kalwarii, w
stanie surowym 230 m2 na działce
1300 m2. Cicha, spokojna okolica,
tylko 350 tys. zł, 601 720 840
! Konstancin, rezydencja 400
m2/3500 m2, starodrzew, wysoki
standard, 601 720 840
! Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840
! Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840
! Mokotów Górny dom, 300
m2, świetny punkt, 601 720 840
! Piaseczno Gołków, 80 m2
dom, działka 500 m2, c. 630 tys. zł,
601 720 840
! Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, c. 3,8
mln.zł, 601 720 840,
! Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: piękny
ogród, piękny dom, 601 720 840
Działki:
! Działka 1600 m2
k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena,
601 720 840
! Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 601 720 840
! Chyliczki, działka 5000 m2
pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840
! Chyliczki 5700 m2 pod mini
osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840
! Pyry, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys. zł,
superpunkt , 601 720 840
! Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840
! Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

! Mokotów Dolny lokal
handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840,
! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy,
601 720 840
! Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840
! Ursynów-Kabaty, 128 m2
lokal z witrynami, dobry punkt,
do wynajęcia, 11 tys/m-c,
601 720 840
! Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 550 tys.
zł , 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów,
domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,
Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.).
Tel.: 601 720 840
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal”
pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych
i czteropokojowych
do kupna bezpośrednio,
tel. : 601 720 840

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie,
tel. 502 053 214
GLAZURA, gładź, panele, płyta
G/K, malowanie, elektryka,
hydraulika, firma rodzinna,
692 885 279
HYDRAULIK, 602 651 211
HYDRAULIK, naprawy,
698 185 911
HYDRAULIK, pełen zakres,
601 81 85 81

NAPRAWA lodówki, pralki,
502 562 444
NAPRAWA pralek
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp.,
22 644 52 59, 501 122 888
OKNA,
naprawy, serwis,
787 793 700
PRANIE dywanów, wykładzin,
kanap, 669 945 460
REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581
REMONTY, malowanie,
510 128 912
ROLETY, plisy, moskitiery,
żaluzje, producent, 602 380 218
STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84;
601 751 247
STOLARSTWO, 505 935 627
WIERCENIE, 602 380 218

KOMPUTERY
pogotowie,
ul. Na Uboczu 3,
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75
KOMPUTERY
serwis, sprzedaż,
FLYCOM,
Pasaż Ursynowski 9,
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

BIOENERGOTERAPEUTA,
gm. Wilanów, 729 921 461
ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

MALOWANIE, gładź,
505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

Do wynajęcia:
! Mokotów, ul. Belwederska,
4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720
! Ursynów, 45 m2 2 pokoje
z garażem, 2000 zł/m-c,
601 720 840
Lokale handlowe :
! 58 m2 z dobrym najemcą,
tylko 830 tys., zł. 601 720 840
! Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 601 720 840
! Biurowiec, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard, z
parkingiem na 75 samochodów,
możliwość kupna 1/2 biurowca,
601 720 840,
! Centrum, lokal 160 m2 –
sprzedaż – z najemcą – 10 lat,
dobra inwestycja, 601 720 840
! Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, c. 2.5
mln. zł, 601 720 840
! Kamienica 421 m2 + lokale
handlowe, wszystko wynajęte,
czynsz płacony przez najemców
20 tys/m-cznie - sprzedam,
601 720 840
! Lokal handlowy 120 m2 ,
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840
! Lokal z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840
! Mokotów 70 m2, lokal z
najemcą, gastronomia, c. 1 mln
450 tys. zł brutto, wynajęty na
10 lat, 601 720 840

DO SPRZĄTANIA bloków
i terenów, 509 318 602;
510 056 006

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, glazurnictwo
669 945 460
AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765
ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315
BEZPYŁOWE cyklinowanie,
malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588
DEZYNSEKCJA, skutecznie,
22 642 96 16
DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562

W SPRAWIE
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
PROSIMY DZWONIĆ
POD NUMER
509 586 627
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„Alternatywy” zapraszają

Mikołajkowe warsztaty
dla dzieci, druga odsłona
cyklu „Jak u Barei” oraz
„Nie lubię pana, Panie
Fellini”, czyli monodram
Małgorzaty Bogdańskiej
w reżyserii Marka Koterskiego. To tylko część
programu, który
Ursynowskie Centrum
Kultury „Alternatywy”
przygotowało na początek
grudnia.
3 piątek 19:00
„70 lat Pippi Pończoszanki”
[wystawa]
Astrid Lindgren wymyśliła postać Pippi w roku 1941. Wtedy
właśnie jej córka Karin poprosiła o ciekawą opowieść, a w wyobraźni przyszłej pisarki zrodziła się niezwykła dziewczynka
przełamująca konwencje świata dorosłych. W 2015 roku minęło 70 lat od pierwszego szwedzkiego wydania „Pippi Pończoszanki”. Z tej okazji w trasę po
Polsce ruszyła wystawa poświęcona Pippi i jej autorce, Astrid
Lindgren. Teraz zawita na Ursynów. Wstęp wolny.
4 sobota 10:00 (3-6
6 lat),
11:00 (7-9
9 lat)
Fińskie himmeli [warsztaty
dla dzieci]
Poznajmy tradycyjne fińskie
dekoracje himmeli, czyli trójwymiarowe wiszące ozdoby, zrobione najczęściej ze słomy, o
prostszych lub bardziej skomplikowanych geometrycznych
kształtach. Dzisiaj robione są
głównie w czasie Bożego Narodzenia, ale zgodnie z dawniejszą tradycją wykonywano je też
w innych okresach. Podczas zajęć poznamy symbolikę himmeli i zrobimy własną ozdobę.

4 sobota 18:00
„Nie lubię pana, Panie
Fellini” [teatr]
Monodram Małgorzaty Bogdańskiej w reżyserii Marka Koterskiego. Ta biograficzna opowieść o wybitnej włoskiej aktorce Giuliettcie Masinie staje
się pretekstem do spojrzenia na
kobietę uniwersalną, ponadczasową, wierną, która zatraca
siebie w miłości do genialnego, lecz niewiernego męża. Na
scenie tylko ona – Giulietta/Małgorzata. Obok niej walizka z rekwizytami charakterystycznymi dla Masiny i Felliniego. Tam mieści się wszystko,
całe życie, miłość i niechęć FeFe. Pękata walizka towarzyszy
Bogdańskiej od początku do
końca przedstawienia, a wyjmowane z niej przedmioty
otwierają kolejne rozdziały z
życia artystów.

Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2021 to
druga edycja międzynarodowego konkursu dla dyrygentów orkiestr dętych, który odbywa się
co dwa lata w Warszawie. Jest to
drugi tego typu konkurs w Europie. Jego realizacja wiąże się z
coraz większą liczbą absolwentów specjalności dyrygentura orkiestr dętych akademii muzycznych w całej Europie i na świecie.
Konkurs ma charakter otwarty –
przeznaczony jest dla wszystkich
dyrygentów orkiestr dętych bez
ograniczeń wiekowych. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music.
Wstęp wolny. Obowiązuje bezpłatne wejściówki.
6 poniedziałek 19:00
Podsumowanie roku w literaturze
Krytyczka literacka Justyna
Sobolewska wraz z zaproszonymi gośćmi – badaczką Elizą Kącką, krytykiem Michałem Nogasiem oraz pisarką Małgorzatą
Rejmer – podsumuje rok 2021
w literaturze. Wstęp wolny. Obowiązuje bezpłatne wejściówki.
8 środa 18:00
„Ucieczka na Srebrny Glob”
[kino]
„Na srebrnym globie”
(1977/1987) Andrzeja Żuławskiego mógł stać się jednym z
najbardziej przełomowych filmów science-fiction w historii
kina. Rozmach produkcyjny,

Ważne telefony
Ursynów

Dla wszystkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Paweł Zdulski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 .
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 10-20.

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

Mokotów
Urząd Dzielnicy
ul. Rakowiecka 25/27
22 443 64 00
Wydział Obsługi Mieszkańców
22 443 65 00
22 443 65 01
Urząd Skarbowy
22 502 00 00
Pogotowie Ratunkowe
999
22 844 04 46
Policja
22 603 11 88
Straż Miejska
986, 22 649 40 90
Straż Pożarna
998, 22 844 00 71

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

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

701 75 00

757 20 51
726 67 00
999
535 91 93
Policja
997
756 70 16...18
Straż Miejska
701 76 95
986
Straż Pożarna
998, 756 72 43
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Elektryczne
701 32 20
Pogotowie Wodno
– Kanalizacyjne
603 309 399

Konstancin-Jeziorna
Urząd Gminy
ul. Piaseczyńska 77
22 484 23 00, 22 484 23 10
Policja
997, 756 42 17
Straż Miejska
757 65 49
Straż Pożarna
998, 750 18 19
Pogotowie
999, 756 75 11

5 niedziela 12:00
„Emma i Święty Mikołaj”
[kino]
Największym pragnieniem
pełnej wyobraźni, 11-letniej Emmy jest spotkanie z elfami, w których istnienie bezgranicznie wierzy. Gdy w jej życiu niespodziewanie pojawia się sam Święty
Mikołaj i jego żona Julie, bohaterka nagle staje przed okazją
dołączenia do wyprawy w magiczny świat elfów. Teraz Emma
będzie mogła pomóc Świętemu
Mikołajowi w niebezpiecznej misji ratowania dziecka z rąk złej
królowej elfów...

4 sobota 12:30 (3-6
6 lat),
13:30 (7-9
9 lat)
Chanuka [warsztaty dla dzieci]
Żydowskie święto Chanuka,
znane również jako Dzień Ognia
lub Święto Świateł, trwa 8 dni.
Wiąże się z nim rytuał zapalania świateł, świec oraz lampek
oliwnych, umieszczonych na
specjalnym dziewięcioramiennym świeczniku – chanukii. Pod5 niedziela 13:00 (3-6
6 lat),
czas warsztatów zapoznamy się 14:00 (7-9
9 lat), 15:00 (7-9
9 lat)
z historią oraz przebiegiem święPolskie tradycje bożonarodzeta, poznamy żydowskie zwycza- niowe [warsztaty]
je oraz potrawy towarzyszące tej
Czy wiecie, skąd wziął się zwyokazji.
czaj strojenia bożonarodzeniowego drzewka? Co to są światy?
4 sobota 16:00
A może zgadniecie, gdzie w do„Jak u Barei” [cykl]
mu trzymano podłaźniczkę? Na
„Alternatywy 4” w Alternaty- te i inne pytania znajdziemy odwach! Właśnie minęło 35 lat od powiedzi podczas świątecznych
premiery słynnego serialu Stani- zajęć. Uczestnicy poznają tradysława Barei. Z tej okazji zapra- cje bożonarodzeniowe z różnych
szamy na drugie spotkanie po- regionów Polski – będzie to okaświęcone temu kultowemu twór- zja do zapoznania się z mniej
cy. Tym razem Rafał Dajbor, au- znanymi zwyczajami. Wykonator książki „Jak u Barei, czyli kto my ozdoby choinkowe z papieru
to powiedział”, poprowadzi roz- oraz z kolorowych opłatków.
mowę z Kazimierzem Kaczorem.
Zaraz po rozmowie pokażemy
5 niedziela 19:00
drugi odcinek serialu „AlternaWarsaw Wind Ensemble Contywy 4”. Wstęp wolny. Obowią- ducting Competition 2021
zuje bezpłatne wejściówki.
#[muzyka]

gwiazdorska obsada, rewolucyjne kostiumy i scenografia
zapowiadały arcydzieło. Dlaczego zatem władze kinematografii PRL wstrzymały produkcję na dwa tygodnie przed końcem zdjęć? „Ucieczka na Srebrny Glob” Kuby Mikurdy przedstawia największą tajemnicę i
niespełnione marzenie polskiego kina.
10 piątek 20:00
Pękala & Zemler & Tarwid
„Słodkie rytmy” [muzyka]
Hubert Zemler i Miłosz Pękala to czołowi polscy perkusiści i
wybitni instrumentaliści, którzy
śmiało poczynają sobie również
na polu kompozytorskim. O ich
horyzontach świadczy program,
który przygotowali na zamówienie tegorocznego festiwalu
Unsound w Krakowie, gdzie wykonali reinterpretacje utworów
artystki Jlin oraz zagrali własne
wersje teatralnych i filmowych
ścieżek dźwiękowych autorstwa
Krzysztofa Pendereckiego. Zemler i Pękala wystąpią w z wybitnym pianistą młodego pokolenia Grzegorzem Tarwidem
oraz autorem wizualizacji Wiktorem Podgórskim. Partnerem
wydarzenia jest Unsound
Festival.
Bilety i bezpłatne wejściówki
dostępne w recepcji „Alternatyw”
oraz online: biletyna.pl. Bilety na
warsztaty: strefazajec.pl.

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

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