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M ało kto spośród naszych
sąsiadów z Ursynowa
może się równać z Lesz-

kiem Millerem pod względem za-
angażowania w struktury partyj-
nych i administracyjnych władz
na szczeblu prowincjonalnym i
ogólnopolskim, a także europej-
skim. Z informacji zawartej w Wi-
kipedii można wysnuć wniosek,
że ten ambitny Polak, któremu
wspomniane źródło wiedzy przy-
pisuje po części żydowskie korze-
nie – przebył ciekawy szlak: od
robotnika do polityka i od mini-
stranta do ministra (w dwóch re-
sortach). Leszek Miller uczestni-
czył zarówno w wyprowadzaniu
sztandaru PZPR z Sali Kongreso-
wej na zamknięcie działalności te-
go władczego kiedyś ugrupowa-
nia, jak i we wprowadzaniu Rze-
czypospolitej Polskiej w struktury
Unii Europejskiej jako premier. A
gdy wreszcie ten nominalny  so-
cjaldemokrata został eurodepu-
towanym, może śmiało powie-
dzieć, że jako syn skromnego
krawca i szwaczki zrobił wielką
karierę, zamieniając robotniczy
Żyrardów na przyjmowaną za
stolicę Europy Brukselę. 

J est na arenie politycznej nie-
wątpliwym mistrzem bon
motów (np. – mężczyznę po-

znaje się nie po tym jak zaczyna,
ale jak kończy). W publicznych
dyskusjach były premier woli po-

sługiwać się dowcipem niż kalum-
nią, co bardzo cenią proszący go
o wywiad dziennikarze. W swoim
czasie, w związku z cokolwiek za
mocno rozdmuchaną „aferą Ry-
wina” Sejm powołał komisję śled-
czą, której członkiem został ma-
ło wówczas znany polityk Zbi-
gniew Ziobro – reprezentujący
jeszcze barwy partii Prawo i
Sprawiedliwość. To wtedy Leszek
Miller powiedział Ziobrze  prosto
w oczy: pan jest zerem! 

H istoria jednak całkiem od-
wróciła proporcje. Bo wy-
powiadający wówczas te

słowa od dawna nie jest premie-
rem, natomiast Ziobro – choć od
lat już nie ma  karty sztywnej w
drużynie PiS i kieruje osobną par-
tią „Solidarna Polska”, wciąż po-
zostaje decydentem co do większo-
ści sejmowej, dzierżonej przez zle-
pek nazywany na użytek medial-
ny Zjednoczoną Prawicą. Prezes
Polski Jarosław Kaczyński pozwo-
lił Ziobrze na skupienie w jednych
rękach niebywałej władzy: mini-
stra sprawiedliwości i prokurato-
ra generalnego. Gdy więc Leszek
Miller powiedział ostatnio w wy-
wiadzie dla Wirtualnej Polski, iż
przeszacował Zbigniewa Z. przed
laty, bo dziś ustawiłby go poniżej
zera – taka ocena może wydawać
się co najmniej dyskusyjna.  Po-
przez polityczne gierki Ziobro wy-
pracował sobie otóż bardzo mocną
pozycję. Mało kto zapewne pamię-
ta, że mający jeszcze duże wpły-
wy koniunkturalny tygodnik
„Wprost” ogłosił Ziobrę „Człowie-
kiem Roku” (2006), a podczas
uroczystości w warszawskim hote-
lu Sofitel wynosili go pod niebiosa
prezydent RP Lech Kaczyński i je-
go brat Jarosław, pełniący w ra-
mach polityki prorodzinnej funk-
cję premiera. Człowiek 2006 Roku

doczekał się nawet pochwały dow-
cipkującego piosenkarza Andrze-
ja Rosiewicza (wystarczą cztery
Ziobra, a Polska będzie dobra),
który tym samym nawiązał do
swojej piosenki o prezydencie
ZSRR Gorbaczowie (Michaił, Mi-
chaił, ty postroisz nowyj mir...).
Ziobro akurat „postroił” ostatnio
nowy kodeks karny, radykalnie
zaostrzający kary za ciężkie prze-
stępstwa i w tej materii poszedł ra-

czej we właściwym kierunku, choć
wielu ekspertów krytykuje wpro-
wadzone zmiany. 

Z Andrzejem Rosiewiczem
zdarza mi się rozmawiać
dosyć często i wolę go zde-

cydowanie, jak śpiewa „Czy lubi
pani cza-czę?”, niż jak pyta – czy
lubi pani Ziobrę? Wydaje się bo-
wiem, że tego sprytnego lawi-
ranta lubi mało kto, poczynając
od naczelnika Dobrej Zmiany Ja-

rosława Kaczyńskiego i premie-
ra Mateusza Morawieckiego, dla
którego Ziobro jest niczym zieją-
ca jadem kobra, kąsająca nie-
ustannie zza węgła. Stąd jego
związek z Mateuszem jest li tyl-
ko małżeństwem z rozsądku. 

R zecz jednak w tym, że dla
Polski to najkosztowniej-
sze małżeństwo w historii.

W opinii tygodnika „Polityka”
Ziobro to w tej chwili najdroższy

minister świata, ponieważ  utrzy-
mywanie go w rządzie już po-
chłonęło już ponad 100 miliar-
dów złotych. Wojciech Szacki pi-
sze w „Polityce”: „Jarosław Ka-
czyński stoi przed dylematem: z
Ziobrą nie dostanie kilkudziesię-
ciu miliardów euro z europej-
skich funduszy, bez Ziobry stra-
ci większość w Sejmie”. Chodzi o
fundusze inwestycyjne z Krajo-
wego Planu Odbudowy (KPO):
„160 mld zł w dotacjach i nisko
oprocentowanych pożyczkach” –
czytamy w tekście Wojciecha
Szackiego. 

P ieniądze te nie płyną do
Polski przede wszystkim
dlatego, że ziobryści jaw-

nie łamią przyjęte w Europie za-
sady wymiaru sprawiedliwości
i trójpodziału władzy. Na do-
miar złego uważają Unię Euro-
pejską za „agresora” atakują-
cego zdrowy trzon suwerennego
państwa polskiego. A jak wy-
gląda codzienna praktyka w
wymiarze sprawiedliwości, naj-
lepiej obrazują „zawieszenia”
w czynnościach kolejnych sę-
dziów i prokuratorów, próbu-
jących utrzymać zawodową nie-
zależność. 

N iektórzy obawiają się, że
dalsze tolerowanie sza-
leństw Ziobry i jego kom-

panów zacznie nas zbliżać powoli
do praktyki państw fundamenta-
listycznych, takich jak Iran, Arabia
Saudyjska czy bulwersująca ostat-
nio dyktaturą w kwestiach obycza-
jowych Indonezja. Ja akurat za-
stanawiam się tylko, czy właściwe
jest w tym kontekście użycie słów-
ka „powoli”...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Przełom roku to czas podsumowań, czyli
dobry moment na wprowadzenie w życie
nowych, zdrowszych nawyków. Od czego
zacząć?

Zregeneruj skórę
Twoja skóra zimą może być w złej kondycji - ka-

loryfery i suche powietrze – szczególnie, kiedy
więcej przebywamy w domu – na pewno jej nie
sprzyjają. A jeśli dodatkowo skóra ma tendencję
do przetłuszczania, to zimowe temperatury nieste-
ty dodatkowo mobilizują gruczoły łojowe do pra-
cy. To już dwa argumenty za tym, by zainwesto-
wać w porządne nawilżenie i zaopatrzyć się w
odpowiednie produkty, które pomogą przetrwać
niesprzyjający skórze czas.

Pij wodę
Samo nawilżenie skóry kosmetykami nie wy-

starczy i trudno wypatrywać zmian bez nawadnia-
nia się od wewnątrz. Dlatego zadbaj o to, by regu-
larnie sięgać po wodę. Kiedy przyzwyczaisz swój
organizm do tego, że regularnie dostarczasz mu
płynów, sam będzie wołać o więcej. Pamiętaj rów-
nież, że woda to nie tylko to, co nalewasz do
szklanki. Jedząc jabłko albo grejpfruta również
dbasz o nawodnienie.

Zacznij się więcej ruszać
Pogoda na zewnątrz może nie zawsze sprzyja ak-

tywności na świeżym powietrzu, ale pandemia
sprawiła, że wiele osób odkryło dla siebie ćwicze-
nia i treningi online. Wymówka, że mróz i ciemno

już nie działa! Nie, oglądanie meczu w telewizji to
nie to samo, co gra w piłkę, a miłośnicy sportów zi-
mowych już jakiś czas temu rozpoczęli sezon. War-
to śledzić, gdzie warstwa białego puchu pozwala
na odrobinę sportowego szaleństwa w plenerze.

Ogranicz palenie
Umówmy się – niektórym po prostu trudno z

dnia na dzień rzucić palenie. Ale da się je ograni-
czyć i mniej szkodzić zdrowiu. Alternatywy dla pa-
pierosów, czyli e-papierosy i podgrzewacze tyto-
niu są nawet o 95- 99 proc. mniej szkodliwe od
zwykłych papierosów i co więcej, mogą stać się
skutecznym narzędziem do rzucenia palenia. Z ra-
portu brytyjskiej instytucji zdrowia publicznego
Public Health England wynika, że Brytyjczycy
wybierają e-papierosy (wapowanie) jako wiodą-
cą metodę rzucenia palenia. Jeśli ktoś chce znaczą-
co ograniczyć skutki palenia tytoniu może też wy-
bierać spośród różnych dostępnych na rynku urzą-
dzeń do jego podgrzewania, np. glo new heating
technology. Warto wiedzieć, że mniej szkodliwą al-
ternatywą dla tradycyjnych papierosów mogą też
być saszetki nikotynowe.

Zbadaj się
Nawet najlepsze kosmetyki, odpowiednie odży-

wianie czy nawodnienie nie pomogą rozwiązać
pewnych problemów bez pomocy specjalisty. Dla-
tego pamiętaj o regularnych badaniach profilak-
tycznych, zrób je także wtedy, jeśli nie dostrzegasz
żadnych niepokojącym symptomów. Profilaktyka
to podstawa!

5 rzeczy, które możesz zrobić dla 
swojego ciała i zdrowia już teraz
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Groźny pożar, bunt więź-
niów i szybka akcja służb.
Tak wyglądała akcja prze-
prowadzana w piątek w
areszcie na Służewcu. Całe
szczęście sceny niczym z
filmu sensacyjnego były
tylko scenariuszem wspól-
nych ćwiczeń, których ce-
lem było sprawdzenie sku-
teczności procedur. 

Ogłoszone niezapowiedziane
ćwiczenia miały na celu przete-
stować realny czas interwencji
policji, straży pożarnej oraz służ-
by więziennej. 

Groźny bunt 
trzech więźniów

- Funkcjonariusze mieli do
czynienia z eskalacją niezado-
wolenia trzech więźniów, któ-
rym strażnik, po upływie wyzna-
czonego czasu wolnego, polecił
opuszczenie świetlicy. Osadze-
ni odmówili opuszczenia po-
mieszczenia. Zachowywali się
arogancko, nawoływali do nie-
posłuszeństwa, korzystając z do-
stępnego wyposażenia, utworzy-
li barykadę, uniemożliwiając
swobodne wejście oddziałowe-
mu do świetlicy. Z uwagi na aro-
ganckie zachowanie i agresję
słowną wobec funkcjonariusza
powiadomiono dowódcę zmia-
ny. Osadzeni pomimo wydanych
poleceń w dalszym ciągu wy-
krzykiwali słowa wulgarne, za-
chęcając innych osadzonych do
takiego zachowania. – opowiada
o ćwiczeniach podkomisarz Ro-
bert Koniuszy komendy policji
na Mokotowie.

Ćwiczenia zostały zorganizo-
wane w celu usprawnienie pro-

cesu reagowania na zdarzenie
kryzysowe oraz sprawdzenie
stopnia przygotowania do wy-
konywania działań przez służby
i instytucje w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistych. Dzię-
ki temu możliwe będzie wypra-
cowanie procedur skutecznego
działania, również w przypad-

ku konieczności skierowania sił
policyjnych do działań bezpo-
średnich. 

Jak wygląda akcja służb 
w więzieniu?

Wspólne działania policji, stra-
ży pożarnej i służby więziennej
polegała najpierw na zabezpie-
czeniu pożaru. 

-W rejon zagrożenia zostali
również wysłani negocjatorzy
służby więziennej  oraz grupa
uderzeniowa. W czasie likwidacji
zagrożenia zauważono wydoby-
wający się dym z jednej celi
mieszkalnej. Pomimo próby uga-
szenia pożaru przez grupę prze-

ciwpożarową ogień zaczął się roz-
przestrzeniać. Na miejsce wezwa-
no jednostkę straży pożarnej, któ-
ra ugasiła pożar – opowiada pod-
komisarz Robert Koniuszy. 

Następnie trzej problematycz-
ni więźniowie zostali obezwład-
nieni, wyprowadzeni ze świetli-
cy i umieszczeni w odrębnych

celach. Jednego ze skazanych
przewieziono do innego zakładu
karnego, by odseparować go od
grupy. Po ćwiczeniach nastąpiła
zbiórka kadry na placu apelo-
wym przed administracją, gdzie
dyrektor Aresztu podsumował
wszystkie wątki związane z tak-
tyką zrealizowanych działań.
Areszt Śledczy w Warszawie-Sł-
użewcu, znajdujący się przy uli-
cy Kłobuckiej 5 w obrębie war-
szawskiej dzielnicy Ursynów,
zdolny jest pomieścić 1080 osa-
dzonych. Zatrudnia ok. 280
funkcjonariuszy i 20 pracowni-
ków cywilnych.

P i o t r  C e l e j

Chyba każdy mieszkaniec
Ursynowa wie gdzie leży
Bażantarnia. Nie każdy
jednak wie jaka historia
wiąże się z jej nazwą. Naj-
starsze zapiski sięgają po-
staci samego króla Jana
III Sobieskiego. 

Początki zespołu pałacowo-
-parkowego w Natolinie sięgają
XVII wieku. Ówczesny król pol-
ski i wielki książę litewski Jan III
Sobieski korzystał z tego obsza-
ru leśnego jako terenu polowań
na bażanty. Stąd pierwotna na-
zwa miejsca „Bażantarnia”. Ist-
niał wówczas tutaj dworek my-
śliwski oraz woliery z egzotycz-
nymi bażantami, które pocho-
dziły z Azji. 

XIX-wieczna bażantarnia
Niewiele wiemy jak mogła wy-

glądać bażantarnia uwielbiające-
go polowania Jana III Sobieskie-
go. Przeznaczenie miejsca prze-
trwało jednak przez kolejne stu-
lecia. Zlokalizowaną na Skarpie
bażantarnię Sobieskiego następ-
cy Lubomirskiej - Potoccy rozbu-
dowali w stylowy, klasycystyczny
pałacyk w Natolinie. Autorami
projektu byli znani architekci:
Szymon Bogumił Zug, Chrystian
Piotr Aigner i Henryk Marconi.

W XIX w. posiadanie spraw-
nie funkcjonującej bażantarni
było priorytetem wśród arysto-
kratycznych elit. Polowania
urządzane na te ptaki w przypa-
łacowych ogrodach traktowano
jako wyrafinowaną towarzyską
rozrywkę. Powstanie bażantarni
w dobrach Wilanów zainicjowa-
ło pismo Augusta Potockiego z
23 marca 1851 r., w którym na-
kazał, aby przed jego wypro-
wadzką z Wilanowa do Warsza-
wy przedstawiono mu plan
związany z urządzeniem bażan-
tarni w Natolinie. Budowę za-
kończono 1852 r. 

Wiemy nawet o kosztach
przedsięwzięcia Po podsumo-
waniu koszt inwestycji zamknął
się w kwocie 14 536 zł i 12 gr (w
tych czasach 1 zł równał się 30
gr), a powierzchnia bażantarni
objęła teren 2,8 ha. W rozporzą-
dzeniu z 5 lutego 1853 r. określo-
no roczne wynagrodzenie
pierwszego bażantnika, którym
był sprowadzony z Niemiec Wil-
helm Szrejnberger
(1852–1854)[3]. Otrzymywał
on pensję w wysokości 150 zł
oraz w naturze: 768 l żyta, 128 l
pszenicy, 512 l jęczmienia, 256 l
gryki, 256 l grochu, 16 l soli,
777,5 kg słomy oraz dodatkowo

0,56 ha ogrodu. Kolejnym ba-
żantnikiem był Paweł Knapp,
który pełnił swą funkcję w la-
tach 1854–1856. Jego następcą
został były dozorca polowania
Wincenty Dziewiątkowicz
(1856–1857). 

Zostać bażantnikiem
Wiadomo również, że w 1857

roku nowym bażantnikiem zo-
stał pan Machacz. Przysługiwa-
ło mu również wynagrodzenie
za odstrzał szkodników: lis sta-
ry 5 zł, lis młody 2 zł, jastrząb 1
zł, wrona 3 gr, pies 9 gr, kot 10
gr, kuna 2 zł, tchórz 10 gr, sowa
15 gr. Dla bażantnika Macha-
cza sporządzono również in-
strukcję określającą jego prawa
oraz obowiązki. Co oczywiste,
jego głównym zadaniem było
rozmnażanie bażantów, które
przeznaczano następnie albo
do kuchni pałacowej, do polo-
wania albo na sprzedaż. Za każ-
dego oddanego bażanta otrzy-
mywał on 6 gr za pokwitowa-
niem. Jego obowiązkiem było
także wyznaczanie pewnej ilo-
ści bażantów do utrzymywania
w stanie dzikim (park natoliń-
ski) i pewnej w oswojonym.
Miał również pilnować, aby ba-
żanty z parku natolińskiego nie
rozlatywały się poza jego teren.
Musiał także tępić szkodniki
oraz naprawiać i robić siatki do
łapania bażantów, w czym po-
magali mu dwaj chłopcy za-
trudnieni w bażantarni.

Obecnie bażantarnia to tyl-
ko nazwa w miejskiej nomen-
klaturze, której znaczenie pod-
kreśla nazwa ulicy oraz parku.
Na terenach przy Południowej
Obwodnicy Warszawy oraz na
Skarpie Ursynowskiej licznie
występują jednak pochodzące
z Azji bażanty. Kto wie, może
w żyłach któregoś z nich płynie
krew jego przodków z dawnej
bażantarni?

P i o t r  C e l e j

W tym sezonie zimowym
utrzymaniem będzie obję-
te 87 km ulic oraz 98
430,5 m kw. chodników.
Urząd Dzielnicy Ursynów
od kilku lat nie używa soli
przy odśnieżaniu chodni-
ków, a także systematycz-
nie ogranicza jej użycie w
przypadku odśnieżania
dróg. Dba także o bezpie-
czeństwo dzieci - zabezpie-
czył słomą małą architek-
turę m. in. w okolicy Kopy
Cwila.

- Nadmierne wykorzystanie
soli szkodzi zieleni przyulicznej,
zwierzętom, naszemu obuwiu
oraz infrastrukturze drogowej.
Dlatego systematycznie, tam
gdzie to jest możliwe bez pogor-
szenia bezpieczeństwa, ograni-
czamy użycie soli do minimum –
mówi Bartosz Dominiak, zastęp-
ca burmistrza Ursynowa. - W
tym roku sól może zostać użyta
ulicach o łącznej długości ok. 7
km. Są to ulice np. o sporym na-
chyleniu lub z innych powodów
wymagających utrzymania ide-
alnej czystości – dodaje.

Mniej soli w dzielnicy 
Urząd Dzielnicy Ursynów kon-

tynuuje program zimowego

utrzymania ulic, chodników, par-
kingów i ścieżek rowerowych ad-
ministrowanych przez Dzielni-
cę, polegający na rezygnacji z
oczyszczania ulic za pomocą so-
li. Kierujemy się polityką władz
miasta w zakresie ograniczenia
wytwarzanych zanieczyszczeń
oraz planowanym wprowadze-
niem „Strategii adaptacji do
zmian klimatu dla m. st. War-
szawy do roku 2030 z perspekty-
wą do roku 2050 - Miejski plan
adaptacji”. Poza drogami, chod-
nikami i parkingami urząd za-
pewnia zimowe utrzymanie 8

ścieżek rowerowych o łącznej
długości 3,4 km.  

Zabezpieczona Kopa Cwila
Urząd, podobnie jak w ubie-

głym roku, zabezpieczył za po-
mocą słomy ławki, latarnie i ko-
sze oraz płot, który stanął w
związku z przebudową tzw. Wie-
loryba u podnóża Kopy Cwila w
Parku im. Romana Kozłowskie-
go.  Chodzi o bezpieczeństwo sa-
neczkarzy. Podobne zabezpie-
czenia pojawiły się również przy
górce na skwerze przy ul. Cybisa.

- To bardzo ekologiczne roz-
wiązanie. Mimo że słoma zabez-
piecza ławki, kosze, latarnie i
płot, apeluję, aby zjeżdżać na
sankach ostrożnie. Nic nie za-
stąpi po prostu zdrowego roz-
sądku – mówi Bartosz Dominiak. 

Podobne zabezpieczenia zo-
stały m. in. zamontowane także
na skwerze przy ul. Cybisa oraz
przy ul. Zaruby, a także na tere-
nie zieleni u zbiegu ul. Gandhi i
Rosoła.

Pierwszy raz takie zabezpie-
czenia powstały w ubiegłym ro-
ku. Była to reakcja na wypadek
w Parku Szczęśliwickim. 12-let-
ni chłopiec zginął po tym jak
zjeżdżając na sankach uderzył
głową w ławkę. 

W Urzędzie Dzielnicy Ursynów stanęła
już „odblaskowa choinka”. 5 grudnia
Straż Miejska m. st. Warszawy i Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Państwowych roz-
poczęły doroczną akcję profilaktyczno-
-edukacyjną „Świeć blaskiem z odbla-
skiem”. Każdy mieszkaniec Warszawy
będzie mógł zdjąć odblask zawieszony
na świątecznym drzewku. Akcja trwa do
9 grudnia.

Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem” organizo-
wana jest już po raz ósmy. Ta inicjatywa, cieszą-
ca się dużą popularnością wśród mieszkańców
Warszawy ma podkreślać, jak istotne jest bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. Widoczny pieszy,
rowerzysta czy użytkownik hulajnogi wyposażo-
ny w odblask nie tylko dba o swoje bezpieczeń-
stwo, ale również o innych użytkowników drogi.

Świąteczne drzewka dostarcza Regionalna Dy-
rekcja Lasów Państwowych. Pierwsza choinka
ubrana w różnokolorowe odblaski pojawiła się
przed główną siedzibą Straży Miejskiej m. st. War-
szawy przy ul. Młynarskiej 43/45.

Do akcji jak zawsze włączył się także Urząd
Dzielnicy Ursynów. Odblaski na świątecznym
drzewku będą na bieżąco uzupełniane. Choinki z
kolorowymi odblaskami pojawiły się w ponad 30
punktach na terenie całego miasta.

Każdy może wziąć dla siebie i swoich najbliż-
szych świecący element, który w znacznym stop-
niu zwiększa widoczność na drodze. Umieszczo-
ny na ubraniu czy pojeździe (rowerze czy hulajno-
dze) może zapobiec groźnemu wypadkowi i ura-
tować życie. Dobrze umieszczony odblask zwięk-
sza widoczność pieszego na drodze do co naj-
mniej 150 metrów.

Bunt w areszcie na Kłobuckiej?

Spokojnie, wszystko pod kontrolą

Zdejmij z choinki odblask i świeć przykładem

Dzielnica gotowa na zimęSkąd bażanty na Ursynowie?
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Wystartowała jubileuszowa, 10. edycja Budżetu Obywa-
telskiego w stolicy. Projekty można zgłaszać do 25 stycz-
nia 2023, a zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na
wsparcie w trakcie dyżurów urzędników i możliwości
konsultacji swoich projektów. Szczegóły na:
https://bo.um.warszawa.pl/ oraz https://um.warsza-
wa.pl/waw/bo/wsparcie-pracownikow-urzedu-10-edycja.

Dyżury konsultacyjne w grudniu 2022 r. (pomoc w wypełnieniu
formularza oraz w kwestiach merytorycznych):

– 12 i 19 grudnia, godz. 16.00 do 17.00
Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, Wydział Ob-

sługi Mieszkańców
HHaarrmmoonnooggrraamm 1100.. eeddyyccjjii bbuuddżżeettuu oobbyywwaatteellsskkiieeggoo::
– Zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r.
– Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2023 r.
– Składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2023 r.
– Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2023 r.
– Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2023 r.
– Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2023 r.
– Realizacja projektów: 2024 r.
Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Moko-

tów to 8 722 733 zł. Limit na projekt w Dzielnicy Mokotów wyno-
si 1 744 547 zł. 

Koordynator ds. Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Moko-
tów Dariusz Sitterle mail: dsitterle@um.warszawa.pl, moko-
tow.bo@um.warszawa.pl, tel. 22 443 63 32.

155 lat temu w Zułowie w okręgu wileńskim urodził się Józef Pił-
sudski. Jaki ma to związek z Mokotowem? W 1938 roku ogłoszo-
no konkurs na gmach Polskiego Radia na południowym krańcu pla-
nowanej Dzielnicy Marszałka Piłsudskiego. Zwycięzcą zamknięte-
go konkursu został Bohdan Pniewski (jego projekt widać na makie-
cie). Wieżowiec PR miał stanąć przy ulicy… Zułowskiej, czyli dzi-
siejszej ul. Boya-Żeleńskiego.

Jak w skali lat zmieniał się Mokotów? Zachęcamy do śledzenia
na naszym profilu na FB cyklu “Mokotów wczoraj i dziś”! W załącz-
niku zdjęcie ul. Stępińskiej 36/46 kiedyś (1976 - 1980) i obecnie.

ffoott.. ggóórraa:: Narodowe Archiwum Cyfrowe - dzieci bawiące się pił-
ką przed blokiem przy ul. Stępińskiej 36/46, 1976 – 1980.

ffoott ddóółł:: zbiory UD Mokotów.

Po raz kolejny ruszyła akcja Straży Miejskiej i Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych „Świeć blaskiem z odbla-
skiem”. Zarząd dzielnicy Mokotów udekorował choinkę i
zaprasza wszystkich do „częstowania” się odblaskami.

To jedyne choinki, które w okresie przedświątecznym się rozbiera,
a nie ubiera. Każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo, będzie mógł zdjąć nietypową bombkę z „odblaskowej choinki”
i umieścić ją w widocznym miejscu – przy kurtce, torbie, plecaku itp.
Do 9 grudnia będzie można wziąć odblask z miejskiej choinki ustawio-
nej przed budynkiem urzędu przy wejściu od strony ul. Wiśniowej.

W dniach 23-25 listopada na terenie Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowego AMBEREXPO w Gdańsku od-
był się ogólnopolski konkurs SkillsPoland 2022, który
jest eliminacjami do międzynarodowego konkursu 
EuroSkills.

Z ogromną dumą i radością informujemy, iż uczniowie i absol-
wenci Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie ul. Wiśniowa
56 oraz uczniowie z Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i
Kosmetycznych nr 22 w Warszawie podczas konkursu odnieśli du-
ży sukces. Zdobywcami I miejsca w konkursie SkillsPoland Gdańsk
2022 zostali w konkurencji:

– Chmura obliczeniowa – tegoroczny absolwent Technikum Me-
chatronicznego nr 1 Dominik Gubrynowicz 

– Cyberbezpieczeństwo – tegoroczni absolwenci Technikum Me-
chatronicznego nr 1 Jakub Bliźniuk i Filip Brzozowski

– Mechatronika – uczniowie  Technikum Mechatronicznego nr
1 Emilia Glibowska i Stanisław Michalski  

– Technologia Mody – uczniowie Technikum Odzieżowego i Fryzjer-
skiego im. Marii Bratkowskiej Filip Borzym, Maksymilian Młynarski

– Zdobywcami III miejsca w konkursie SkillsPoland Gdańsk 2022
zostali w konkurencji:

– Integracja Robotów Przemysłowych - uczniowie Technikum Me-
chatronicznego nr 1 Piotr Madura i Paweł Rak

Technikum Mechatroniczne nr 1 reprezentowali również w kon-
kurencji Frezowanie CNC- Tytus Sokołowski  a w konkurencji Prze-
mysł 4.0 udział wzięli Piotr Fila oraz Bartłomiej Stefański, w Cyber-
bezpieczeństwie Maciej Tracz i Franek Kobus zajmując miejsca w
pierwszej trójce. 

SkillsPoland to największy konkurs branżowy, skierowany do
uczniów szkół branżowych, studentów kierunków technicznych
oraz do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. W ciągu
trzech dni zmierzyli się zawodnicy z całej Polski, aby wyłonić naj-
lepszych, którzy będą reprezentować nasz kraj na międzynarodo-
wym finale EuroSkills 2023. W tym roku w trakcie wydarzenia
przeprowadzono, aż 22 konkurencje: architektura krajobrazu,
BIM/budownictwo cyfrowe, chmura obliczeniowa, cukiernictwo,
cyberbezpieczeństwo, florystyka, frezowanie CNC, fryzjerstwo,
gotowanie, instalacje sanitarne i grzewcze, instalacje elektryczne,
integracja robotów przemysłowych, meblarstwo, mechanika pojaz-
dów rolniczych i budowlanych, mechatronika, obsługa gości hote-
lowych, przemysł 4.0, serwis restauracyjny, stolarstwo, spawalnic-
two, technologia mody, zabiegi kosmetyczne. Podczas konkursu wy-
stąpiło ponad 200 zawodników (gościnnie również zawodnicy za-
graniczni) a oceniło ich ponad 140 sędziów z Polski i zagranicy. Wy-
darzenie uświetniły panele dyskusyjne z przedstawicielami nauki,
biznesu i instytucji publicznych. Przestrzenie AmberExpo przez 3
dni przyciągnęły ponad 10 tysięcy widzów. Gratulujemy!

Budżet Obywatelski na Mokotowie

Uczniowskie sukcesy

Mokotów wczoraj i dziś

Kartka z kalendarza

Świeć blaskiem z odblaskiem

Miasto ogłosiło przetarg
na wymianę lamp na dro-
gach gminnych podległych
dzielnicom. Zarząd Dróg
Miejskich do końca roku
wybierze firmę, która wy-
produkuje i dostarczy pra-
wie 37 tys. oszczędnych,
ledowych opraw. Montaż
rozpocznie się w 2023 r.

Od początku roku w stolicy
trwa wymiana opraw sodowych
na ledowe SAVY, które zostały
zaprojektowane i wyproduko-
wane specjalnie dla Warszawy.
Na stołecznych ulicach przybywa
kilkaset nowoczesnych lamp ty-
godniowo. Do końca listopada
zawisło ich ponad 20 tys. na po-
nad 330 ulicach. Wszystkim
uczestnikom ruchu zapewniają
one lepszą widoczność – przy
jednoczesnym mniejszym pobo-
rze energii elektrycznej. W cza-

sach kryzysu energetycznego to
gigantyczna oszczędność dla
miasta. Oprawy ledowe zużywa-
ją mniej więcej o dwie trzecie
energii mniej niż zwykłe opra-
wy sodowe. Strumień światła
może być odpowiednio ukierun-
kowany, więc latarnie nie świe-
cą „po oknach”. Ponadto ledo-
we oprawy są dużo łatwiejsze w
obsłudze i konserwacji.

Modernizacja 
miejskiego oświetlenia

Kompleksowy plan dotyczą-
cy wymiany ulicznych opraw
oświetleniowych w Warszawie
rozpisany został na kilka lat, już
na początku pandemii. Spełnia-
jąca te wymogi umowa na wy-
mianę ponad 38 tys. lamp na
drogach zarządzanych przez
ZDM, podpisana została w grud-
niu 2020 r. Pierwsze oprawy SA-

VA, które przeszły wszelkie ko-
nieczne certyfikacje, dotarły do
Warszawy już po roku, a od wio-
sny 2022 roku są montowane na
stołecznych ulicach.

Teraz Zarząd Dróg Miejskich
zamówi oprawy dla ulic zarzą-
dzanych przez dzielnice. W
czerwcu warszawscy radni za-
gwarantowali na to 65 mln zł.
W ogłoszonym właśnie przetar-
gu zwycięzca dostarczy 36 707
ledowych opraw, dopasowa-
nych do niższych latarni przy
osiedlowych ulicach. Na oferty
ZDM czeka do 28 grudnia 2022
r. Prace planowane są na lata
2023-2024.

Wielomilionowe 
oszczędności

W dobie rosnących opłat za
prąd wymiana sodowych opraw
na ledowe wpisuje się w nową

politykę energetyczną miasta.
W 2022 r. za energię dla oświe-
tlenia ulicznego Warszawa płaci
873 zł za MWh (łącznie z dystry-
bucją), czyli o kilkaset złotych
więcej niż w latach poprzednich.
W przyszłym roku będzie to już
1265,50 zł za MWh (łącznie z
dystrybucją).

W ostatnich latach za prąd do
latarni Warszawa płaciła ok. 50
mln zł rocznie. ZDM szacuje, że
za dwa lata, po wymianie więk-
szości opraw, będzie to nieco
ponad 40 mln zł. Bez tej inwe-
stycji, przy obecnej dynamice
cen prądu, coroczny „rachunek
za światło” sięgałby w stolicy ok.
120 mln zł.

Jaśniej również na 
przejściach dla pieszych
Warszawski program moder-

nizacji oświetlenia jest najwięk-
szym w Polsce. Wymiana opraw
prowadzona jest nie tylko na
przyulicznych latarniach. Źró-
dła światła wymieniane są rów-
nież w tunelach i przy przej-
ściach dla pieszych, na masztach
przy węzłach drogowych i na pę-
tlach autobusowych – w ramach
bieżących modernizacji oświe-
tlenia, a także w ramach realiza-
cji programu „SOWA – oświetle-
nie zewnętrzne”.

Inwestycje te, choć w znacznie
mniejszej skali niż wymiana
opraw na latarniach, dają w su-
mie roczną oszczędność energii
na poziomie 12 209 MWh. Dzię-
ki temu w miejskiej kasie w 2023
r. pozostanie 16,3 mln zł.

J a k u b  D y b a l s k i

Ledowe lampy oświetlą dzielnice
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Bioróżnorodności ciągle zbyt mało

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Późnojesienny i zimowy czas to
dobry moment, by przemyśleć
letnie i jesienne obserwacje na-
tury, i spróbować i wykorzystać
refleksje na potrzeby jej wiosen-
nego odrodzenia. Ostatnie sezo-
ny znów przyniosły ożywienie
zainteresowania ursynowian i
naszych decydentów problema-
mi przyrody. Wśród spraw nie
do końca rozwiązanych, na cze-
le z  trudnymi relacjami Parku
Polskich Wynalazców i niewąt-
pliwie naturalnego lasku pod
Psią Górką z jej otoczeniem, po-
jawiło się dużo tematów zała-
twionych pozytywnie. 

Można wymienić  chociażby urato-
wanie sporej ilości  drzew, np. topoli
osiki przy al. KEN 105 czy wierzby przy
Domu Sztuki, utworzenie kilku nowych
zielonych skwerów z nieckami reten-
cyjnymi, “kieszonkowego parku” przy
Multikinie. Coraz częściej pojawia się
wątek kwietnych łąk.

Lubimy kwiaty na łące
Do niedawna miejskie tereny zielo-

ne kojarzyły się z trawnikami, wśród
których czasem mignęły jakieś rabat-
ki  kwiatowe. Ideałem była równo
przystrzyżona i dosyć często koszona,
niezbyt wysoka trawa, najlepiej bez
żadnych kwiatków, określanych zwy-
czajowo jako chwasty. Przebijającym
się z trudem nurtom ekologicznym za-
częły przychodzić z pomocą zwykłe
niedbalstwo i rosnące koszty pracy,

sprzyjające kiepskiej pielęgnacji traw-
ników. Coraz częściej można było zo-
baczyć  kępki maków, chabrów i in-
nych kolorowych roślin. Wreszcie coś
drgnęło, równolegle z pomysłem
umieszczenia pszczelej pasieki na da-
chu Urzędu Dzielnicy. Pasieka nieste-
ty nie powstała, ale temat kwietnych
łąk i owadów zapylaczy stał się sze-
rzej poznany przez ursynowian. 

Miałem ostatnio okazję rozmawiać
o problemach przyrody miejskiej z dr
hab. Ewą Zaraś, prodziekanem Wy-
działu Ogrodniczego SGGW. - Musi-
my dbać o owady zapylacze i wątek
łąk kwiatowych bardzo się z tym spla-
ta - stwierdziła dr hab. Ewa Zaraś. -
Im więcej różnorodnych roślin kwiato-
wych, które będziemy nawet bardzo
spontanicznie wprowadzać do prze-
strzeni miejskiej, tym bardziej wzboga-
camy bioróżnorodność. Musimy tylko
pozwolić im samym decydować, które
będą się lepiej rozrastać, bo jest im le-
piej. Gdy się wprowadza różnorodną
florę w mieście, staje się ona stabil-
niejsza od flory ubogiej, a zwłaszcza
monogatunkowej. Rośliny w mieście,
oprócz bycia pożytkiem dla owadów,
są bardzo ważnym elementem jego
funkcjonowania w kontekście fitore-
mediacyjnym - oczyszczając powie-
trze są specyficznymi biofiltrami. Im
większą różnorodność roślinną zapew-
nimy środowisku, tym więcej będzie
pozytywnych efektów - wyjaśniała dr
hab. Ewa Zaraś. 

Sprawa jest w zasadzie znana, ale
jednak ładnie przystrzyżone, zielone
trawniczki dla wielu osób są wzorem
przyrody miejskiej. Nadal nie zawsze
rozumiemy, że w ubogim gatunkowo
środowisku pojawienie się jakiegoś
szkodnika czy choroby  może spowodo-
wać dużą stratę. Natomiast w środowi-
sku wielogatunkowym, nawet jeśli spo-
ro roślin wypadnie, to jeszcze sporo ich
pozostanie. Tak więc różnorodna ro-
ślinność i kwiaty powinny być wszę-

dzie, nie tylko przy chodnikach, ale
również wzdłuż ulic. 

Miód miejski jest zdrowy
W okresie dyskusji na temat pasieki

na dachu ratusza często pojawiał się
wątek możliwości powstania miodu
zatrutego spalinami. Okazuje się, że
takie zagrożenie właściwie nie istnieje.
- Pomimo zdecydowanie szkodliwego
środowiska miejskiego, owady zapyla-
cze, a wśród nich pszczoły, dają sobie
całkiem dobrze radę - mówi dr hab.
Zaraś. - Paradoksalnie, miód miejskich
pszczół może być jakościowo nawet
konkurencyjny w stosunku do miodów
niemiejskich. W mieście, ze względu
na duże zagęszczenie ludzi,  nie moż-
na stosować oprysków pestycydami
czy innymi środkami ochrony roślin,
co jest częstą praktyką poza miastem.
Pszczoły ze swoim malutkim ciałkiem
są genialnym laboratorium. Wszystko,
co w pożytku jest niewłaściwe, szkodli-
we, pozostaje w tym owadzim ciałku.
Miód jako pokarm dla dzieci czyli larw
pszczelich, jest - trochę upraszczając -
przefiltrowany, musi zawierać wszyst-
ko co najlepsze. Analogiczna sytuacja
ma miejsce w przypadku roślin. My-
śląc o ogrodnictwie miejskim, o sadach
czy warzywniakach miejskich, mamy
podobną sytuację. Roślina, podobnie
jak pszczoła, szkodliwe substancje za-
trzymuje w organizmie, natomiast w
owocu które okrywa dziecko czyli na-
sionko, jest wszystko co jest najlepsze.
Patrząc na skład chemiczny roślin, w
korzeniu, liściu czy łodydze, będziemy
mieć bardzo różne rzeczy. Natomiast w
samym owocu i nasionach, szkodli-
wych substancji będzie najmniej, o ile
w ogóle się pojawią - tłumaczy dr hab.
Ewa Zaraś. 

Myśląc o pszczołach i kwietnych łą-
kach, przypomina się wątek pielęgna-
cji zieleni i koszenia trawników. Naj-
lepiej często, przy samej ziemi. A łąki
kwietne tego jednak nie lubią. - W

prawdziwej naturze rośliny sobie sa-
me dają radę - wyjaśnia dr hab. Zaraś.
- Nic im nie przeszkadza, rosną swoim
własnym naturalnym rytmem. Nato-
miast w warunkach miejskich zasadni-
czo koszenie mogłoby się odbywać, gdy
są już zawiązane owoce, pomagając
roślinom się rozsiewać. Tylko po to ko-
simy. Nawet łąka kwietna z roślinnością
jednoroczną może być łąką wielolet-
nią. Jeśli roślinom jednorocznym po-
zwolimy zakwitnąć i zetniemy je do-
piero wtedy, gdy z kwiatów stworzą
się owoce i dojrzałe nasiona, wtedy
przedłużamy linię jednoroczną na wie-
loletnią.  Tak więc jedyny sens koszenia
łąk kwietnych czy innych częściowo
naturalnych formacji roślinnych jest
tylko taki, by pomóc wysiać się nasio-
nom - mówi dr hab. Ewa Zaraś. Zatem
jeśli już kwietne trawniki są koszone,
wystarczy robić to raz czy dwa razy w
roku. Nie ma tu ryzyka, że pojawią się
chwasty, bo przecież kwiaty na łące to
właśnie chwasty (w kontekście ślicz-
nych trawniczków). A jeśli pojawi się ja-
kaś roślina inwazyjna, to wystarczy
usunąć ją ręcznie i po problemie. Bę-
dzie znów pięknie i kolorowo.

Kochajmy stare drzewa
Drzewa cieszą swoim pięknem, cie-

niem w upały, czystym powietrzem w
swojej bliskości. Wymagają jednak od-
powiedniej pielęgnacji. Najbardziej
opłaca się po posadzeniu drzewo zo-
stawić własnemu losowi i potem, gdy
wyrośnie do nieba, po prostu wyciąć.
Jest uniwersalny pretekst: drzewo sta-
nowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Przykładem zaniedbań pielęgnacyjnych
może być blisko setka topoli, rosnących
wzdłuż ul. Rosoła pomiędzy Ciszew-
skiego i Gandhi. Posadzone 40 lat temu,
sięgają niekiedy 8. - 9. piętra. Nieprzy-
cinane gałęzie z niskich poziomów mie-
wają długość nawet 10 - 15 metrów.
Dla technokratów od zarządzania zie-
lenią i środowiskiem są już za stare. Za-

pewne swoista eutanazja zacznie na-
stępować w ciągu najbliższych lat. 

Brakuje mądrości opiekunów wiel-
kiej topoli, rosnącej na Stokłosach  po-
między budynkami przy ZWM 1 a 4.
Drzewo dorasta do 10. piętra a obwód
w pierśnicy  sięga 350 cm. Dolne gałę-
zie obcięto, pozostałe w niezbędnym
zakresie są co kilka lat przycinane. Przy
tym drzewie ursynowscy urzędnicy ko-
chający wycinkę starych drzew powin-
ni odbywać  co miesięczne rekolekcje z
ochrony środowiska. - Topole są drze-
wami bardzo trudnymi do pielęgnacji -
wyjaśnia dr hab. Ewa Zaraś, dendro-
lożka i arborystka z SGGW. - Są to za-
zwyczaj mieszańce amerykańskie, któ-
re z natury rosną bardzo szybko, ale
też niestety długo nie żyją. 70 - 80 lat to
czas, kiedy drzewo zaczyna wchodzić w
fazę terminalną, ale w dobrych warun-
kach, to na pewno będzie więcej niż 40
lat. Wtedy warto rozważyć  cięcia pie-
lęgnacyjne. Cięcie gałęzi dla to drzewa
zawsze jest dramat, ale specjaliści  wie-
dzą, jak dany gatunek można głęboko
przyciąć. Rośliny o bardzo twardym
drewnie, długowieczne, na przykład
dęby, źle reagują na cięcie. Natomiast te
szybko rosnące znoszą to duża łatwiej
- tłumaczy dr hab. Ewa Zaraś. 

Powinniśmy się pochylać nad stary-
mi drzewami ze względu na szacunek
dla takiej potężnej rośliny, do tego, jak
się rozwijała w danym miejscu, jak
kształtowała krajobraz okolicy. Pomi-
jając aspekty przyrodnicze, drzewo
jest bardzo ważnym elementem krajo-
brazu kulturowego. Utrata dużego,
okazałego drzewa bywa często niepo-
wetowaną stratą dla wizerunku, dla
pejzażu miasta. Stare drzewo jest tak
samo elementem bioróżnorodności,
którego nie zastąpią nowe nasadze-
nia. Dlatego dbając o bioróżnorodność
roślin w mieście, dbamy tym samym o
bioróżnorodność świata wokół nas. To
może pomóc uchronić nas przed kata-
strofą ekologiczną.

PPaarrkk kkiieesszzoonnkkoowwyy pprrzzyy aall.. KKEENN.. NNaattuurraallnnaa wwiieelloolleettnniiaa kkwwiieettnnaa łłąąkkaa.. TTrrzzmmiieell zz kkwwiieettnneejj łłąąkkii ppoodd PPssiiąą GGóórrkkąą..
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Grudzień dla większości z
nas oznacza przygotowa-
nia do Świąt. Warto jed-
nak w tym miesiącu nie
tylko biegać po sklepach
za prezentami i piec ma-
kowce, ale znaleźć też czas
na wyjście do kina czy do
teatru, bo grudniowy re-
pertuar wygląda imponu-
jąco. Kina, tak jak zwykle,
w tym okresie proponują
nam sporą dawkę filmów
familijnych i komedii ro-
mantycznych w świątecz-
nym klimacie. Warto jed-
nak zwrócić uwagę na kil-
ka bardziej oryginalnych
pozycji. 

11 grudnia w Multikinie
na Ursynowie zobaczyć
będzie można produk-

cję Peter’a Wright’a dla The Roy-
al Ballet “Dziadek do orzechów”.
Jest to klasyka baletowa utrzy-
mana w świątecznym klimacie  z
oszałamiającą scenografią i cho-
reografią taneczną na najwyż-
szym poziomie. Możliwość po-
dziwiania światowej sławy tan-
cerzy na wielkim ekranie z pew-
nością będzie nie lada gratką.

Miłośnicy baletu w bardziej
nowoczesnej odsłonie też będą
zachwyceni, bo 12 grudnia w ur-
synowskim Multikinie wyświe-
tlana będzie produkcja szwedz-
kiego choreografa Alexander’a
Ekman’a “Zabawa”. Ten spek-
takl to eksperyment z baletem -
pomieszanie tańca nowoczesne-

go i klasycznego. Ponadto twór-
ca daje tancerzom dość orygi-
nalne rekwizyty, którymi pod-
czas tańca  bawią się na scenie.

Tuż przed Świętami 23
grudnia w naszym lo-
kalnym multikinie cze-

ka nas premiera filmu biogra-
ficznego o życiu super gwiazdy
muzyki pop lat 80 – tych i 90 –
tych Whitney Houston. “I Wan-
na Dance With Somebody”. W
lutym tego roku minęło 10 lat
od tragicznej śmierci piosenkar-
ki. Obdarzona niesamowitym
głosem wokalistka, obsypana na-
grodami, uwielbiana przez mi-
liony fanów na całym świecie, z
milionami dolarów na koncie,
prywatnie była bardzo nieszczę-
śliwą osobą. 

Teatr „Syrena” zaprasza na hi-
towy musical „Matylda”. Spek-
takl miał swą premierę na scenie
„Syreny” we wrześniu tego ro-
ku i niewiele dotąd było sposob-
ności, by go zobaczyć, dlatego
warto wybrać się właśnie teraz,
gdy będzie grany pomiędzy 16 a
28 grudnia. Musical jest adapta-
cją powieści Roalda Dahla o tym
samym tytule, klasyki literatury
dla dzieci i młodzieży. Sztuka
zabiera nas w świat sześciolet-
niej Matyldy i paczki jej przyja-
ciół. Dziewczynka zupełnie nie
pasuje do swej rodziny. Podczas,
gdy ona pochłania książkę za
książką reszta jej rodziny ogląda
głupie seriale i reality show w
telewizji. Na domiar złego szko-
łą, w której Matylda się uczy za-
rządza despotyczna dyrektorka.
Dzieciaki bronią się przed, jak
to określają, „tyranią dorosłych”,
a finalnie postanawiają się zbun-
tować przeciwko nim i dopro-
wadzają do wybuchu dziecięcej
rewolucji. Na scenie świetnie spi-
sują się zarówno dorośli, uznani
już tancerze polskiej sceny musi-
calowej, jak i dzieci występujące
w spektaklu. Musical w reżyserii

Jacka Mikołajczyka to prawdzi-
wa uczta dla oczu i uszu, bawi i
wzrusza zarówno najmłodszych,
jak i dorosłych widzów.

O najmłodszych widzach nie
zapomina też Teatr Polski i w
grudniu zaprasza na spektakl
„Ferdynand Wspaniały” na pod-
stawie cieszącej się od lat popu-
larnością książki Jerzego Ludwi-
ka Kerna o tym samym tytule.
Ferdynand - pies, który marzy o
tym, by zostać człowiekiem od
lat bawi dzieci swymi  pomysła-
mi. Tym razem świetna zabawa
trwa na deskach Teatru Polskie-
go za sprawą doskonałej gry ak-
torskiej (w obsadzie, między in-
nymi, Joanna Trzepiecińska),
barwnej scenografii oraz wpraw-
nej ręki reżysera, który wciela
się również w postać głównego
bohatera. Musicalowego charak-
teru spektaklowi dodają piosen-
ki z tekstem Jacka Cygana.

Jeśli ktoś ma ochotę zoba-
czyć sztukę teatralną w
świątecznym klimacie, to

powinien wybrać się w grudniu
do Och-Teatru na „Przedstawie-
nie świąteczne w Szpitalu Świę-
tego Andrzeja” na podstawie tek-
stu brytyjskiego mistrza farsy
Ray’a Cooney’a. Brawurowa gra
plejady najlepszych aktorów ko-
mediowych polskiej sceny (w ob-
sadzie, między innymi, Cezary
Żak, Mirosław Kropielnicki, Mar-
cin Perchuć, Katarzyna Żak) oraz
sprawna ręka reżyserującej Kry-
styny Jandy gwarantują nam do-
skonałą zabawę. Cezary Żak w
roli bardzo przyjaznego i emo-
cjonalnego geja raz po raz po-
woduje wybuchy szczerego
śmiechu na widowni. Nietypowe
ustawienia sceny w Och-teatrze
(są dwie strony widowni, a sce-
na jest pośrodku) daje aktorom
sporo przestrzeni na swobodną
grę i sprawia, że dźwięk dobrze
się rozchodzi, co dla tego spekta-
klu ma duże znacznie.

Wgrudniu będziemy
mogli się też szcze-
rze pośmiać,  oglą-

dając komedię Aleksandra Fre-
dry „Mąż i żona” na deskach Te-
atru Polonia. W tym spektaklu
również zachwyca znakomita
gra aktorska plejady gwiazd pol-
skiej sceny – Małgorzata Kożu-
chowska, Maria Dębska oraz
bracia Marcin i Jędrzej Hycnaro-
wie. Siłą spektaklu jest wierność
i doskonała interpretacja tekstu
Fredry. Reżyserująca Krystyna
Janda nie wprowadza żadnych
innowacji, udziwnień, tylko kon-
centruje się na słowie. W szcze-
gólności każda fraza w wykona-
niu Marcina Hycnara to mi-
strzowski popis posługiwania się
słowem. Zdrady, kłamstwa, nie-
dopowiedzenia, wieczne preten-
sje i żale – jakże ponadczasowa
jest sztuka wielkiego komediopi-
sarza Fredry!!! Wszystko utrzy-
mane w znakomitym tempie, a
uroku spektaklowi dodają sto-
nowane barwy scenografii i
przepiękne kostiumy.

Jeśli ktoś czuje jednak przed-
świąteczny deficyt czasu, ale
chciałby wybrać się do teatru, to
może też to zrobić lokalnie i za-
oszczędzić czas na dojazdy do
centrum miasta. W Centrum
Kultury „Alternatywy” w grud-
niu czeka nas również kilka
spektakli. 10 i 11 grudnia pla-
cówka zaprasza na musical „Fa-
me” opowiadający o losach gru-
py studentów szkoły artystycznej
mieszczącej się w Nowym Jor-
ku przy Times Square, o ich ma-
rzeniach i rozterkach związa-
nych z karierą taneczną. Sztuka
ukazuje też ciemną stronę ta-
necznej sławy – mordercze i wy-
czerpujące treningi oraz życie w
ciągłym napięciu i stresie. Spek-
takl, w którym miesza się wiele
gatunków tańca – pop, hip hop,
rap, soul, jazz, rock and roll, try-
ska energią, której zastrzyk z
pewnością się nam przyda w
krótkie grudniowe dni.

M iłośnicy baletu, któ-
rzy dotąd nie mieli
okazji zobaczyć

„Drakuli” w Operze Narodowej
w grudniu będą mieli możliwość
nadrobić zaległości. A przegapić
ten spektakl byłoby niepoweto-
waną stratą. Balet na podstawie
kultowej powieści Brama Stoke-
ra i filmu Coppoli z 1992 roku, z
przepiękną muzyką Wojciecha
Kilara i choreografią Krzysztofa
Pastora, został obsypany nagro-
dami. Ten zjawiskowy spektakl
hipnotyzuje widzów przepięk-
nym tańcem i muzyką. W całym
przedstawieniu znalazły się takie
utwory wybitnego polskiego
kompozytora, jak między inny-
mi, motywy z “Ziemi obiecanej”,
z  “Trędowatej” , z “Zazdrości i
medycyny”, fragmenty “Kościel-
ca 1909” i V-tej Symfonii “Ad-

wentowej”. Zachwyca również
scenografia i kostiumy oraz
wspaniała gra światła - wszystko
zostało dopracowane do ostat-
niego szczegółu.

Grudzień to również ostatnie
dni, gdy zobaczyć jeszcze można
wystawę prac jednej z najwybit-
niejszych polskich malarek – Ta-
mary Łempickiej. Prace, które
można podziwiać w Konstanci-
nie-Jeziornej w Villi de Fleur,
pochodzą z francuskich i pol-
skich muzeów państwowych
oraz z prywatnych kolekcji głów-
nie ze Stanów Zjednoczonych,
gdzie malarka tworzyła przez
większość swego życia. Oglądać
możemy zarówno obrazy olejne
i rysunki, jak i grafiki. Oprócz
najbardziej znanych kompozy-
cji, takich jak chociażby „Tama-
ra w zielonym bugatti”,  prezen-
towane są rzadko eksponowane
wczesne prace studyjne i abs-
trakcyjna twórczość z ostatnich
lat życia artystki. Zobaczymy też
zdjęcia, na których Łempicka zo-
stała uwieczniona w różnych
okresach swego życia i sporo się
dowiemy o ikonie stylu art deco
. Wystawa potrwa jeszcze tylko
do 17 grudnia.

N atomiast wystawą,
która dopiero co roz-
poczęła się z dniem 1.

grudnia, jest najnowszy projekt
znanej i cenionej polskiej artyst-
ki Katarzyny Kozyry - „Szuka-
jąc  Jezusa”. Wystawę zobaczyć
można w Zachęcie – Narodowej
Galerii Sztuki. Inspiracją dla te-
goż projektu jest zainteresowa-
nie Kozyry, tak zwanym, syn-
dromem jerozolimskim, czyli za-
burzeniem psychicznym pole-
gającym na utożsamianiu się z
postaciami biblijnymi, najczę-
ściej z samym Mesjaszem. Za-

burzenie to zostało profesjonal-
nie zbadane i opisane w medy-
cynie dopiero w drugiej poło-
wie XX wieku, mimo, że znane
jest od wieków. Artystka zbie-
rając materiały do projektu od-
była siedem podróży do Jerozo-
limy, by dotrzeć do ludzi, któ-
rzy wierzą, że są Jezusami.
Owocem tych wyjazdów są set-
ki godzin nagranych wywiadów,
zdjęcia rozmówców - ludzi o róż-
nych wyznaniach i kolorach skó-
ry, którzy próbowali przekonać
artystkę o tym, że są Mesjasza-
mi, zdjęcia Jerozolimy i jej
mieszkańców. Osobowości roz-
mówców Kozyry są naprawdę
niesamowite. Zebrane przez Ko-
zyrę materiały stanowią dla niej
punkt wyjścia do rozważań na
temat roli religii w dzisiejszym
świecie i w życiu ludzi, którzy
budują wokół niej swój system
wartości. Warto zadać sobie te
pytania, w szczególności teraz,
w tym świątecznym czasie. 

A skoro czas świąteczny
to czas na kolędy i pa-
storałki – już wkrótce

będziemy mieli okazję posłucha-
nia ich w wykonania na najwyż-
szym poziomie w Filharmonii
Narodowej. 11 i 20 grudnia na
scenie wystąpi Chór Filharmo-
nii Narodowej pod dyrekcją Bar-
tosza Michałowskiego. Usłyszy-
my kolędy najnowsze i te stare,
polskie i zagraniczne. Natomiast
18 grudnia Filharmonia Naro-
dowa zaprasza na koncert kolęd
najmłodszych melomanów. Wy-
stąpi Ludowy Zespół Pieśni i Tań-
ca Andrychów. „Podczas koncer-
tu kolęd spod Krakowa” będzie
można rozkoszować się piękną
rytmiczną muzyką, wspaniałym
tańcem i podziwiać krakowskie
barwne stroje.

Uniwersytety Trzeciego Wieku,
Centra Aktywności Międzypoko-
leniowej i Punkty Cyfrowego
Wsparcia Seniora – to tylko nie-
które z miejsc w stolicy, z któ-

rych mogą korzystać warszaw-
scy seniorzy.

Miasto dba o seniorów nie tylko w
dniu ich święta, które od tego roku ob-
chodzone jest w Warszawie 30 wrze-

śnia. Przez cały rok prowadzone są pla-
cówki aktywizujące osoby starsze, ale
także te opiekuńcze.

W ramach umów wieloletnich mia-
sto dofinansuje 20 Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku, działających w różnych
dzielnicach. Uniwersytety oferują swo-
im słuchaczom szereg zajęć, takich jak
wykłady, seminaria, lektoraty języko-
we, kursy komputerowe, gimnastykę,
spacery, wycieczki, spotkania integra-
cyjne. Z kolei organizacje pozarządowe
prowadzą  kursy komputerowe dla se-
niorów np. z zakresu fotografii i grafi-
ki, narzędzia Google i komunikacji
przez internet.

Prowadzone są też Punkty Cyfrowe-
go Wsparcia Seniora – to miejsca zloka-
lizowane w różnych częściach Warsza-
wy, w których każdy mieszkaniec stoli-
cy powyżej 60 roku życia może spotkać

się z Doradcą Cyfrowym na godzinną,
bezpłatną indywidualną konsultację
dotycząca obsługi smartfonu, tabletu
czy laptopa. W 2021 roku udzielono
5150 takich porad.

Miasto realizuje także projekt War-
szawska Złota Rączka. W ramach pro-
gramu seniorzy mogą liczyć na pomoc
w zakresie prostych napraw w domu.
Pomoc obejmuje np. naprawę cieknące-
go kranu, uszczelnienie drzwi i okien,
wymianę żarówki.

Działa również Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie”, któ-
rego zadaniem jest aktywizowanie osób
starszych, utrzymywanie ich kondycji
intelektualnej i fizycznej oraz działania
mające na celu międzypokoleniową in-
tegrację seniorów i innych grup pokole-
niowych. Planowane jest otwarcie filii
CAM w innych dzielnicach Warszawy.

Poza tym Warszawa prowadzi 22
dzienne domy pobytu, w których po-
moc znajduje ok. 1400 seniorów. Dzien-
ne domy pobytu mają bogatą ofertę
usług oraz możliwość organizowania
czasu wolnego osobom w wieku eme-
rytalnym. Ponadto w ramach DDP pro-
wadzone jest poradnictwo psycholo-
giczne i edukacja prozdrowotna.

W 2014 roku została powołana War-
szawska Rada Seniorów oraz rady se-
niorów dzielnic m.st. Warszawy. Rady
seniorów są też organem doradczym
dla Prezydenta m.st. Warszawy i Rady
Miasta oraz dla zarządów dzielnic.

Z inicjatywy Warszawskiej Rady Se-
niorów od trzech lat organizowany
jest m. in. konkurs „Miejsca Przyja-
zne Seniorom” promujący instytucje i
organizacje z wyjątkową ofertą dla
osób starszych.

Warszawa dla seniorów

Kultura na grudzień – balet, wystawy, kolędy...
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Stolicę rozświetla już świąteczna ilumi-
nacja. Symbolicznie uruchomił ją prezy-
dent Rafał Trzaskowski włączając oświe-
tlenie choinki na placu Zamkowym.
Wcześniej światełka zabłysły na Trakcie
Królewskim i Starym Mieście.

Prezydent dojechał na Starówkę wyjątkowym,
świątecznym tramwajem, który od niedzieli będzie
kursował na linii 9. Tradycyjnie, jak co roku, po sto-
łecznych ulicach będzie jeździł również autobus
bożonarodzeniowy. Nie zabraknie też pociągu
metra w specjalnym malowaniu.

W sobotę o godzinie 19 uroczyście zapłonęły
lampki na choince, która ma prawie 28 metrów
wysokości. Prezydent uruchomił oświetlenie wiel-
kim przyciskiem w towarzystwie dzieci. Na placu
zgromadzili się nie tylko mieszkańcy stolicy, ale

również nasi sąsiedzi za wschodniej granicy, któ-
rzy poszukują w Warszawie odrobiny spokoju i
uśmiechu.

Rozświetlony świąteczną iluminacją Trakt Kró-
lewski stanie się deptakiem – we wszystkie gru-
dniowe weekendy wyłączony zostanie z ruchu
samochodowego i będzie pełnił rolę spacerową.

W sytuacji kryzysu energetycznego prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o wy-
łączaniu iluminacji codziennie przed północą. Ma
to wymiar symboliczny, bo iluminacja od wielu lat
opiera się o energooszczędne diody eko-LED.

Wcześniej o godzinie 13.00 na rynku Starego
Miasta ruszyło lodowisko. W inauguracji brała
udział zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska.
To najpiękniejsze lodowisko w Warszawie będzie
czynne codziennie od 13.00 do 21.00.

Biuro Zarządzania Ru-
chem Drogowym 18 listo-
pada 2022 wydało roz-
strzygniecie wniosku
mieszkańców o zmianę or-
ganizacji ruchu wokół
apartamentów inwestycyj-
nych przy ul. Pileckiego 59.

Biuro poinformowało, że
projekt organizacji ruchu dot.
ulic okalających ww. inwestycję
jest obecnie na etapie uzgod-
nienia. W projekcie wprowa-
dzone zostały zmiany w stosun-
ku do poprzednio zatwierdza-
nych dokumentacji, uwzględ-
niające zgłaszane przez miesz-
kańców postulaty. Projekt bę-
dzie zakładał:

1. Zamknięcie ulicy Bocianiej
na wysokości ul. Kraski, unie-
możliwiając wyjazd z parkingu
na narożniku Bociania/Kraski w
kierunku południowym.

2. Budowę chodnika na frag-
mencie ulicy Bocianiej, zapew-
niającego dostęp pieszych do Pi-
leckiego.

3. Zachowanie możliwości
skrętu z ul. Pileckiego w ul. Be-
kasów.

4. Analizowane jest dopusz-
czenie możliwości skrętu w le-
wo z ul. Puławskiej w ul. Pileckie-
go również dla pojazdów indy-
widualnych.

- Bardzo się cieszę, że naszymi
działaniami mogliśmy pomóc
mieszkańcom, którzy obawiali
się, że inwestycja mieszkań in-

westycyjnych przy ul. Pileckie-
go 59 będzie zagrażała bezpie-
czeństwu okolicznych mieszkań-
ców. Biuro przychyliło się do
wszystkich postulatów zgłoszo-
nych przez mieszkańców zarów-
no złożonych we wniosków jak i
na Komisji Zielonego Ursynowa,
na której omawialiśmy ten pro-
blem - powiedział Paweł Lenar-
czyk, radny Dzielnicy Ursynów
(Polska 2050).

To już naprawdę ostatni dzwonek dla
warszawiaków, którzy chcą pozbyć się
kopciucha. Został tylko niespełna mie-
siąc na złożenie wniosku o miejskie dofi-
nansowanie na ten cel.

Grudzień to ostatni miesiąc, w którym miesz-
kańcy Mazowsza mogą korzystać z przestarzałe-
go pieca na paliwo stałe niespełniającego wy-
mogów dla klas 3, 4 lub 5. Zgodnie z tzw. uchwa-
łą antysmogową od 1 stycznia 2023 r. będzie to

zabronione. Za używanie kopciucha od nowego
roku będą grozić mandaty. Warszawiacy mają
jeszcze szansę, aby wymienić stare piece na bar-
dziej ekologiczne źródła ciepła przy wsparciu
samorządu.

Do 31 grudnia miasto przyjmuje wnioski o do-
finansowanie na wymianę kopciucha. Dokumen-
ty w wersji papierowej można składać w dowol-
nym urzędzie dzielnicy lub wysłać pocztą. W tym
drugim przypadku należy jednak pamiętać, że li-
czy się data wpływu do urzędu.

Wysokość dotacji może wynieść nawet 70 proc.
dofinansowania. Więcej informacji na temat pro-
gramu można uzyskać na stronie: um.warsza-
wa.pl/kopciuchy lub pod numerem infolinii: (22)
325 96 06 (czynna od poniedziałku do piątku,
od 8:00 do 16:00).

Zgodnie z ostatnimi danymi w Warszawie znaj-
duje się obecnie mniej niż 6 tys. kopciuchów, z cze-
go znacząca liczba dotyczy urządzeń w lokalach
prywatnych. Najwięcej pieców, które nie spełnia-
ją wymogów dla klas 3, 4 lub 5, znajduje się na te-
renie Wawra, Białołęki i Rembertowa. Najmniej –
na Ochocie, w Śródmieściu i na Żoliborzu.

Trwają jesienne nasadzenia wzdłuż ulic
i w parkach. Łącznie około 3800 drzew
wzbogaci miejskie tereny dzięki projek-
tom z Budżetu Obywatelskiego. Za reali-
zację nasadzeń odpowiada warszawski
Zarząd Zieleni.

W latach 2018-2021 miejska jednostka posadzi-
ła ponad 23 tys. drzew. O nową zieleń wzbogaci-
ła się każda ze stołecznych dzielnic. Podobnie bę-
dzie tej jesieni. Najbardziej zazielenią się ulice:
Modlińska, Puławska, Powstańców Śląskich czy
Połczyńska, przy których posadzonych zostanie
łącznie ponad 600 drzew. Po kilkadziesiąt no-
wych drzew pojawiło lub wkrótce pojawi się też
przy ul. Broniewskiego, Okopowej, Górczewskiej,

Wilanowskiej i Wąwozowej. Mimo zimowej aury
na zewnątrz miejscy ogrodnicy nadal pracują.

O nową zieleń wzbogacą się też miejskie parki pod
opieką ZZW. Ponad 200 nowych drzew zostanie
posadzonych w Parku Skaryszewskim, Cmentarzu
Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, Parku Dolinka
Służewska, Morskie Oko, Parku Powstańców War-
szawy, Parku Praskim oraz Parku Fosa i Stoki Cyta-
deli. Wysoka zieleń pojawi się też dodatkowo m.
in. na terenie wybranych placówek oświatowych.

Sadzone są głównie gatunki rodzime: klony, li-
py, jesiony, dęby, platany, graby, wiśnie i jabło-
nie, ale pojawiają się także gatunki obce, które
dobrze znoszą warunki miejskie. Są to m.in. pereł-
kowiec japoński, ambrowiec amerykański, roz-
trzeplin wiechowaty, parocja perska czy miłorząb
dwuklapowy.

Miejscy ogrodnicy dbają również o nasadzenia ni-
skiej zieleni. W 2022 r. w parkach, skwerach, zieleń-
cach i przy ulicach we wszystkich dzielnicach War-
szawy posadzono ponad 127 tys. krzewów, ponad
950 tys. cebul kwiatów i ponad 100 tys. bylin.  

W latach 2018-2022 miejscy ogrodnicy posadzi-
li łącznie niemal 3,3 mln cebul kwiatów, które bę-
dzie można podziwiać wiosną. W tym samym
okresie krzewami obsadzono powierzchnię po-
nad 157 tys. mkw., a rabaty bylinowe założono na
ponad 63 tys. mkw.  

K a r o l i n a  K w i e c i e ń - Ł u k a s z e w s k a

Startuje jubileuszowa, 10.
edycja Budżetu Obywatel-
skiego w stolicy. Projekty
można już zgłaszać. Na re-
alizację pomysłów miesz-
kańców Warszawa prze-
znaczy ponad 100 mln zł.
W Klubokawiarni Między-
pokoleniowej przy ul.
Anielewicza odbyła się w
czwartek konferencja pra-
sowa otwierająca jubile-
uszową edycję.

- Przez te dziewięć lat miesz-
kańcy zgłosili blisko 21 tysięcy
pomysłów na rozwój Warszawy.
Co roku ponad 900 osób poświę-
ca swój czas, rozmawia z sąsia-
dami o potrzebach, zbiera pod-
pisy, żeby zgłosić projekty, które
zmienią ich okolicę i zmienią
miasto. Zaś blisko 100 tysięcy
warszawiaków i warszawianek
wybiera te najbardziej potrzeb-
ne. Bardzo cieszą nas te liczby i
mam nadzieję, że w tym roku
aktywność mieszkańców i
mieszkanek będzie podobna, a
nawet większa – powiedziała Ka-
rolina Zdrodowska, dyrektorka
koordynatorka ds. przedsiębior-
czości i dialogu społecznego w
warszawskim Ratuszu.

W rozpoczynającej się 10. edy-
cji do dyspozycji mieszkańców
przeznaczono ponad 101 mln zł
(dokładnie 101 427 129 zł).

- Chcę zachęcić mieszkańców
do zgłoszenia swoich pomysłów.
Oprócz projektów dzielnico-
wych, dotyczących najbliższej
okolicy, można zgłaszać także
projekty, które swoim zasięgiem
obejmują całą Warszawę – do-
dała Karolina Zdrodowska.

W ubiegłorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego warsza-
wiacy zgłosili 1943 propozycje.
Po weryfikacji formalnej i ocenie
merytorycznej (urzędu oceniali
m.in., czy projekt można zreali-
zować we wskazanej lokalizacji
i zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, jaki będzie
koszt i czas potrzebny na wyko-
nanie przedsięwzięcia) do głoso-
wania dopuszczono 1327 pomy-
słów (1189 dzielnicowych i 138
ogólnomiejskich). W głosowa-
niu do realizacji wybrano 326
projektów.

– Dzięki mieszkańcom mamy
np. Klubokawiarnię Międzypo-
koleniową. Od niedawna, przy
metrze Ratusz Arsenał działa
Skwer Sportów Miejskich, któ-
ry cieszy się ogromną popular-
nością wśród młodzieży. Od kil-
ku lat, każdej wiosny na trawni-
kach w okolicy Muzeum POLIN
rozkwitają żonkile, aby upamięt-
nić rocznicę wybuchu powsta-
nia w getcie. To wszystko są bar-
dzo konkretne efekty starań na-
szych mieszkańców. Są ich ty-
siące. Podejrzewam, że wiele z
takich pomysłów nie powstało-
by, gdyby nie ta ogromna chęć
do działania i pozytywna energia
warszawianek i warszawiaków –
mówiła Anna Auksel-Seku-
towicz, radna m. st. Warszawy. -
Zachęcam do skorzystania z
możliwości, jakie daje budżet
obywatelski wszystkich, którzy
widzą, że w danej okolicy warto
coś zmienić i chcą doprowadzić
do tej zmiany. Warszawa czeka
na Wasze pomysły.

Klubokawiarniane 
centrum kulturalne

Klubokawiarnia Międzypokole-
niowa, w której odbywała się
czwartkowa konferencja, to projekt
z I edycji budżetu obywatelskiego.

- Chciałyśmy, żeby było miej-
sce na interakcje społeczne, w
którym można kupić kawę za 5
zł, a nie za 15, w którym można
przeczytać gazetę, jeśli nie ma
się jak jej kupić – mówiła autor-
ka projektu Anna Starzewska.

- Pomysł wziął się z naszej po-
trzeby, na początku chodziło nam
o osoby w naszym wieku. Ale nie

tylko, stąd powstała Kluboka-
wiarnia przychodzą i uczniowie,
rzucają plecaki, i osoby na werni-
saże, i na brydża – opowiadała
współautorka pomysłu Barbara
Izydorczyk. – Popatrzcie, co chcie-
libyście zmienić w waszym oto-
czeniu. I zróbcie to.

Jak zgłosić projekt
Zgłaszanie projektów potrwa

do 25 stycznia, a zainteresowa-
ni mieszkańcy mogą liczyć na
wsparcie w trakcie dyżurów
urzędników i możliwości kon-
sultacji swoich projektów. Infor-
macje o terminach i godzinach
dostępne są na stronie Wspar-
cie pracowników urzędu (10.
edycja) - Budżet obywatelski
(um.warszawa.pl). Dodatkowo
15 grudnia odbędzie się warsz-
tat dla nowych projektodawców,
a 21 stycznia Maraton Pisania
Projektów, w trakcie którego bę-
dzie można skonsultować swoje
pomysły z urzędnikami.

Podobnie jak w poprzednich
latach, projekt można zgłosić na
formularzu papierowym lub
przez internet, na stronie budże-
tu obywatelskiego.

Zgłoszenie projektu to nic
trudnego. Nie trzeba być eksper-
tem w danej dziedzinie, znać się
na procesach inwestycyjnych czy
dokumentacjach, żeby zgłosić
swój pomysł do budżetu obywa-
telskiego. Wystarczy w prostych
słowach opisać, co chcielibyśmy,
żeby zostało zrobione, na jaką
potrzebę odpowiada dany pro-
jekt i wskazać propozycję miej-
sca, gdzie projekt miałby zostać
zrealizowany.

Każdy zgłoszony projekt zo-
stanie zweryfikowany przez pra-
cowników urzędu pod kątem
możliwości jego realizacji. Te,
które pozytywnie przejdą wery-
fikację, w czerwcu zostaną pod-
dane pod głosowanie mieszkań-
ców. W ten sposób warszawiacy
wybiorą, co powstanie w naszym
mieście w 2024 r.

Strona oparta 
na systemie DECIDIM

Strona bo.um.warszawa.pl
została w tym roku zmieniona –
jest teraz oparta o system DECI-
DIM. To cyfrowa platforma z
narzędziami wspomagającymi
otwartą demokrację – darmo-
wy, zbudowany na otwartym
kodzie, rozwijany przez mię-
dzynarodową społeczność sys-
tem, z którego korzystają takie
miasta jak Barcelona, Helsinki
czy Nowy Jork. Szczegółowe in-
formacje o platformie można
znaleźć pod adresem www.de-
cidim.org. M B L

Ostatni moment na wymianę kopciucha

10 lat budżetu obywatelskiego

Tysiące drzew z inicjatywy mieszkańców

Mieszkańcy wygrywają z deweloperem

Rozbłysła warszawska choinka
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Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie 
Co posiadacie. 

Powyższy wierszyk autorstwa Stanisława Jachowicza to niezwykle trafna ocena nas Polaków. Po-
chodzi wprawdzie w z XIX wieku, ale nie stracił na aktualności. Trafność tej króciutkiej frazy jako
żywo można odnieść do spraw aktualnych, mających miejsce tu i teraz. Rok 2022 został ogłoszony
Rokiem Polskiego Romantyzmu. Epoka romantyzmu w Polsce przypadła na lata 1822-1863. Oczy-
wiście to daty orientacyjne, bo romantyzm jak każdy nurt w kulturze to proces złożony, trudny do
ujęcia w ścisłe ramy czasowe. Tak czy inaczej do epoki romantyzmu należą nasi najwybitniejsi twór-
cy z rozmaitych dziedzin kultury i sztuki. Dla większości z nas w dziedzinie literatury na pierwsze
miejsce wysuwa się twórczość Adama Mickiewicza. Z jego osobą wiąże się główna idea romanty-
zmu - uczuciowość. To właśnie uczucia i emocje przyświecały większości artystów tamtego okre-
su, a nie przysłowiowe już „szkiełko i oko”, tak ważne dla idei oświeceniowego racjonalizmu. 

Pisałem już o tym w moim poprzednim felietonie, więc nie będę się powtarzał. Powracam jed-
nak do romantyzmu z innego ważnego powodu. Otóż, wbrew rozpowszechnionej opinii, jakoby pol-
ski romantyzm był kierunkiem lokalnym,  zrozumiałym jedynie dla Polaków okazuje się, że nie tyl-
ko. Nawet tak specyficzna twórczość jak „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza może być zrozu-
miała dla zagranicznych odbiorców. Taką opinię wyraził Charles Kraszewski, autor pierwszego prze-

kładu tego utworu na język angielski.
Premiera pierwszego pełnego przekła-
du „Ballad i romansów” na język an-
gielski miała miejsce w Ognisku Pol-
skim w Londynie. Przypadła na dwuset-
ną rocznicę wydania tego programo-
wego dla polskiego romantyzmu dzie-
ła. Premiera odbyła się dwa dni po 167.
rocznicy śmierci wieszcza. „Ballady i
romanse” Adama Mickiewicza w prze-
kładzie Charlesa Kraszewskiego wyda-
ło brytyjsko-holenderskie wydawnic-
two Glagoslav Publications we współ-

pracy z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie oraz krakowskim Instytutem Książki. Oczywiście
nie jest to pierwsza próba dotarcia ze wspaniałą polską literaturą do czytelników i odbiorców za gra-
nicą. Inne wielkie dzieło Adama Mickiewicza – „Dziady” – było już wystawiane w Gruzji.

Charles Kraszewski tłumaczył już na angielski inne dzieła Mickiewicza – „Dziady” i „Sonety”. Po-
mysł przekładu „Ballad i romansów” powstał w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie przed dwo-
ma laty. Dwa lata temu Kraszewski oopublikował wybrane utwory należące do zbioru m. in.: „Li-
lije” i „Świteziankę”, ale obecny przekład jest pierwszym pełnym przekładem. Zawiera nie tylko 14
utworów z pierwszego wileńskiego wydania z 1822 roku, a dodatkowo cztery utwory z wydania
lipskiego z 1852 roku. W XX wieku przetłumaczony został inny znany utwór Mickiewicza - „Roman-
tyczność”. Przekład ten jest autorstwa znanego angielskiego poety Wystana Hugh Audena.

„Ballady i romanse” nie stanowiły trudności dla Charlesa Kraszewskiego. Jak sam wspomina - przy-
chodziło mu to łatwo, bo utwór przemawiał do niego (w przeciwieństwie do tłumaczonych wcze-
śniej „Dziadów”). W trakcie pracy nad „Balladami i Romansami” autor nabrał przekonania, że mo-
gą one być odbierane przez czytelników anglojęzycznych tak jak przez Polaków zarówno w wieku
XIX, jak  i współcześnie. 

To pokazuje, że nasze kompleksy na temat własnej literatury są całkowicie bezpodstawne. Prze-
konanie Polaków o jej specyficznym, jedynie lokalnym przekazie, niezrozumiałym dla innych, nie
mają uzasadnienia. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Ballady i romanse po angielsku

P odpisana ostatnio przez prezydenta nowelizacja kodeksu karnego
spotkała się ze zdecydowaną krytyką polskich prawników. Najwięk-
sze larum podniosła adwokatura. „Uchwalona przez Sejm noweliza-

cja kodeksu karnego nie ograniczy przestępczości, za to spowoduje zwiększe-
nie liczby więźniów i wydłuży czas ich pobytu w zakładach karnych” – dramatycznie alarmo-
wała  Naczelna Rada Adwokacka. Senat posłuchał apelu, Sejm i prezydent – nie. I słusznie. Nie
jestem prawnikiem, ale prawo i jego funkcjonowanie to od czasów młodości mój konik. Kto czy-
ta „Gadkę Tadka” wie, że nie jestem wyborcą PiS i życzę tej partii wszystkiego najgorszego, a
jednak w całości popieram inicjatywę ministra Zbigniewa Ziobry, który jest ojcem ostatniej no-
welizacji kodeksu karnego. Na czym ona w dużym skrócie polega? Podnosi górną granicę ter-
minowej kary pozbawienia wolności do 30 lat, likwidując jednocześnie dotychczasową karę 25
lat więzienia. Wydłuża okres przedawnienia zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Wprowadza no-
wy typ przestępstwa, czyli przyjęcie zlecenia zabójstwa oraz przygotowanie do zabójstwa, jak
również karę bezwzględnego dożywocia – bez możliwości warunkowego zwolnienia. Kara do-
żywocia będzie grozić m. in. za dokonanie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem (obecnie za
taki czyn można dostać maksymalnie 15 lat więzienia). Zastanawiam się, przeciwko czemu pro-
testuje część prawników i adwokatura. Twierdzenie, że “ustawa ta cofa polskie prawo karne do
czasów PRL”, jest moim zdaniem nieuprawnione. Brakuje mu bowiem konkretnego uzasadnie-
nia. Kolejny prawniczy slogan, że kluczowe znaczenie ma nie wysokość kary, lecz jej nieuchron-
ność określam jako gadkę – szmatkę. 

N asuwa się pytanie: czy Polska ma wzorować się na wyjątkowo liberalnym prawie
skandynawskim, czy raczej bardzo dotkliwym dla sprawców prawie anglosaskim?
Czy 21 lat pozbawienia wolności to sprawiedliwy wymiar kary dla Andersa Breivika,

który na wyspie Utoya z zimną krwią zastrzelił 69 uczestników obozu norweskiej młodzieżów-
ki? Strzelał do dziewcząt i chłopców jak do kaczek, a dzisiaj opływa w luksusy w dwuizbowej
celi i skarży do sądu własny rząd za zimną kawę oraz brak play station nowej generacji. I wy-
grywa, a rząd Norwegii wypłaca mu 33 tys. koron zadośćuczynienia! Czy kara 21 lat więzienia
dla zimnokrwistego zabójcy jest w stanie zaspokoić poczucie społecznej sprawiedliwości? Nie
u mnie. I z pewnością nie u Amerykanów. Gdyby Breivik podobną zbrodnię popełnił w USA, to
w 31 stanach skończyłby na stole ze śmiertelną igłą w żyle, a w pozostałych na bezwzględnym
dożywociu, prawdopodobnie w jednym z ADX Supermax, więzieniu o rygorze niespotykanym
nigdzie indziej na świecie (1400 “śluz”, przejść i bramek, monitorowana całodobowo cela – po-
jedynka 3 na 2,5 metra, w której skazany przebywa przez 23 godziny na dobę, okno celi o wy-
miarach niespełna metr na siedemdziesiąt centymetrów). Amerykańskie władze niewiele robią
sobie z protestów obrońców praw człowieka, którzy twierdzą, że ADX Supermax to inkubator
psychoz i nawet zdrowi skazańcy w warunkach całkowitego odosobnienia popadają w obłęd.
Wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, słusznie nazywanych kolebką demokracji,
nie ma cienia litości dla zdeprawowanych zabójców, brutalnych gwałcicieli czy handlarzy nar-
kotykami. Może więc – jak chce Ziobro – iść w tym kierunku? 

W USA istnieje ponad
6000 placówek penitencjar-
nych, w których odbywa ka-
rę blisko 2 mln 200 tysięcy
skazanych, w tym pół mi-
liona za przestępstwa nar-
kotykowe. Wskaźnik „pri-
sonizacji” (odsiadujących
karę więzienia) wynosi 700
osób na 100 tys. mieszkań-
ców. Za okaleczenie osoby
poniżej 18 roku życia trafia

się do więzienia na minimum 25 lat, za posługiwanie się bronią z tłumikiem przy popełnianiu prze-
stępstwa otrzymuje się dodatkowe 30 lat, a w przypadku ponownego skazania za posiadanie 50 g
metaamfetaminy trafia się do więzienia na minimum lat dwadzieścia. 

Na podobieństwo prawa karnego USA nowela Ziobry wprowadziła surową karę za przyjęcie zle-
cenia i przygotowanie zabójstwa. W Stanach nazywa się to „udziałem w zmowie mającej na celu
pozbawienie kogoś życia” i za taki czyn można dostać dożywocie, choć przecież ktoś taki nie bie-
rze bezpośredniego udziału w zabójstwie. Ziobro zapomniał o wprowadzeniu kar za „utrudnianie
pracy wymiarowi sprawiedliwości” oraz za zacieranie śladów zbrodni i niszczenie dowodów (tzw.
współudział po fakcie), za co w USA grożą surowe wyroki. Najcięższe życie ma recydywa w Kali-
fornii. Obowiązuje tam bowiem wprowadzone w 1994 r. prawo stanowe zwane „Three strikes and
you’re out” („Trzy razy i po tobie”). Wprowadza obligatoryjne dożywocie za popełnienie przez te-
go samego sprawcę trzeciego przestępstwa. 

Z byt często broni się dzisiaj praw złoczyńców, zapominając o prawach ofiar. To kamy-
czek do ogródka tych, którzy krytykują wprowadzoną do noweli konfiskaty pojazdu pro-
wadzonego przez pijanego kierowcę. Podnosi się krzyk, że za pijaka będzie cierpieć je-

go niczemu winna rodzina, która utraci część majątku. Natomiast ani słowa o niczemu winnej
rodzinie, która przez pijaka za kółkiem może utracić na zawsze kogoś bliskiego lub do końca ży-
cia będzie musiała opiekować się kaleką. Krzywda polegająca na przepadku auta wydaje się być
większa, niż krzywda z powodu śmierci bądź kalectwa bliskiej osoby. To jakaś aberracja. Zde-
cydowanie popieram też zaostrzenie kar za przestępstwa o charakterze seksualnym i pedofilię.
Wieloletnie badania amerykańskich kryminologów wykazały, że pedofilem jest się do końca ży-
cia, a terapia nie rokuje poprawy. Przystojniak William Bonin grasował w latach 80. po autostra-
dach Kalifornii. Uprowadził, zgwałcił i zabił 14 nieletnich chłopców (prawdopodobnie było 21
ofiar), zadając im niewyobrażalne cierpienia. Na miejscach zbrodni kalifornijskim śledczym je-
żyły się włosy na głowach. Podczas przesłuchania Bonin beznamiętnie wyznał, że gdyby odzy-
skał wolność, nadal by zabijał i torturował, ponieważ nie jest w stanie powstrzymać żądzy mor-
du. Liberalny sędzia norweski skazałby go zapewne na 21 lat i pan Bonin odbyłby karę w luk-
susowych warunkach, sprzedał za grubą kasę prawa do książki (scenariusza), wyszedł na wol-
ność i… nadal mordował. Natomiast twardy sędzia amerykański podsumował Bonina krótko:
„Nawet za murami więzienia stanowiłby pan ogromne zagrożenie, dlatego skazuję pana na śmierć
w komorze gazowej”. Ostatecznie w lutym 1996 r. Bonin dostał w więzieniu San Quentin śmier-
telny zastrzyk. Nie ma bestii, nie ma kwestii, z tym że w odróżnieniu od swoich ofiar potwór po-
żegnał się z życiem bezboleśnie. 

D o protestów naszych prawników przeciwko wprowadzeniu w Polsce kary bezwzględ-
nego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia, nawet się nie odniosę, bo
musiałbym użyć wulgaryzmu. Czasy, kiedy nie zamykaliśmy na noc drzwi do miesz-

kań i mogliśmy do białego rana bezpiecznie spacerować po ulicach i peryferiach miasta, ode-
szły w zapomnienie. Lektura kronik kryminalnych dowodzi, że mamy prawdziwy wysyp Boni-
nów, Breivików i podobnych im zdeprawowanych zwyrodnialców. Tego rodzaju przestępców na-
leży odizolować od społeczeństwa na wieki wieków. Bezwzględne dożywocie to swego rodza-
ju wentyl bezpieczeństwa dla reszty populacji. Poprawna pod każdym względem Europa ode-
szła od kary śmierci. I niechaj tak pozostanie. Nadchodzące Boże Narodzenie to święto życia.
Odbieranie go człowiekowi, nawet w majestacie prawa, jest według Kościoła katolickiego zbrod-
nią i grzechem śmiertelnym. Odrzucając jednakowoż stosowanie kary śmierci, należy zapytać,
jak powinna wyglądać pokuta brutalnych zabójców za zbrodnie popełnione przez nich ze szcze-
gólnym okrucieństwem? Wszak pokuta to termin wywodzący się z religii chrześcijańskiej, za-
tem ludzie ci powinni ją odbyć zanim zejdą z tego świata. Tylko w jakich warunkach? W luksu-
sie, jak Breivik – chronieni przez liberalny system, czy może jak „El Chapo” (największy handlarz
narkotykami w historii, mający na sumieniu tysiące ofiar) w całkowitej izolacji do końca życia
w ADX Supermax?

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nie ma bestii, nie ma kwestii...

„Kto czyta „Gadkę Tadka” wie, że
nie jestem wyborcą PiS i życzę tej
partii wszystkiego najgorszego, 
a jednak w całości popieram 
inicjatywę ministra Zbigniewa 
Ziobry, który jest ojcem ostatniej
nowelizacji kodeksu karnego“

„To pokazuje, że nasze 
kompleksy na temat własnej
literatury są całkowicie 
bezpodstawne. Przekonanie
Polaków o jej specyficznym,
jedynie lokalnym przekazie,
niezrozumiałym dla innych, 
nie mają uzasadnienia“

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

Kolejna 16. miesięcznica MKWD (autorskie spotkanie z poezją i satyrą) odbędzie się 
w poniedziałek 12 grudnia o godz. 18 w restauracji Winowajcy Roku (Warszawa Ursynów, 
ul. Romera 4b, w parku koło tężni). Zapraszamy.

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Katar i już po katarze

Polskę razem z resztą świata,
W listopadzie dopadł katar.

I niestety, tej jesieni,
Wszyscy są zakatarzeni.

Na wirusy nie ma bata.
Wszędzie tylko katar, katar.

Nawet, przyznam, moja żona,
Była też zakatarzona.

Wszyscy wiedzą, że od wieków
Nikt na katar nie zna leku,
Że najlepsza jest na katar,

Mocna kawa i herbata.

- Szybko minie – twierdzi żona.
Sam niebawem się przekonasz.

Zaraz ziółek ci zaparzę.
10 dni i po katarze!

Ja, wbrew żonie, powiem krótko,
Wolę katar leczyć wódką.
I chcąc pozbyć się kataru,

Do nocnego wszedłem baru.

Barman stał za kontuarem,
Mówiąc: Skończmy z tym katarem!

Kiedy wraca się na tarczy,
Zgrzewka piwa nie wystarczy.

Chciało by się pójść na całość.
Nic, Polacy, się nie stało!

Kto grał? Sądząc po wyniku
Szczęsny z grupą nieszczęśników.

Po przegranej z Argentyną
Żonie też nie w smak ich wino.
W domu miała być balanga,
Teraz nie chce nawet tanga.

Od niedzieli zaś Francuzów
Też uważa za intruzów.
I ze złości po przegranej,

Nie chce jechać nad Sekwanę.

Będą w domu zabronione
Wina Bordeaux i Chardonnay.

Ewidentnie wina Tuska!
Miłość? Tak! Lecz nie francuska!

Ciut poprawił humor żonie
Honorowy gol na koniec,

Zwłaszcza, że od dawna Lewy
Był bożyszczem mojej Ewy.

Jedną tylko mam pociechę:
Zachwyciła się Wojciechem.

Kiedy w nocy ją przytulę,
Szepcze czule: Jesteś królem!

Wojtek! Wojtek! – wciąż powtarza,
Choć na myśli ma bramkarza.

Żal. Nie jestem tym bramkarzem.
Źle się czuję po katarze.

Lecz z nadzieją dziś na koniec,
Przypominam mojej żonie

I wam wszystkim bon mot taki:
Wojtki – dobre to chłopaki.
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Wzruszającą uroczysto-
ścią była doroczna gala
zakończenia sezonu przez
lekkoatletów założonego
przez czterokrotnego mi-
strza olimpijskiego w cho-
dzie Roberta Korzeniow-
skiego klubu RK Athletics.
W sali recepcyjnej  PKOl
zebrali się przedstawiciele
wszystkich pokoleń. 

Korzeniowski mieszka od nie-
dawna wraz z małżonką Justyną
na Ursynowie i bodaj tu jest
główna baza klubowa, bo wiele
treningów z młodszymi i star-
szymi adeptami l.a. odbywa się
albo na boisku przy ul. Koncerto-
wej (Szkoła Podstawowa 303) i
na Uboczu (SP 336), albo w Le-
sie Kabackim. RK Athletics nie
ogranicza jednak swojej działal-
ności do Ursynowa. Współpra-
cując z burmistrzami kilku in-
nych dzielnic, organizuje trenin-
gi na Mokotowie (obiekty LO im.
Jana Kochanowskiego), Pradze
Południe (OSiR przy Podskar-
bińskiej), Wawrze, a nawet w
Izabelinie (ul. 3 Maja). 

Klub niezwykle popularnego
w środowisku sportowym „Ko-
rzenia” wyróżnia się tym, że tre-
nują w nim nie tylko dzieci i mło-

dzież, ale również panie i pano-
wie w wieku dosyć zaawanso-
wanym. To najczęściej rodzice
rozpoczynających karierę po-
ciech. A najbardziej im odpowia-
dającą formą ruchu są oczywi-
ście bieg i chód. Nic dziwnego
zatem, że w klubie panuje na-
prawdę rodzinna atmosfera. 

Oprócz koordynującego tre-
ningi pod względem metodycz-
nym Korzeniowskiego (wy-
kształconego w AWF Katowice)

trenerem jest m. in. jeden z naj-
lepszych kiedyś maratończyków
w kraju (drugi wynik w historii
polskiego maratonu – 2:09:23)
Grzegorz Gajdus. 

Ponieważ dziś coraz trudniej
znaleźć mających za sobą studia
w AWF chętnych do lekkoatle-
tycznego szkolenia, z tym więk-
szą radością wypada zauważyć
w RK Athletics trzy młode absol-
wentki AWF (widoczne na zdję-
ciu). Ich zapał do lekkoatletyki
daje nadzieję, że „królowa spor-
tu” jeszcze w Warszawie nie zgi-
nęła. A co ciekawe, w RK Athle-
tics udzielają się też dwie lekko-
atletki z Ukrainy – Iryna Kowal i
Oksana Starodub, co Robert
traktuje jako swoją pomoc dla
bratniego narodu. Tym bardziej,
że sam pochodzi z rodziny o ko-
rzeniach polsko-ukraińskich. 

Chociaż pracy w klubie nie
brakuje, Korzeniowski bynajm-
niej nie zapomina o potrzebach
lekkoatletyki najwyższego szcze-
bla. Całkiem niedawno został
trenerem kadry narodowej w
chodzie sportowym, a pod jego
kierunkiem zaczęła już treno-
wać Katarzyna Zdziebło, która
w tym roku zdobyła w Eugene
dwa srebrne medale mistrzostw
świata, a potem została w Mona-
chium wicemistrzynią Europy. 

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

W środę 30 listopada mia-
łem przyjemność uczestni-
czyć w otwarciu nowej sie-
dziby Muzofilii (Interna-
tional School of Music). Po-
myślałem, że jak to wszyst-
ko opiszę i tak mi nikt nie
uwierzy i powie, że zmy-
ślam. A ja daję słowo, że to
wszystko prawda!

Wystarczyło wejść. Już od pro-
gu poczułem niezwykłą atmos-
ferę, miałem wrażenie, że znala-
złem się w innym, zaczarowanym
świecie. Ludzie wokół jacyś inni,
uśmiechnięci, życzliwi. Przedsta-
wiciele kilku pokoleń, kochające
się rodziny, grupy wyraźnie za-
przyjaźnionych osób. Widok za-
uroczonych malców i kołyszących
się w rytm muzyki zasłuchanych
dzieci, sprawił mi wielką radość.
Było to znakomite połączenie to-
warzyskiego spotkania z muzy-
ką i sportem, bo jednocześnie by-
ły Andrzejki i mecz Polski z Ar-
gentyną w strefie kibica.

Muzofilia powstała z inicjaty-
wy Pati Cze czyli Patrycji Kawęc-
kiej-Czerskiej. W pracy dzielnie

wspiera ją mąż i dwójka ukocha-
nych dzieci. To sympatyczna i
utalentowana dziewczyna o
wielkiej żyłce pedagogicznej, try-
skająca niespożytą energią i nie-
banalnymi pomysłami.

Urodzona w Radomiu, tam
ukończyła szkołę muzyczną, po-
tem warszawską Szkołę przy
Bednarskiej, uczelnie muzyczne
w Bydgoszczy i Katowicach, Jest
trenerem wokalnym, brała
udział w programach telewizyj-
nych, obecnie nagrywa dwie pły-
ty. Potrafiła zgromadzić wokół
siebie ludzi z pasją, pozytywnie
zakręconych aktywnych twór-
ców o podobnym usposobieniu,
konsekwentnych w działaniu,
pełnych zapału nauczycieli, dzie-
ci i ich rodziców. Prowadzą ze-
społy muzyczne i warsztaty wo-
kalne, zajęcia z historii muzyki
rozrywkowej. Audycje koncer-
towe w szkołach, lekcje śpiewu,
gry na fortepianie, gitarze i per-
kusji to już 8-letnia historia. W li-
stopadzie zorganizowali Ogól-
nopolski Konkurs Wokalny dla
dzieci i młodzieży 6-17 lat (Pio-

senka z ekranu), w którym
uczestniczyło prawie 200 nasto-
latków z całej Polski.

Dotychczasową przystanią ar-
tystyczną były pomieszczenia
wynajmowane na Ursynowie w
szkole przy ul. Hirszfelda. No-
wa siedziba urządzona i wyposa-
żona własnym sumptem mieścić
się będzie na parterze budynku
Wilanowska Crescent (ul. Wita
Stwosza 50A). Życzymy dal-
szych sukcesów i rozwoju tej po-
żytecznej placówki.

Podczas uroczystego otwarcia
w części artystycznej usłyszeli-
śmy „Marzenie miłosne” Fran-
ciszka Liszta w wykonaniu jednej
z pierwszych uczennic oraz 13-
letnich rockmanów (brawa dla
zespołu, wokalisty Teodora i per-
kusisty Kostka) w trudnym utwo-
rze zespołu Black Sabbath.

Tych i innych młodych arty-
stów będziemy mieli okazję usły-
szeć w świątecznym koncercie,
który odbędzie się w Domu Sztu-
ki (Wiolinowa 14) we wtorek 13
grudnia o godz. 18.30. Zapra-
szamy. W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 336
im. Janka Bytnara Rudego pracują z
uczniami metodą projektu w międzyna-
rodowym gronie szkół europejskich.
Dzięki temu ich podopieczni mogą odwie-
dzić wybraną szkołę w Europie, zapoznać
się ze swoimi rówieśnikami, uczyć się cie-
kawych rzeczy, pracując w zespole i wy-
korzystując język angielski w praktyce. 

W połowie listopada sześcioro uczniów najstar-
szych klas pod opieką dwóch nauczycielek spędzi-
ło tydzień w Paryżu, uczestnicząc w mobilności
związanej z projektem Erasmus+ na temat euro-
pejskiego dziedzictwa kulturowego objętego pa-
tronatem UNSESCO. 

Jak wiadomo, dziedzictwo to coś, co otrzyma-
liśmy w spadku po naszych przodkach, ale i coś,
co my zostawimy następnym pokoleniom. Należą
do niego wszystkie elementy kształtujące naszą
kulturę, a więc dobra materialne czyli dzieła sztu-
ki, budowle, rezerwaty przyrody. Obejmuje ono
również mniej znaną część, czyli dziedzictwo nie-
materialne, w skład którego wchodzą: umiejętno-
ści, przekazy, tradycje, praktyki, zwyczaje a nawet
potrawy regionalne. Tematem spotkania uczniów
i nauczycieli z Francji, Hiszpanii, Turcji i Polski
było tym razem narodowe dziedzictwo kulinarne. 

Każdy z uczestników projektu przedstawiał sztu-
kę kulinarną swojego kraju, a więc potrawy, z któ-
rych jest znany na świecie oraz przepisy na typo-
we dania. Francuscy uczniowie zrobili wykład o ro-
dzajach francuskiego sera i wina. Hiszpanie de-
monstrowali proces tłoczenia oliwy i własnoręcz-
nie wydaną książeczkę z przepisami na najpopu-
larniejsze dania. Włosi pokazywali nakręcone fil-
my,  na których uczyli, jak przygotować słodkie
canollo z pistacjami oraz spaghetti z bakłażanem
po sycylijsku. Uczniowie ze szkoły w Stambule za-
prezentowali przysmaki i napoje kuchni tureckiej,
znane każdemu, kto odwiedził ten gościnny kraj
podczas wakacji – kofte, ayran i rozmaite chałwy. 

Polscy uczniowie przygotowali prezentację na
temat popularnych dań polskiej kuchni, używa-
nych w niej przypraw, dań świątecznych związa-
nych z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz
nieznanych innym Europejczykom zup, takich jak
żurek, kapuśniak czy barszcz czerwony. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się filmy instruktażowe
na temat lepienia pierogów i przygotowania bigo-
su. Hitem okazał się sękacz, którego sposób pie-
czenia ursynowscy uczniowie zaprezentowali w

krótkim filmie. O ile specjały kuchni włoskiej,
hiszpańskiej czy francuskiej są ogólnie znane Eu-
ropejczykom, o tyle polski bigos okazał się dla
wszystkich kulinarną tajemnicą do odkrycia. 

Podczas spotkania uczniowie doszli do wniosku,
że kuchnia każdego kraju to specyficzne dziedzic-
two, o którym nie powinniśmy zapominać w czasach
globalizacji i dominacji fast foodów. Warto się chwa-
lić w Europie naszym żurkiem, bigosem i kiszoną ka-
pustą. Ponieważ spotkanie odbywało się w Paryżu,
warszawscy uczniowie poznawali także materialne
dziedzictwo kulturowe tego miasta. Były spacery
po Montmartre, zdjęcia przed odbudowywaną po
pożarze katedrą Notre Dame, lekcja historii na Łu-
ku Triumfalnym, podziwianie konstrukcji wieży Eif-
fela i analizowanie dzieł sztuki zgromadzonych w
muzeum w Luwrze i pałacu w Wersalu. 

Uczniowie mieszkali u francuskich rodzin, by-
ła więc to świetna okazja, by zapoznać się z co-
dziennym życiem w stolicy Francji, a także z sys-
temem francuskiej oświaty.  

To była niesamowita przygoda i nowe doświad-
czenie dla ursynowskich nastolatków, którym pro-
jekt Erasmus wręczył bilet do Paryża. 

J o l a n t a  W a ś k i e w i c z

W 14. kolejce PlusLigi Pro-
jekt Warszawa pewnie po-
konał na wyjeździe 3:1
(18:25, 25:21, 25:15,
25:20) PSG Stal Nysę. Naj-
lepszym zawodnikiem spo-
tkania został atakujący
zespołu ze stolicy Niels
Klapwijk. To jego pierw-
sza statuetka MVP. 

W pierwszym meczu 14. kolej-
ki PlusLigi ósma w tabeli PSG
Stal Nysa podejmowała zajmują-
cy 10. miejsce Projekt Warsza-
wa. Zespoły dzieliły zaledwie 3
punkty i warszawianie mieli
świadomość, że w przypadku
zwycięstwa mogą wskoczyć
„nad kreskę” do strefy play off.  

Warszawianie źle weszli w
mecz i mieli duże problemy ze
skończeniem ataków. Tylko na
początku pierwszego seta druży-
ny toczyły wyrównany bój punkt
za punkt. Siatkarze Nysy zano-
towali w pierwszym secie aż 4
asy serwisowe, popełniając przy
tym tylko 3 błędy w zagrywce.
Przy prowadzeniu gospodarzy
10:7 prowadzący swój pierwszy

mecz na wyjeździe Piotr Graban
wziął czas dla drużyny ze stolicy.
Jednak nie na wiele to się zdało i
przy stanie 14:8 dla Nysy trener
warszawian ponownie poprosił
o przerwę w grze. Do końca
pierwszej odsłony gospodarze
utrzymywali już jednak bezpiecz-
ne, kilkupunktowe prowadzenie
i ostatecznie set zakończył się ich
pewnym zwycięstwem do 18. 

W drugiej odsłonie siatkarze
Projektu zdecydowanie popra-
wili jakość przyjęcia, co od razu
dało efekt. Warszawianie złapa-
li dobry rytm gry i systematycz-
nie powiększali przewagę. Po
skutecznym ataku Klapwijka na
tablicy pojawił się wynik 15:10.
Holender punktował zarówno z
zagrywki, jak i z ataku. As serwi-
sowy Jakuba Kowalczyka dał
prowadzenie Projektowi 21:16, a
skutecznym atakiem seta zakoń-
czył Andrzej Wrona wyrównu-
jąc stan meczu na 1:1.

Kolejna partia to od początku
wymiana ciosów po obu stro-
nach. Od stanu 10:8 przyjezdni
zaczęli jednak szybko powięk-

szać swoją przewagę. Dobrą dys-
pozycję utrzymywał Niels Kla-
pwijk, a jego 76% skuteczności w
ataku istotnie przyczyniło się do
objęcia wysokiego prowadzenia
warszawian. Przy stanie 22:14
dla gości Holendra zastąpił wra-
cający do składu po chorobie no-
minalny pierwszy atakujący Pro-
jektu Linus Weber. Mocny atak
Kevina Tillie zakończył trzeciego
seta, w którym warszawianie
zmiażdżyli gospodarzy do 15.

W czwartej odsłonie najlepszy
dzisiaj w zespole gospodarzy
Gierżot próbował jeszcze swoją
grą poderwać kolegów do walki.
Jednak siatkarze Projektu utrzy-
mali wysoką jakość gry z trzecie-
go seta. Klapwijk wyprowadził
swój zespół na prowadzenie 8:5,
atakując skutecznie po raz 10. na
11. prób! Od stanu 13:8 Projekt
Warszawa miał już pełną kontro-
lę nad przebiegiem spotkania,
prowadząc 5-6 punktami. Kiedy
asem serwisowym Artur Szalpuk
wyprowadził swój zespół na
20:12, wydawało się, że siatkarze
Nysy stracili już wiarę w zwycię-
stwo. Poderwali się jednak jesz-
cze do walki zmniejszając stratę
do 4 oczek. Ostatecznie zepsuta
zagrywka gospodarzy zakończy-
ła seta wynikiem 25:20 dla Pro-
jektu i cały mecz 3:1.  

Komentujący mecz na ante-
nie Polsatu Sport Adam Romań-
ski uznał, że Klapwijka miał dzi-
siaj „złoty dotyk” i wszystko, cze-
go dotknął, zamieniał w złoto.
Nic dziwnego więc, że Holender
został uznany za najbardziej
wartościowego gracza meczu.

Z polskim bigosem do Europy

Muzofilia, miejsce z duszą 
ZZeessppóółł nnaauucczzyycciieellii MMuuzzooffiilliiii,, ww śśrrooddkkuu ddyyrreekkttoorr PPaattii CCzzee - cczzyyllii PPaattrryyccjjaa KKaawwęęcckkaa-CCzzeerrsskkaa..

Projekt z kompletem punktów w Nysie

„Korzeń” wciąż idzie naprzód!
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

KUPIĘ książki, płyty winylowe.
Dojazd do klienta. Tel. 798 631 511

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 

MATEMATYKA, FIZYKA, 
691 502 327

KUPIĘ las koło Prażmowa, 
602 770 361

PIĘKNE działki rekreacyjne
leśne k. Prażmowa, 602 770 361,
791 394 794

SPRZEDAM 4,30 ha na granicy
gminy PRAŻMÓW i gminy
CHYNÓW, 608 867 053

SPRZEDAM 
dwa pokoje z kuchnią 

47,20 m. kw. 
Po remoncie , 
ul. Meander 

Natolin, 
tel. 606 233 602, 

600 078 010

SPRZEDAM działki budowlane
Gościeńczyce koło Prażmowa, 
512 094 258

AAA MALOWANIE,
remonty, glazurnictwo, panele, 

669 945 460 
tanio

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 

BUDOWA domów, rozbudowy,
tel. 730 358 998

BUDOWA  domów, stany
surowe, 694 401 711

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

DOCIEPLANIE budynków,
poddaszy, mycie i malowanie
elewacji, podbitka, 25 lat
doświadczenia, 501 624 562

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

HYDRAULIK, naprawy, 
510 128 912

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

MOSKITIERY
602 380 218

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

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

POKRYCIA dachowe, 
tel. 730 358 998

PRANIE 
dywanów, wykładzin, 
kanap, mycie okien, 

669 945 460

PRZEPROWADZKI, pakowanie,
magazynowanie, 22 664 30 30;
693 169 661 Połeć

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

REMONTY, malowanie,
hydraulika, 501 050 907

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

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

STOLARSTWO, 505 935 627

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
passa@passa.waw.pl

Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje Waldemar Wojciechowski
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
we wtorek między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

NN oowwe miee mie jsce, sjsce, stt arar e zasadye zasady
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

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

2 2  5 4 4  1 2  0 0

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,  7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe    9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4

Ważne telefony

Wrócił na miejsce 
włamania i zasnął

Policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego zatrzymali 19-latka po-
dejrzanego o kradzież z włama-
niem do pomieszczeń gospo-
darczych. Jak ustalili, mężczy-
zna posłużył się skradzionymi
wcześniej kluczami. Używając
ich włamał się do pomieszczenia
gospodarczego, gdzie pracowni-
cy budowy trzymali elektrona-
rzędzia. Po czym wyniósł kilka
urządzeń, które zastawił w po-
bliskim lombardzie. Następnie,
po kilku dniach wrócił tam, że-
by przenocować. Pracownicy
wezwali policjantów, kiedy za-
uważyli śpiącego włamywacza. 

Do nietypowego zgłoszenia
policjanci zostali wezwani kilka
minut po 13.00. Na miejscu pra-
cownicy budowy oświadczyli,
że w pomieszczeniu zastali śpią-
cego włamywacza. Miał na sobie
bluzę jednego z pracowników.
Kierownik budowy powiedział,
że wcześniej został im skradzio-
ny jeden komplet kluczy. Po ja-
kimś czasie z pomieszczenia go-
spodarczego zginęły im elektro-
narzędzia w postaci szlifierki ką-
towej, lampy halogenowej, mie-
szarki oraz wiertarki udarowej.

W rozmowie z policjantami
19-latek oświadczył, że jakiś czas
temu wyprowadził się z domu,
ponieważ chciał zacząć poważ-
ne i dorosłe życie, ale mu nie wy-
chodziło. Nie miał z czego się
utrzymywać. Obserwował od ja-
kiegoś czasu teren budowy i wi-
dział, że pracownicy trzymają
elektronarzędzia w piwnicy. Ko-
rzystając z okazji wszedł tam i
zabrał komplet kluczy. Następnie

wrócił w nocy, otworzył nimi
pierwsze z pomieszczeń, w któ-
rym znajdowały się ubrania ro-
bocze pracowników, po czym ło-
mem zerwał kłódkę do drugiego
pomieszczenia i zabrał elektro-
narzędzia, które zaniósł do lom-
bardu i zastawił. Pieniądze prze-
znaczył na alkohol oraz artyku-
ły żywnościowe.

Po kilku dniach, kiedy zrobi-
ło mu się zimno stwierdził, że
skoro ma klucze, to wróci do
tego pomieszczenia i się prze-
śpi. Tak też zrobił i został przy-
łapany przez pracowników. Po-
licjanci zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o kradzieży z
włamaniem, a następnie osa-
dzili go w policyjnym areszcie.
Odwiedzili też lombard, w któ-
rym spieniężył skradzione
przedmioty, gdzie zabezpieczy-
li elektronarzędzia oraz umo-
wy kupna-sprzedaży, na nazwi-
sko podejrzanego.

Następnego dnia podejrzany
usłyszał zarzuty, za które sąd
może go skazać na 10 lat wię-
zienia. Postępowanie w tej spra-
wie prowadzone jest pod nad-
zorem mokotowskiej prokura-
tury rejonowej.

Ze sklepu na komisariat 
Ursynowscy funkcjonariusze

zatrzymali 40-latka podejrza-
nego o kradzieże artykułów dro-
geryjnych o wartości ponad 4
400 zł na szkodę jednej z pla-
cówek zajmującej się ich sprze-
dażą. Mężczyzna został rozpo-
znany i ujęty przez pracownika
sklepu, kiedy przyszedł po raz
kolejny z tym samym zamiarem. 

Kiedy policjanci przyjechali
w miejsce interwencji ul. Wą-
wozowej, 35-letni pracownik
sklepu wskazał im 40-latka po-
dejrzanego o kradzieże, infor-
mując jednocześnie, że to nie
jest jego pierwsza wizyta w tej
drogerii. Tym razem nie zdążył
nic ukraść ale od początku paź-
dziernika br. do połowy listo-
pada br. wyniósł produkty war-
te ponad 4400 złotych.

Zgłaszający pokazał funkcjo-
nariuszom nagrania z monito-

ringu, na których dokładnie wi-
dać 40-latka dokonującego kra-
dzieży. Buteleczki markowych
męskich perfum zabierał z pół-
ki, wkładał do reklamówki lub
pod kurtkę i wychodził z droge-
rii.  Mężczyzna został zatrzy-
many i przewieziony do poli-
cyjnego aresztu. Pokrzywdzony
natomiast udała się do komisa-
riatu Policji celem złożenia za-
wiadomienia o kradzieżach. Za-
trzymany usłyszał 5 zarzutów,
za które może zostać skazany
na 5 lat więzienia. 

Paliwowy złodziej ujęty
Policjanci z ursynowskiego pio-

nu kryminalnego zatrzymali 43-
letniego mężczyznę podejrzane-
go o kradzieże paliwa. Z ustaleń
funkcjonariuszy wynikało, że
mężczyzna podjeżdżał na stacje
benzynowe fordem, który tanko-
wał do pełna i odjeżdżał nie uisz-
czając zapłaty za olej napędowy. 

Policjanci z ursynowskiego
wydziału kryminalnego praco-
wali nad zdarzeniami dotyczą-
cymi kradzieży paliwa. Do prze-
stępstw tych w ostatnich miesią-
cach dochodziło na terenie trzech
stacji i wszystko wskazywało na
to, że związek z nimi miał ten
sam mężczyzna, który działał
według dobrze znanego sche-
matu. Podjeżdżał samochodem
pod dystrybutor na stacji benzy-
nowej, tankował paliwo, a na-
stępnie odjeżdżał bez płacenia.
Działania te powtarzał na trzech
stołecznych stacjach benzyno-
wych.  Dysponując dowodami
niezbędnymi do jego zatrzyma-
nia, operacyjni złożyli mu wizy-
tę w miejscu zamieszkania na
Mokotowie. Gdy policjanci za-
pukali do jego drzwi przy ul. Ko-
lady, był kompletnie zaskoczo-
ny. Podczas przesłuchania, po-
dejrzany przyznał się do zarzuca-
nych czynów. Okazało się, rów-
nież że był już karany za podob-
ne przestępstwa, które dopuścił
się w przeszłości. Usłyszał zarzu-
ty za które grozi mu kara w wa-
runkach recydywy do 7,5 roku
pozbawienia wolności.  O jego
dalszym losie zdecyduje sąd.

Kronika Stróżów Prawa

SSzzaannoowwnnaa RReeddaakkccjjoo!!
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę i za Państwa pośrednictwem

zwrócić się do decydentów o przyjrzenie się sposobowi zagospodarowa-
nia górki przy ul. Kazury. Na etapie projektowania zwracaliśmy uwa-
gę w czasie “konsultacji społecznych” (?), że teren ten powinien nie tyl-
ko spełniać funkcje rekreacyjne, ale powinien (projekt) uwzględniać tak-
że już istniejącą funkcję sportową. Tymczasem już istniejąca ścieżka cros-
su rowerowego na południowym stoku kończy się na wybetonowa-
nym świeżo obiekcie, który powoduje, że kros rowerowy jest bardzo nie-
bezpieczny. Projekt i realizacja pomija także możliwość uprawiania zjaz-
du na sankach od strony zachodniej i największej do tej pory od stro-
ny północno-zachodniej. Postawienie ławek na końcu gołego stoku po-
krytego w zimie śniegiem powoduje, że uprawianie zjazdu po zachod-
niej stronie staje się niemożliwe, a największa zimowa atrakcja, czyli
stok północno-zachodni, najdłuższy i najdłużej pokryty śniegiem stał
się bardzo niebezpieczny z powodu świeżych nasadzeń krzewów i drzew
(chyba wierzb). Jest jeszcze czas, by te ewidentne (delikatnie mówiąc)
nietrafione pomysły poprawić lub całkiem z nich zrezygnować.

Nie chcę oceniać projektu Parku Cichociemnych w całości, bo to
kwestia nie na tę fazę realizacji, ale przeniesienie dotychczas usytuowa-
nej altany (wiaty) w głąb lasu jest trochę dziwne, jak także przenie-
sienie wybiegu dla psów. Przypominam, że te obiekty (altana i wybieg)
były realizowane z Budżetu Obywatelskiego, jak i siłownia plenerowa,
na którą latarnia solarna działała po powstaniu kilka lat temu przez
około pół roku i od tego czasu teren jest po zmroku pogrążony w per-
manentnej ciemności.

W ogóle na temat kontrolowania wydanych wcześniej pieniędzy z
budżetu obywatelskiego i późniejszego kontrolowania efektów można
by poświęcić niejedną szpaltę. Przykład: w czasie budowy żłobka przy
ul. Kazury została zniszczona przez samochody ciężarowe budowy ta-
blica informacyjne osiedla wraz z lampą solarną przy wjeździe na te-
ren osiedla od strony ul. Stryjeńskich. Oczywiście nie ma śladu po tej
tablicy i lampie solarnej. Ważne, że pieniądze z Budżetu Obywatelskie-
go zostały wydane i ktoś zarobił.

Nie chce mi się już pisać o próbie lokalizacji (lansowanej przez Pa-
na Burmistrza) budynku biurowego w miejscu tymczasowej lokaliza-
cji Bazarku na Dołku. Przecież tam nie ma dobrego dojazdu (od bie-
dy tylko dwie linie autobusowe). O wiele lepszym miejscem do zloka-
lizowania gmachu Sądu i Urzędu Skarbowego (wg ratusza) jest teren
przecież tak szumnie odzyskany w miejscu “fortepianu”. Pomijając już
bliskość do Urzędu, to jest tam nieporównanie więcej  krzyżujących się
linii autobusowych jak i bezpośrednie sąsiedztwo przystanku metra.
No ale takie udogodnienia “nikomu nie są potrzebne”.

M J  m i e s z k a n i e c  u l .  K a z u r y

List � List � List � List � List � List � List

Zagospodarowanie Górki Kazurki

Jazz w NOK
Natoliński Ośrodek Kultury (Na Uboczu 3) zaprasza na kon-

cert z cyklu „Jazz w NOK”. Wystąpi międzynarodowy skład
PIOTR RODOWICZ i PRZYJACIELE z programem „W świątecz-
nym nastroju”, zaśpiewają: Laura Godziejewska i Alicja Bor-
kowska a zagrają: Jacek Prokopowicz – pianino, Mark Wagon-
ner (USA)– gitara, Piotr Rodowicz –kontrabas, Igor Hnydyn
(UKR) –perkusja oraz gość specjalny – ekranowa Nel z „W pusty-
ni i w puszczy” - Monika Rosca – pianino. 

18 grudnia, niedziela, godz. 18.00. Wejściówki bezpłatne od
14 grudnia, od godz. 18.00. Zapraszamy.
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