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Jeszcze tylko przez kilka-
naście dni można zgłaszać 
swoich kandydatów w II edy-
cji konkursu redakcji „Życia 
WSM”. W styczniu jury wybie-
rze spośród nich kolejnego 
„Przyjaznego Spółdzielni”.

Dlatego zwracamy się do Rad 
Osiedli i wszystkich mieszkańców 

o wskazanie nam tych osób, które 
w 2017 roku zrobiły coś dobre-
go dla spółdzielców. Na terenie 
WSM działa kilka stowarzyszeń, 
mieszkańcy zgłaszają pomysły 
do budżetu partycypacyjnego, 
dbają o przestrzeń wokół nas. 
Nie wszystkich ich dostrzegamy, 
nie o wszystkich wiemy, a prze-
cież każdemu należy się słowo 
„dziękuję”. Właśnie takich ludzi 

chce wyróżnić „Życie WSM”. Do 
konkursu nie mogą być zgłasza-
ni aktualni (na dzień zgłoszenia) 
członkowie organów samorządo-
wych WSM.

Na kandydatury czekamy 
do końca grudnia. Regulamin kon-
kursu dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.wsm.pl. Wyniki 
już w następnym numerze.

Red.

Ostatnie dni na zgłaszanie kandydatur 

Powiedz nam, kogo warto nagrodzić

Choinka w domu
Zapach lasu
Przyszły dni Świętego Czasu
Na choince lampek blask
Karp na stole, kolęd czas
Przy opłatku łzy wzruszenia
I serdeczne są życzenia
Oby życie długo trwało

Zmartwień, bólu ubywało
Na Pasterkę iść już czas
Witać Dziecię pośród nas
I zaśpiewać z całych sił
By Pan Jezus z nami był
„Witaj Jezu ukochany” 
Cały rok oczekiwany.

Maria Mika

Święta

W numerze dodatek świąteczny: kalendarz na 2018 rok

Część terenu tzw. łąki wawrzy-
szewskiej w  rejonie uli Wolu-
men i  Wólczyńskiej wróciła do 
dawnych właścicieli. Ci wraz ze 
swoimi pełnomocnikami planu-
ją tam wybudowanie pięciu bu-
dynków. To poważny problem, 
bo inwestycja nie tylko pogor-
szy komfort życia okolicznych 
mieszkańców, lecz także do-
prowadzi do nieodwracalnych 
zmian w lokalnym ekosystemie.

Sprawa tego terenu ma swój po-
czątek w  1972 roku, kiedy to Skarb 
Państwa wywłaszczył właścicieli dział-
ki znajdującej się przy Potoku Bielań-
skim, niedaleko Stawów Brustmana. 
Otrzymała ją w  użytkowanie wieczy-
ste Warszawska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. W  założeniach miał tam 
stanąć pawilon handlowo-usługowy. 
Nigdy się tak jednak nie stało. Gdy 
w  ciągu 10 lat od wywłaszczenia na 
danej działce nie zostaje zrealizowany 
cel pod który została wywłaszczona 
lub gdy w ciągu 7 lat od wywłaszcze-
nia nie rozpoczęto prac związanych 
z  realizacją tego celu, były właściciel 

może ubiegać się o  zwrot działki. 
Taki wniosek został złożony. Decyzje 
odpowiednich urzędów, odwołania 
do sądów i  wreszcie rozprawa przed 
Naczelnym Sądem Administracyj-
nym trwały 27 lat. W tym czasie WSM 
wybudowała na tej spornej działce 
miejsca parkingowe. W  lutym NSA 
zdecydował, że działka należy do 
spadkobierców byłych właścicieli. Ro-
dzi to szereg problemów, ponieważ 
oprócz około 40 miejsc parkingowych 
na zwróconej działce znajdują się też 
cztery wyjazdy z  garaży w  pobliskim 
budynku Wolumen 22. I bardzo dużo 
zieleni, z której korzystają mieszkańcy. 
Nowi właściciele chcą ją zabudować 
pięcioma blokami: trzema dziewięcio-
piętrowymi i dwoma dwunastopiętro-
wymi. Mieszkańcy i reprezentująca ich 
Rada Osiedla są temu przeciwni. Tym 
niemniej właściciel złożył już wniosek 
w  Urzędzie Miasta w  sprawie decyzji 
o  warunkach zabudowy. Jednak by 
ją uzyskać, potrzebuje dostępu do 
drogi publicznej, który przebiegałby 
na terenach WSM (służebność). W tej 
sprawie, na wniosek Zarządu WSM, 
Rada Nadzorcza przyjęła stanowisko, 
w którym nie wyraża zgody na udzie-
lenie tej służebności. 

Utrudnienia 
dla mieszkańców

Bowiem zabudowa to nie tylko 
strata miejsc parkingowych i  wyjaz-
dów z  garaży (tę sprawę trzeba ure-
gulować poprzez służebności), to też 
zniszczenie jednego z ostatnich zielo-
nych zakątków Wawrzyszewa, miejsca, 
gdzie ludzie chodzą na spacery, wypro-
wadzają psy itd. To również likwidacja 
korytarza napowietrzającego osiedle. 

Budowie bloków mieszkalnych 
towarzyszą zawsze głębokie wykopy, 
które mogą doprowadzić nawet do 
osiadania i pękania ścian sąsiednich bu-
dynków. Wybudowanie planowanych 
pięciu wieżowców potrwa przynajmniej 
dwa lata – przez ten czas mieszkańcy 
będą codziennie narażeni na huk ma-
szyn i przejeżdżających ciężarówek. 

A po oddaniu budynków do użytku 
pojawi się nowy problem – korki. Sza-
cuje się, że na nowym osiedlu znajdzie 
się 150 nowych samochodów. Kierowcy, 
jadąc do pracy, będą każdego dnia blo-
kować ulicę Wolumen.

Zabudowa wpłynie też negatyw-
nie na pobliski Las Bielański i  Las im. 
S. Lindego. To pewne, bo powstanie 
innych okolicznych osiedli już niestety 
dało taki efekt.
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Wawrzyszew Nowy

Zabudowa łąki to zagrożenie 
dla środowiska

WSM-owska choinka w holu siedziby Zarządu

Do szopy hej pasterze, do  szopy,  
bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, 
by zbawić ludzki ród.

***
W  żłobie leży, któż pobieży  
kolędować małemu...

W  okresie świątecznym chęt-
nie oglądamy szopki w  ko-
ściołach, chętnie uczęszcza-
my na szopki wystawiane na 
scenach, w salach teatralnych 
czy parafialnych, bowiem 
przez szopki rozumiemy tak-
że jasełka, które są już wyż-
szą formą sztuki sakralnej. 
Żłóbek stanowi zawsze cen-
tralny punkt każdej szopki. 
Ciekawe, skąd i  kiedy zrodził 
się zwyczaj pokazywania na-
rodzin Jezusa w  tej formie. 
Jak symboliczna szopka i żłó-
bek weszły i  pozostały w  na-
szej tradycji do  dziś? O  tym 
właśnie jest tekst, który dla 
naszych Czytelników przygo-
tował Władysław Głowala.

Otóż sprawa żłóbka, który póź-
niej zrobił tak zawrotną karierę 
w  sztuce i  literaturze, zaczęła się 
w 330 roku po narodzeniu Chrystu-
sa, kiedy cesarzowa Helena w grocie 
betlejemskiej kazała zbudować jego 
marmurową imitację dla upamięt-
nienia narodzin Jezusa, które miało 
jakoby mieć tu miejsce.

Z kolei z inicjatywy św. Hieronima 
narodziny Chrystusa przedstawiono 
w formie scenicznej. W tym celu prze-
budowano grotę tak, by przypomi-
nała stajenkę i wstawiono figury św. 
Rodziny. Akcję sceniczną inicjowało 
wkroczenie pastuszków i orszaku mę-
drców ze Wschodu. Za grotą ponadto 
założono łąkę, na którą wypuszczono 
bydło, by osiągnąć efekt naturalności 
i  zgodności z  ewangelicznym opo-
wiadaniem. To był początek.

Koncepcja ta w  miarę upływu lat 
i  rozprzestrzeniania się na coraz to 
nowe kraje wzbogaciła się o  chóry 
śpiewających aniołów. Można tę wcze-
sną formę nazwać żywymi obrazami. 
Widowiska początkowo były ubogie 
w formie i pozbawione dynamizmu. 
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Nie ma szopki 
bez żłóbka

Wszystkim naszym
Czytelnikom
najszczersze życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku

Życzą: Rada Nadzorcza, 
Zarząd, Redakcja 
i pracownicy WSM.

Mijają trzy miesiące od podzia-
łu Żoliborza IV na dwie odręb-
ne jednostki: Zatrasie i Rudaw-
kę. O  przyczynach tej decyzji 
i  planach na naprawę sytuacji 
w nowych osiedlach rozmawia-
my z  prezesem Zarządu WSM, 
Maciejem Stasiełowiczem.

Redakcja „Życia WSM”: 25 września 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
o  rozdzieleniu Żoliborza IV na dwa 
osiedla. Dla wielu mieszkańców było 
to zaskoczenie. Spodziewano się 
wprawdzie, że  taka decyzja zosta-
nie podjęta, ponieważ na zebraniu 
mieszkańców w  kwietniu wniosek 
o podział padł, ale oczekiwano kolej-
nego zebrania, na którym miały być 
przedstawione aspekty ekonomicz-
ne i  organizacyjne takiego podziału. 
Tak się nie stało. Podział ogłoszono 
nagle i  niespodziewanie. Co sprawi-
ło, że  podjęto taką decyzję, w  takim 
tempie i w takim stylu, bez konsultacji 
z mieszkańcami?
Maciej Stasiełowicz: Decyzja została 
podjęta z  trzech powodów. Osiedle 
coraz bardziej odstawało pod wzglę-
dem estetyczno-technicznym od  in-
nych dużych osiedli. Po drugie było 
zadłużone ponad miarę, a po trzecie, 
jakość zarządzana była tam zdecydo-
wanie niższa niż w  porównywalnych 
jednostkach. Pomysł podziału wra-
cał co kilka lat. Jednak po zebraniu 
mieszkańców w  kwietniu konflikty 

wewnątrz osiedla przekonały nas 
ostatecznie, że nie ma szans na popra-
wę sytuacji w  Żoliborzu IV bez rady-
kalnych decyzji. 

Decydentem w sprawach podziało-
wych jest Rada Nadzorcza, która czuwa 
nad całą Spółdzielnią. Trudno było tutaj 
wyobrazić sobie konsultacje z  miesz-
kańcami dotyczące szczegółowych 
parametrów ekonomicznych tego po-
działu, bo te sprawy nie należą do kom-
petencji zebrania mieszkańców, tyko 
Rady. Członkowie Rady, poważnie za-
niepokojeni sytuacją w  osiedlu, sami 
dopingowali Zarząd do złożenia wnio-
sku o podział. Rada zgodziła się, że Żo-
liborz IV to za duża jednostka organiza-
cyjna, i jeśli ma zacząć wychodzić z tej 
zapaści, to musi nastąpić jej podział, ale 
musi on być ściśle powiązany z powo-
łaniem dwóch doświadczonych dyrek-
torów. Panowie Witold Ruczko i  Piotr 
Buczyński, którzy objęli te stanowiska, 
zaczęli wprowadzać nowe standardy 
funkcjonowania – takie, jakie wprowa-
dzili w  swoich poprzednich osiedlach: 
Żoliborzu II i Wawrzyszewie.

Ale dlaczego Zarząd nie zdecydo-
wał się na zwołanie zebrania, które 
w  kwietniu obiecali mecenas Go-
łąb i  prezes Walczak? Wszyscy się 
spodziewali, że do końca roku od-
będzie się zebranie mieszkańców, 
na którym przedstawiciele Zarzą-
du przedstawią swoje propozycje 
związane z podziałem. 
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Żoliborz IV 
– podział był potrzebny
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Rada Nadzorcza Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w  okresie od  9 paździer-
nika do  11 grudnia odbyła 
cztery posiedzenia. Porządek 
obrad ustalało prezydium 
Rady, którego zadaniem jest 
organizowanie pracy Rady 
Nadzorczej. Pomiędzy posie-
dzeniami pracowały komisje 
RN. Odbyły one po kilka po-
siedzeń, w trakcie których zo-
stały zaopiniowane materiały 
rozpatrywane przez Radę na 
posiedzeniach plenarnych.

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń 
podjęła między innymi następujące 
uchwały i stanowiska:
1. Uchwała w  sprawie założeń 

do  planu gospodarczo-finanso-
wego na rok 2018.

2. Uchwała w  sprawie określenia 
liczby członków Rad Osiedli dla 
osiedli Zatrasie i Rudawka.

3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Rady Nadzorczej WSM nr 113/2017 
z dnia 1.06.2017 w sprawie przyję-
cia Regulaminu sprzedaży lokali 
odzyskanych przez Warszawską 
Spółdzielnię Mieszkaniową. Pro-
pozycje wprowadzenia zmian są 
wynikiem zgłoszonych uwag po 
pierwszym pilotażowym przetargu 
lokali odzyskanych, który odbył się  
28 września. Przyjęcie poprawek 
znacznie usprawni przeprowadza-
nie przetargów.

4. Cztery uchwały w  sprawie wyra-
żenia zgody na przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomo-
ści dla dzielnicy Praga Południe, 
Białołęka, Żoliborz i Bielany.

5. Uchwała w  sprawie zmiany 
uchwały nr 2/2017 Rady Nad-
zorczej WSM z  dnia 13.03.2017 
(ze zmianami) w  sprawie za-
twierdzenia planu gospodar-
czo-finansowego WSM na 2017 
rok. Korekta planu na 2017 była 

związana z  podziałem osiedla 
Żoliborz IV na dwa osiedla: Za-
trasie i Rudawkę.

6. Rada Nadzorcza podjęła nastę-
pujące uchwały w  sprawie usta-
nowienia służebności:
1) uchwała w  sprawie ustano-

wienia nieodpłatnej i  na czas 
nieoznaczony służebności 
gruntowej na nieruchomo-
ści położonej w  Warszawie, 
w  dzielnicy Białołęka, przy 
ul. Ceramicznej 5B, 5C, 5D, 
stanowiącej między innymi 
działkę gruntu oznaczoną 
w  ewidencji nr 69, z  obrębu 
0306, 4-03-06, o  powierzch-
ni 1,1047 ha, objętą KW Nr 
WA3M/00342588/2;

2) uchwała w  sprawie ustano-
wienia nieodpłatnej i  na czas 
nieoznaczony służebności 
gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej między innymi 
działkę gruntu oznaczoną 
w  ewidencji nr 58/3, z  obrę-
bu 0306, 4-03-06, położoną 
w  Warszawie, w  dzielnicy 
Białołęka, przy ul. Ceramicz-
nej 5E i  5F, o  powierzchni 
0,4844 ha, objętą KW Nr 
WA3M/00342588/2;

3) uchwała w  sprawie ustano-
wienia nieodpłatnej i  na czas 
nieoznaczony służebności 
gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej między innymi 
działkę gruntu oznaczoną 
w  ewidencji nr 68, z  obrę-
bu 0306, 4-03-06, położoną 
w Warszawie, w dzielnicy Bia-
łołęka, przy ul. Ceramicznej 
5B, 5G, 5H, 5J, 5K, 5L, o  po-
wierzchni 1,2047 ha, objętą 
KW Nr WA3M/00342588/2;

4) uchwała w  sprawie ustano-
wienia nieodpłatnej i  na czas 
nieoznaczony służebności, na 
stanowiących odrębne nieru-
chomości lokalach mieszkal-
nych – garażach wielostano-
wiskowych, znajdujących się 
w budynkach wybudowanych 

na nieruchomości położonej 
w Warszawie, w dzielnicy Bia-
łołęka, przy ul. Ceramicznej 
5B, 5C, 5D, stanowiącej mię-
dzy innymi działkę gruntu 
oznaczoną w  ewidencji nr 
69, z  obrębu 0306, 4-03-06, 
o  powierzchni 1,1047 ha, sta-
nowiącej działkę gruntu ozna-
czoną w ewidencji nr 69, z ob-
rębu 0306,4-03-06, objętej KW 
Nr WA3M/00342588/2;

5) uchwała w  sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu 
na rzecz Veolia Energia na te-
renie działki nr 92/2 z  obrębu 
7-07-03, przy ul. Szegedyńskiej 
w Warszawie (osiedle Młociny);

6) uchwała w sprawie ustanowie-
nia służebności przesyłu na 
rzecz Veolia Energia na terenie 
działki nr 42, 43 i 38/1 z obrębu 
7-01-20 w  rejonie ul. Dymiń-
skiej (osiedle Żoliborz II).

7. Rada zapoznała się z oceną wyko-
nania planu gospodarczo-finan-
sowego za trzy kwartały 2017 r. 

8. Rada przyjęła opinię w  sprawie 
odstąpienia przez WSM od na-
liczania odsetek od  zaległych 
zobowiązań członkom WSM. 
Jest to szansa dla członków WSM, 
którzy mają bieżące zaległości. 
Jeśli do końca roku uregulują na-
leżności podstawowe, to zostaną 
im umorzone odsetki.

9. W  czasie obrad posiedzenia 
plenarnego w  dniu 23.10.2017 
uczestniczył lustrator, który prze-
prowadzi badanie lustracyjne 
działalności inwestycyjnej WSM 
za rok 2016.

10. Na posiedzeniach Rady Nad-
zorczej omawiano opracowane 
przez komisje Rady projekty 
odpowiedzi na pisma wpływa-
jące do Rady. 

11. Rada przyjęła do  wiadomości 
informacje o działalności Zarzą-
du między posiedzeniami Rady 
Nadzorczej. 
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Panu
Stanisławowi 

Michalczykowi
członkowi  

Rady Nadzorczej 
Warszawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

wyrazy żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

ŻONY
składają  

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy WSM 

Pani Dyrektor

Bożenie 
Sezonienko

wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

MATKI
składają

członkowie Rady Osiedla
i pracownicy  

osiedla WSM Piaski

Z prac Rady NadzorczejData/miesiąc Imię i nazwisko Funkcja w RN
styczeń 2018

15 Małgorzata JĘDRZEJOWSKA-POPIOŁEK
Barbara BIELICKA-MALINOWSKA

Członek Komisji GZM
Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej

22 Andrzej ZALEWSKI
Robert ORLIK

Członek Komisji Inwestycyjnej
Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

29 Andrzej MICHAŁOWSKI
Stanisław MICHALCZYK

Przewodniczący Komisji GZM
Członek Komisji GZM

luty 2018

5 Anna POGORZELSKA
Jacek SIDOR

Członek Komisji Inwestycyjnej
Zastępca Przew. RN, Członek Kom. Inw.

12 Anna MARCINIAK
Andrzej PIOTROWSKI

Członek Komisji GZM
Członek Komisji GZM

19 Bartłomiej DZILIŃSKI
Karolina SKOCZEK

Członek Komisji Org.-Samorządowej
Członek Komisji Rewizyjnej

26 Małgorzata JĘDRZEJOWSKA-POPIOŁEK
Jolanta Bętkowska

Członek Komisji GZM
Członek Komisji Rewizyjnej

PLAN DYŻURÓW RN 
(styczeń-luty 2018 r.) Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II p. pokój 219, 

od godziny 16:15) (zapisy p. 211 tel. (22) 561-34-17 )

Warszawska Spółdziel-
nia Mieszkaniowa zawiada-
mia, że na podstawie art. 4 
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkanio-
wych, ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz 
ustawy – Prawo spółdziel-
cze Członkowie Spółdziel-
ni (w tym również Człon-
kowie Oczekujący), któ-
rym w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy nie przy-
sługiwało spółdzielcze lo-
katorskie prawo do  lokalu 
mieszkalnego, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lo-
kalu albo prawo odrębnej  
własności lokalu lub rosz-
czenie o ustanowienie 
spółdzielczego lokator-
skiego prawa do  lokalu 
mieszkalnego, z dniem 
9.09.2017 r. z mocy pra-
wa utracili członkostwo 
w  Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Powyższa Ustawa zosta-
ła opublikowana w  Dzien-
niku Ustaw Rzeczpospolitej 
Polskiej w  dniu 25.08.2017 
r. w pozycji nr 1596 z mocą 
obowiązującą od 9.09.2017 r.

Wa ż n a  i n f o r m a c j a  d l a 
C z ł o n k ó w  O c z e k u j ą c y c h

Właśnie zaczęła się nowa edy-
cja budżetu partycypacyjnego. 
Zgłoszone w niej pomysły zosta-
ną zrealizowane w 2019 roku. 

Tegoroczny harmonogram całego 
procesu, dla wszystkich dzielnic War-
szawy, jest następujący:
•	 ZGŁASZANIE POMYSŁÓW  

– od 1 grudnia 2017  
do 22 stycznia 2018;

•	 WERYFIKACJA POMYSŁÓW  
– od 23 stycznia do 8 maja 2018;

•	 DYSKUSJE O POMYSŁACH  
– od 26 lutego do 18 marca 2018;

•	 GŁOSOWANIE NA POMYSŁY  
– od 15 do 30 czerwca 2018;

•	 WYNIKI GŁOSOWANIA  
– 13 lipca 2018.

 
Pomysły można w tym roku zgłaszać 
na trzy sposoby:
1. elektronicznie, wypełniając for-

mularz na stronie  www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl;

2. osobiście w Urzędzie Dzielnicy;
3. w Wydziale Obsługi Mieszkańców, 

w poniedziałki w godz. 8:00-18:00, 
wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00;

4. pocztą tradycyjną (decyduje data 
wpływu formularza do Urzędu)
Dla Bielan jest to adres:
Urząd Dzielnicy Bielany  
m.st. Warszawy 
ul. Żeromskiego 29 
01-882 Warszawa 
z dopiskiem:  
„Budżet partycypacyjny 2019” 
A dla Żoliborza: 
Urząd Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy
ul. Słowackiego 6/8 
01-627 Warszawa
z dopiskiem:  
„Budżet partycypacyjny 2019” 

Zasady regulujące proces składa-
nia wniosków 
1. każdy mieszkaniec może zgłosić 

dowolną liczbę projektów;
2. projekt musi mieścić się w  za-

kresie zadań własnych m.st. 
Warszawy przypisanych do re-
alizacji danej dzielnicy lub jej 
jednostkom oraz być zgodny 
z przepisami prawa;

3. czas realizacji projektu nie może 
przekroczyć jednego roku bu-
dżetowego, zadanie musi zostać 
zrealizowane między styczniem 
a grudniem 2019;

4. do formularza zgłoszeniowego 
należy dołączyć listę co naj-
mniej 30 osób popierających 
projekt, przy czym połowa 
z  nich musi zamieszkiwać ob-
szar, w którym składamy projekt 
(uwaga – to nowość w  tego-
rocznych zasadach);

5. osoby niepełnoletnie też 
mogą być autorami wniosków. 
Wymagana jest zgoda rodzica 
lub opiekuna – musi on pod-
pisać specjalny formularz, do-
stępny na stronie internetowej 
każdej dzielnicy;

6. dzielnica Bielany podzielona jest 
na 8 obszarów lokalnych i  ob-
szar ogólnodzielnicowy. Projek-
ty składane w  obszarze lokalnym 
odpowiadają na potrzeby miesz-
kańców tylko tego obszaru. Po-
mysły zgłaszane w  obszarze ogól-
nodzielnicowym kierowane są do 
wszystkich mieszkańców dzielnicy.  
 Żoliborz jest podzielony na 5 ob-
szarów. W  tym roku w  tej dziel-
nicy nie przewidziano projektów 
ogólnodzielnicowych;

Dokończenie strona 4
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Można już zgłaszać pomysły
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Nadbudowa i  montaż wind 
w  budynku na ul. Popiełuszki 
3 to temat wielu już artykułów 
i  dyskusji nie tylko na łamach 
„Życia WSM”. Budynek został 
wybudowany w 1959 roku, ma 
20 metrów wysokości i  składa 
się z pięciu pełnych kondygna-
cji mieszkalnych oraz dodatko-
wej szóstej kondygnacji stano-
wiącej nieużytkowy strych. Po-
nad 10 lat temu z myślą o oso-
bach starszych, czyli pierw-
szych mieszkańcach budynku, 
w głowie członka Rady Osiedla 
Żoliborz II pana Zygmunta Sta-
nowskiego zrodził się pomysł 
zamontowania wind. Obecnie 
mieszkańcy, którzy zasiedla-
li budynek prawie 60 lat temu, 
to osoby już starsze, ponad 70- 
i  80-letnie, mające trudności 
w poruszaniu się po schodach, 
szczególnie na wyższe piętra. 

Brak windy ogranicza, a niekiedy 
uniemożliwia wyjście z  domu, nie-
którzy są wręcz uwięzieni we wła-
snych mieszkaniach. W  budynku 
mieszka również już trzecie następ-
ne pokolenie ludzi młodych z mały-
mi dziećmi. Pomysł, o którym wspo-
mniałem, to zaadaptowanie po-
mieszczeń strychu na szóstej kon-
dygnacji w  całym budynku na cele 
mieszkalne. Adaptacja polegałaby 
na zdjęciu dachu i podniesieniu bu-
dynku o dwa metry. W wyniku ada-
ptacji strychu powstałyby lokale 
mieszkalne przeznaczone na sprze-
daż na wolnym rynku. Fundusze po-
zyskane ze sprzedaży nowo powsta-
łych mieszkań przeznaczone byłyby 
przede wszystkim na instalację dzie-
więciu wind we wszystkich klatkach 
schodowych. Konstrukcja klatek 
schodowych umożliwia ich mon-
taż bez zbędnych prac budowla-
nych. Idea jest jak najbardziej słusz-
na szczególnie, że obecni miesz-
kańcy budynku nie ponieśliby żad-
nych kosztów związanych z  zaku-
pem i  instalacją nowoczesnych i  ci-
chobieżnych w  działaniu wind. Po-

nadto oprócz montażu wind dodat-
kowy zysk ze sprzedaży lokali miesz-
kalnych przeznaczony byłby na ka-
pitalny remont i  zmodernizowanie 
samego budynku wraz z  infrastruk-
turą zewnętrzną, powstałby m.in. 
nowy parking dla mieszkańców. 
Wraz ze zwiększeniem liczby loka-
li mieszkalnych w  budynku zostały-
by zmniejszone koszty utrzymania 
części wspólnych, takie jak: energia 
elektryczna, centralne ogrzewanie 
czy podatki od nieruchomości.

Aby pomysł mógł być zrealizo-
wany, niezbędna jest akceptacja 
mieszkańców, przychylność wło-
darzy miasta i łut szczęścia. Wszyst-
kiego po trochu zabrakło. Ostatnio 
ciemne chmury nad projektem 
zawdzięczamy władzom samorzą-
dowym. Odwołania w  sprawie 
uprawomocnienia się decyzji 
o  warunkach zabudowy dla bu-
dynku na ul. Popiełuszki 3 ugrzę-
zły w  Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym. Biuro Architek-
tury i  Planowania Przestrzennego  
m. st. Warszawy opracowało pro-
jekt Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla Żoliborza Południowego, 
obejmujący Serek Żoliborski, który 
w dniach od 13 marca do 12 kwiet-
nia był wyłożony do publicznego 
wglądu i  oceny. Termin składania 
uwag do projektu planu upłynął  
10 maja. W  związku z  powyższym 
Zarząd WSM w  porozumieniu 
z  Administracją Osiedla Żoliborz II 
w tym terminie wniósł swoje uwagi 
do projektu planu zgodne ze strate-
gią Zarządu WSM w odniesieniu do 
osiedla na Serku Żoliborskim. 

Administracja wraz Radą Osie-
dla prowadziła również akcję infor-
macyjną wśród mieszkańców Serka 
Żoliborskiego, zachęcając ich do in-
dywidualnego składaniu wniosków 
i  uwag do projektu planu. Miesz-
kańcy stanęli na wysokości zadania, 
ponad 80 osób złożyło 272 wnio-
ski. Odpowiedzi na wnioski zostały 
umieszczone na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej m. st. Warsza-
wy w dniu 26 października. W kwe-

stii nadbudowy złożono następują-
cy wniosek: 

Zmiana wysokości zabudowy ob-
szaru E1.MW(U) i E5.MW(U) z 20 m na 22 
m. Dotyczy: Dz.ew.nr 14/1; 14/2,2/5, 3/2, 
2/2, 9 obręb 7-02-07 ul. Popiełuszki 3, 7, 
7A, ul. Broniewskiego 4, 6, ul. Krasińskie-
go 35, 37, 39, 33, 33B z uzasadnieniem: 

Intencją i zamierzeniem WSM-u jest 
podniesienie standardów we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania prze-
strzeni miejskiej (szczególnie w  zakre-
sie mieszkalnictwa) poprzez adaptację 
(nadbudowę strychów budynków) 
i  pozyskiwanie środków finansowych 
na realizację kompleksowych remon-
tów i doposażeń (np. w windy, podjaz-
dy dla niepełnosprawnych, remonty 
elewacji, remonty klatek schodowych 
itp.). WSM wnioskuje (na podstawie 
przygotowanego, pilotażowego pro-
jektu koncepcyjnego modernizacji 
bud. Popiełuszki 3), o zmianę wysoko-
ści zabudowy na obszarze E1.MW(U) 
i E5.MW(U) do wartości 22 m. Obecna 
wysokość założona w planie zagospo-
darowania przestrzennego to 20 m. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że 
wysokość zabudowy na obszarze 
E6.MW(U) (budynek ul. Popiełusz-
ki 1. przyp. autora) wynosi 26 m 
a na obszarze E2.UKr/UO (Zgroma-
dzenie Sióstr Zmartwychwstanek  
– przyp. autora) wynosi 22 m.

Jak rozstrzygnięto sprawę w Ratu-
szu? Uwagi nie uwzględniono. Uza-
sadnienie prezydenta m. st. Warszawy:

W  myśl art. 20 ustawy o  planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003, 80. 717 z późn. zm.) usta-
lenia planu mają być zgodne z  usta-
leniami SUiKZP (Studium Uwarunko-
wań i  Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego – przyp. autora), czyli 
dokumentu wyższego rzędu, który jest 
wyrazem polityki przestrzennej miasta. 
Teren wyznaczony został jako obszar 
uznany za dobro kultury współczesnej 
i wskazany do ochrony w planie.

Plan dopuszcza przebudowę bu-
dynków, zakazuje zmiany ich gaba-
rytów, ponadto zawsze możliwe jest 
zgodnie z Prawem Budowlanym doko-
nywanie wszelkich remontów pozwa-

lających zachować budynki w  odpo-
wiednim stanie technicznym.

Jak widać uzasadnienie bardzo 
enigmatyczne, odwołujące się do bar-
dzo ogólnych założeń polityki prze-
strzennej miasta i  mało przekonujące. 
Jednocześnie na terenie Warszawy zre-
alizowano wiele nadbudów i, żeby nie 
szukać daleko, wystarczy pokonać kil-
kadziesiąt metrów od Serka do równie 
starego budynku na ul. Popiełuszki 13, 
gdzie przed kilku laty wykonano nad-
budowę w miejsce strychów, a z pozy-
skanych pieniędzy zainstalowano win-
dy, wyremontowano klatki schodowe 
i elewację. Bez żadnego uszczerbku dla 
architektury, wystarczy porównać z są-
siednim bliźniaczym budynkiem.

29 listopada odbyła się XXXVI 
sesja Rady Dzielnicy Żoliborz, której 
porządek obrad przewidywał w  ustę-
pie 4. „Podjęcie uchwały w  sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu 
Żoliborza Południowego”. Zarząd WSM 
złożył wniosek z  uzasadnieniem do 
radnych dzielnicy o pozytywną opinię 
w  sprawie dopuszczenia wysokości 
zabudowy 22 m zamiast 20 m. Obrady 
były burzliwe. W czasie dyskusji swoje 
argumenty przedstawili dyrektor osie-
dla Żoliborz II Cezary Kurkus, zastępca 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
WSM Jacek Sidor i mieszkańcy. Uwagę 
zwróciło bardzo emocjonalne wystą-
pienie zrozpaczonych i rozgoryczonych 
mieszkańców z ul. Popiełuszki 3 – pani 
Liliany Stanowskiej (żony autora po-
mysłu) i pana Janusza Dziewięckiego. 

Stanowisko członków Rady 
Dzielnicy było zróżnicowane, nie-
wolne od głosów przeciwnych 
nadbudowie. Porażający był brak 
empatii ze strony niektórych rad-
nych i  gości, bagatelizujących 
stronę finansową projektu. O  co 
chodzi? Chcą wind, to niech sobie ku-
pią (bogata spółdzielnia, mieszkańcy). 
Zresztą co tam schorowani, niedołężni 
mieszkańcy marudzący o  jakiś win-
dach. Drzewa, proszę państwa, trzeba 
ratować! Bo drzewo jest ważniejsze 
od człowieka? Krótkowzroczne spoj-
rzenie na sprawę wybujałych kilku-
dziesięcioletnich drzew, które i  tak 
w końcu za kilka lat będzie trzeba wy-
ciąć, żeby nie powtórzyła się sytuacja 
z  czerwca tego roku z  topolą przy 
Popiełuszki 7A. Drzewo przygniotło 
trzy samochody (do kasacji), tramwaj 
zatrzymał się praktycznie w  ostat-
niej chwili i szczęśliwie nie było ofiar. 
Rada Dzielnicy w swojej uchwale nie 
zawarła stanowiska w kwestii zmiany 
wysokości zabudowy. 

Pozostaje skierowanie prote-
stu do prezydenta m. st. Warszawy, 
by wnioskowana zmiana została 
uwzględniona w uchwale Rady Mia-
sta. Sprawą powinna też się zająć 
Komisja Polityki Senioralnej działa-
jąca przy Sejmie RP. Poza tym do SKO 
skierowane zostanie pismo z prośbą 
o przyspieszenie rozpatrzenia wyda-
nia decyzji o  warunkach zabudowy 
dla budynku na ul. Popiełuszki 3.

Jacek Sidor

Żoliborz II
Radni dzielnicy nie zgadzają się na nadbudowę

Wawrzyszew Nowy

Zabudowa łąki to zagrożenie dla środowiska
Dokończenie ze strony 1

Zniszczenie roślinności
Stanie się tak ze względu na 

powstający w  trakcie wykopów lej 
depresji, czyli obszar obniżonego 
poziomu wód gruntowych. Dopro-
wadzi on do zmniejszenia przepły-
wu wody w Potoku Bielańskim (któ-
ry i tak okresowo wysycha, a jeszcze 
w latach 60. była w nim woda przez 
cały rok) i obniżenia poziomu wody 
w Stawach Brustmana. Efekt będzie 
tym większy, że zabudowa towarzy-
sząca – chodniki, drogi wewnętrzne 
– to powierzchnia nieprzepuszczal-
na dla wód opadowych. Wszystko 
to jeszcze bardziej osłabi retencję 
gruntową zlewni Potoku Bielańskie-
go, czyli zdolność gruntu do gro-
madzenia i  przetrzymywania wody. 
Konsekwencje będą poważne, po-
nieważ Potok zasila w  wodę trzy 
istotne tereny zielone: rezerwat ści-
sły Las Bielański, Las im. S. Lindego 
oraz obszar Natura 2000. 

Warto zwrócić uwagę, że rezerwat 
przyrody Las Bielański to teren unika-
towy. Stanowi relikt przyrody z okresu 
poprzedzającego rozwój urbanizacji. 
Żyje w  nim 40 gatunków ptaków. 
Jako zabytek przyrody porównuje się 

go często z  najcenniejszymi zabyt-
kami architektury. Las Lindego jest 
znacząco mniejszy, ale pełni funkcję 
buforową dla Lasu Bielańskiego.

Już teraz widać wpływ dotych-
czasowej dodatkowej zabudowy 
Wawrzyszewa, Wrzeciona, Chomi-
czówki i  Bemowa (tereny wokół lot-
niska i część tego lotniska) na rozwój 
roślinności we wspomnianych la-
sach. Usychają drzewa, w  tym kilku-
setletnie dęby, zmienia się poszycie 
leśne, flora i fauna. Osłabienie drzew, 
związane z małą ilością wody dostar-
czanej przez Potok Bielański, zwięk-
sza wrażliwość lasu na działanie wia-
tru, czego efektem są połamane pnie. 

Planowana przez dewelopera 
zabudowa i  związany z  nią ruch sa-
mochodowy to także więcej zanie-
czyszczeń powietrza, zwłaszcza że 
tereny wokół obszarów chronionych 
są „wylesiane”. A to właśnie te tereny 
stanowią swoiste filtry i  pochłaniają 
zanieczyszczenia pyłowe.

Wspomagane Stawy 
To, że w  Stawach Brustmana 

utrzymywany jest stały poziom wody 
zależy przede wszystkim od zasilania 
ich wodą z  ujęcia głębinowego na 
terenie bazy technicznej WSM. Potok 

Bielański nie ma takiego wsparcia. 
Okresy bez przepływu wody w  Po-
toku pokrywają się z  okresem we-
getacji roślin, co przyspiesza tempo 
degradacji lasów. 

Ktoś może powiedzieć, że prze-
cież woda, która nie wsiąknie w głąb 
ziemi przez nieprzepuszczalne drogi 
i chodniki w dużym stopniu po pro-
stu spłynie do Potoku. Tak, ale będzie 
to woda nieoczyszczona, zawierająca 
często produkty ropopochodne, któ-
re na pewno nie służą przyrodzie. 

Ustawowy nakaz zapobiegania 
szkodom w środowisku

Zgodnie z  ustawą z  13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie, szkodą w śro-
dowisku jest „negatywna, mierzalna 
zmiana stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych, która została spowo-
dowana bezpośrednio lub pośrednio 
przez działalność prowadzoną przez 
podmiot korzystający ze środowiska”. 
Postępującą degradację Lasu Bielań-
skiego i Lasu im. S. Lindego widać go-
łym okiem. Kolejna zabudowa tylko ją 
przyspieszy, dlatego wydanie jakich-
kolwiek zgód czy warunków zabudo-
wy, zwłaszcza że inwestor chce mieć 
przy swoich budynkach garaże pod-

ziemne, wymaga uwzględnienia wpły-
wu zabudowy na środowisko przyrod-
nicze. Tym bardziej, że ustawa nakazuje 
niezwłoczne podjęcie działań zapobie-
gawczych w  przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia szkodą. 
O planach i konsekwencjach zabudo-
wy powinien zostać powiadomiony 
Regionalny Konserwator Przyrody 
oraz Komisja Ochrony Środowiska 
Rady Warszawy.

W  2015 roku Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska w  Warsza-
wie w swoim zarządzeniu jako jedno 
z  zagrożeń dla obszaru Natura 2000 
określił „Obniżenie poziomu wód 
gruntowych oraz zły stan jako-
ściowy wód powierzchniowych 
i  podziemnych doprowadzający 
do zamierania starych dębów, co 
w  efekcie może doprowadzić do 
spadku liczebności populacji ko-
zioroga dobosza i pachnicy próch-
niczki” (są to dwa gatunki owadów 
podlegające ochronie prawnej). 
Jako sposób zapobiegania dyrektor 
podał: „Wprowadzenie ustaleń do 
dokumentów planistycznych po-
zwalających zachować stosunki 
wodne na poziomie nieprzyczy-
niającym się do ich zmiany w spo-
sób mogący negatywnie wpływać 

na rezerwat i obszar Natura 2000, 
nieodprowadzanie ścieków do re-
zerwatu, w  szczególności do jego 
systemu hydrograficznego”.

Ratunkiem plan 
zagospodarowania 

przestrzennego
Sprawę mogłoby rozwiązać uchwa-

lenie planu zagospodarowania prze-
strzennego Wawrzyszewa Nowego. Pra-
ce nad dokumentem toczą się od 2009 
roku, projekt był już gotowy w  2012 
roku, ale z  bliżej nieznanego powodu 
nie został jeszcze uchwalony. Zgodnie 
z  zapisami teren łąki wawrzyszewskiej 
ma być terenem zielonym. Problemem 
jest to, że jeżeli przed uchwaleniem 
planu Miasto przekaże właścicielom 
warunki zabudowy, będzie trzeba 
uwzględnić je w planie, mimo że nie są 
zgodne z założeniami projektu. Jak za-
powiedział wiceburmistrz Bielan Grze-
gorz Pietruczuk na łamach dziennika 
„Fakt”, zarząd dzielnicy będzie bronić 
tego terenu. Jeśli potwierdzą się zapo-
wiedzi Urzędu Miasta, to plan zagospo-
darowania zostanie przedstawiony na 
początku przyszłego roku.

Bartłomiej Pograniczny, DW

Projekt nadbudowy
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7. w obu dzielnicach do każdego z wy-
znaczonych obszarów przydzielona 
została kwota budżetu, w zależno-
ści od liczby osób zamieszkujących 
dany teren. Wartość projektu nie 
może przekroczyć kwoty przezna-
czonej na dany obszar;

8. projekty muszą spełniać warunek 
ogólnodostępności, co oznacza, 
że z jego efektów będzie mogła ko-
rzystać jak najszersza grupa osób;

9. zgodnie z  zasadą wypracowa-
ną przez dzielnicowy Zespół ds. 
budżetu partycypacyjnego na 
Bielanach projekty inwestycyjne 
są ogólnodostępne, jeżeli chętni 
mogą z nich korzystać bezpłatnie, 
obiekt jest udostępniony wszyst-
kim zainteresowanym mieszkań-
com przez cały czas eksploatacji 
obiektu, co  najmniej 30 godz. 
w  tygodniu, w  godz. 8:00-22:00 
z uwzględnieniem weekendów. 
Do wniosku należy dołączyć 
oświadczenia zarządzającego lub 
odpowiedzialnego za daną inwesty-
cję poświadczające fakt jego ogól-
nodostępności (dotyczy to zwłasz-
cza projektów realizowanych na te-
renach przyszkolnych np. boiskach). 
Projekty tzw. „miękkie” są ogólno-
dostępne pod względem całości 
działań prowadzonych w  prze-
strzeni publicznej, skierowanych 
do wszystkich mieszkańców, pod 
warunkiem przeprowadzenia re-
krutacji z  wykorzystaniem ogól-
nodostępnych środków informacji 
(w tym strony internetowej Urzędu 
Dzielnicy) oraz realizacji projek-
tu w  godzinach umożliwiających 
udział w nim zainteresowanych (do-
tyczy to np. zajęć organizowanych 
w szkołach lub przedszkolach);

10. zespół ds. budżetu partycypacyj-
nego na Żoliborzu uznał, że „Za 
projekt ogólnodostępny uznaje 
się projekt realizowany w  prze-
strzeni nieodpłatnie dostępnej 
dla wszystkich mieszkańców”.

Pomysł powinien być zlokalizo-
wany na terenie należącym do m.st. 
Warszawy. 

W  dzielnicy Bielany zdecydowano, 
że możliwe będzie zgłaszanie projektów 
(zarówno inwestycyjnych, jak i tych zwa-
nych „miękkimi” czyli np. o  charakterze 
edukacyjnym) zlokalizowanych na nie-

ruchomościach niebędących własnością 
m.st. Warszawy (np. na terenach nale-
żących do Spółdzielni) lub na nierucho-
mościach stanowiących własność m.st. 
Warszawy obciążoną na rzecz osób trze-
cich. Do wniosku dołączyć trzeba zgodę 
dysponenta nieruchomości – terenu 
objętego projektem, niebędącej własno-
ścią m.st. Warszawy, na wykorzystanie tej 
nieruchomości na cele realizacji budżetu 
partycypacyjnego (np. Spółdzielni). 

W  dzielnicy Żoliborz jej Zarząd 
podjął uchwałę, że „Dopuszcza się moż-
liwość składania w  ramach budżetu 
partycypacyjnego 2019 projektów in-
nych niż inwestycyjne i remontowe na 
terenach niebędących własnością m.st. 
Warszawy pod warunkiem dostarcze-
nia zgody dysponenta terenu na nieod-
płatne wykorzystanie terenu do celów 
realizacji projektów”. W ten sposób Za-
rząd Dzielnicy dyskryminuje spółdziel-
ców, ponieważ w poprzedniej edycji 
na terenach spółdzielczych można było 
zgłaszać również pomysły inwestycyj-
ne. Było to możliwe dzięki staraniu wie-
lu osób, m.in. byłego członka RN naszej 
Spółdzielni, Adama Kalinowskiego.

Mapa z  informacjami, do kogo 
należy dany teren, znajduje się na 
stronie mapa.um.warszawa.pl w za-
kładce „Własność”. 

Formularze wnioskowe znajdują 
się na stronie twojbudzet.um.war-
szawa.pl lub na stronach budżetu 
poszczególnych dzielnic. 

Po złożeniu wniosku pracownicy 
urzędu sprawdzą, czy pomysł jest zgło-
szony prawidłowo, czy nie potrzeba 
dodatkowych uzupełnień. Dlatego też 
warto nie czekać do ostatniej chwi-
li ze złożeniem wniosków, by mieć 
czas na poprawki, czy też niezbędne 
uzupełnienia. Jeżeli konieczne będzie 
uzupełnienie braków lub poprawienie 
błędów, pracownicy dzielnicy będą 
kontaktować się z wnioskodawcą, a ten 
będzie miał trzy dni robocze na donie-
sienie niezbędnych dokumentów. 

We wszystkich dzielnicach 
w okresie od 26 lutego do 18 marca 
2018 r. będą organizowane spotka-
nia, na których autorzy projektów 
zaprezentują swoje pomysły. Dla 
autorów projektów obecność na 
tych spotkaniach jest obowiązkowa. 
Nieobecność oznacza skreślenie pro-
jektu z  listy projektów poddanych 
później pod głosowanie. 

Małgorzata Popiołek

Jest taka książka, po którą się-
gnąć powinien każdy żolibo-
rzanin. Żoliborzanin z  Bielan, 
Powązek, Marymontu, Żolibo-
rza starego i  Żoliborza nowe-
go... wszak to wszystko było 
kiedyś jedną dzielnicą podzie-
loną z czasem na dwie odrębne. 
I właśnie takiego Żoliborza szu-
kał w literaturze autor „Żolibor-
skiego przewodnika literackie-
go”, znany pisarz, publicysta, 
a przede wszystkim varsaviani-
sta Paweł Dunin-Wąsowicz. 

Sam urodzony i  wychowany na 
Żoliborzu, mieszkaniec Zatrasia, a po-
tem Sadów Żoliborskich, dzielnicę nie 
tylko zna, ale ją czuje. I właśnie to spra-
wia, że jego przekaz fascynuje, wcią-
ga, powoduje, że czytamy tę książkę 
jak utwór literacki, który jest o nas i dla 
nas. Autor porusza naszą wrażliwość, 
sprawia że „wczytujemy” się z  każdą 
stroną coraz głębiej, w owe literackie 
i nieliterackie żoliborskie klimaty. Fan-
tastyczne jest to, że przy okazji naj-
mniejszej nawet wzmianki zawartej 
w  którejś z  omawianych przez niego 
książek, autor potrafi obudować  ją hi-
storią prawdziwą, a powszechnie mało 
znaną. I tak na przykład wiersze Staffa 
i  Szymborskiej poświęcone Ludwice 
Wawrzyńskiej, nauczycielce, która 
z  płonącego baraku przy Włościań-

skiej uratowała czwórkę dzieci, przy-
płacając to życiem, stają się okazją nie 
tylko do opisu samego zdarzenia, lecz 
także do opisu ulicy zaczerpniętego 
z opowiadania Mirona Białoszewskie-
go. Opisu jakże bliskiego tym którzy 
pamiętają owe „kocie łby” i niewielkie 
domki z jednej strony, a z drugiej „so-
sny, piasek i psy szczekały”. 

Potem Elbląska i  Miasteczko Po-
wązki, jakiego nie znamy, a  które tak 
barwnie i prawdziwie przedstawia Bia-
łoszewski. Stąd już krok (do tyłu) i wra-
camy na Zatrasie, które znamy dziś, 
a nie wiemy, jak było tu kiedyś. A była 
tu Kolonia Kościuszki składająca się 
z 16 domków, zniszczona w powstaniu 
warszawskim, po wojnie postawiono tu 
hotele robotnicze, na tym miejscu po-
budował się WIML, a dalej jest już połu-
dniowa część osiedla Zatrasie. Literatu-
ra to nie tylko powieści i opowiadania, 
to też poezja i piosenka (temat na od-
rębną książkę). To piękne wiersze Wła-
dysława Broniewskiego o  Żoliborzu, 
gdzie żył i mieszkał przez lata, to także 
wiersze Gałczyńskiego, Dobrowolskie-
go, Matuszewskiego, Popowskiego 
i  innych. To piosenki, które się śpiewa 
do dziś, piękne, wzruszające, nasze 
żoliborskie, choć nie tylko, bo niektóre 
z  nich stały się własnością wszystkich, 
jak choćby „Deszcz” Gałczyńskiego 
śpiewany przez Irenę Santor, Ewę Bem, 
a ostatnio Stanisławę Celińską. 
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Deklaracje mecenasa i prezesa pa-
dły w  innej sytuacji, gdy jeszcze 
nie wiedzieliśmy do  jakich kon-
fliktów dojdzie w  osiedlu. Uznali-
śmy też, że  zwoływanie zebrania 
i  prowadzenie jakichkolwiek kon-
sultacji w  zasadzie tylko przedłu-
ży trudną sytuację Żoliborza IV 
o  kolejne tygodnie. Dzisiaj, po 
tych paru miesiącach od podziału, 
można powiedzieć, że  począwszy 
od  26 września sprawy idą w  lep-
szym kierunku. 

Problemy były już wcześniej  
– w  ostatnich latach wielokrotnie 
zmieniano dyrektorów osiedla. 
Inne osiedla funkcjonują pra-
widłowo dzięki stabilnej kadrze 
kierowniczej. Tam sytuacja jest 
taka, że  gdy odchodzi dyrektor, 
to w  jego miejsce wchodzi do-
tychczasowy dyrektor techniczny 
albo główny księgowy. Tak było 
kiedyś na Bielanach i  na Piaskach, 
a  teraz na Żoliborzu II i  na Waw-
rzyszewie. Jest ciągłość zarządza-
nia. Na Żoliborzu IV było inaczej. 
Po pani dyrektor Przesmyckiej, 
która zakończyła pracę w  2015 
roku, mieliśmy dwóch dyrektorów 
głównych i czterech technicznych. 
Wszyscy byli właściwie przygoto-
wani od  strony kwalifikacji i do-
świadczenia zawodowego. Czte-
rech z  nich przeszło przez spół-
dzielnie mieszkaniowe, w  których 
współzarządzali dużymi osiedlami. 
Wydawałoby się, że  tutaj też so-
bie poradzą. Tymczasem z  dwóch 
dyrektorów technicznych, Zarząd 
musiał zrezygnować z  powodów 
nieprzestrzegania przez nich pro-
cedur wewnętrznych, a trzej dy-
rektorzy zrezygnowali sami. Uzna-
li, że  jest to zbyt stresująca praca. 
Natomiast ostatni dyrektor po 
prostu się pogubił. Wszedł w kon-
flikt z pracownikami i mieszkańca-
mi. Pracownicy przyjęli postawę 
na przeczekanie. Na to nałożyły 
się konflikty między Radą Osiedla 
a  mieszkańcami. Wszystko zmie-
rzało ku pogłębieniu się chaosu. 
Na to Zarząd nie mógł pozwolić. 
Stąd pomysł, by osiedle podzielić 
w sposób naturalny ulicą Elbląską 
i  następnego dnia wprowadzić 
dwóch „szeryfów” – dyrektorów już 
sprawdzonych w Spółdzielni. 

Mieszkańcy chcą wiedzieć, jakie 
będą skutki ekonomiczne podzia-
łu, jaki będzie jego koszt, i czy ob-
ciąży on spółdzielców. Na razie do 
mieszkańców dotarła informacja, 
że każdy z nich dopłaci do podzia-
łu 1500 złotych.
Nie wiem, skąd została wzięta ta 
kwota. Nie wynika z  żadnych na-
szych założeń, bo wzrostu opłat 
nie będzie. RN uchwaliła korektę 
planu finansowego WSM w  części 
dotyczącej Żoliborza IV, czyli dziś 
Zatrasia i Rudawki, i ta korekta pla-
nu wychodzi na zero w  stosunku 
do  starego planu. Budżet się nie 
zmieni i  wszystko wskazuje na to, 
że nie zostanie przekroczony. Nato-
miast w przyszłym roku, w związku 
z  tym, że  są dwa osiedla, zwiększy 
się zatrudnienie o  kadrę kierowni-
czą jednego z nich. To będzie oczy-
wiście dodatkowy koszt. Ale wzro-
sną tylko koszty wynagrodzeń, a 
nie same opłaty, ponieważ spróbu-
jemy w  innych pozycjach znaleźć 
oszczędności równoważące ten 
przyrost. Będą to między innymi 
oszczędności na energii elektrycz-
nej, bo w Zatrasiu i Rudawce przej-
dziemy na system LED-owy – już 
przygotowywany jest w tej sprawie 
przetarg. Dzięki temu nie będzie 
wzrostu opłat, a  zatem i  dodat-
kowego obciążenia spółdzielców. 
Drugim wydatkiem będzie zaadap-
towanie miejsca w  budynku ad-
ministracji tak, by budynek służył 
dwóm administracjom, ale to nie 
są wielkie wydatki.

Klub „Szafir” zostaje dla obu osiedli?
Tak, ale organizacyjnie będzie przypi-
sany do osiedla Rudawka. Natomiast 
opłaty, stosownie do  powierzchni 
użytkowej mieszkania, będą pobiera-
ne z obu osiedli. 

Czy mieszkańcy mogą liczyć, 
że rozliczenie obu osiedli będzie 
sprawiedliwe? Co prawda Zatra-
sie i  Rudawka zasilały scentra-
lizowany fundusz remontowy 
mniej więcej po równo, ale to 
Zatrasie przede wszystkim z nie-
go korzystało. Na Rudawce zro-
biono znacząco mniej, dlatego 
to osiedle nie wierzy, że podział 
może być sprawiedliwy.
Jeśli przez słowo „sprawiedliwy” 
rozumiemy racjonalny, to tak. Bo 
podział po równo byłby w  tym 
przypadku nieracjonalny. Scentra-
lizowany fundusz remontowy zo-
stanie podzielony na dwa osiedla, 
ale po uwzględnieniu konieczności 
wyrównywania poziomu technicz-
nego budynków. Z  tego funduszu 
są już wyjmowane obiekty, które 
wymagają takich remontów. W roz-
liczeniu będą też uwzględnione te 
wszystkie wydatki, które zostały 
sfinansowane ze  scentralizowane-
go funduszu remontowego, a  po-
winny zostać sfinansowane z  fun-
duszu remontowego budynku. To 
jest trudna sprawa. 

Tworzymy teraz listę budyn-
ków, w  których „coś” powinno 
być zrobione ze  scentralizowa-
nego funduszu. A  powinny być 
z  niego sfinansowane: ocieplenie 
stropodachu, remont dachu, re-
mont instalacji gazowej, remont 
instalacji c.o. Dla tych budynków, 
niezależnie czy na Zatrasiu czy 
na Rudawce, które tego nie mają, 
zostaną na to zarezerwowane pie-
niądze. Trudniejszą sprawą jest 
fakt, że w kilku nieruchomościach 
zostały poczynione różne prace 
remontowe, które powinny być 
sfinansowane z  funduszu remon-
towego nieruchomości, a  były sfi-
nansowane ze  scentralizowanego 
funduszu remontowego. Te kwoty 
muszą docelowo zostać zwrócone. 
Uchwała zobowiązuje nas do rozli-
czenia podziału funduszy na dzień 
wejścia w  życie uchwały RN, czyli 
na datę 25 września. 

Kto bezpośrednio zajmuje się 
podziałem?
Podziałem zajmie się kadra kierowni-
cza osiedla pod nadzorem Zarządu. 
W  jego wyniku sporządzone zostaną 
bilanse: Żoliborza IV na dzień podziału, 
tj. 25 września 2017 roku, i osiedli Za-
trasie i Rudawka na 31 grudnia 2017. Te 
bilanse będą podlegały badaniu przez 
biegłych rewidentów. Biegli będą 
uczestniczyć przy ich powstawaniu.

Czy zatrudnienie dwóch doświad-
czonych i  wypróbowanych w  in-
nych osiedlach dyrektorów, jako 
pełniących obowiązki, ma ozna-
czać, że  przyszli tylko na chwilę, 
żeby „gasić pożar”?
Nie mają gasić pożaru, tylko stwo-
rzyć nową organizację jednego 
i  drugiego osiedla, w  oparciu 
o  swoje doświadczenia z  dobrze 
zarządzanych jednostek. Dyrekto-
rzy rozpoznali problemy, włączyli 
się w  realizację remontów. Teraz 
mają ukształtować kadrę pracow-
niczą. Są zatrudnieni do  końca 
sierpnia jako pełniący obowiązki. 

Potem będą mogli zdecydować, 
czy chcą dalej współpracować. 
Jeśli nie, to wybierzemy ich na-
stępców. Na razie mają stworzyć 
mechanizm, który zacznie działać, 
i  spróbować wspólnie z  Zarzą-
dem „wychować” sobie dyrekto-
rów technicznych, którzy mogliby 
przejąć po nich zarządzanie. Pro-
blem jest taki, że pierwszy konkurs 
na dyrektorów technicznych nie 
wypalił i trzeba ogłosić drugi. Nie-
długo podamy termin składania 
kandydatur. Dyrektorów technicz-
nych dla Wawrzyszewa i  Żolibo-
rza II szukaliśmy dwa razy, ale się 
udało. Dlatego tutaj też zakłada-
my, że  znajdziemy odpowiednie 
osoby. Na razie zabezpieczeniem 
sytuacji jest to, że obaj dyrektorzy 
mają odpowiednią wiedzę tech-
niczną i doświadczenie.

Co z  Radą Osiedla? Została roz-
wiązana jakby z  automatu, nie 
ma osiedla Żoliborz IV, nie ma 
więc RO. Trzeba powołać w  no-
wych osiedlach nowe Rady. Czy 
wiadomo już, kiedy to się stanie, 
czy są terminy zebrań i czy wia-
domo z  ilu osób będą składały 
się Rady? 
Rada Nadzorcza 11 grudnia podję-
ła uchwałę o  liczbie członków obu 
przyszłych Rad Osiedli: na Zatrasiu 
będzie to 10 osób, a na Rudawce 9. 
Poprzednio były 24 osoby. Skąd te 
liczby? Z punktu widzenia zasobów 
mieszkaniowych osiedle Żoliborz 
IV było najbardziej zbliżone do za-
sobów osiedla Żoliborz III. Na Żoli-
borzu IV były 4134 mieszkania, na 
Żoliborzu III 4121. Różnica niewiel-
ka, ale w RO Żoliborza III było mniej 
osób – 17. W związku z tym, gdyby 
nie było podziału, też zmniejszono 
by liczbę członków RO Żoliborza IV. 
W  związku z  tym zmniejszeniem, 
koszt wynagrodzeń RO spadnie 
o  60 tysięcy złotych w  skali roku. 
Wybory nowych RO odbędą się na 
zebraniach mieszkańców w drugiej 
połowie stycznia.

Czy zgodnie z  przepisami osiedla 
mogą w  ogóle funkcjonować bez 
Rad Osiedli?
Ustawowo nadzór nad spółdziel-
nią pełni Rada Nadzorcza. Na razie, 
w okresie braku Rad Osiedli, odpo-
wiednie komisje RN, szczególnie 
komisja GZM, zajmują się nadzo-
rem nad osiedlem. Członkowie RN 
uczestniczą w odbiorach prac re-
montowych. Ale zgodnie ze  statu-
tem muszą też powstać Rady Osie-
dli, dlatego Zarząd dotrzyma ter-
minu wskazanego w  uchwale RN 
o podziale, czyli zebrania wyborcze 
odbędą się do końca stycznia.

Jak pan przewiduje, kiedy Zatrasie 
i Rudawka, ta ostatnia szczególnie, 
wyjdą „na prostą” po obecnych 
zmianach? Kiedy się uda opanować 
chaos i zakończyć reorganizację?
Przypuszczalnie potrwa to około 
dwa lata. Na dziś najważniejszy bę-
dzie skuteczny nadzór nad remon-
tami. Jeżeli będzie on dobrze spra-
wowany, to unikniemy opóźnień 
i  błędów wykonawcy. Zadaniem 
długofalowym jest osiągnięcie 
standardów dobrze funkcjonują-
cych osiedli. Wszystko po to, by Za-
trasie i Rudawka stały się na nowo 
wizytówką WSM.

Redakcja

Żoliborz IV – podział był potrzebny

Zamienię 3-pokojowe mieszkanie 63 m2 
(w osiedlu Wawrzyszew Nowy) 

na 2-pokojowe w budynku z windą 
lub na parterze.  

Tel.: 511 406 011
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Popularne Górki Włościańskie na 
Żoliborzu III to pozostałość Fortu 
Buraków, który w całości składał 
się z ziemnych wałów obronnych 
stanowiących element pierście-
nia umocnień Twierdzy Warsza-
wa. Najstarsza pozostałość for-
tu znajduje się po  południowej 
stronie górek, gdzie widoczny 
jest jeszcze zarys fosy. Współcze-
śnie przestrzeń górek wykorzy-
stywana jest przez mieszkańców 
osiedla jako park, miejsce space-
rów i zabaw. 

Wielką i nieocenioną zaletą zbu-
dowanych po II wojnie światowej 
osiedli WSM jest... przestrzeń. Wol-
na przestrzeń pomiędzy budynka-
mi, zieleńce, tereny zabaw dla dzie-
ci, ścieżki spacerowe – architektura 
krajobrazu umożliwiająca swobod-
ny ruch i naturalną wymianę powie-
trza, jakże ważne w wielkim mieście. 
Nie ma tu podwórek-studni i okien, 
przez które można obserwować ży-
cie sąsiadów z przeciwka. Wystar-
czy wybrać się choćby na nienależą-
ce do WSM osiedle Zielony Żoliborz, 
które zieleń posiada tylko w nazwie, 
by zrozumieć o czym mówię. 

Na tzw. Górkach Włościańskich, 
położonych w centrum Żoliborza III 

(Sady Żoliborskie), „wychowały się” 
już całe pokolenia. Chcielibyśmy 
zachować je również dla naszych 
dzieci. Niestety, dziś ten malowni-
czy 4-hektarowy kompleks zieleni 
stanowi łakomy kąsek dla dewelo-
perów. Był już nawet przygotowany 
projekt zabudowania tego terenu 
z zachowaniem pozostałości fortu. 

Ponieważ – jak dowiedziałam się 
w  Urzędzie Dzielnicy Żoliborz – teren 
Miejskich Zakładów Autobusowych 
przeznaczony jest już pod budownic-
two mieszkaniowe, w niedługim czasie 
można się spodziewać zainteresowania 
dewelopera sąsiednimi górkami. 

Dobrze by więc się stało, gdy-
by Rada Dzielnicy podjęła w  kwestii 
górek stosowną uchwałę wzywającą 
Zarząd Dzielnicy do zainwestowania 
w  stworzenie na tym terenie parku 
przyrodniczo-krajobrazowego. Byłby 
to krok w  kierunku ochrony dzisiej-
szych „nieużytków” przed zabudową.

W  tej sytuacji pewną nadzieję 
wzbudziła w  nas – mieszkańcach Żo-
liborza – propozycja Urzędu Dzielni-
cy zagospodarowania Górek Włościań-
skich (dokładnie terenu otoczonego 
ulicami Tołwińskiego i Braci Załuskich). 
Na stronie internetowej Urzędu 23 paź-
dziernika zostały udostępnione dwa 
warianty koncepcji takiego zagospo-
darowania, autorstwa poznańskiej fir-
my BROS Piotra Porosa. Pierwotny ter-

min społecznych konsultacji upłynął 
17 listopada. Dzień później, w  szko-
le nr 267 odbyło się spotkanie organi-
zacyjno-informacyjne, podczas które-
go wszelkie uwagi i propozycje miesz-
kańców miały być przekazane autoro-
wi koncepcji. Ten niestety na spotkanie 
nie dojechał. Przybyło za to kilkudzie-
sięciu mieszkańców, radni dzielnicy, dy-
rektor osiedla Żoliborz III Mirosław Mi-
kielski oraz pracownice Urzędu Dziel-
nicy, które spotkanie poprowadziły.

Zadano wiele pytań, padło kilka 
propozycji modyfikacji projektu. 

Ogólny wniosek brzmiał: Górki na-
leży zagospodarować w ten sposób, by 
możliwie najpełniej zaspokoić potrze-
by i oczekiwania mieszkańców. Jednak 
przedstawiony projekt nie do  końca 
jest z tymi oczekiwaniami zgodny.

Postulaty mieszkańców można 
by streścić w kilku punktach:
– należy zachować możliwie natu-
ralny charakter „dzikiej” przyrody: 
trzeba pozostawić istniejącą zieleń, 
wzbogacając ją o nowe gatunki;
– teren powinien stanowić integralną 
całość – bez dzielenia na strefy – tak, 
by pełnił funkcję naturalnego pla-
cu zabaw dla dzieci i  wypoczynku 
dorosłych;
– należy umiejętnie połączyć walory 
krajobrazowe i  rekreacyjne oraz hi-
storyczne górek (chodzi o stworzenie 

ścieżki historycznej, np. w formie ta-
blic informujących o przeszłości tego 
terenu, jego związku z insurekcją ko-
ściuszkowską i samym naczelnikiem, 
któremu poświęcono pamiątkowy 
kamień z wyrytym nazwiskiem Tade-
usza Kościuszki);
– alejki powinny być wykonane z ma-
teriałów mineralnych w  miejscach, 
gdzie dziś wydeptane są ścieżki;
– wzdłuż ulic powinny powstać 
utwardzone, osłonięte zielenią miej-
sca postojowe;
– zbiorniki wodne należy oczyścić, 
usuwając warstwę mułu, pogłębić 
i zadbać o naturalny charakter brze-
gów, gdzie znajdują się miejsca lęgo-
we dla kaczek i łysek;
– teren należałoby oświetlić, zainsta-
lować monitoring;
– ławki należy ustawić w  miejscach, 
gdzie przesiaduje się najchętniej, za-
równo w  miejscach nasłonecznio-
nych, jak i zacienionych, niekoniecznie 
wzdłuż alejek.

Wymienione postulaty mieszkań-
ców obecnych na spotkaniu w  du-
żej mierze pokrywały się z  postula-
tami Klubu Miłośników Architektu-
ry Sadów Żoliborskich, jakie 13 listo-
pada zostały złożone w  formie pe-
tycji do  burmistrza dzielnicy Krzysz-
tofa Bugli oraz naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska Pawła Tęczy.

Ponieważ propozycje miesz-
kańców wymagają wprowadzenia 
istotnych korekt, termin konsul-
tacji projektu został przedłużony 
do  20 grudnia (adres: zoliborz.
wos@um.warszawa.pl). Jest więc 
jeszcze czas na przekazanie Urzę-
dowi swoich uwag i propozycji.

Jak poinformował nas prze-
wodniczący komisji infrastruktu-
ry Rady Dzielnicy Żoliborz, Ro-
bert Rogala, najbliższe posiedze-
nie tej komisji, na którym zostanie 
poruszony temat zagospodarowa-
nia górek, odbędzie się w styczniu 
2018 roku. Mają być na nim obecni 
również autorzy projektu. Zachęca-
my wszystkich zainteresowanych 
do uczestnictwa.

Pozostaje do  rozwiązania pro-
blem formalny. Właścicielami terenu 
Górek Włościańskich w  ¾ jest War-
szawska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, pozostała część należy do Miasta 
st. Warszawy. Samorząd, co do zasa-
dy, nie może inwestować na gruncie, 
który do  niego nie należy. W  związ-
ku z tym już dwukrotnie na Walnym 
Zgromadzeniu Spółdzielni stawał te-
mat zbycia naszej części górek na 
rzecz miasta. Jednak zebrani za każ-
dym razem nie wyrażali na to zgody. 
Jak będzie tym razem?

Agata Gardas

Górki Włościańskie – naprawdę zielony Żoliborz

I wariant koncepcji II wariant koncepcji

Od kilku tygodni mieszkańcy 
stolicy zastanawiają się, czy 
ulice, przy których mieszka-
ją, stracą swoich patronów. 
10 listopada wojewoda ma-
zowiecki Zdzisław Sipiera wy-
dał zarządzenia zastępcze dla  
47 ulic. Na Żoliborzu wskazał tyl-
ko jedną, ale szczególnie waż-
ną – Stanisława Tołwińskiego, 
współzałożyciela WSM. Czy da  
się jeszcze obronić spółdzielcę-
-prezydenta?

We wrześniu minął czas, jaki 
ustawa o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totali-
tarnego dała Radzie Miasta na zmia-
nę wszystkich patronów budowli, 
obiektów i  urządzeń użyteczności 
publicznej, którzy wiążą się z  po-
przednim systemem. Rada zmieniła 
kilka ulic, wojewoda uznał, że są po-
trzebne dalsze zmiany. Wybrał wie-
lu patronów, którzy jego zdaniem 
spełniają przesłanki ustawowe do 
usunięcia, czyli tych, którzy sym-
bolizują komunizm lub inny ustrój 
totalitarny albo w  inny sposób pro-

pagują taki ustrój. Na długiej liście 
znalazły się jednak osoby, co do któ-
rych rodzą się wątpliwości, czy rze-
czywiście należy im odbierać ulice. 
Bo w sumie czym zawinił Tołwiński?

Wszystkie grzechy 
prezydenta

Niestety z  opinii IPN-u, do któ-
rej dotarł Łukasz Ostrowski z  Żoli-
borza III, wynika niewiele. Zdaniem 
Instytutu 47 patronów symbolizuje 
komunizm i  tyle. Więcej dowiadu-
jemy się z  uzasadnienia zarządze-
nia wojewody – w  każdej z  decyzji 
podany jest biogram patrona. Choć 
opisane są w nim powiązania nasze-
go spółdzielcy z  komunizmem, to 
po przeczytaniu jego skróconego 
życiorysu nasuwa się jeden wniosek 
– Tołwiński był po prostu porząd-
nym człowiekiem. 

Działacz społeczny, polityk, współ-
twórca Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. W  latach 1912-1914 należał 
do zakazanego Związku Młodzieży 
Postępowo-Niepodległościowej, za co 
był więziony przez władze carskie. Póź-
niej w jego historii zaczynają się wątki, 
które zapewne nie spodobały się woje-

wodzie – Tołwiński wyjechał do Rosji, 
by wziąć udział w  rewolucji paździer-
nikowej, a  potem wstąpił do Polskiej 
Partii Socjalistycznej (warto dodać, że 
jej członkiem był też Józef Piłsudski). 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości zaangażował się w  działalność 
społeczną. Zakładał WSM (był w pierw-
szej Radzie Nadzorczej). Co szczegól-
nie wiąże go z naszą redakcją, w 1931 
został też pierwszym redaktorem 
naczelnym nowo powstałego „Życia 
WSM”. Później, cytując uzasadnienie: 
został działaczem Związku Robotnicze-
go Spółdzielni Spożywców. Po wybuchu 
II wojny światowej zaangażował się 
w działalność Robotniczej Partii Polskich 
Socjalistów. Po wybuchu powstania 
warszawskiego był twórcą Republiki 
Żoliborskiej, która aktywnie pomagała 
mieszkańcom i osobom potrzebującym. 
Po wojnie przez pięć lat był prezy-
dentem Warszawy, potem pierwszym 
przewodniczącym Prezydium Rady 
Narodowej stolicy. Później związał się 
z Urzędem Rady Ministrów. 

Dwuznaczny życiorys?
23 listopada nad losem ulicy Toł-

wińskiego pochylili się członkowie 

komisji kultury Rady Dzielnicy Żoli-
borz. Jak przyznał jej przewodniczą-
cy, Konrad Smoczny, było to posie-
dzenie, na które przyszło najwięcej 
mieszkańców – ludzi spoza samej 
Rady. Widać było, że temat jest istot-
ny dla żoliborzan. W sprawie obrony 
patrona powstała nawet interneto-
wa petycja. Poparło ją wielu histo-
ryków, varsavianistów i prezes WSM 
Maciej Stasiełowicz. Ostatecznie 
dokument podpisało 266 osób. 
Wszystkie były za pozostawieniem 
obecnego patrona ulicy.

Na posiedzeniu komisji padło 
wiele głosów pokazujących, jakie 
zasługi dla miasta ma Tołwiński. 
Szczególnie istotne było stanowi-
sko Stowarzyszenia Żoliborzan, 
do którego prezydent należał przed  
II wojną światową. Członkowie roz-
mawiali o  patronie z  historykami, 
czego efektem było przypomnienie 
kilku wydarzeń z  jego życia, o  któ-
rych się nie pamięta. W trakcie woj-
ny Tołwiński kierował Społecznym 
Przedsiębiorstwem Budowlanym, 
które było okupacyjną przykryw-
ką dla wielu żołnierzy podziemia. 
Gdy już został prezydentem stolicy, 

dzięki swoim kontaktom z architek-
tami i  urbanistami, doprowadził do 
tego, że społeczność międzynarodo-
wa uznała Warszawę za najbardziej 
zniszczone miasto podczas II wojny 
światowej, czego skutkiem była wy-
mierna międzynarodowa pomoc. 

Mimo to radni byli podzieleni. Na 
osiem osób w  komisji pięć poparło 
wniosek, by Rada Dzielnicy wystoso-
wała protest w  sprawie decyzji wo-
jewody. Dwie osoby były przeciw, 
a  jedna się wstrzymała. Czemu? Bo, 
choć miał zasługi w spółdzielczości, 
należał do PZPR i  utrwalał w  kraju 
komunizm. Pytanie, czy Tołwiński 
należał do partii, bo tego wymagało 
zajmowane przez niego stanowisko, 
a chciał działać na rzecz miasta, czy 
zrobił to, by utrwalać w Polsce nowy 
ustrój. I  tu też odpowiada Stowa-
rzyszenie Żoliborzan: Tołwiński do 
Komunistycznej Partii Polski nie na-
leżał (organizacji działającej do 1938 
– miał więc okazję już przed wojną 
zamanifestować poglądy, które dziś 
przypisuje mu wojewoda) i  nigdy 
nie określał się jako komunista.

 Dokończenie strona 8

Dekomunizacja w Warszawie

Czy Stanisław Tołwiński straci ulicę?
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Już ponad rok temu, 12 paździer-
nika 2016, powstało Stowarzysze-
nie Kolonia „Dymińska”. Działal-
ność nowej organizacji pozarządo-
wej rozpoczęła się po kilku spotka-
niach grupy mieszkańców trzech 
bloków przy ulicy Dymińskiej 
– części zasobów osiedla WSM Żo-
liborz II. Na czele założycielskie-
go Zarządu Stowarzyszenia stanę-
li: Mateusz Mikuczyński – prezes, 
Iwona Stankiewicz – wiceprezes 
oraz Barbara Wójcikowska-Wójcik. 

Celem powołania stowarzy-
szenia jest poprawa jakości życia 
mieszkańców kolonii „Dymińska”, 
którzy od  lat borykają się z  wielo-
ma problemami. Pierwszym z  nich 
jest problem hałasu generowanego 
przez obwodową linię kolejową. Na-
leży podkreślić, że  tuż obok trzech 
wysokich punktowców, będących 

w zasobach WSM, znajduje się Dwo-
rzec Gdański. Przejeżdżają tamtędy 
nie tylko pociągi SKM (Szybka Ko-
lej Miejska), Kolei Mazowieckich, 
ale także pociągi towarowe i  dale-
kobieżne. Tory kolejowe nie są od-
grodzone żadnymi ścianami dźwię-
koszczelnymi, co jest uciążliwe dla 
mieszkańców pobliskich budynków. 
Inny problem to standardy mieszka-
niowe. Trzeba zauważyć, że  obszar 
kolonii przy ul. Dymińskiej to budyn-
ki powstałe pod koniec lat 60-tych.  
Stowarzyszenie „Kolonia Dymińska” 
nawiązało kontakt z władzami War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w celu prezentacji swojego stanowi-
ska w sprawie potrzeb remontowych 
i eksploatacyjnych nieruchomości. 
Kolejną kwestią jest rezerwa ul. No-
worydygiera. Stowarzyszeniu zależy, 
aby nie powstała w tym miejscu uli-
ca, na której będą pędzić samocho-

dy między ul. Krajewskiego, a ul ks. 
Romana Jędrzejczyka, czyli de facto 
Wisłostradą. W  zamian organizacja 
proponuje zagospodarowanie tego 
terenu zielenią i  elementami małej 
architektury. Taka zieleń byłaby do-
datkowym izolatorem między bu-
dynkami kolonii przy ul. Dymińskiej, 
a  wspomnianą wcześniej linią kole-
jową. W tym celu udało się już prze-
prowadzić konsultacje społeczne 
w ramach nowopowstałego Zarządu 
Zieleni m. st. Warszawy. 

Osoby, które są zainteresowane 
problematyką Kolonii „Dymińska” 
i chciałyby się włączyć w jego dzia-
łania, prosimy o kontakt ze stowa-
rzyszeniem: www.facebook.com/
koloniadyminska lub e-mail: kolo-
niadyminska@gmail.com.

WZ

Naszą pierwszą rozmówczynią bę-
dzie pani Maria Mika, której świąteczny 
wiersz zamieściliśmy na pierwszej stro-
nie. Pani Maria przez pierwszą połowę 
swojego życia wcale poetką nie była. 
Absolwentka Technikum Mechanicz-
nego pracowała w zakładach Kasprza-
ka, ani wtedy myślała o pisaniu wierszy 
czy malowaniu obrazów. Ale owszem, 
literaturę i sztukę bardzo sobie ceniła. 
Nadszedł jednak taki moment w jej ży-
ciu – o tym już powie sama…

Maria Mika: Były to lata siedemdzie-
siąte, dziwnie mi się to życie skom-
plikowało, dużo miałam wtedy trosk 
i  smutków, wiele myślałam o  życiu 
i  jego zawiłościach. Pewnego dnia 
siadłam i  przelałam to wszystko na 
papier. Tak powstały pierwsze moje 
wiersze, a  później często nachodziła 
mnie ochota, aby pisać, ale pracowa-
łam, miałam też na głowie dom, męża 
i  mamę pod opieką, tego czasu zbyt 

wiele nie było. Kiedy więc przeszłam 
na emeryturę, mogłam wrócić do mo-
jej poezji, choć też sporadycznie, 
bo jeszcze dodatkowo pracowałam 
w  kancelarii prawniczej. Teraz, kiedy 
zostałam sama – nie ma już męża, nie 
żyje mama – mogę poświęcać więcej 
czasu na pisanie wierszy. Poezja daje 
mi dużo satysfakcji i  zadowolenia. 
W  tym roku wydałam zbiorek moich 
utworów pt. „Bajki i  marzenia”. Biorę 
też udział w  corocznym konkursie 
recytatorskim „Seniorzy mają talent”, 
deklamuję swoje wiersze. W tym roku 
zajęłam III miejsce, z  poprzednich lat 
mam wiele nagród i dyplomów.

Danuta Wernic: Nie jest to jedyne 
pani zainteresowanie, bo na ścia-
nach pani pokoju widzę liczne 
obrazy, akwarele z martwą natu-
rą. To też pani?
Tak, malowanie uwielbiam, jednak 
ostatnio niewiele poświęcam mu cza-
su, bo przecież jestem w  chórze „Sza-
firki”, a śpiewanie kocham najbardziej. 
Cieszę się, że ten chór powrócił po rocz-
nej przerwie i nadal działa przy Klubie 
„Szafir” w  osiedlu Rudawka. Ja miesz-
kam niedaleko, w osiedlu Sady Żolibor-
skie, więc tu mi blisko. Raz w tygodniu 
mamy próby i dużo występujemy, nie 
tylko w Klubie „Szafir”, choć tu oczywi-
ście najczęściej. Jesteśmy zapraszani 
do innych klubów i na różne imprezy. 
Bardzo lubię śpiewać, a nigdy nie mia-
łam okazji do  publicznych występów. 
Poza tym mamy wspaniały zespół 
ludzi i  wspaniałego człowieka, który 

chór prowadzi, pana Marka Tomczaka  
– profesjonalnego muzyka, który umiał 
stworzyć wyjątkową, przyjazną atmos-
ferę naszej pracy.

Z tego, co wiem, to jeszcze nie ko-
niec pani aktywności.
Oczywiście, że  nie. Od dawna jestem 
członkiem Klubu „Niezapominajka” 
(prowadzonego przez dzielnicowy 
DOPS – przyp. autora), i czuję się bardzo 
z nim związana. Biorę tam udział w róż-
nych zajęciach i spotkaniach, reprezen-
tuję klub na warszawskich i  ogólno-
polskich konkursach oraz festiwalach 
dla seniorów. Niedawno brałam udział 
w Żoliborskim Festiwalu Śpiewających 
Seniorów w kinie „Wisła.

Ostatnio wiele czasu poświęcam 
zdrowiu i kondycji – dwa razy w tygo-
dniu chodzę na gimnastykę dla senio-
rów w Galerii Żoliborz, zajęcia organi-
zuje bezpłatnie Urząd Dzielnicy. Dwie 
godziny ćwiczeń dwa razy w tygodniu 
dobrze mi robi, a  chodzę jeszcze raz 

w tygodniu do SDK na aerobik. Wierzę, 
że w zdrowym ciele zdrowy duch, dla-
tego to teraz moje priorytety. 

I dlatego zawsze tyle w pani ener-
gii i  zadowolenia, możemy tylko 
podziwiać i  zachęcać innych. Ale 
zapomniałyśmy jeszcze o  jednej 
pani pasji… ogródku.
Ma pani rację, kocham kwiaty, kocham 
zieleń, a  mam szczęście mieszkać na 
parterze i mieć przydomowy ogródek. 
Poświęcam mu wiele czasu, zwłaszcza 
wiosną i latem. Staram się, aby był jak 
najpiękniejszy, choć moje możliwości 
finansowe są dość ograniczone, ale 
miło w  nim popracować, posiedzieć 
i  odpocząć, a  także nacieszyć oczy 
kolorami kwiatów i  krzewów. Chętnie 
również maluję moje kwiaty. W tym 
roku w osiedlowym konkursie mój 
ogródek otrzymał wyróżnienie.

Rozumiem pani Mario, że na nudę 
nie ma czasu?
Nie ma i bardzo dobrze, człowiek powi-
nien żyć aktywnie i nie mieć czasu na 
nudę. Naturalnie mam i taki czas, kiedy 
chętnie posiedzę w  domu, poczytam 
książkę czy pooglądam telewizję, ale 
nie umiałabym tylko siedzieć w domu. 
I wszystkim moim rówieśnikom też do-
radzam: bądźcie aktywni, wychodźcie 
z  domu, szukajcie kontaktu z  innymi 
ludźmi i  znajdźcie sobie jakieś dodat-
kowe zajęcia, by cieszyć się życiem.

I o to chodzi. Dziękuję za rozmowę.

Danuta Wernic

Kwadrans z seniorem 
Nie mam czasu na nudę

Maria Mika (w środku) w trakcie jednego z koncertów chóru „Szafirki”
Fot.: Bartłomiej Pograniczny

Seniorów w Polsce coraz więcej, na naszych osiedlach także. Dzi-
wić się trudno, wszak WSM to także seniorka i to 95-letnia. I stąd 
właśnie zrodził się pomysł wprowadzenia naszego kącika, w któ-
rym chcemy prezentować osoby w wieku senioralnym, które ani 
myślą uważać się za staruszków, wręcz przeciwnie wykazują czę-
sto więcej energii i  wigoru niż młodzi. Chcą być potrzebni, chcą 
być aktywni, chcą realizować swoje plany i marzenia wedle wła-
snej woli. Dobrze by się stało, gdyby zechcieli brać z nich przykład 
wszyscy inni, zaś Rady Osiedli i administracje naszej Spółdzielni 
stwarzały im do tego jak najlepsze warunki.

Nowe Stowarzyszenie na Żoliborzu

Nasze materiały, w których poru-
szamy niełatwą tematykę praw-
ną, cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Dostajemy pytania, co 
jak należy załatwić, gdzie znaj-
dziemy rozwiązanie danego pro-
blemu. Dlatego rozpoczynamy 
nowy cykl „Prawnik radzi”, w któ-
rym będziemy opisywać zagad-
nienia prawne, z którymi stykają 
się nasi Czytelnicy. Zachęcamy 
do  przesyłania nam pytanie, na 
które chcieliby Państwo uzyskać 
odpowiedź. A  zaczynamy od  te-
matu księgi wieczystej. Nie każdy 
wie, że można ją założyć również 
na spółdzielczym prawie własno-
ściowym do lokalu, a nie tylko na 
prawie własności. Temat opra-
cował radca prawny Andrzej Za-
krzewski z działu prawnego WSM.

Księga wieczysta może być zało-
żona dla lokali, w stosunku do których 
ustanowione zostało spółdzielcze 
własnościowe prawo do  lokalu lub 
prawo odrębnej własności lokalu. Pra-
wa te mogą być ustanowione w spo-
sób pierwotny albo w sposób wtórny.

Jak powstaje 
prawo do lokalu?

Z  ustanowieniem pierwotnym 
spółdzielczego własnościowego pra-
wa do  lokalu będziemy mieli do  czy-
nienia w  przypadku gdy Spółdzielnia 
ustanowi to prawo na rzecz członka 
(art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o  spółdzielniach mieszkanio-
wych, Dz.U.2013.1222 z  późn. zm.). 
Z ustanowieniem wtórnym tego prawa 
będziemy mieli do  czynienia w  przy-
padku kupna tego prawa od  osoby, 
której ono przysługuje.

Z  kolei z  ustanowieniem pier-
wotnym prawa odrębnej własności 
lokalu będziemy mieli do  czynienia 
w przypadku gdy:
1)  Spółdzielnia ustanowi na rzecz 

członka to prawo (art. 21 ust. 1 
powołanej wyżej ustawy);

2)  albo przekształcenia przysługują-
cego temu członkowi spółdzielcze-
go lokatorskiego prawo do  lokalu 
w prawo własności lokalu (art. 12).
Z  ustanowieniem wtórnym tego 

prawa będziemy mieli do  czynie-
nia w  przypadku kupna tego prawa 
od osoby, której ono przysługuje. Kup-
no spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu ma miejsce w formie 
aktu notarialnego. W stosunku do tego 
lokalu może, ale nie musi, być założo-
na księga wieczysta. W przypadku gdy 
księga ta nie jest założona – a nabywca 
chce posiadać księgę wieczystą dla na-

bywanego prawa – powinien pamię-
tać, aby w akcie notarialnym kupna, po 
unormowaniach dotyczących kupna, 
zamieścić wniosek o  założenie księgi 
wieczystej i  zobowiązanie notariusza 
do działania w tym zakresie.

Ustanowienie prawa własności 
odrębnej i  jej sprzedaż są również 
dokonywane w formie aktu notarial-
nego. Także w tych aktach, po części 
dotyczącej ustanowienia (lub zby-
cia) prawa, należy zamieścić wnio-
sek o  dokonanie zmiany właściciela 
w  dziale I  księgi wieczystej prowa-
dzonej dla lokalu.

Dla części lokali, do  których 
członkowi przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do  lokalu, nie 
została założona księga wieczysta.

Zakładanie 
księgi wieczystej

Wniosek o założenie księgi wieczy-
stej składamy na formularzu KW-ZAL. 
Wniosek ten możemy pobrać w  Inter-
necie, np. na stronie Ministerstwa Spra-
wiedliwości w  zakładce „Księgi Wie-
czyste” w  ostatnim tytule „Formularze 
wniosków stosowanych w sądach rejo-
nowych prowadzących księgi wieczy-
ste w systemie informatycznym” (także 
na stronach wielu Sądów). Fizycznie 
wnioski są wyłożone w  Wydziałach 
Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.

Składając wniosek o założenie księ-
gi wieczystej, należy dołączyć do niego:
1)  wypis z rejestru gruntów określa-

jący oznaczenie nieruchomości;
2)  wyrys z mapy ewidencyjnej okre-

ślający miejsce jej położenia, 
obszar oraz sposób korzystania 
z nieruchomości;

3)  wymienienie we wniosku wszyst-
kich uprawnionych, na których 
rzecz ma być wpisana własność;

4) powołanie tytułu do lokalu: 
a)  informacje zawarte w urzędo-

wych rejestrach nieruchomo-
ści, wyciąg z  kartoteki lokali, 
zaświadczenie ze  spółdzielni 
mieszkaniowej, zaświadcze-
nie ze  zbioru dokumentów, 
dawnych ksiąg hipotecznych;

b)  umowy cywilnoprawne za-
warte w  formie aktu nota-
rialnego, umowa sprzedaży 
(kupna) nieruchomości, umo-
wa darowizny nieruchomości, 
umowa zamiany nieruchomo-
ści, umowa ustanowienia (lub 
przedłużenia) użytkowania 
wieczystego, umowa działu 
spadku, umowa o podział ma-
jątku wspólnego małżonków, 
umowa o  zniesieniu współ-
własności nieruchomości, 
umowa dożywocia, oświad-
czenie dziedziczenia;

c)  postanowienia i  wyroki sądu: 
postanowienie o  stwierdzeniu 
nabycia spadku, postanowienie 
o dziale spadku, postanowienie 
o podziale majątku wspólnego 
małżonków, wyrok stwierdzają-
cy zasiedzenie nieruchomości, 
postanowienie o założeniu księ-
gi wieczystej, wyrok znoszący 
współwłasność nieruchomości, 
postanowienie o  stwierdzeniu 
nabycia prawa własności nieru-
chomości, wyrok ustalający (lub 
zmieniający);

d)  prawo do nieruchomości (wła-
sność, użytkowanie wieczyste, 
spółdzielcze własnościowe 
prawo do  lokalu, użytkowa-
nie, odrębna własność lokalu);

e)  decyzje organów administra-
cji publicznej: (państwowej 
i  samorządowej), akt własno-
ści ziemi (AWZ), akt nadania 
ziemi (AND);

f )  decyzja ustanawiająca odręb-
ną własność lokalu, decyzja 
o zatwierdzeniu projektu sca-
lenia, decyzja o  zwrocie wy-
właszczonej nieruchomości;

g)  wyszczególnienie ograniczo-
nych praw rzeczowych obcią-
żających nieruchomość lub 
ograniczeń w  rozporządzaniu 
nieruchomością albo oświad-
czenie wnioskodawcy, że  nie 
wie o istnieniu takich praw lub 
ograniczeń.

Jeżeli dla nieruchomości był pro-
wadzony zbiór dokumentów, wnio-
sek powinien zawierać wskazanie 
numeru tego zbioru.

Wypis z  rejestru gruntów oraz 
wyrys z mapy otrzymamy po złożeniu 
stosownego zamówienia w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i  Karto-
graficznej właściwym dla miejsca po-
łożenia nieruchomości.

Wypisy z rejestru gruntów oraz wy-
rysy z map są wydawane przez Ośrodek 
odpłatnie. Obecnie za wypis z  rejestru 
gruntów oraz wyrys z  mapy ewiden-
cyjnej w  postaci dokumentu druko-
wanego zapłacimy 150 zł. Dokumenty 
wydawane przez Ośrodek powinny być 
opatrzone klauzulą: „Dokument niniej-
szy jest przeznaczony do dokonywania 
wpisu w księdze wieczystej”. Należy pa-
miętać, że wypis z rejestru gruntów oraz 
wyrys z  mapy ewidencyjnej są ważne 
trzy miesiące od  daty ich wydania. Na 
dzień dzisiejszy wiele Ośrodków Doku-
mentacji Geodezyjnych i  Kartograficz-
nych posiada możliwość załatwienia 
spraw związanych z  wydawaniem do-
kumentów przez system informatyczny.

Andrzej Zakrzewski
radca prawny

Prawnik radzi
Założenie księgi wieczystej 
dla lokalu mieszkalnego
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Pozornie odpowiedź na to py-
tanie jest prosta – oczywi-
ście, warto. Oszczędzanie to 
przecież dodatkowe pienią-
dze w  naszych kieszeniach. 
I w przypadku większości dóbr, 
na które wydajemy nasze środ-
ki, tak jest. Zamiana samo-
chodu na metro to ewidentna 
oszczędność na paliwie, zamia-
na starych żarówek na nowo-
czesne LED-owe to zmniejsze-
nie zużycia energii. Ciepło jest 
jednak specyficznym dobrem 
i  rządzi się trochę innym pra-
wami. W  jego przypadku od-
powiedź na tytułowe pytanie 
może już nie być tak oczywista. 

Aby wyjaśnić ten problem, trzeba 
postawić jeszcze jedno pytanie – dla-
czego ogrzewamy nasze mieszkania? 
Większość odpowie: aby było w nich 
ciepło. Ale temperatura to nie jest 
jedyna rzecz, która musi być zapew-
niona w  lokalach, abyśmy czuli się 
dobrze. To, co powoduje, że dobrze 
czujemy się w danym pomieszczeniu, 
to tzw. komfort cieplny. Zależy on, 
oprócz temperatury w  pomieszcze-
niu, od takich elementów jak:
•	 wilgotność powietrza w  po-

mieszczeniu, 
•	 temperatura ścian i  stropów, 

ogrzewanych przez słońce lub 
wychłodzonych przez mróz na 
zewnątrz,

•	 temperatura i  prędkość powie-
trza nas omywającego,

•	 obecność silnych źródeł ciepła 
w pomieszczeniu,

•	 przeznaczenie pomieszczenia,
•	 nasza aktywność fizyczna w  da-

nej chwili,
•	 nasz ubiór.

Należy zaznaczyć, że komfort 
cieplny jest odczuwany bardzo in-
dywidualnie. Każdy z  nas ma swoje 
własne preferencje co do tempera-
tury powietrza. Jedni lubią wysokie, 
inni niższe. Jedni lubią wygrzewać 
się na słońcu, inni chronią się w cie-
niu. Jednak udało się zdefiniować 
pewne zasady, dzięki którym umie-
my stwarzać w  pomieszczeniach 
warunki akceptowane przez więk-
szość użytkowników.

Jak stworzyć 
komfort cieplny

Doskonale wiemy, że nasze ciało 
oddaje ciepło do otoczenia. Aby od-
czuwać komfort cieplny, powinniśmy 
oddawać dokładnie tyle ciepła, ile 
właśnie w danej chwili wytwarzamy. 
Jeśli oddajemy więcej albo mniej, jest 
nam za zimno bądź za gorąco. Naj-
prostszą metodą regulacji komfortu 
jest dostosowanie ubioru do warun-
ków panujących w  pomieszczeniu 
i poziomu aktywności fizycznej.

Drugi ważny element to pręd-
kość powietrza, potocznie zwana 
przeciągiem. Czujemy dyskomfort, 
kiedy wyczuwamy silny strumień 
chłodnego powietrza, a nasz poziom 
aktywności nie jest wysoki. Zdecy-
dowanie łatwiej nam zaakceptować 
wyższe prędkości powietrza ciepłego 
niż chłodnego.

Kolejnym ważnym elementem, 
nad którym się nie zastanawiamy, 
jest stan przegród – przede wszyst-
kim ścian i  stropów. Latem są one 
nagrzewane przez słońce i  oddają 
ciepło do wnętrza pomieszczeń, 
zima powoduje ich wychłodze-
nie. Dlatego też grzejniki powinno 
umieszczać się pod oknami – w prze-
ciwnym wypadku osoby znajdujące 
się w pobliżu okien odczuwać będą 
bardzo wyraźnie chłód w  stopy. 
Należy zauważyć, że przez nawet 
dobre okno z  potrójnym szkleniem 

ucieka 3-4 razy tyle ciepła, co przez 
przegrodę stałą. Dlatego ważny jest 
właściwy dobór powierzchni prze-
szklonych. Im jest ich mniej, tym 
mniejsze straty ciepła. Z  drugiej 
jednak strony – jeśli jest ich mniej, 
to mamy mniej światła dziennego 
w pomieszczeniu, zatem ważne jest 
tu zachowanie równowagi. 

Wilgotność powietrza ma również 
wpływ na odczuwanie przez ludzi 
komfortu cieplnego. Tolerujemy dość 
szeroki zakres wilgotności – od 30% 
do 70%. Wilgotność powietrza poniżej 
30% też jest akceptowalna przez więk-
szość ludzi, choć np. przy długotrwałej 
pracy przy komputerze bardzo suche 
powietrze może powodować odczucie 
dyskomfortu dla naszych oczu. Z kolei 
bardzo wysoka wilgotność uniemożli-
wia nam oddawanie ciepła na drodze 
odparowania potu, dlatego tak źle czu-
jemy się w  gorącym klimacie o  dużej 
wilgotności. „Parno, duszno” – to słowa, 
którymi określa się często takie warun-
ki. W  przypadku braku instalacji kli-
matyzacyjnej w budynku nasz wpływ 
na poziom wilgotności powietrza jest 
ograniczony. Można stosować instala-
cje grzejnikowe lub elektryczne – pod-
noszą one w sposób kontrolowany po-
ziom wilgotności w pomieszczeniach.

No i  wreszcie ten najważniejszy 
czynnik – temperatura. Tu też nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi, ile po-
winna ona wynosić. Badania pokazu-

ją, że akceptowane przez większość 
z nas temperatury to: 
•	 przy małej aktywności – czyli tam 

gdzie oglądamy telewizję, czy 
też pracujemy przy komputerze 
– temperatura powinna wynosić 
zimą 20-22°C;

•	 przy dużej aktywności (np. 
w  trakcie sprzątania) możemy 
spokojnie tę temperaturę obni-
żyć do 16-18°C;

•	 lepiej się też śpi w  nieco chłod-
niejszych pomieszczeniach – tu 
temperatura powinna wynosić 
18-20°C. 
Zanim jednak odpowiemy na ty-

tułowe pytanie, musimy poznać jesz-
cze jedno pojęcie – to punkt rosy. 
Jest to temperatura, przy której w da-
nej wilgotności powietrza zaczyna 
się z  niego wykraplać para wodna, 
osiadając na ścianach i  innych prze-
grodach, powodując ich zawilgo-
cenie, co w  przypadku braku prawi-
dłowej wentylacji prowadzi do poja-
wienia się na nich grzyba. Im niższa 
temperatura w  pomieszczeniu, tym 
punkt rosy jest niższy i nie potrzeba 
wcale długiego czasu, aby takie zja-
wisko wystąpiło. Grzyb na ścianach 
może się pojawić mniej więcej po pół 
roku nieprawidłowego użytkowania 
mieszkania – czyli utrzymywania ni-
skiej temperatury w  pomieszczeniu, 
przy wysokiej wilgotności, czyli bra-
ku prawidłowej wentylacji.

Nie przepłacać  
i utrzymać ciepło

Skoro wiemy już, czym jest kom-
fort cieplny i czym może grozić jego 
brak w  pomieszczeniu, możemy 
wrócić do tytułowego pytania – czy 
warto oszczędzać na ogrzewaniu? 
Odpowiedź jest jasna – warto, ale 
trzeba to robić mądrze, nie ogra-
niczając się jedynie do zakręcania 
grzejników i obniżania temperatury 
w  pomieszczeniu do granic wyma-
gających siedzenia w  nausznikach 
i rękawiczkach. 

Oto, co możemy zrobić, abyśmy 
się czuli w  naszych mieszkaniach 
komfortowo, a  jednocześnie nie 
przepłacali za tracone ciepło: 
1. ograniczyć straty ciepła – wymie-

nić okna na nowe, szczelne, a sta-
re wyregulować lub dodatkowo 
na zimę uszczelnić;

2. wietrzyć krótko a  intensywnie, 
przy zakręconych grzejnikach 
– najlepiej otworzyć wszystkie 
okna i na chwilkę zrobić przeciąg; 
długie wietrzenie nie tylko obni-
ża temperaturę w  pomieszcze-
niu, ale także wychładza ściany 
i  meble, zwiększając koszty ich 
ponownego ogrzania;

3. nie zasłaniać grzejników dla za-
pewnienia właściwej cyrkulacji 
powietrza, nie powinny przed 
nimi stać kanapa czy szafka, nie 
powinny też być zasłonięte firan-
kami lub długimi zasłonami;

4. na noc można poskręcać termo-
staty w  pomieszczeniach użyt-
kowanych tylko w  dzień, tem-
peratura w sypialni też powinna 
być niższa niż w  pomieszcze-
niach przeznaczonych głównie 
do siedzenia;

5. zadbać o  to, by nie odczuwać 
chłodu – mamy na to duży wpływ 
przez sposób ubierania. Jeżeli 
lubimy chodzić po mieszkaniu 
boso lub w lekkim stroju, musimy 
się liczyć z większymi wydatkami. 
Tu potrzebne jest zdecydowanie 
– coś za coś;

6. optymalizować zużycie ciepła 
w pomieszczeniach – rzadko uży-
wane pomieszczenia lepiej ogrze-
wać mniej. Jednak trzeba pamię-
tać – ciepło lubi „wędrować” tam, 
gdzie go nie ma. Różnica tempe-
ratur między np. pokojami więk-
sza niż 4°C jest już nieefektywna;

7. nie obniżać temperatury w  po-
mieszczeniach poniżej 16°C 
– zgodnie z  przepisami nie po-
winny pozwolić na to nasze 
termostaty. Niestety, jeszcze 
ciągle funkcjonują te starsze, 
bez takiego ograniczenia. Tem-
peratura poniżej 16°C ozna-
cza zagrożenie występowania 
grzyba, a  ilość energii potrzeb-
na do ponownego nagrzania  
wychłodzonego pomieszczenia 
przekracza osiągnięte zyski. 
Za oknem zima, zatem sezon 

grzewczy w  pełni – jeżeli zastosuje-
my się do powyższych wskazówek, 
na pewno nasze rachunki nas nie 
zaskoczą, a my będziemy się dobrze 
czuli w naszych domach. 

Małgorzata Popiołek

Ciepło, cieplej, gorąco – czy warto oszczędzać?

Komfort cieplny zależy od kilku elementów, w tym temperatury
Fot.: Bios/Wikipedia

Od kilku miesięcy na terenie 
Warszawy funkcjonuje nowa 
jednostka organizacyjna – Za-
rząd Zieleni Warszawy (ZZW). 
Jej zadaniem jest ułatwienie 
działań z zakresu zieleni na 
terenach, które wcześniej były 
zarządzane przez różne orga-
ny działające w stolicy. Co to 
oznacza? Jeżeli dany mieszka-
niec dotychczas nieskutecznie 
walczył o wykonanie nasadzeń 
zieleni, pielęgnację, przycina-
nie gałęzi, nie będzie już mu-
siał biegać z urzędu do urzędu 
w sytuacji, gdy na przykład 
jedna działka zarządzana jest 
przez Urząd Dzielnicy Żoliborz, 
a druga przez Zarząd Mienia 
Skarbu Państwa. 

Zarząd Zieleni podjął się już 
działań, których celem jest uporząd-
kowanie wyglądu ulic na terenie 
miasta, także na Żoliborzu. Kilka mie-
sięcy temu został ogłoszony przetarg 
na zagospodarowanie zieleni pasów 
drogowych takich ulic jak Rydygiera, 
Krasińskiego i Broniewskiego. Prze-

targ wygrała Katarzyna Łowicka 
– architektka krajobrazu, działacz-
ka społeczna i zarazem mieszkanka 
osiedla Serek Żoliborski (Żoliborz II). 

Projekt ma się skupiać na zieleni, 
ale też uwzględniać cały odbiór tej 
przestrzeni. Projekt będzie zawierać 
niezbędną infrastrukturę i elementy 
małej architektury. Stowarzyszenie 
Zatrasie przekazało projekt zwią-
zany z poszerzeniem drogi do pię-
ciu metrów oraz z umieszczeniem 
zatok do parkowania z płyt ażuro-
wych. Istotą projektu zieleni będzie 
uwzględnienie wszelkich elemen-
tów infrastrukturalnych, w tym 
docelowych związanych zarówno 
z tą drogą, jak i miejscami parkingo-
wymi. Chodzi o to, aby nie projek-
tować zieleni tam, gdzie mogłaby 
ona kolidować z inwestycjami, które 
w niedługim czasie na pewno trzeba 
będzie zrealizować. Zieleń w pasie 
drogowym ul. Broniewskiego będzie 
realizowana na całej długości, tzn. aż 
do Al. Reymonta. Po konsultacjach 
społecznych projektu Stowarzysze-
nia, materiał zostanie przekazany 
do ZZW, który z kolei będzie podej-
mować rozmowy z właścicielami te-
renów. Pośredniczenie ZZW między 

wszelkimi odpowiedzialnymi decy-
dentami, tj. odpowiadającymi za dro-
gę dojazdową, ciągi piesze itp., bę-
dzie bardzo istotnym elementem, bo 
dzięki takiemu porozumieniu, będzie 
można zrealizować coś od A do Z.

Zieleń zostanie sfinansowana 
w ramach akcji „Milion drzew dla 
Warszawy”, w której poza wspomnia-
nym przetargiem będą uwzględnio-
ne tereny należące do spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot. Tereny 
te muszą spełniać trzy podstawowe 
warunki, takie jak: ogólnodostęp-
ność, trwałość i deklaracja ze strony 
zarządcy, że to, co zostanie nasadzo-
ne, będzie pielęgnowane i utrzymy-
wane z należytym szacunkiem. 

Stowarzyszenie Nowy Żoliborz 
miało za zadanie przeprowadzenie 
konsultacji społecznych z mieszkań-
cami spółdzielni mieszkaniowych 
i wspólnot. Razem ze Stowarzysze-
niem Zatrasie przeprowadziło kon-
sultacje z osiedlami WSM Zatrasie 
i WSM Rudawka. Podobne konsulta-
cje przeprowadzone zostały z WSM 
Żoliborz II i Żoliborz III. 

Po przeprowadzonych konsul-
tacjach ZZW zwróci się do Zarządu 
WSM i przedstawi mapy z konsulta-

cji, na których zostały wyznaczone 
obszary do nasadzenia zieleni. War-
szawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
miałaby za zadanie zlecić wykonanie 
całościowego projektu zieleni, w tym 
elementów małej architektury, któ-
ry byłby wyznacznikiem, jak zieleń 
na danym osiedlu ma wyglądać, ale 
również jakie elementy, takie jak 
place zabaw, ławka, kosz na śmieci, 
latarnia czy donice powinny być do-
celowo stosowane. 

Niewykluczone, że ZZW będzie 
mógł finansować również elementy 
małej architektury, lecz na chwilę obec-
ną są to jeszcze daleko idące kwestie 

związane z podjęciem dyskusji między 
Spółdzielnią, a Zarządem Zieleni. 

Mamy ogromną nadzieję, że nowo 
powstała komórka w mieście przy-
czyni się do dużych zmian w zakresie 
zieleni. Szczególnie, że całościowe 
spojrzenie może ułatwić uporządko-
wanie przestrzeni publicznej, która 
dotychczas była chaotyczna, chociaż-
by z tego powodu, że dużo jednostek 
miejskich i innych podmiotów, w tym 
prywatnych, miało wpływ na inwesty-
cje dotyczące zieleni. Teraz będą one 
spójne i kształtowane jako jedno do-
celowe rozwiązanie. 

Wiktor Zając 

Zazieleniamy Żoliborz
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O tym cyklu myśleliśmy już 
od kilku miesięcy. W obliczu 
tego, że już niedługo wiele 
warszawskich ulic straci swo-
ich patronów, nadarza się oka-
zja, by przypomnieć ich losy. 
Często w drodze do pracy bez-
wiednie mijamy nasze stałe 
ścieżki, nie zastanawiając się, 
kto został upamiętniony na 
prostokątnych niebiesko-czer-
wonych tabliczkach. Kim był 
Petőfi? Gdzie walczył pułkow-
nik Niedzielski? Skąd się wzię-
ła ulica Latyczowska? O tym 
wszystkim dowiemy się z cyklu 
„Patroni naszych ulic”, który 
poprowadzi Jan Stanek z osie-
dla Piaski. Zaczynamy od ulicy 
najdłuższej, łączącej wiele czę-
ści Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Jej patronem 
jest Władysław Broniewski.

Ulica ma 3,2 kilometra długości, 
biegnie od placu Grunwaldzkie-
go do Alei Władysława Reymonta. 
Wzdłuż niej stoją takie budowle jak: 
kościół parafialny pw. zesłania Du-
cha Świętego, biuro Zarządu WSM, 
budynek mieszkalny pod numerem 

33, budynek 9A, no i oczywiście 
market „Simply”. Jest ulicą ruchliwą, 
przelotową, ale niestety nie dwupa-
smową. Miejmy nadzieję, że w przy-
szłości władze samorządowe przy-
stąpią do jej modernizacji.

Dzieje patrona
Poeta, żołnierz, twórca poezji 

rewolucyjnej, liryki miłosnej, tre-
nów, tłumacz. Urodził się w 1887 
roku w Płocku, a zmarł w 1962 
roku w Warszawie. Wywodził się 
z rodziny inteligenckiej o silnych 
tradycjach niepodległościowych. 
Interesował się literaturą roman-
tyczną, zachwycał się Żeromskim 
i Wyspiańskim. Na początku I woj-
ny światowej wstąpił do Legionów 
Piłsudskiego. Brał również udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W 1939 roku zgłosił się na ochot-
nika do czynnej służby wojskowej. 
W sferze światopoglądowej skłaniał 
się ku „ideałom” socjalistycznym. 

W latach II wojny ukazały się 
jego dwa tomiki: „Bagnet na broń” 
(1943) i „Drzewo rozpaczające” 
(1945). Tomiki te wydał w Jero-
zolimie, do której dotarł wraz Ar-
mią gen. Andersa przez Persję 
– najpierw do Iraku, a później do  
Palestyny. Został „odkomendero-
wany” z czynnej służby w Armii 

Andersa do działalności literacko-
-dziennikarskiej.

W 1945 toku Broniewski wrócił 
do Polski i włączył się czynnie w ży-
cie społeczno-polityczne w nowej 
Polsce. Tak jak wielu inteligentów 
jego pokolenia, popierał nowe wła-
dze. Z biegiem lat przyszło rozcza-
rowanie, bo ideały z pierwszych lat 
wolności nie ziściły się. Dlatego wy-
cofał się z apoteozy ładu ustrojowe-
go. Jednak wcześniej zdążył napisać 
wiersz „Słowo o Stalinie” i „Pochwałę 
Rewolucji Październikowej”, czego 
się potem wstydził. 

Zajął się twórczością poetycką. 
Spod jego pióra wyszły poematy, np. 
„Mazowsze” i „Wisła”. Śmierć ukocha-
nej córki Joanny zmusiła go do ude-
rzenia w ton tragiczno-liryczny. Na-
pisał wtedy „Wiersze warszawskie”, 
„Nadzieję”, „Będzie radość i będzie 
śpiew”, „Ankę”. Na krótko przed śmier-
cią nadal tworzył.

Był laureatem wielu nagród 
państwowych i odznaczeń. Otrzy-
mał w darze od narodu willę przy 
ul. Dąbrowskiego. Dziś jest tam jego 
Muzeum. Zmarł 10 lutego 1962 roku 
w Warszawie. Został pochowany 
w Alei Zasłużonych na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach.

Jan Stanek

Patroni naszych ulic

Władysław Broniewski

Dekomunizacja w Warszawie

Czy Stanisław Tołwiński 
straci ulicę?
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Bo przecież nie za to został upa-
miętniony, tylko za swój ogromny 
wkład w rozwój miasta. Gdyby po jego 
śmierci władze chciały go upamiętnić 
za zasługi dla systemu, dałyby mu po-
ważniejszą ulicę, a  nie lokalną drogę, 
o długości nieco ponad kilometra.

Mimo to, tydzień po komisji 
kultury, na posiedzeniu plenarnym 
Rady, członkowie nie przyjęli sprze-
ciwu wobec zmiany ulicy. Zabrakło 
jednego głosu. Swoje zdziwienie 
takim obrotem sprawy wyraził bur-
mistrz dzielnicy Krzysztof Bugla 
na stronie internetowej Urzędu. Od 
26 lat potrafiliśmy zawsze jednoczyć 
się w  sprawach dla Żoliborza na-
prawdę ważnych, idąc ramię w  ramię 
z mieszkańcami. To była nasza busola 
– stwierdził. Tym razem zabrakło wza-
jemnego zrozumienia.

Batalia sądowa
Sprzeciw radnych nie miałby 

praktycznego znaczenia, bo to Mia-
sto mogło zaskarżyć zarządzenie 
wojewody, jednak byłby pewnym 
sygnałem, że członkowie samorządu 
słuchają swoich wyborców. Tym ra-
zem zwyciężyła polityka.

Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym Rada Miasta zobowiązała 
prezydent Warszawy do zaskarżenia 
decyzji wojewody do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego. Skargi 
na wszystkie 47 decyzji wojewody 
zostały złożone 8 grudnia. Pozostaje 
czekać na terminy rozpraw.

Jednak losy ulicy Tołwińskiego 
wydają się przesądzone. Sąd może 
uchylić zarządzenie wojewody, gdy 
to jest niezgodne z  prawem. Ra-
czej trudno będzie tę niezgodność 
wykazać. Ustawa dekomunizująca 
określa, że do podjęcia decyzji przez 

wojewodę potrzebna jest opinia 
IPN-u potwierdzająca związki dane-
go patrona z ustrojem totalitarnym. 
Opinia ta wiąże wojewodę. Choć 
śmiało można powiedzieć, że Insty-
tut zagalopował się w ocenie współ-
założyciela WSM, to tej opinii nie ma 
jak podważyć. Miejmy nadzieję, że 
WSA jednak znajdzie właściwie ar-
gumenty. Sprawa prawdopodobnie 
trafi potem do wyższej instancji – do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego. Dopóki nie zostanie wydany 
prawomocny wyrok oddający skar-
gę miasta, dopóty zarządzenie wo-
jewody jest nieprawomocne. Mamy 
więc jeszcze kilka miesięcy zanim 
Tołwińskiego zastąpi nowy patron 
– Maciej Kalenkiewicz, ps. „Ko-
twicz”, żołnierz AK, cichociemny, 
zastępca majora Henryka Dobrzań-
skiego „Hubala”. Postać niewątpliwe 
zasługująca na swoją ulicę, tylko czy 
akurat w miejsce Tołwińskiego?

Tadeusz za Stanisława?
By choć trochę zmniejszyć kosz-

ty zmiany patrona ulicy, Miasto po-
winno, po ewentualnej przegranej 
w  sądzie, zdecydować o  nazwaniu 
ulicy Stanisława Tołwińskiego rów-
nież ulicą Tołwińskiego, tyle że Tade-

usza. Ten wybitny architekt, profe-
sor, twórca między innymi gmachu 
Muzeum Narodowego w Warszawie, 
nie doczekał się dotychczas upa-
miętnienia. Niezależnie od dalszych 
losów ulicy jedno jest pewne: Stani-
sław Tołwiński swoimi dokonania-
mi na trwałe zapisał się w  historii. 
A o takich ludziach się nie zapomina.

Bartłomiej Pograniczny

Z ostatniej chwili: 
13 grudnia wojewoda mazowiecki 
wydał kolejne zarządzenia zastęp-
cze w sprawie patronów ulic. Okaza-
ło się, że na Żoliborzu będą jednak 
dwie zmiany. Ulicę straci też Krysty-
na Matysiakówna – radiotelegra-
fistka, aktywna działaczka organi-
zacji komunistycznych, rozstrzelana 
w lipcu 1944 roku. Jeśli decyzja wo-
jewody się uprawomocni, to nowym 
patronem ulicy będzie Władysław 
Stasiak – urzędnik państwowy i sa-
morządowy, działający m.in. jako 
zastępca prezydenta m.st. Warszawy 
Lecha Kaczyńskiego; zginął w  kata-
strofie smoleńskiej. 

Jak zapowiedział wojewoda, pro-
ces dekomunizacji ulic w Warszawie 
został w ten sposób zakończony.

 Artis  Iuris .   

Kancelaria  Prawna 
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Nie ma szopki 
bez żłóbka

Fot.: pixabay.com
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Dopiero w  XI w. pojawił się tekst. 
Biało ubrany młodzieniec, grający rolę 
archanioła, objawiał radosną nowinę 
młodej dziewczynie, przebranej za Naj-
świętszą Marię Pannę, po czym chło-
piec przebrany za koguta obwieszczał 
fakt narodzenia głosem naśladującym 
pianie ptaka. Stopniowo program 
wzbogacano, ukazując widzom nowo-
narodzone Dzieciątko, a przy nim Mat-
kę śpiewającą mu pieśni i kołysanki. Pi-
sać i czytać wtedy, zdarzało się, że i kró-
lowie, i książęta nie potrafili. 

Rolę środka przekazu, który by 
w  plastyczny sposób przedstawiał 
pojęcia trudno wyobrażalne, wywo-
ływał olśnienie dla czegoś wyższe-
go i  niepojętego, pobudzając przy 
tym wyobraźnię i serce, miały pełnić 
betlejemskie Narodziny. Uczyniono 
z nich piękny, wzruszający obraz.

To już nie były prymitywne żłóbki, 
ale misteria, wzbogacone poetyckim 
dialogiem, śpiewem i  pierwiastka-
mi mimicznymi. W  dalszych wiekach 
z tego dramatu religijnego wyrosła ich 
wyższa forma – jasełka.

I  znowu wracamy do  żłóbków. 
Ewangelia mówi, że  Chrystus po na-
rodzeniu był złożony „in praesepio”, to 
znaczy w żłobie. Staropolską nazwą na 
określenie żłobu jest słowo „jasło”. Dla 
dociekliwych, czasami „jasłami” zwano 
dolną zagrodę, pod żłobem, służącą 
do  gromadzenia słomy na podściółkę 
dla zwierząt. Pojęcia „jasło” i „żłób” nale-
ży uznać za synonimy. Pierwsze z tych 
określeń dało nazwę widowiskom 
przedstawiającym Boże Narodzenie 
w formie dramatycznej (teatralnej).

Trzeba szczególnie podkreślić, 
że  pod żadnym pozorem nie moż-
na uważać pojęcia szopek i  jasełek 
za jednoznaczne. Jasełka są o  kilka 
wieków starsze od  szopek i  różnią 
się od nich wyraźnie. Po raz pierwszy 
w  historii urządzili szopkę w  Mona-
chium jezuici w 1607 roku, w sposób 
rzeczywiście wspaniały i to nowe wi-
dowisko spotkało się z miejsca z en-
tuzjastycznym przyjęciem i  bardzo 
częstym naśladownictwem. 

Najwspanialszy rozwój szopki, 
zwłaszcza we  Włoszech, Niemczech 
i  Austrii, przypada na wiek XVIII, przy 
czym najpiękniej rozwinęła się ona 
we Włoszech, będąc wytworem anoni-
mowej sztuki ludowej. Szopka włoska, 
pierwowzór szopek zachodnioeuropej-
skich, składa się z ogromnej liczby nie-
ruchomych figurek, wyrobionych z wo-
sku lub terakoty i  przedstawia święte 
zdarzenia na tle ruin lub skalistej groty. 
Jest więc nam obca formą i duchem.

Polskie jasełka wzorowały się na 
misteriach z  XI w. opartych na tek-
stach łacińskich. Główną treścią był 
tam śpiew anioła i pastuszków szuka-
jących żłóbka Chrystusowego. W Pol-
sce niemożliwe jest nakreślenie do-
kładnej linii rozwojowej najstarszego 
dramatu ludowego, jakim są jasełka, 
ze  względu na to, że  zachowały się 
tylko w  formie szczątkowej ślady 
i fragmenty tego, co istniało.

Człowiekiem, który zreformował 
i rozpowszechnił jasełka był św. Fran-
ciszek z Asyżu (zm. w 1226 r.). Pierwsze 

urządzone przez niego jasełka odbyły 
się w  naturalnej grocie, jasno oświe-
tlonej i udekorowanej na wzór stajen-
ki betlejemskiej, przy czym zwierzęta 
sprowadzono żywe. Bracia zakonni 
i wielu zgromadzonych w noc wigilij-
ną ludzi modliło się żarliwie, śpiewa-
jąc pieśni. To widowisko w połączeniu 
z  samą mszą pasterską i  niezwykłym 
nastrojem, jaki wywoływała oświe-
tlona wśród nocy grota, miało rze-
czywiście wielkie walory estetyczne 
i  uczuciowe, czyniąc na uczestnikach 
niezapomniane wrażenie. Istotą rze-
czy był fakt, że do  konwencjonalnej, 
a  zarazem symbolicznej dla chrze-
ścijan formy, jaką było urządzenie na 
wzór ewangelii samej stajenki, doda-
no efektowną treść zewnętrzną, któ-
ra wspaniale rozwijała się w  niczym 
nieskrępowany sposób na przestrzeni 
wieków, powodując przy tym częścio-
we, a nawet całkowite zamieranie for-
my pierwotnej. Wielowiekowe liczne 
metamorfozy jasełek doprowadziły 
do  tak oryginalnych form jak szopka 
literacka, czy też polityczna. 

Warszawska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa też ma w  tej ewolucji swój 
udział, jako inicjatorka wielu szopek 
spółdzielczych. Zapisuje się swoimi 
szopkami wystawionymi przez Sto-
warzyszenie Szklane Domy w teatrze 
„Baj”. Może to nie są brylanty, ale 
przynajmniej perełki w  polskiej lite-
raturze dramatycznej. 

Teatr „Baj” powstał w  1928 r. Na 
początku nazywał się „Teatrzykiem Ku-
kiełek”. Pisały dla niego między innymi 
Maria Kownacka i Lucyna Krzemieniec-
ka. Jego funkcjonowanie oparte było 
na samofinansowaniu. Potrafił dać 
i  67 przedstawień w  sezonie, nie tyl-
ko w  siedzibie na Żoliborzu, ale także 
w innych dzielnicach Warszawy. Przed-
stawienia były, jak z  tego wynika, na 
dobrym poziomie.

Autorami Szopki w 40 odsłonach 
byli: J. R. Goetling, E. Szczepański 
i  S-ki. Wykonawcami – zespół Teatru 
„Baj”; Reżyserem J. Wesołowski.

Zbliża się Nowy Rok. Jest okazja 
by przypomnieć stare teksty. Wybra-
łem fragmenty, które można by i dziś 
zaśpiewać prezesowi WSM:

Prezes, ach prezes
WSM-owej mąż
Dokoła szepty i stłumiony gwar
to słowo «Prezes» ten wywiera czar

I prezes mówią tu
i prezes mówią tam,
a przecież prezes to
ja jestem sam

albo

Mój despotyzm, jak ocean
ciśnie W.S.M.
sam dla siebie śpiewam pean,
bo tak mi się chce!

Pracuję dwadzieścia godzin na dobę,
wszystko musi przejść przez moje rączki
i jedną mam tylko chorobę:
nie lubię pośpiechu, gorączki.

Władysław Głowala
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Jesień dała się nam we  zna-
ki, zima powiała chłodem. Nie 
chce się za bardzo wychodzić, 
ale Klub „Szafir” jest blisko 
domu i  warto go odwiedzić, 
tym bardziej, że dzieje się tam 
wiele – cyklicznie i tradycyjnie.

Zapoczątkowany w  październi-
ku cykl „Spotkanie z  historią” cie-
szył się wielkim zainteresowaniem 
licznego grona słuchaczy, dlatego 
był kontynuowany w  listopadzie 
i  w  grudniu. Dziękuję za współpra-
cę Bibliotece Publicznej w  Dzielnicy 
Żoliborz i  pani Katarzynie Bomba-
lickiej z Wypożyczalni nr 138 przy ul. 
Broniewskiego 9A. Wykłady zostały 
sfinansowane z  funduszy budżetu 
partycypacyjnego.

10 listopada odbyło się spotkanie 
z kustosz Zamku Królewskiego Anną 
Czekaj, która opowiadała o  marszał-
ku Józefie Piłsudskim i kobietach jego 
życia, czyli „Ziuk” bez sekretów.

17 listopada kustosz Agniesz-
ka Lichacz wprowadziła słuchaczy 
w  opowieści o  modzie w  danych 
wiekach – pn. „Rozważna i  roman-
tyczna – stroje w  czasach księcia 
Józefa”, czyli o historii inaczej.

5 grudnia odbył się aromatycz-
ny wykład o gospodach, tawernach, 
winiarniach i  kawiarniach w  daw-
nej Polsce, który przedstawiła pani 
Agnieszka Lichacz, pod otwierają-
cym kubki smakowe tytułem „Indyk 
z  sosem, groch z  bigosem”, czyli 
o historii smacznie.

W  listopadzie został także  
zainaugurowany cykl „Spotkanie 
z podróżą”.

21 listopada doszło do  bardzo 
ciekawego spotkania z  dziennikarką 
i  podróżniczką Katarzyną Mani-
szewską, która wydała właśnie drugą 
książkę z  cyklu „Podróżnik bez po-
wodu”, pt. „W 40 dni dookoła świa-
ta”. Niesamowite opowieści, podróż 
w  pojedynkę, odwaga i  wielka cie-
kawość świata i  ludzi. Słuchacze byli 
pod wrażeniem i  mają nadzieję na 
kolejne historie.

Listopad nierozłącznie kojarzy 
nam się ze Świętem Niepodległości, 
także nie mogło zabraknąć okazji 
do  wspólnego śpiewania na „Wie-

czorze pieśni patriotycznych”. Kon-
cert w  wykonaniu Chóru Seniorów 
„Szafirki” pod batutą maestro pana 
Marka Tomczaka odbył się 24 listo-
pada. Było jak należy – zgromadzeni 
mieszkańcy nie zawiedli, zabrzmiało 
prawdziwie i wzruszająco.

Jak co roku spotkaliśmy się 
w Klubie na „Sąsiedzkim kolędowa-
niu przy wigilijnym stole”.

Zaproszenie gości złożyli miesz-
kańcom świąteczne życzenia: prezes 
Zarządu WSM Maciej Stasiełowicz, 
przewodnicząca Rady Nadzorczej 
WSM Zofia Paderewska, redaktor 
naczelna „Życia WSM” Danuta Wer-
nic z  redaktorem Bartłomiejem 
Pogranicznym. 9 grudnia zabłysły 
światełka na choince, popłynęły sło-

wa pięknych, polskich kolęd w  wy-
konaniu Chóru „Szafirki” i  uczest-
ników uroczystości. Tradycji stało 
się zadość: wzajemne świąteczne 
życzenia, kolędowanie i  wspólny 
posiłek. Mam wrażenie, że tego wie-
czoru wiele starszych osób nie czuło 
się samotnie. Dziękuję wszystkim 
osobom dobrej woli za pomoc.

W  Klubie „Szafir” nie może obyć 
się bez propozycji dla dzieci. Tym ra-
zem chodzi o  cykl… bajkowy, czyli 
ulubione przez nich „Bajkodzieło” 
i  zajęcia dla dzieci Fundacji Przysta-
nek Twórczość pn. „Kreatywna edu-
kacja z książkami H. Tulleta”.

18 listopada wystawiane były 
„Opowieści Trzech Pomarańczy” 

wywodzące się z tajemniczego miej-
sca w Meksyku, gdzie ze słów tkane 
są wiersze, pieśni i historie.

25 listopada dzieci poznały 
„Przygody Bucika Flamenco”, uro-
czą opowieść o samotności, inności, 
przyjaźni i nadziei. Myślicie Państwo, 
że to za poważne tematy dla dzieci? 
W żadnym wypadku, maluchy bawią 
się interaktywnie, tańczą, śpiewają 
i… wiedzą swoje.

2 grudnia odbył się pełen zaba-
wy, tańców i  prezentów „Bal miko-
łajkowy dla dzieci”, który został sfi-
nansowany przez Radę i  burmistrza 
dzielnicy Żoliborz – serdecznie dzię-
kujemy. Dzieci odwiedził sędziwy Św. 
Mikołaj z  workiem pełnym słodkich 
podarunków, i o dziwo nikt nie dostał 
rózgi – jakie te nasze dzieci grzeczne. 
Elf z pięknymi Śnieżynkami zabawiał 
dzieci, było dużo konkursów, dużo 
śmiechu i  dużo słodyczy. Wielkim 
powodzeniem cieszyło się zdobienie 
piernikowych serc na choinkę, po-
wstały arcydzieła, którymi maluchy 
mogły się pochwalić całej rodzinie.

16 grudnia zawitała do nas „Kró-
lowa Śniegu”, temperatura w Klubie 
„Szafir” na III piętrze spadła, ale bajka 
skończyła się szczęśliwie, bo dzieci 
ociepliły atmosferę.

Wszystkim sąsiadom, małym 
i dużym, życzymy Wszystkiego Świą-
tecznego!

Ewa Sudakiewicz
Kierownik Klubu

Mikołajki
8 grudnia impreza mikołajko-

wa w  klubie Piaski przyciągnęła 
prawie 70 dzieci. Aby bardziej za-
angażować je w  przestawienie, 
rozdano im czerwone czapeczki 
z białym pomponem, aby te zwra-
cały uwagę Świętego Mikołaja roz-
dającego upominki. 

Rozpoczęto interaktywnym przed-
stawieniem teatru Czarodziej pt. „Hi-
storia Świętego Mikołaja”, opowiadają-
cym o tym, jak pewien elf chciał zostać 
pomocnikiem Św. Mikołaja. Przy okazji 
tej historii dzieci dowiedziały się, skąd 
wzięła się tradycja obdarowywania się 
wzajemnie prezentami.

Po spektaklu dzieci gromkim 
chórem wezwały Świętego Miko-
łaja. Ten, oczywiście, zjawił się na-
tychmiast, przywitał się z  dziećmi 
i  zaprosił je do  wspólnego zdjęcia 
na pamiątkę spotkania, a  następ-
nie zaproponował selfie indywi-
dualnie z  uczestnikami spotkania. 
Potem zajął się rozdawaniem pre-

zentów, a  po minach dzieci widać 
było zadowolenie z  otrzymanych 
podarunków. Prócz różnorodnych 
słodyczy dzieci znalazły w  pacz-
kach również świecące gadżety-
-zabawki.

Na skromny „budżet” Świętego 
Mikołaja złożyli się rodzice, wyku-
pując zaproszenia (10 zł), dyrekcja 
osiedla Piaski i  Bielański Ośrodek 
Kultury, który zorganizował przy-
jazd Świętego Mikołaja dzięki środ-
kom uzyskanym z Zarządu Dzielni-
cy Bielany. Podczas gdy dzieci im-
prezowały ze  Świętym Mikołajem, 
klub Piaski zaprosił rodziców do są-
siedniej sali, gdzie czekały na nich 
napoje, ciasteczka i cukierki.

Wolontariusze 
nadal aktywni 

5 grudnia w  bielańskim ratu-
szu odbyła się Gala Wolontariatu 
2017, poświęcona ludziom, któ-
rzy nie oczekując wynagrodzenia, 
z  własnej woli pomagają innym. 

Swoją obecnością pracę wolonta-
riuszy docenili m.in. prezes Stowa-
rzyszenia Centrum Wolontariatu 
Dariusz Piotrowski, poseł Joanna 
Fabisiak, burmistrz Bielan i  troje 
jego zastępców, wiceprzewodni-
cząca Rady Dzielnicy Anna Czar-
necka i  wielu radnych oraz pod-
opieczni i  koledzy wolontariuszy. 
Dodatkowego blasku imprezie do-
dali artyści: Janusz Tylman, Joan-
na Stefańska-Matraszek i  Ireneusz 
Miczka, którzy uświetnili uroczy-
stość występem wokalno-muzycz-
nym. Konferansjerkę prowadził 
dziennikarz Igor Sokołowski, któ-
ry przedstawiając się powiedział, 
że pochodzi z Piasków.

Warto przypomnieć, że  Mię-
dzynarodowy Dzień Wolontariusza 
jest świętem ustanowionym 21 lat 
temu przez ONZ, a  na Bielanach 
tegoroczna Gala była piętnastą 
z  rzędu. W  tym roku wręczono 69 
pamiątkowych statuetek i  dyplo-
mów oraz wyróżnienia specjalne 
dla najstarszych, najwytrwalszych 
oraz najmłodszych wolontariuszek.

Statuetki i  dyplomy otrzyma-
ło troje mieszkańców Piasków (na 
zdjęciu) z  wsm-owskich rodzin. 
Monika Szadkowska jest założy-
cielką stowarzyszenia Bielańskie 
Babki, organizatorką Bielańskiej 
Zupy Pomysłów i  wyprzedaży ga-
rażowych, autorką i  realizatorką 
wielu akcji integrujących osiedlo-
wą społeczność takich jak ogni-
ska, wspólne śpiewanie, święto 
ziemniaka. Mariusz Lorenc przez 
wiele lat pomagał w  organizacji 
wszystkich imprez w  klubie Pia-
ski, jak np. Dzień Dziecka, Seniora, 
Wigilia, festyny na powitanie i po-
żegnanie lata. Brał czynny udział 
w  Światowych Dniach Młodzieży, 
nie odmawia pomocy ludziom 
potrzebującym. Z  kolei Alina Ry-
bicka, oprócz działalności w  Ra-
dzie Osiedla WSM Piaski, pracuje 
przy segregacji używanej odzieży 
dla ludzi potrzebujących. Konfe-

ransjer zauważył, że przez jej ręce 
przechodzą tony odzieży.

Wbrew pozorom życie wolon-
tariuszy nie jest łatwe. Nie ma tu 
miejsca na egoistyczne postawy 
i  własne sprawy, jest otwarcie na 
innych i służba im, jest ciężka praca 
i  ściśle wypełniony grafik, bo po-
moc innym to dla nich priorytet. 
Wypełnianie obowiązków to także 
dla nich satysfakcja. 

Boiska do minigolfa
Już po wydaniu poprzedniego 

numeru „Życia WSM” na Piaskach 
ukończono budowę kompleksu 
osiemnastu boisk do  minigolfa. 
To duże przedsięwzięcie, zrealizo-
wane w  ramach budżetu partycy-
pacyjnego 2017, wzbogaciło osie-
dlowy plac zabaw przy ulicy Jana 
Kochanowskiego 22. Każde z boisk 
jest niezależne i ma inny kształt, co 
wymaga dużo umiejętności i  tre-
ningu dla poznania ich specyfiki, 
bo wprowadzenie kuli do  otworu 
nie jest takie łatwe. Pierwsze ude-

rzenia piłek wykonano, ale zawo-
dów jeszcze nie zorganizowano 
ze względu na niesprzyjającą porę 
roku. Ale gdy nastanie wiosna, bo-
iska będą do  dyspozycji zawodni-
ków i organizatorów. 

Na placu zabaw zamontowa-
no też huśtawkę dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Jest to jedna 
z  niewielu tego typu konstrukcji 
w  Warszawie. Budowa urządzenia 
umożliwia wjechanie z  wózkiem 
na jego część ruchomą, zabezpie-
czenie dziecka przed wypadnię-
ciem z  wózka, i  wózka przed wy-
jechaniem z  „wahadła”. Po wpro-
wadzeniu urządzenia w ruch moż-
na obserwować radość dziecka. 
Huśtawka powstała dzięki dobrej 
współpracy administracji osiedla 
Piaski z wiceburmistrzem Grzego-
rzem Pietruczukiem, w  którego 
gestii znajdują się m.in. sprawy 
społeczne, zdrowia i rekreacji.

Zbigniew Szczepaniak
Zbigniew Zieliński

Prosto z Piasków

Aktywność popłaca

Bielańscy wolontariusze:  M. Szadkowska, M. Lorenc i A. Rybicka
Fot.: Zbigniew Zieliński

Huśtawka dla niepełnosprawnych
Fot.: Zbigniew Zieliński

Sąsiedzkie kolędowanie przy wigilijnym stole
Fot.: Bartłomiej Pograniczny

W Klubie „Szafir” cyklicznie i tradycyjnie
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Czytelnicy piszą, my odpowiadamy

Bez względu na porę roku wy-
dawnictwa Sonia Draga i Debit 
mają w swojej ofercie wiele cie-
kawych tytułów dla każdego. 

Paniom (choć nie tylko!) poleca-
my Radości z  kobiecości, niezwykłe 
kompendium wiedzy, które w  lek-
ki, zabawny, a  przy 
tym wyczerpujący 
sposób odpowia-
da na pytania, któ-
re często wstydzimy 
się zadać, i  pomaga 
w  zdrowym i  świa-
domym zarządzaniu 
kobiecymi narząda-
mi. Pora pożegnać 
się z mitami i błędnymi przekonania-
mi narosłymi wokół żeńskiej anato-
mii i seksualności. Ta książka to lektu-
ra obowiązkowa! 

Nie lada gratka czeka także na fa-
nów Johna le Carrégo. W  księgar-
niach dostępne są już pierwsze opu-
blikowane wspomnienia autora zaty-
tułowane Tunel z gołębiami. To zapi-

ski z  ponad sześć-
dziesięciu lat pra-
cy pisarskiej, raz 
pełne humoru, in-
nym razem wstrzą-
sające czy zmusza-
jące do refleksji. 
Le Carré dowcip-
nie i  celnie anali-
zuje w  nich mo-
ralną dwuznacz-

ność wydarzeń, których był świad-
kiem, a która znana była dotąd tylko 
z  jego powieści. Książka o  życiu naj-
popularniejszego szpiega wśród pi-
sarzy z pewnością umili oczekiwanie 
na styczniową premierę – powieść 
Szpiegowskie dziedzictwo.

Z  kolei jeśli jesteście miłośni-
kami pisarskiej wirtuozerii Józefa 
Hena, mamy dla Was dobrą wiado-
mość – całkiem niedawno ukazało się 
wznowienie jed-
nej z  najpopular-
niejszych książek 
tego autora. Mowa 
oczywiście o  tytu-
le Błazen – wiel-
ki mąż. Opowieść 
o  Tadeuszu Boy-
u-Żeleńskim. To hi-
storia o  życiu, pi-
sarstwie i  tragicz-
nej śmierci Pisarza-Mędrca, mistrzow-
ski portret literacki, w którym mieszają 
się takie formy jak esej, wspomnienie, 
rozprawa, nowela, gawęda czy stu-
dium psychologiczne. 

Najmłodszym czytelnikom pro-
ponujemy z  kolei książkę Joan-
ny Krzyżanek Ignaś Ziółko gotuje. 
Przygoda u Świętego Mikołaja. W tej 
opowieści bohater i  jego pies Kmi-
nek otwierają „Bardzo smaczną księ-

gę” i  jak za do-
tknięciem czaro-
dziejskiej różdżki 
przenoszą się do 
domu Świętego 
Mikołaja. Ale ni-
gdzie nie ma go-
spodarza – Świę-
ty Mikołaj znik-
nął! Jeśli nie wró-

ci, nie będzie prezentów! Świąteczna 
opowiastka Joanny Krzyżanek z pew-
nością zachwyci wszystkie dzieci, 
zwłaszcza że pełna jest ciekawostek 
i przepisów na smakołyki.

Nie zapominamy także o  nieco 
starszych. W ramach imprintu z litera-
turą młodzieżową Młody Book uka-
zała się pierwsza część przełomo-
wej, uhonorowanej nagrodami trylo-
gii Zresetowana autorstwa Teri Terry, 
znanej czytelnikom z  Księgi kłamstw. 
W pierwszym tomie (o tym samym co 
trylogia tytule) poznajemy Kylę, której 
pamięć została wymazana. Jej dane 
osobowe usunięto, a  wspomnienia 
stracono na zawsze – dziewczynę zre-
setowano. Chcąc odkryć prawdę i po-
znać przeszłość, Kyla musi zdecydo-
wać, komu może zaufać.

Jeśli macie apetyt na więcej 
książkowych nowości, zachęcamy 
do zajrzenia na strony internetowe 
wydawnictw: www.soniadraga.pl, 
www.wydawnictwo-debit.pl, www.
mlodybook.com.pl. 

Te i  inne znakomite książki 
do nabycia w  Księgarni Korekty,  
Al. Wyzwolenia 14 w Warszawie.

Artykuł sponsorowany

Księgarnia 
„Korekty” poleca

Zakończył się cykl „Czytanie 
na drugie śniadanie”, w trakcie 
którego najmłodsi goście księ-
garni „Korekty” (Al. Wyzwole-
nia 14) poznali autorów kilku 
świetnych książek dla dzieci.

W listopadzie w księgarni poszu-
kiwano skarbu. Wszystko w  trakcie 
warsztatów detektywistycznych, 
które poprowadziła Zofia Stani-
szewska, autora serii książek „Ignacy 
i  Mela na tropie złodzieja”. Młodzi 
detektywi mieli znaleźć klejnot królo-
wej, na szczęście Ignacy i Mela pozo-
stawili im pomocne wskazówki. 

Na początku grudnia w  „Korek-
tach” czuć już było atmosferę świąt. 
Joanna Krzyżanek opowiedziała 
gościom o  „Przygodzie u  Świętego 
Mikołaja”, jaką przeżyli stworzeni 
przez nią Ignacy Ziółko i pies Kminek. 
Bohaterowie znaleźli dom Mikoła-
ja, przeszli przez kuchnię, łazienkę, 
pokoje, ale nie znaleźli gospodarza. 
Okazało się, że ten ukrył się w ogro-
dzie, bo bardzo bolał go ząb. Na 
szczęście w pobliżu była elfijka-den-
tystka, która pomogła Świętemu, by 

ten mógł spokojnie wykonać swo-
ją pracę – rozdać na czas prezenty! 
Dzieci słuchały z  zapartym tchem. 
Joanna Krzyżanek nie tylko świetnie 
pisze, lecz także wciągająco opo-
wiada. Po historii Ignacego i Kminka 
zaprosiła najmłodszych na warsztaty 
robienia ozdób świątecznych. 

Tak zakończył się cykl „Czytanie na 
drugie śniadanie”, którego „Życie WSM” 
było patronem medialnym. W  trakcie 
czterech spotkań poznaliśmy świetnie 
napisane książki dla dzieci:
1) „Za płotem z ostów”  

Agnieszki Frączek,
2) „Opowieści na dobranoc  

dla młodych buntowniczek 
– 100 historii niezwykłych 
kobiet”  
Eleny Favilli i Francesci Cavallo,

3) „Zagadka królowej parku”  
Zofii Staniszewskiej,

4) „Przygoda u Świętego Mikołaja”  
Joanny Krzyżanek.

Jeśli ktoś jeszcze zastanawia 
się nad prezentem dla swojej 
pociechy, w  pełni polecamy te 
cztery tytuły.

Red.

Patronat „Życia WSM”

Cztery inspirujące spotkania
Wydawane od 1931 roku

Gazeta bezpłatna       Nakład: 30 tys. egz.

Tołwiński zasługuje na ulicę
Szanowni Państwo,

apeluję do Państwa o zajęcie się w naj-
bliższym numerze sprawą zmiany 
nazwy ulicy Stanisława Tołwińskiego. 
Mieszkałem przy ul. Tołwińskiego przez 
20 lat, a nadal, od prawie 50 lat, miesz-
ka przy niej moja mama.

Uważam, że Tołwiński, więzień 
carski za działalność niepodległościo-
wą, współzałożyciel WSM, organiza-
tor samopomocy w  czasie okupacji 
(Republika Żoliborska), prezydent 
Warszawy, zasługuje na ulicę na Żo-
liborzu. Zmienianie nazwy ulicy na 
imienia zapewne zasłużonego dla 
Polski, ale wedle mojej wiedzy niema-
jącego związku z  Żoliborzem oficera, 
uważam za nieuzasadnione.

Uszanowanie,
Witold Samborski

Naszemu Czytelnikowi odpisa-
liśmy mailowo już przed wydaniem 
numeru, ale i tutaj należą się dwa 
słowa odpowiedzi. W pełni się z Pa-
nem zgadzamy, dlatego podjęliśmy 
ten temat w  numerze. Zdziwiła nas 
nie tylko decyzja wojewody, ale też 
postawa Rady Dzielnicy, która nie 
potrafiła zapomnieć o  politycznych 
sporach, gdy w  porządku obrad 
miała przyjęcie stanowiska sprzeci-
wiającego się zmianie ulicy Stanisła-
wa Tołwińskiego – człowieka, który 
w szczególnym stopniu przysłużył 
się dla rozwoju Żoliborza. Pozostaje 
czekać na decyzję Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.

***
Jeszcze o podziale 

Żoliborza IV
Chciałbym wypowiedzieć się na 
łamach naszej gazety w  spra-
wie podziału osiedla Żoliborz 
IV. Na wstępie powiem, żeby 
nie było wątpliwości, że jestem 
„za” podziałem, on był koniecz-
ny nie od dziś. Zaskoczył mnie 
jednak sposób, w  jaki go prze-
prowadzono. 

Mieszkańcy, którzy byli na ze-
braniu w  kwietniu pamiętają, że 
obiecano nam rozpoznanie tematu 
i przedstawienie propozycji na kolej-
nym spotkaniu z Zarządem. Tymcza-
sem postąpiono jak przy reprywaty-
zacji w  Warszawie, gdzie oddano 
budynki z  „wsadem”-lokatorami. 
Tu także postąpiono podobnie. Po-
dzielono osiedle administracyjnie 
z  „wsadem”-mieszkańcami, nie wy-
słuchując ich opinii, ani nawet opinii 
Rady Osiedla, która moim zdaniem 
została rozwiązana niezgodnie 
z  zasadami. Podział na pewno był 
konieczny, osiedle było duże, nawet 
za duże, i  to utrudniało zarządza-
nie nim. Poza tym występowały od 
dawna nieporozumienia między 
jedną a  drugą częścią osiedla, co 
w  dużym stopniu miało wpływ na 
permanentne niewykorzystywanie 
funduszu remontowego, do czego 
walnie przyczynił się pan dyrektor 
(były już), który miał wyraźną nie-
chęć do ogłaszania przetargów. 
Przy wybieraniu nowych Rad Osiedli 
(co wydaje się pilne) konieczny byłby 
wniosek o  zawieszenie do Walnego 
Zgromadzenia członków Rady Nad-
zorczej z obu osiedli, tym bardziej, że 
nadużyli zaufania swojej RO i miesz-
kańców, nie informując RO o  biegu 
działań w sprawie podziału. 

Jednocześnie, akceptując po-
dział osiedla, uważam go za działa-
nie bieżące – incydentalne. Znacz-
nie pilniejszym jest wypracowanie 
przez Zarząd i  RN polityki przyszło-
ściowej WSM w zakresie nowych in-
westycji, odchodząc od deweloper-
ki na rzecz mieszkań lokatorskich 
i mieszkań na wynajem. Byłby to po-
wrót do celów założycielskich WSM!

Z poważaniem 
Ryszard Szabelak

Mieszkaniec Zatrasia

Dzieci dały bardzo dobry występ
Fot.: Bartłomiej Pograniczny

Przedszkole przy Elbląskiej 
ma już patrona

Lektury na Święta
Z  Katarzyną Bombolicką, kie-
rowniczką wypożyczalni dla 
dorosłych i dla dzieci na Zatra-
siu, rozmawia Danuta Wernic.

Danuta Wernic: Pani Katarzyno od 
kilku miesięcy jest pani kierow-
niczką naszej osiedlowej biblio-
teki, wcześniej przez 5 lat praco-
wała pani w  innych placówkach 
w naszej dzielnicy. Jak pani ocenia 
czytelnictwo na naszym terenie? 
Wiemy, że ogólnie nie jest dobrze.
Katarzyna Bombolicka: Czytelnic-
two na Zatrasiu czy Rudawce nie 
różni się od pozostałych części Żoli-
borza, może nawet jest nieco lepiej. 
Dominującą grupą czytelników są 
osoby starsze, dla których książka 
jest nadal czymś bardzo ważnym 
i  bliskim, budzi więc zainteresowa-
nie, pozwala na ciągłe poszerzanie 
wiedzy, na refleksję, zadumę i  ra-
dość. Uspokaja i relaksuje, dostarcza 
emocji. Zauważalny jest też wzrost 
czytelnictwa wśród dzieci, nie bez 
znaczenia są tu akcje różnego typu 
mające na celu zachęcanie dzieci 
do czytania, takie akcje prowadzi-
my w  naszej bibliotece i  naszych 
wypożyczalniach we współpracy 
z okolicznymi szkołami i przedszko-
lami. Dużo gorzej jest z  młodzieżą 
i  dorosłymi, głównie w  wieku śred-
nim. Z  jednej strony mają dostęp 
do e-booków, internetu i  różnych 
elektronicznych gadżetów, z drugiej 
strony studiują i pracują, co sprawia, 
że brak im czasu. Książkę czyta się 
w tablecie lub w smartfonie, siedząc 
w  metrze czy tramwaju. Po książkę 
„papierową” sięga się rzadko, i  to 
jest chyba najtrudniejszy problem. 
Proponuję prezenty książkowe pod 
choinkę –  może przyciągną uwagę 
i  zachęcą do tego, by poczytać je 
w wolnych chwilach.

Jakie formy promocji stosujecie, 
aby przyciągać czytelników, zarów-
no tych młodszych, jak i starszych?
Cały czas prowadzimy akcje promu-
jące czytelnictwo w naszej dzielnicy, 
organizujemy spotkania autorskie 
dla dorosłych i  dzieci, lekcje biblio-
teczne dla młodszych, wspólne czy-
tanie, konkursy dla dzieci i  zajęcia 
plastyczne związane z malowaniem 
bohaterów swoich lektur. Prowadzi-
my także akcję „Książka na telefon” 
dla osób starszych, które mają pro-
blem z  chodzeniem i  dla niepełno-

sprawnych. W  nadchodzącym roku 
planujemy rozszerzenie naszej dzia-
łalności poprzez zorganizowanie 
cyklu wykładów „Spotkania z  histo-
rią” prowadzonych przez kustoszy 
z  Zamku Królewskiego. Pierwsze 
próby już były i  cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Regularnie co 
dwa tygodnie kupujemy nowości 
książkowe, żeby nadążać za „tren-
dami”. O  udziale w  piknikach i  im-
prezach osiedlowych nie mówię, 
bo to głównie dotyczy wiosny i lata, 
a przed nami zima.

Zbliżają się Święta i  Nowy Rok, 
będzie trochę wolnych dni i czasu 
na czytanie. Jakie lektury zapro-
ponuje pani naszym mieszkań-
com z tej okazji?
Mamy świadomość wyjątkowości 
tego czasu, więc będziemy propono-
wali różne nowości, np. biblioteka dla 
dzieci przygotowała wiele tytułów 
o  tematyce świątecznej. Polecamy 
dla najmłodszych: „Przygody We-
sołego Ryjka”, dla nieco starszych 
„Niesamowite przygody Dziesięciu 
Skarpetek”, na pewno wielu mło-
dym czytelnikom spodoba się kolej-
na cześć „Magicznego Drzewa Ber-
ło” albo książki z  serii „Plus minus 
16”. Dla dorosłych mamy też sporo 
nowych pozycji różnych gatunków, 
np. pragnącym przeżywać magię 
świątecznych dni polecam książkę 
Joanny Szarańskiej pt. „Cztery płatki 
śniegu”. Jest to ciepła, przepełniona 
humorem i  wzruszająca opowieść 
o  życiu. Zainteresowanych historią 
zapewne przyciągnie pozycja ka-
nadyjskiej pisarki Arlette Cousture 
„Dzieci stamtąd”. Saga o  polskich 
uchodźcach, którzy w czasie II wojny 
światowej wyemigrowali do Kanady 
i  tam układają swoje życie od nowa. 
Warto wspomnieć o  lekturach pol-
skich współczesnych autorów jak: 
Jakuba Żulczyka „Wzgórze psów” 
(mocna lektura), Zygmunta Miło-
szewskiego „Jak zawsze”, „Miłość” 
Ignacego Karpowicza, czy Janusza 
Wiśniewskiego „Wszystkie moje 
kobiety”. Nie brakuje też skandy-
nawskich kryminałów, czy kolejnych 
wydań ciągle chętnie czytanej Agaty 
Christe. Znajdą też coś dla siebie mi-
łośnicy reportaży, książek podróżni-
czych, czy biograficznych. Słowem: 
jest w czym wybierać. 

Danuta Wernic

Wybór patrona nie był zaskocze-
niem, w  końcu to przedszkole 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  
8 grudnia placówka przy Elblą-
skiej 43 zyskała nową nazwę: 
Niepubliczne „Wesołe Przedszko-
le TPD” im. Marii Kownackiej.

Na piętrze przygotowano spe-
cjalną dekorację – na niebieskiej 
kurtynie zawieszono postać Plastusia 
wraz z  jego przyjaciółmi z  piórnika. 
Gdy już zebrali się zaproszeni goście, 
do sali weszli mali artyści – wycho-
wankowie przedszkola. Dali bardzo 
dobry występ. Cały czas czuwały nad 
nimi panie wychowawczynie, przy-
pominając co trudniejsze kwestie. 

Po wysłuchaniu wierszy i  piose-
nek pani prezes Urszula Grzybo-
wiecka podziękowała najmłodszym 
za występ i razem z panią Bogusławą 
Rudzińską z Działu Ogólno-Organiza-
cyjnego WSM wręczyła im upominki. 
Wyrazy uznania dla przedszkola wyra-
ziła też przewodnicząca Rady Nadzor-
czej Zofia Paderewska. 

Na koniec pani Anna Grusz-
czyńska, pomysłodawczyni placów-
ki i  jednocześnie przewodnicząca 
żoliborskiego oddziału TPD, przy-
pomniała o  szerokiej działalności  
lokalnej Towarzystwa i podziękowa-
nia wielu osobom z różnych dzielni-
cowych organizacji, które wspoma-
gają przedszkole.  (Red.)



Czas na zmiany
Nowe otwarcie, którego potrzebujesz

Od lat pomagamy zamykać drzwi do przeszłości. Ułatwiamy zmianę życia 
na nowe i lepsze – bez stresu i dotkliwych zobowiązań fi nansowych.
Ty także możesz skorzystać z pomocy naszego programu 
„Czas na zmiany”, dzięki któremu dostaniesz szansę na nowe otwarcie.

Możemy Ci pomóc
1.  Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółdzielniami i wspólnotami.
2.  Zapewniamy polubowną likwidację nadmiernych zobowiązań.
3.  Oferujemy szansę na korzystną zmianę życia i mieszkania.

Pamiętaj, że zawsze jest dobry czas na zmiany. 
Zadzwoń lub napisz – razem znajdziemy sposób, żeby przez nie przejść.

Golden Lion • al. Jana Pawła II 27 • 00-867 Warszawa
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Zbliżająca się Wigilia i  Świę-
ta Bożego Narodzenia to czas 
refleksji i  zadumy, spotkań 
z  najbliższymi. To czas radości 
i nadziei, którą daje nam nowo-
narodzony Zbawiciel. To czas 
życzeń i  prezentów. Właśnie 
w  tym roku odwiedziłam Świę-
tego Mikołaja w  jego siedzibie 
„Christmas House” w lapońskim 
Rovaniemi w  Finlandii, które 
jest położone poza kołem pod-
biegunowym. Dostałam tam 
prezent pod choinkę w  postaci 
zdjęcia ze Świętym Mikołajem. 

Święta Bożego Narodzenia to 
w Polsce czas dobrego, tradycyjnego 
jadła i, jak każe tradycja, 12 potraw. 
Podzielę się z  Państwem niektórymi 
przepisami na moje ulubione śledzie:

Śledzie z bakaliami
Potrzebne będą 4 płaty tłustego 

śledzia, kilka (4-5) daktyli, które – pa-
miętajmy – są wspaniałe w smaku, po 
5 dag fig i suszonych śliwek, 5 dag bez-
pestkowych rodzynek (radzę uprzed-
nio namoczyć je w  ciepłej wodze),  
5 dag suszonej żurawiny, 1 duża biała 
cebula (mniej ostra!) i oliwa z oliwek.

Płaty śledzia kroimy w  pasma po 
około 2 cm szerokości. Wykładamy na 
półmisek. Bakalie: daktyle, figi, śliwki su-
szone, kroimy w cienkie paski, polówkę 
cebuli kroimy w kostkę, dodajemy odsą-
czone rodzynki, suszoną żurawinę i kilka 
łyżek oliwy z oliwek. Wszystko mieszamy 
i wykładamy na półmisek. Można ude-
korować listkami pachnącej pietruszki.

Śledzie w sosie czosnkowym
Cztery płaty tłustego śledzia mo-

czymy przez co najmniej 2 godziny 
w  mleku, żeby nadać delikatniejsze-
go smaku. Musimy starannie wybrać 
przede wszystkim czosnek, bo to 

on dodaje temu daniu specjalnego 
smaczku. Mimo że obecnie jest jakby 
mniej popularny, wiadomo – zapach 
– pamiętajmy o  tej przyprawie przy 
sporządzaniu tradycyjnych świątecz-
nych potraw, gdyż znana jest od setek 
lat i  stanowi prawdziwy polski doda-
tek, mimo że pochodzić może z Chin 
albo Hiszpanii. Zdecydowanie pole-
cam jednak polski, o głębszym zapa-
chu i  cudnym aromacie. Wystarczy  
1 ząbek. Do tego dania lepiej przeci-
snąć go przez specjalną praskę, nie 
kroić. Musimy zadbać też o majonez, 
którego potrzebujemy 3-4 łyżki sto-
łowe. Kiedyś robiło się go w  domu, 
jednak obecnie jest tyle gatunków 
w  sklepie, że może i  warto zaoszczę-
dzić siły na przygotowanie chociażby 
tego wspaniałego przepisu. Jogurt 
– potrzeba 5 łyżek stołowych – teraz 
dodaje się chyba do wszystkiego. Tu 
jednak pasuje doskonale jako jeden 
ze składników, polecam ten gęstszy, 
typu greckiego. A więc, zaczynamy.

Płaty śledzi kroimy w paski o sze-
rokości 3-4 cm, wykładamy do miski, 
doprawiamy majonezem i gęstym jo-
gurtem, dodajemy czosnek i dokład-
nie mieszamy. Wykładamy „górką” na 
półmisek, dekorujemy kolorowymi 
listkami pietruszki. Smacznego! 

Śledzie z jabłkami i imbirem
Śledzie, to wiadomo, moczymy 

w  mleku przez 2 godziny, odsączamy 
i kroimy w paski. Na 2 płaty potrzebuj-
my jedno średniej wielkości jabłko, które 
drobno kroimy, pół małej cebulki drob-
no posiekanej, i – uwaga! – imbir pokro-
jony w cieniutkie paseczki. To on właśnie 
nada daniu specyficzny smak i ostrość. 
Na koniec oliwa. Mieszamy składniki, 
odstawiamy na godzinę do lodówki, by 
nabrały głębi i podajemy na stół.

Życzę 12 smakowitych potraw 
w gronie Rodziny i Bliskich 

Barbara Bielicka-Malinowska

Kulinaria świąteczne

Smakowite śledzie 
Żoliborz w literaturze i nie tylko
Dokończenie ze strony 4

Młodsi znają lepiej „Zielony Żo-
liborz, pieprzony Żoliborz” Muńka 
Staszczyka, napisany w  Londynie, 
a  podyktowany tęsknotą za swoja 
małą ojczyzną. I tak bym mogła jesz-
cze długo, bo wszystko mnie wcią-
gnęło, wzruszyło i  sprawiło, że bliski 
mi Żoliborz stał się jeszcze bliższy. 

Kończąc, nie mogę nie wspo-
mnieć, że w  ostatnich dziesięciole-
ciach najczęściej Żoliborz pojawia 
się w  powieściach kryminalnych, co 
lekko zmartwiło autora „Przewod-

nika”, bo jak wyznał na jednym ze 
spotkań autorskich, wynika z  tych 
lektur, że Żoliborz stary to najniebez-
pieczniejsza część dzielnicy, a  mniej 
przestępstw jest w  części nowej. 
Czy tak jest w rzeczywistości, trudno 
powiedzieć, faktem jest jednak, że 
Albert Wojt (pseudonim byłego już 
prokuratora) napisał aż 14 powieści 
z porucznikiem Mazurkiem z komen-
dy dzielnicowej na Żoliborzu w  roli 
głównej. Zaś Konrad T. Lewandowski 
stworzył komisarza Drwęckiego, któ-
ry wystąpił w  6 pozycjach książko-
wych. Można by więc kolejną część 

„Przewodnika” poświęcić żoliborskiej 
powieści kryminalnej. 

Tymczasem jednak  pochylmy 
czoła przed Pawłem Dunin-Wąso-
wiczem, który odkrył dla nas tyle 
niszowych wiadomości nie tylko lite-
rackich, ale historyczno-społecznych 
związanych  z naszą i Jego dzielnicą. 
Dziękujemy za trud i  serce włożone 
w  dzieło. Lekturę polecam z  pełną 
odpowiedzialnością, choć nie wiem, 
czy jeszcze jest dostępna (może 
w kiosku w Urzędzie Dzielnicy). 

DW


