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Co nieco o Mikołaju…
Dzień mikołajek,
To nie dzień bajek,
Tu wszystko stać
prawdziwe się może,
Więc jeśli wierzysz
w świętego Mikołaja
Możesz być pewny
– on Ci pomoże!
W Polsce, zgodnie z tradycją,
św. Mikołaj wręcza prezenty 6 grudnia oraz w nocy z 24 na 25 grudnia. Osobiste odwiedziny św. Mikołaja przesunęły się z 6 grudnia na
okres Bożego Narodzenia. Początkowo bowiem św. Mikołaj, obchodzący swe święto właśnie 6 grudnia, nie
miał nic wspólnego z Bożym Narodzeniem. Kult tego niezwykle litościwego i szczodrego biskupa z Miry, żyjącego w IV wieku naszej ery,
był bardzo rozpowszechniony w średniowieczu. Jednak dopiero purytański zakaz obchodzenia świąt Bożego Narodzenia sprawił, że dzień
św. Mikołaja i Boże Narodzenie zlały
się na pewien czas w jedno święto.
Wszystko dzięki amerykańskim Holendrom. Później zwyczaj ten tak silnie związał się z przywróconym Bożym Narodzeniem, że już stanowił
jego tradycyjną część składową. Nie
ma co do tego reguły, ale 6 grudnia
przeważnie św. Mikołaj obdarza nas
drobnymi prezentami, a te większe
dostarcza w wigilię Bożego Narodzenia. Niektórzy podobno potrafią
przez cały rok otrzymywać cukierki i inne łakocie od św. Mikołaja do

Zwycięzca ludu

Przyjazny Spółdzielni 2019

Zostało już tylko kilkanaście
dni na zgłoszenia
Koniec roku to czas podsumowań i czas podziękowań. Zastanówmy się,
czy może dzięki któremuś
z naszych sąsiadów życie w naszym Osiedlu stało się lepsze. Ktoś pomagał innym, zgłaszał ciekawe pomysły do budżetu
obywatelskiego? A może
walczył o sprawy osiedla
w dzielnicy?

najszczersze życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

O Jasiu O rodzicach O świętym Mikołaju
– Mamo, z mego listu do św. Mikołaja
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz
łyżwy.
– A co, nie chcesz już kolejki elektrycznej?
– Chcę, ale jedną już znalazłem w Waszej szafie.

Wracając do św. Mikołaja należy
przypomnieć, że greckie imię Miko-

Wszystkim tym osobom
możemy podziękować, zgłaszając je do konkursu redakcji „Życia WSM”. Na kandydatury czekamy tylko do
końca roku. O tym, kto zostanie Przyjaznym Spółdzielni za 2019 rok, jury zdecyduje w styczniu. A w kolejnym
numerze zamieścimy sylwetkę zwycięzcy.
Redakcja

Dni Otwarte w WSM
Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00 do sali konferencyjnej w Biurze Zarządu przy
ul. Elbląskiej 14. Spotkania będą tematyczne, ale znajdzie się też
czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe miesiące.
16 stycznia – sprawy społ.-kult., polityka senioralna (referuje dyrektor Zatrasia)
6 lutego – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów (prowadzi dyrektor Wawrzyszewa Nowego)

Nakład: 30 tys. egz.

Wszystkim naszym
Mieszkańcom

umiejętnie przez siebie zostawionej
na prezenty skarpety, umieszczonej
w jakimś dyskretnym miejscu, nawet
codziennie. Przez cały rok za to trzeba uważać, żeby w tych dwu wspomnianych dniach od św. Mikołaja
nie otrzymać rózgi za złe zachowanie. Można też napisać list do św. Mikołaja z prośbą o prezent.

Między innymi w św. Mikołaja wierzą także byki z giełdy na
Wall Street i Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych GPW w Warszawie. Byki są symbolem wzrostu gospodarczego i pewnej „agresywnej”
strategii w inwestowaniu. Na prezent mogą liczyć bowiem nie tylko
grzeczne dzieci, ale i osoby grające
na giełdzie. Analitycy giełdowi wierzą, że w tym roku nie ominie warszawskiej giełdy rajd świętego Mikołaja (taka magiczna anomalia giełdowa wiązana z jego osobą), choć
może pojawić się w ostatniej chwili. A tak po prostu domniemywa się
z nadzieją, że św. Mikołaj przyniesie
ponadprzeciętne stopy zwrotu na
głównych indeksach w grudniu.

Gazeta bezpłatna

Życzą: Rada Nadzorcza,
Zarząd, Redakcja
i pracownicy WSM
łaj oznacza „zwycięzca ludu”. Ma ono
wiele odmian: Nikolas, Niklas, Nicolo,
Klaus, Mikulasz, Miklos, Nichol, Noel
Baba, a dzień 6 grudnia – Natalis S.
Nicolai, Nicolai hiemals, Niclastag,
Nielsdag, Clawsdach.
Mikołaj urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. w Licji w miejscowości Patras jako jedyne dziecko
zamożnego małżeństwa chrześcijańskiego. Od młodości wyróżniał
się nie tylko pobożnością, ale był
też bardzo wrażliwy na ludzkie
nieszczęścia. Po śmierci rodziców
dzielił się chętnie swoim majątkiem
z biednymi. Wybrany biskupem
Miry (Demre w dzisiejszej Turcji),
Mikołaj podbił serca wiernych
nie tylko gorliwością pasterską,

ale i troską o potrzeby materialne
wiernych. Zmarł, jak mówi tradycja,
6 grudnia między rokiem 345 i 352
w wieku prawie 70 lat. Podobno
w chwili jego śmierci ukazały się
anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.
Relikwie z portowego miasta Mira
przywieźli 9 maja w 1087 r. do włoskiego Bari tamtejsi marynarze,
chroniąc je przed muzułmanami.
Pamiątkę tego dnia odnotowano
także w kalendarzach jako wspomnienie świętego. Wkrótce św. Mikołaj stał się patronem tego miasta,
największego nad Adriatykiem.
W 1089 r. papież Urban II poświęcił grobowiec świętego w bazylice
jego imienia. Przy jego grobie odbył
się w 1098 r. synod, którego celem

było połączenie Kościoła prawosławnego z rzymskim.
Wśród 184 biskupów był także
prymas Anglii, abp św. Anzelm z Canterbury. W 1197 r. bazylikę w Bari,
zbudowaną nad szczątkami świętego, konsekrował kanclerz cesarza
Henryka VI, biskup Hildesheimu. Przy
bazylice św. Mikołaja w Bari przechowywany jest dokument z XII w.,
opisujący dzieje sprowadzenia relikwii świętego. Do dziś zachowały się
w Mirze ruiny kościoła św. Mikołaja.
Już w średniowieczu, jak wspomniano, Mikołaj był wielbiony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim
jako święty i cudotwórca.
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Rok 2019 rokiem przekształceń
Jedno z najczęściej zadawanych
przez spółdzielców pytań dotyczyło w tym roku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. „O co
chodzi? Czy to kosztowne? Co
trzeba zrobić?” – zastanawiali się mieszkańcy. Podsumujmy,
co w tej sprawie wydarzyło się
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy
na łamach „Życia WSM”, 1 stycznia
z mocy prawa użytkowanie wieczy-

ste na większości terenów Spółdzielni przekształciło się w prawo własności nieruchomości. Na większości, ponieważ ustawa dotyczy tylko działek gruntów, na których znajdują się przede wszystkim lokale
mieszkalne (minimum 70%). Dlatego przepisami nie są objęte np. garaże stojące na oddzielnej działce
czy pawilony handlowe, drogi.
W ciągu roku ustawa z dnia
20 lipca 2018 r. „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów” była
kilkukrotnie nowelizowana, m.in. dzię-

ki pismom WSM, w których wskazywano niejasne przepisy i dodatkowe trudności, wręcz uniemożliwiające przekształcenie. Jeden z nich był jednak od
początku klarowny: do końca grudnia
2019 roku mamy otrzymać zaświadczenia o przekształceniu.
WSM postanowiła zadziałać
pragmatycznie. Do końca marca
wpłaciła opłaty za użytkowanie wieczyste w imieniu mieszkańców posiadających spółdzielcze lokatorskie
i własnościowe prawo do lokalu oraz
prawo ekspektatywy.
Dokończenie strona 4

Żoliborskie 100-lecie TPD
Minęło już sto lat od czasu powołania RTPD – Robotniczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego zadaniem miała być
troska o życie, zdrowie, wychowanie i edukację najmłodszych.
Szczegółowo o celach, zadaniach
i formach pracy w TPD pisaliśmy
w dużym tekście zasłużonej działaczki TPD, p. Anny Gruszczyńskiej,
w numerze 1/2019 „Życia WSM”. Dziś
chcielibyśmy uczcić pracę i działalność TPD w mikroskali dzielnicy. Pracę organizacji, która już nie odgrywa
tak wielkiej roli jak kiedyś, ale nadal
okazuje się potrzebna i pomocna zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Z tej okazji 27 listopada Żoliborski
Oddział przygotował uroczystość w siedzibie „Wesołego przedszkola” TPD im.
Marii Kownackiej oraz Środowiskowego Ośrodka Wychowawczego TPD przy
ul. Elbląskiej 43. Dwie placówki wsparcia dziennego na Żoliborzu mieszczą
się w tej samej siedzibie i gromadzą
przedszkolaków, których aktualnie jest
aż 21, i starsze dzieci, w wieku 6-13 lat,
które przychodzą po południu i uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach.
W salce przedszkolaków, na piętrze, zgromadziło się tego dnia ponad
50 osób. Byli wśród nich zaproszeni goście, m.in.: posłanka Joanna Fabisiak,
której szczególnie bliskie są problemy
dzieci i młodzieży, prezes Zarządu Mazowieckiego TPD Monika Jagodziń-

ska, członek Zarządu Głównego TPD
Henryk Romańczuk, skarbnik Zarządu Mazowieckiego Bartłomiej Domagała, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Alicja Tyc-Żardecka, dyrektor ZOZ Żoliborz Małgorzata
Zaława-Dąbrowska. Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, na której terenie znajduje się budynek TPD, reprezentowali: pani wiceprezes Katarzyna Dawidczyk, przewodnicząca Rady Nadzorczej Zofia Padarewska, były prezes Maciej Stasiełowicz, który bardzo pomógł
w remoncie tej placówki, a także kierownik Działu Organizacyjnego Biura Zarządu p. Bogusława Rudzińska, która bliski kontakt z TPD utrzymuje od lat, a z ramienia „Życia WSM” redaktor naczelna.
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Z prac Rady Nadzorczej „Spółdzielcy dla klimatu”
– początek nowego cyklu warsztatów
Rada Nadzorcza Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej od
18 listopada do 16 grudnia odbyła trzy posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: CzłonkowskoMieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one
po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na
posiedzeniach plenarnych.
Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń podjęła między innymi następujące decyzje w formie uchwał i stanowisk:
I. Uchwała nr 34/2019 w sprawie
wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
WSM za lata 2019 i 2020
W drodze przetargu do Zarządu WSM
wpłynęło 6 ofert. Jako biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych WSM
za lata 2019-2020 Komisja Przetargowa wybrała firmę POL-TAX z siedzibą
w Warszawie.
II. Uchwała nr 35/2019 w sprawie
ustanowienia służebności gruntowej przejścia i przejazdu do nieruchomości znajdującej się w Warszawie przy ul. Wolumen 6
Podjecie Uchwały jest niezbędne w celu
zapewnienia mieszkańcom budynku
przy ul. Wolumen 6 swobodnego korzystania z miejsc postojowych znajdujących się w hali garażowej i dostępu do
drogi publicznej ulicy Wolumen.
III. Uchwała nr 36/2019 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Osiedla
Rudawka nr 32/2019 w przedmiocie zawieszenia pani Stefanii Dobrzańskiej w czynnościach członka
Rady Osiedla
Rada Osiedla Uchwałą nr 32/2019
zawiesiła panią Stefanię Dobrzańską
w czynnościach członka Rady Osiedla. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem ww. uchwały, Rada Nadzorcza
uznała, że nie zachodzą przesłanki
prawne do takiej uchwały, dlatego
podjęła decyzję o jej uchyleniu.
IV. Uchwała nr 37/2019 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Osiedla
Rudawka nr 31/2019 dotyczącej
pobocza drogi dojazdowej od ul.
Elbląskiej do wejścia do budynku
przy ul. Elbląskiej 41 w Warszawie
Uchwała została uchylona z uwagi
na fakt, że podjecie uchwały 31/2019
w dniu 26 września 2019 roku przez
Radę Osiedla Rudawka w sprawie
wzmocnienia odcinka pobocza drogi
dojazdowej od ul. Elbląskiej do wejścia do budynku przy ul. Elbląskiej 41
w Warszawie nie mieści się w zakresie
działania Rady Osiedla.
V. Uchwała nr 38/2019 w sprawie
uchylenia uchwały Rady Osiedla
Rudawka nr 33/2019 z dnia 24 października 2019 zgodnie z którą po-

dzielniki-podliczniki wody w lokalach mieszkalnych nie wymagają
okresowej legalizacji
Podjęta uchwała przez Radę Osiedla
Rudawka jest niezgodna z przepisami
prawa oraz uchwałami Rady Nadzorczej. W Regulaminie rozliczania wody
uchwalonego przez Radę Nadzorczą
nie występuje pojęcie podzielnikapodlicznika wody, tylko pojęcie wodomierza. Wszelkie zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczą wyłącznie wodomierzy. Tylko na podstawie
wskazań tych urządzeń pomiarowych
dokonywane jest rozliczenie kosztów
ciepłej i zimnej wody. Rada Osiedla
nie posiada kompetencji do ustalania
sposobu rozliczeń, nie powinna też
wprowadzać pojęć niezgodnych z Regulaminem rozliczania wody. Zgodnie
z §33 ust. 1 rozporządzenia MSWiA
z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w przypadku
wyposażenia instalacji wodociągowej
w wodomierze, właściciel powinien
zapewnić okresową legalizację tych
urządzeń pomiarowych.
Uchwała nr 39/2019 w sprawie
przedłużenia umowy z Zastępcą
Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno
finansowych
Została podjęta uchwała w sprawie
przedłużenia umowy na czas nieokreślony z panią Katarzyną Dawidczyk na
stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu
ds. ekonomiczno finansowych.
Uchwała nr 40/2019 w sprawie
zmiany wynagrodzenia prezesa
Zarządu WSM
Zostało zmienione wynagrodzenie
prezes Barbary Różewskiej. Przyjęto kwotę 11 tys. z brutto + dodatek
funkcyjny.
Rada Nadzorcza na posiedzeniach
Rady zapoznała się z następującymi informacjami przekazywanymi
przez członków Zarządu WSM:
1. W dniu 9.12.2019 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przez Zarząd
WSM i Dom Development S.A. została podpisana umowa na Generalną Realizację Inwestycji Osiedla
Szmaragdowe II etap.
2. Został zakończony przetarg na montaż wind w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki klatka III i IV. Komisja przetargowa po prezentacjach, negocjacjach i wizjach lokalnych dokonała wyboru najbardziej odpowiedniej
oferty – wygrała firma Mark Dźwig.
3. Trwają prace projektowe dotyczące
wyjazdu z drogi pożarowej na ul. ks. J
Popiełuszki. Wykonanie wyjazdu jest
niezbędne do uzyskania pozwolenia
na dalsze procedowanie projektowania i montażu wind w budynku przy
ul. Ks. J. Popiełuszki klatka III i IV.
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano i akceptowano opracowane przez komisje Rady projekty
odpowiedzi na pisma wpływające do
Rady. Informacje dotyczące działalności i spraw rozpatrywanych przez
Radę Nadzorczą będą przekazywane
w kolejnych numerach „Życia WSM”.
Jacek Sidor
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Justyna Glusman zainaugurowała pilotażową odsłonę warsztatów „Spółdzielcy dla klimatu”
fot.: A. Przegaliński
Zbiorniki retencyjne, ogrody deszczówki i wód roztopowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej – przyp.
deszczowe i więcej zieleni – to instalację urządzeń zwiększających po- red.) mogli w praktyce, przy wsparciu ze strony ekspertów, spróbować
kilka sposobów na dostosowa- wierzchnię biologicznie czynną.
–
Wspieramy
lokalne
inicjatywy,
planowania budowy urządzeń, któnie osiedlowych przestrzeni do
zmian klimatycznych. Podczas mówimy jak zazieleniać miasto i ko- re odciążają kanalizację deszczową
rzystać z odnawialnych źródeł energii. i zapobiegają lokalnym podtopiewarsztatów „Spółdzielcy dla Ważne jest też magazynowanie wody, niom. Słuchali też o dobrych praktyklimatu” przedstawiciele spół- bardzo potrzebnej w czasie upałów. Po- kach dotyczących zielono-błękitnej
dzielni i wspólnot poznawali móc mogą w tym zbiorniki retencyjne, infrastruktury, np. ogrodach deszrozwiązania służące ochronie np. oczka wodne, na które udzielamy czowych, nieckach retencyjnych
środowiska. Dowiadywali się dotacji od października tego roku – po- i tworzeniu dodatkowych terenów
też, jak mogą uzyskać miejską wiedziała Justyna Glusman, dyrektorka zieleni. Ekologiczne rozwiązania
koordynatorka ds. zrównoważonego to element Warszawskiego Planu
dotację na inwestycje.
rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.
dla Klimatu, który jest istotny dla
Pilotażowa odsłona warsztatów zdrowia i jakości życia mieszkańUczestnicy spotkania „Spółdzielcy
dla klimatu” pozyskiwali wiedzę o moż- „Spółdzielcy dla klimatu” była wstępem ców. Szczegóły dotyczące dotacji na
liwościach dostosowania przestrzeni do cyklu spotkań, który odbędzie się zbiorniki retencyjne i odnawialne
zarządzanego przez nich osiedla do za- w przyszłym roku. Praktyczne lekcje źródła energii dostępne są na stronie
chodzących zmian klimatycznych. Eks- dedykowane są warszawskim spółdziel- zielona.um.warszawa.pl.
perci z SGGW, PAN, warszawscy ogrod- niom i wspólnotom, które chcą inwestoZarząd Zieleni m.st. Warszawy
nicy i przedstawiciele stołecznych biur wać w zielono-błękitną infrastrukturę.
(tekst pierwotnie ukazał się
Przedstawiciele spółdzielni i wspólprezentowali wiele rozwiązań, w tym
budowę zbiorników do zatrzymania not (w tym Zarządu Warszawskiej
na stronie http://zzw.waw.pl)

PLAN DYŻURÓW RN

Biuro Zarządu ul. Elbląska 14 (II p. pokój 219,
od godziny 16:15) (zapisy p. 211 tel. (22) 561-34-17 )
Data/miesiąc
styczeń
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Imię i nazwisko
Barbara KRAWCZYK
Sekretarz Rady Nadzorczej,
członek Komisji CzłonkowskoMieszkaniowej
Jolanta BĘTKOWSKA
Członek Kom. CzłonkowskoMieszkaniowej
Jacek SIDOR
Wiceprzewodniczący RN,
członek Komisji Inwestycyjnej

Imię i nazwisko
Zofia Paderewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata KUREK
Członek Kom. CzłonkowskoMieszkaniowej
Magdalena SZAŁAJSKA
Przewodnicząca Kom.
Członkowsko-Mieszkaniowej

luty
3

10

Alina ZAWADZKA
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Andrzej MICHAŁOWSKI
Przewodniczący Kom. Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi,
członek Kom. Rewizyjnej

17

Stanisław MICHALCZYK
członek Komisji Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi

24

Zofia SOBIESZCZUK
Członek Kom. Rewizyjnej

Barbara BIELICKAMALINOWSKA
Członek Komisji Rewizyjnej
Witold KACPERSKI
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65 złotych za wywóz śmieci. Czekają nas drastyczne podwyżki
Na sesji Rady Warszawy,
12 grudnia, radni zadecydowali, że w stolicy za ilość śmieci odpowiedzialne są nie metry kwadratowe, ale… drzwi.
Dlatego każde gospodarstwo
w zabudowie jednorodzinnej
od lutego 2020 będzie płacić
94 zł miesięcznie, a w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie, wspólnoty) – 65 zł.
Jak powiedział prezydent Trzaskowski, „ryczałt będzie chronić osoby wielodzietne, będzie też czytelny
i zrozumiały dla mieszkańców”. O tym,
że da najbardziej po kieszeni na ogół
często samotnym emerytom (wzrost
z 10 zł na 65 zł), już nie wspomniał. Zapewnił jednak, że „dla osób, których te
zmiany dotkną najbardziej, które są
w trudnej sytuacji”, wprowadzony zostanie system osłonowy, który pomoże w opłatach rachunków w części dotyczącej odpadów.
Wszystko zaczęło się w połowie
listopada, kiedy władze Warszawy
ogłosiły zamiar drastycznej podwyżki cen za wywóz śmieci. W budynkach wielorodzinnych opłata miała
być uzależniona od wielkości mieszkania, a w zabudowie jednorodzinnej miał obowiązywać ryczałt. Ostatecznie w obu przypadkach ustalono
opłaty ryczałtowe.

Nowy podatek
W tym nowym systemie opłata
śmieciowa nie ma już nic wspólnego z ilością produkowanych śmieci
– można zatem śmiało nazwać ją nowym podatkiem, co zresztą potwierdził wiceprezydent Miasta Michał Olszewski. Powiedział on wprost, że
opłata za śmieci jest w zasadzie formą podatku i nie musi zależeć od fak-
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tycznej liczby worków wynoszonych
z mieszkania.
Czy w tym jest jakiś sens i logika?
Moim zdaniem nie, ale oczywiście to
ułatwienie życia dla wszystkich właścicieli, zarządców czy też administratorów budynków. Nie trzeba będzie już zbierać oświadczeń o liczbie zamieszkujących osób. Dla administracji oczywiście sprawa jest korzystna, ale czy dla mieszkańców ?
Obecnie opłata wynosi 10 zł od
osoby przy śmieciach segregowanych. Zatem dla osób samotnych opłata wrośnie nie dwukrotnie, jak to pokazuje najczęściej na przykładach Urząd
Miasta, ale prawie siedmiokrotnie!
Dodatkowo należy pamiętać, że
opłaty te mają obowiązywać przy
śmieciach segregowanych – a to ciągle wielka niewiadoma, ile naprawdę segregowanych odpadów trafia do
pojemników. Miasto wprowadza więc
obowiązek segregacji odpadów. Ten,
kto nie będzie się do niego stosować,
zapłaci dwa razy więcej. I o ile w domach jednorodzinnych to sprawa jest
dość prosta do sprawdzenia, to w przypadku budynków wielorodzinnych
rzecz wydaje się szalenie trudna – bo
nawet zamontowanie kamer w okolicy pojemników czy też altan śmietnikowych nie pomoże w rozróżnieniu,
co jest w zawiązanym worku trafiającym do danego pojemnika. Sposobem
na to wydają się wyłącznie indywidualne, czipowane worki – ale jak wyobrazimy sobie koszt takiego przedsięwzięcia, to okaże się, że musielibyśmy płacić za wywóz śmieci nie około 60-70 zł
miesięcznie, ale 150 zł. A na to zgody
lokatorów raczej nie będzie.
Miasto zapowiedziało osłonowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących – 50% dofinansowania opłaty odpadowej. Na pomoc
mogą liczyć osoby, które:

i przeorganizowania mieszkania, aby
na każdą frakcję znaleźć odpowiedni
pojemnik. Pozostaje zatem uświadamianie, uświadamianie i uświadamianie. W Niemczech zaczęło ono
działać po 15 latach, więc przed nami
jeszcze długa droga.

• ukończyły 65. rok życia i osoby
niepełnosprawne;

• ich gospodarstwo utrzymywane
•
•

jest wyłącznie z renty lub emerytury;
uzyskują miesięcznie dochód
w wysokości nieprzekraczającej
1 752,50 zł netto;
nie kwalifikują się do otrzymania
dodatku mieszkaniowego.

Według szacunków Miasta wsparcia będzie potrzebować 7,5 tys. gospodarstw.

Rozwiązanie tymczasowe
Ustawa pozwala naliczać opłaty
„śmieciowe” np. w zależności od ilości zużywanej wody – a ta na ogół
jest powiązana z ilością zamieszkujących osób. Wydawałoby się to znacznie sprawiedliwsze. No ale to kłopot
– przeliczać, wyliczać – a Miasto chyba
lubi administratorów budynków, skoro
tak się stara oszczędzić im pracy. Urzędnicy tłumaczą się, że system oparty na
deklaracjach liczby osób zamieszkujących dany lokal się nie sprawdził. Miasto nie ma podstaw prawnych do kon-

fot.: Małgorzata Popiołek
trolowania, czy deklaracje liczby mieszkańców są zgodne z prawdą.
System ryczałtowy ma być rozwiązaniem tymczasowym. Michał Olszewski zapowiedział, że Miasto przygotuje
analizy, jak powiązać opłaty z ilością
zużywanej wody. Dlaczego takiego
systemu nie można było wprowadzić
od razu? Zdaniem władz Warszawy potrzeba na to więcej czasu.
Na sesji Rady Miasta, na której
wprowadzono podwyżki, głos zabierała też prezes WSM Barbara Różewska. – Nas na to nie stać. Według naszej
analizy obecnie obowiązująca stawka
wynosi 34 gr za m2. Państwo proponujecie 1,2 zł. Rocznie koszty w zakresie
wywozu odpadów wzrosną nam o ponad 11 mln zł. My tyle pieniędzy [od
mieszkańców] nie zbierzemy. Wiemy,
że 34 gr to za mało. Maksymalnie to, co
można przyjąć to dwukrotność, ale nie
cztery razy tyle – mówiła prezes (cytat
za „Gazetą Wyborczą”).

Jak segregować?
Za to nam Ratusz nie boi się dokładać pracy. Segregacja na pięć
frakcji wymaga już niemałej wiedzy

Dla szybkiego przypomnienia,
obecnie odpady sortujemy na 5 frakcji:
1. papier (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), napis „papier”,
2. metale i tworzywa sztuczne (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty),
napis „metale i tworzywa sztuczne”,
3. szkło (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), napis „szkło”,
4. bio (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków
– brązowy), napis „bio”,
5. odpady zmieszane (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny);
odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji,
Dla tych, którzy szukają szczegółowych informacji, gdzie wrzucić pokrywkę od jogurtu, a gdzie od słoika,
Miasto przygotowało wyszukiwarkę,
w której możemy wpisać dany odpad
budzący nasze wątpliwości. System
wskaże, gdzie odpad ten powinien
się znaleźć. https://segregujna5.
um.warszawa.pl
Warto też zajrzeć na stronę www.
czysta.warszawa.um.pl. Czekają tam
na nas nie tylko informacje o segregacji odpadów, ale harmonogram
odbioru czy porady na temat kompostowania w domu.
Małgorzata Popiołek,
Bartłomiej Pograniczny
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Rok 2019 rokiem
przekształceń
Dokończenie ze strony 1
Można by się zastanawiać, po
co, skoro użytkowania miało już nie
być. Przepisy nie były dość precyzyjne. Miasto wręcz naciskało, by
płacić za użytkowanie aż do momentu otrzymania zaświadczenia.
Udało się uniknąć dzięki temu sytuacji, w której dana działka nie przekształciła się, a Urząd danej dzielnicy naliczył odsetki za brak opłaty w terminie.
Spółdzielnia skorzystała również z przepisów pozwalających na
wcześniejsze otrzymanie zaświadczenia. W tym celu w przypadku działek, gdzie sytuacja była pewna, złożyła odpowiednie wnioski i opłaciła je.
29 maja otrzymaliśmy pierwsze zaświadczenia.
Nieco inaczej wyglądało położenie właścicieli wyodrębnionych
lokali. Ci musieli osobiście złożyć
wniosek o wcześniejsze zaświadczenie lub poczekać aż Urząd sam takie
pismo dostarczy.

Bonifikata
Przekształcenie wiąże się też
z kosztami. Zgodnie z ustawą zamianę użytkowania wieczystego
we własność trzeba spłacić w dwudziestu corocznych opłatach przekształceniowych. Każda z nich ma
wynieść tyle, co dotychczasowa
roczna opłata za użytkowanie wieczyste. Załóżmy, że nasza opłata wynosiła 300 zł. W takim przypadku koszt przekształcenia (rozłożony na 20 lat) wyniesie w sumie
6000 złotych. Chyba że skorzystamy z bonifikaty.
Rada Warszawy, po licznych perturbacjach, ostatecznie przyznała mieszkańcom 98% bonifikatę od
jednorazowej spłaty całych kosztów przekształcenia (w szczególnych
przypadkach będzie to 99%). Żeby
z niej skorzystać, trzeba złożyć oddzielny wniosek. I tutaj sytuacja jest
analogiczna: w imieniu właścicieli
spółdzielczych własnościowych (i lokatorskich) praw do lokali oraz ekspektatyw wniosek taki składa WSM;
w przypadku lokali wyodrębnionych,
muszą zrobić to sami właściciele.

Co dalej?
Po otrzymaniu danego zaświadczenia i jego weryfikacji, Spółdzielnia złożyła więc wniosek o zamiarze
wniesienia opłaty jednorazowej za
przekształcenie z uwzględnieniem
98% bonifikaty. Ponowiła również
wnioski o przeksięgowanie opłaty
za użytkowanie wieczyste na poczet
opłaty przekształceniowej.
W materiale obok publikujemy listę wszystkich nieruchomości, co do których WSM otrzymała
już zaświadczenia. Do końca grudnia pozostało jednak niewiele czasu. Urzędy Dzielnic nie zdążą przesłać nam zaświadczeń za wszystkie
nieruchomości spełniające wymogi ustawy. Miasto uspokaja: WSM
i właściciele lokali wyodrębnionych
mają dwa miesiące od otrzymania
zaświadczenia na złożenie wniosku

Urząd Dzielnicy Żoliborz

o zamiarze skorzystania z bonifikaty, niezależnie od tego, kiedy to zaświadczenie do nich dotrze.
Zarząd podjął na wszelki wypadek decyzję, by Administracje Osiedli złożyły takie wnioski w stosunku do wszystkich nieruchomości, nawet jeżeli Spółdzielnia nie otrzymała
do nich zaświadczenia. Pisma zostały
złożone do 6 grudnia.
Urzędy, w przypadku nieruchomości z zaświadczeniem, będą więc musiały wydać nam teraz pisma o wysokości jednorazowej opłaty z bonifikatą. Będzie ona wynosić mniej więcej
wysokość rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Dlatego w większości przypadków Spółdzielnia nie pobierze już opłat na ten cel (pobrała już odpowiednią kwotę na poczet użytkowania wieczystego, więc przeksięgowane
pieniądze powinny pokryć jednorazową spłatę). Po rozliczeniu jednorazowej
wpłaty WSM otrzyma kolejne zaświadczenie potwierdzające, że wszystkie
opłaty zostały już wniesione.
Kolejnym krokiem będzie załatwienie spraw w sądzie wieczystoksięgowym. Wraz z wydaniem
zaświadczenia do księgi wieczystej całej nieruchomości (lub księgi wyodrębnionego lokalu w przypadku odrębnej własności) zostało/zostanie wpisane roszczenie
o opłatę przekształceniową. Koszt
jego wykreślenia to 250 złotych
(zostanie to podzielone w naszych
miesięcznych opłatach, a w przypadku lokali wyodrębnionych właściciel będzie musiał sam złożyć
wniosek o wykreślenie roszczenia
i sam go opłacić).

Zmiany w zarządzie – nową
wiceburmistrz Renata Kozłowska

Renata Kozłowska, Paweł Michalec i Agata Marciniak-Różak
fot.: Urząd Dzielnicy Żoliborz

W środę, 11 grudnia podczas XII Sesji Rady Dzielnicy
Żoliborz radni zdecydowali o zmianie składu Zarządu
Dzielnicy.

Po przekształceniu
Gdy wszystko zostanie już zakończone, w wyliczeniach opłat, które dostajemy od Administracji, kwota za użytkowanie wieczyste znacząco zmaleje. Czemu nie zniknie?
Bo tereny wspólne (np. chodniki, tereny zielone, parkingi) nadal będą
znajdować się na działkach w użytkowaniu wieczystym. Wzrośnie nieco podatek od nieruchomości. Jednak ostateczny rezultat będzie taki,
że wszyscy zaoszczędzimy.
Zapamiętajmy: jeżeli jesteśmy
posiadaczem spółdzielczego własnościowego (lub lokatorskiego)
prawa do lokalu lub ekspektatywy,
nie musimy nic robić. Zaświadczenie otrzyma WSM. To również WSM
rozliczy opłatę jednorazową z bonifikatą i załatwi sprawy w sądzie
wieczystoksięgowym. Jeżeli mamy
wyodrębniony lokal, musimy działać sami. Spółdzielnia pełni w tym
przypadku rolę doradczą.
Warto śledzić wykaz zaświadczeń
na stronie www.wsm.pl. Jeśli nie ma
tam naszej nieruchomości, możemy
się upewnić, jaka jest sytuacja, dzięki wyszukiwarce na stronie www.
um.warszawa.pl/przeksztalcenia. Wystarczy wpisać adres budynku, po
czym dowiemy się, czy zaświadczenie zostało już wydane.
Bartłomiej
Pograniczny

Nieruchomości do których
mamy już zaświadczenia
Wykaz nieruchomości, w stosunku do których Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
otrzymała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Stan na dzień 2.12.2019 r.
Os. WSM Żoliborz II
1) ul. Gen. Zajączka 40
2) Al. Wojska Polskiego 37, 39
3) ul. Ks. T. Boguckiego 3a, 5
4) ul. Ks. T. Boguckiego 1b, 3
5) ul. Broniewskiego 6
6) ul. Dymińska 9b
7) ul. Dymińska 2, 6, 6a, 8, 8a
8) Al. Wojska Polskiego 35
9) ul. Popiełuszki 7, 7a
10) ul. Broniewskiego 4,
11) ul. Popiełuszki 1, 3
12) ul. Krasińskiego 33, 33b
Os. WSM Żoliborz III
1) ul. Włościańska 2, 4, 4A, 6, 6B, 8,
10, 10A, 10B, 14, 14A, 18A
2) ul. Włościańska 16, 18
3) ul. Poli Gojawiczyńskiej 17
4) ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 17A,
17B, 17C
5) ul. Broniewskiego 20, 22, 22A,
24, 24A, 26
6) ul. Braci Załuskich 3, 3A
Os. WSM Rudawka
1) ul. Broniewskiego 33
2) ul. Elbląska 41
3) ul. Elbląska 45
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Na wniosek grupy radnych odwołana została dotychczasowa wiceburmistrz Maria Popielawska, a powołano
na to stanowisko Renatę Kozłowską.
Renata Kozłowska zarówno prywatnie, jak i zawodowo związana jest

z Żoliborzem. Z wykształcenia jest
pedagogiem i neurologopedą. Od 26
lat pracuje w oświacie. Na Żoliborzu
rozpoczęła pracę w 2000 roku, jako nauczyciel języka polskiego i logopeda
w Szkole Podstawowej nr 92. W 2012
roku wygrała konkurs na stanowisko
Dyrektora Gimnazjum nr 55, w roku
2017 – w ramach reformy systemu
oświaty – przekształconym na Szkołę
Podstawową nr 392, którą to kierowała
nieprzerwanie do dziś. Obejmując stanowisko dyrektorki placówki, rozszerzyła jej ofertę z 5 do 19 klas. Jest członkiem Warszawskiej Rady Edukacyjnej.
Jako dyrektor szkoły nawiązała
współpracę z warszawską Legią oraz
rozwijała współpracę z klubem UKS
Żoliborz. Uczniowie jej szkoły odnoszą sukcesy sportowe zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Odwołanie wiceburmistrz Marii
Popielawskiej było konsekwencją decyzji stowarzyszenia Miasto Jest Nasze o rozwiązaniu porozumienia zawartego w grudniu 2018 roku z Koalicją Obywatelską.
Urząd Dzielnicy Żoliborz
www.zoliborz.org.pl

4) ul. Elbląska 47
5) ul. Elbląska 55
6) ul. Elbląska 57
7) ul. Elbląska 59
8) ul. Elbląska 61
9) ul. Elbląska 63
10) ul. Elbląska 65
11) ul. Izabelli 2
12) ul. Izabelli 4
13) ul. Izabelli 6
14) ul. Izabelli 8
15) ul. Izabelli 10
16) ul. Izabelli 12
17) ul. Izabelli 16
18) ul. Izabelli 18
19) ul. Jasnodworska 2
20) ul. Jasnodworska 4
21) ul. Jasnodworska 9
22) ul. Jasnodworska 10
23) ul. Jasnodworska 11
24) ul. Jasnodworska 12
25) ul. Jasnodworska 13
26) ul. Jasnodworska 14
27) ul. Jasnodworska 15
28) ul. Jasnodworska 16
29) ul. Saperska 3
Os. WSM Zatrasie
1) ul. Broniewskiego 11A
2) ul. Broniewskiego 13
3) ul. Broniewskiego 15
4) ul. Przasnyska 12A
5) ul. Przasnyska 16A
6) ul. Krasińskiego 38
7) ul. Krasińskiego 38A
8) ul. Krasińskiego 38B
9) ul. Krasińskiego 38C
10) ul. Krasińskiego 40
11) ul. Krasińskiego 40A
12) ul. Krasińskiego 42
13) ul. Elbląska 12A

Os. WSM Piaski
1) ul. Kochanowskiego 2
2) ul. Broniewskiego 77, 73
3) ul. Broniewskiego 41
4) ul. Kochanowskiego 12, 12A, 12B,
12C, 14, 14A, 14B, 14C, 16, 16A
5) ul. Kochanowskiego 24, 26, 28, 30
Os. WSM Bielany
1) ul. Daniłowskiego 6, 8
2) ul. Podczaszyńskiego 18
Os. WSM Młociny
1) ul. Przy Agorze 3
2) ul. Marymoncka 137, 139
3) ul. Wrzeciono 55, 55A, 57, 57A
4) ul. Szegedyńska 10,
5) ul. Wrzeciono 59, 59A, 59B,
59C, 57B
6) ul. Wrzeciono 6, 8, 8A, 10, 10B
Os. WSM Wawrzyszew
1) ul. Andersena 6
Os. WSM Wawrzyszew Nowy
1) ul. Andersena 1
2) ul. Andersena 1A
3) ul. Andersena 1B
4) ul. Andersena 8
Os. WSM Nowodwory
1) ul. Ciołkosza 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6
Os. WSM Latyczowska
1) ul. Kompasowa 10,12
2) ul. Międzyborska 17
Os. WSM Hery
1) ul. Hery 11
Aktualizowany wykaz dostępny
jest na stronie www.wsm.pl.
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Nowa edycja budżetu obywatelskiego

Grudniowy Dzień Otwarty w WSM

Wciąż na przekór spółdzielniom Jak rozwiązać problem
Właśnie ruszyła nowa edycja
budżetu obywatelskiego – niestety nie mamy dobrych wieści
dla spółdzielców, do których
przecież należy znacząca część
warszawskich gruntów.

W A R S Z A W A

braku miejsc
parkingowych?

2 0 2 1

5 grudnia w Biurze Zarządu
WSM przy ul. Elbląskiej 14 miało miejsce kolejne spotkanie
otwarte dla mieszkańców. Tematem przewodnim było parkowanie, omówiono również
spodziewane podwyżki opłat
za wywóz śmieci.

Mimo protestów drugi rok z rzędu w UCHWALE NR XI/218/2019 RADY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 11 kwietnia 2019 r. zapisano:
§ 5. 1. Mieszkańcy m.st. Warszawy
mogą zgłaszać projekty na poziomie
dzielnicowym oraz ogólnomiejskim.
2. Przez projekty na poziomie dzielnicowym rozumie się projekty, które są
zlokalizowane na terytorium jednej
dzielnicy i wchodzą w zakres zadań
własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji:
1) dzielnicom lub
2) następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy: Lasy
Miejskie – Warszawa, Zarząd Dróg
Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego,
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
3. Przez projekty na poziomie ogólnomiejskim rozumie się projekty inne niż
określone w ust. 2, które wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy.
oraz
§ 7. 1. Mieszkańcy m.st. Warszawy
mogą zgłosić projekty:
1) mieszczące się w zakresie zadań
własnych m.st. Warszawy;
2) możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego;
3) są przypisane do poziomu ogólnomiejskiego albo dzielnicowego,
zgodnie z zasadami określonymi
w § 5 ust. 2 i 3;
4) których koszt realizacji, obejmujący koszty jego wykonania, koszty eksploatacji w roku wykonania
oraz koszty graficznego oznakowania dedykowanego budżetowi obywatelskiemu w m.st. Warszawie, nie
przekracza kwoty stanowiącej 20%
puli, której dany projekt dotyczy;
5) z których mieszkańcy m.st. Warszawy będą mogli korzystać nieodpłatnie;
6) które określają minimalną dostępność w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz.
6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli – w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie
sprzętu lub urządzeń;
7) wskazujące zasady rekrutacji, w tym
sposób informowania o rekrutacji,
termin jej rozpoczęcia i zakończenia
oraz kryteria naboru – w przypadku,
gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców;
8) które będą zlokalizowane na
nieruchomościach, do których
m.st. Warszawa posiada tytuł
prawny do dysponowania.
Co oznaczają te zapisy? Że zgłaszane projekty i tak powinny być realizowane przez Miasto, a zarówno
projekty infrastrukturalne, jak i projekty tzw. miękkie (organizacja różnego rodzaju działań edukacyjnych,
rekreacyjnych, oświatowych czy też
kulturalnych) mogą być realizowane na terenach lub obiektach należących do Miasta.
Oznacza to na pewno zmniejszone zainteresowanie ok. 40% mieszkańców zajmujących mieszkania zlokalizowane na terenach spółdzielczych. Widać to już było po ubiegłorocznej edycji, gdzie liczba oddawanych głosów w niektórych przypadkach wynosiła 1/3 głosów oddawanych w pierwszych edycjach, kiedy to decyzja o możliwości lokalizacji projektów również na terenach
spółdzielczych leżała w gestii władz
dzielnic. Z czego np. korzystały przez
wszystkie edycje władze Bielan (na
Żoliborzu bywało różnie).

ŻYCIE WSM Grudzień 2019

informator
o budżecie obywatelskim
Już w ubiegłym roku, kiedy to
ograniczenie dotyczyło tylko projektów infrastrukturalnych, bardzo wiele wniosków było odrzucanych ze
względu właśnie na niespełnienie
wymogu formalnego dotyczącego
lokalizacji. W tym roku odrzucanych
projektów może być znacznie więcej – nie wszyscy bowiem składający
propozycje projektowe wiedzą, jaki
jest status prawny gruntu, na którym
zlokalizowany ma być dany projekt.
Dlatego też przed rozpoczęciem
procedury, o której informacja znajduje się poniżej, warto sprawdzić czy wybrane przez nas miejsce należy do Miasta, czy też ma inną formę własności.
Mapa z takimi informacjami, znajduje się na stronie www.mapa.um.warszawa.pl w zakładce „Własność”.
Istnieje jeszcze dodatkowe ograniczenie co do kosztu pojedynczego
projektu – jak zapisano w Uchwale, nie
może on przekroczyć 20% kwoty przypadającej na daną dzielnicę lub pulę
ogólnomiejską, które to wynoszą:
Pula ogólnomiejska – 24 933 409 zł
Dzielnica Bielany – 4 321 791 zł
Dzielnica Żoliborz – 1 662 227 zł
Gdy uznamy, że projekt spełnia ww. kryteria, pozostaje złożenie wniosku zgodnie z harmonogramem, czyli do 21 stycznia 2020 r. Potem projekt zostanie poddany ocenie (od 22 stycznia do 6 maja 2020 r.),
która dotyczyć będzie:
• zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa,
• możliwości realizacji projektu we
wskazanej lokalizacji,
• możliwości realizacji projektu
w ciągu jednego roku,
• zgodności z kompetencjami
miasta,
• oszacowanego kosztu realizacji
pomysłu,
• zgodności ze strategiami i programami miasta,
• zgodności z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.
Brzmi to wszystko dość skomplikowanie i na pewno nie zachęca do
udziału w tym przedsięwzięciu. Jednak, jeżeli ktoś uzna że warto, to poszczególne dzielnice organizują dni

otwarte pisania wniosków i konsultacje dla zainteresowanych projektodawców zwane maratonami:
BIELANY
4 i 18 stycznia (sobota),
godz. 10:00-14:00,
hall przed salą widowiskową,
Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Żeromskiego 29
(wejście od ul. Jarzębskiego)
ŻOLIBORZ
13 stycznia (poniedziałek),
godz. 16:00-19:00,
Miejsce Aktywności Lokalnej,
ul. Marii Kazimiery 20/1
18 stycznia (sobota),
godz. 10:00-13:00,
Urząd Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8,
sala im. Aliny Janowskiej
(III piętro, 328)
Swoje wsparcie oferuje też
Krzysztof Wypyski z Żoliborskiej Rady
Seniorów, który redakcji „Życia WSM”
przekazał następującą wiadomość:
Mieszkańcy WSM, jeśli ktoś z Was
ma pomysł na projekt z Funduszu Obywatelskiego, ale nie zna aktualnych przepisów i będzie to jego pierwszy projekt,
będzie miał przed sobą sporo wyzwań.
Proponuję takim osobom daleko
idącą całkowicie charytatywną pomoc.
Mój adres e-mail: krzysztofwypyski12@gmail.com.
Zgodnie z harmonogramem głosowanie na zatwierdzone projekty odbędzie się od 15 do 30 czerwca
2020 r., a ogłoszenie wyników 16 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://twojbudzet.um.warszawa.pl/7_edycja,
gdzie w zakładce „Dokumenty” znajduje się broszura informacyjna, wzór
wniosku i wzór listy poparcia.
Nam pozostaje życzyć sobie
i Państwu, aby mimo tego, że projekty ominą tereny WSM-u, przyczyniły się one do rozwoju naszych dzielnic i przyniosły korzyści wszystkim
mieszkańcom.

Niedobór miejsc parkingowych
na terenie osiedli WSM jest palącym problemem mieszkańców naszej Spółdzielni. Obecny na spotkaniu
p. Jacek Zarychta, dyrektor osiedla
Młociny, zwrócił uwagę, iż wynika to
z kilku czynników. Przede wszystkim,
osiedla projektowano w latach 60.
i 70., kiedy nie przewidywano przyjęcia takiej liczby aut, co obecnie (dziś,
proporcjonalnie do liczby mieszkańców, w Warszawie jest więcej samochodów niż np. w Berlinie). Ponadto,
według dyrektora Zarychty, zarządzanie wspólną przestrzenią parkingową stało się trudniejsze po 2007 r., gdy
znaczną część mieszkań przekształcono w odrębną własność (ok. 40% całego zasobu mieszkań zarządzanego
wcześniej przez WSM), zaś rolę Spółdzielni zdegradowano do administratora wspólnym majątkiem.
Receptą na obecną sytuację nie
powinno być jednak grodzenie wjazdów do osiedli. Jak zauważył dyr. Zarychta, nawet takie rozwiązania nie
wyeliminują niedoboru miejsc (podano przykład mieszkańca, który zażądał aż 5 przepustek na swoje samochody), a mogą znacząco utrudnić dojazd takich służb jak policja
czy pogotowie ratunkowe. Pewnym
rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie organizacji ruchu przez
Administracje Osiedli, ale z zagwarantowaniem dostępności dla pojazdów uprzywilejowanych.
Niedobór miejsc parkingowych
pojawiał się m.in. w kontekście sytuacji drogi serwisowej wzdłuż Broniewskiego. Po wielu latach wątpliwości i przeszło 5-letnich bataliach,
finalnie ustalono, że jej administratorem jest Zarząd Dróg Miejskich.
Wciąż jednak pojawiają się problemy związane z podziałem geodezyjnym, przyporządkowaniem drogi pod konkretną nieruchomość.
W trakcie spotkania pojawiały się
różne głosy odnośnie liczby miejsc
postojowych, które powinna się
tam znajdować. Obecnie trwa długo
oczekiwany remont drogi.
Na sali pojawiały się również głosy kwestionujące zasadność wprowadzenia organizacji ruchu (jako generującej problemy dla mieszkańców
„niezarejestrowanych”) oraz podnoszące konieczność wygospodarowania miejsc dla stojaków na rowery. Jeden z mieszkańców Zatrasia podniósł
problem konieczności rozbudowy
parkingu między budynkami przy ul.
Krasińskiego 38B a Broniewskiego 9A
– do czego finalnie nie doszło w wyniku m.in. częstych zmian dyrektorów osiedli, a także braku funduszy.
Mieszkanka osiedla Żoliborz III
zwróciła uwagę na olbrzymi deficyt
miejsc postojowych na terenie osiedla, do czego przyczyniło się niedawne wprowadzenie odpłatności za
parkowanie wokół hipermarketu
Auchan. Wspomniano, iż przed po-

wstaniem sklepu (początkowo o nazwie Billa), warunkiem przekazania
gruntu przez WSM miało być nieodpłatne udostępnienie parkingów dla
mieszkańców. Stan ten utrzymywał
się aż do początku roku 2019, kiedy
wraz ze zmianą nazwy marketu (z Simply Market na Auchan) wprowadzono
obowiązkową odpłatność. O sprawie
pisaliśmy już w „Życiu WSM” (numer
2/2019). Sprawdziliśmy, że w akcie notarialnym, w którym WSM sprzedała
Billi prawo użytkowania wieczystego
tego gruntu, nie zawarto zapisu o bezpłatnym prawie do korzystania z parkingu. Przez lata obowiązywała „umowa dżentelmeńska”. Nowy zarządca
obiektu niestety ją zakończył. Administracja Żoliborza III deklarowała
wtedy, że zacznie z Auchan rozmowy
na temat korzystniejszych warunków
cenowych dla mieszkańców osiedla,
którzy będą chcieli nadal korzystać
z parkingu.
Po dyskusji na temat miejsc parkingowych prezes WSM poruszyła
inny poważny problem, który lada
dzień dotknie wszystkich mieszkańców Spółdzielni. Według projektu
budżetu m.st. Warszawy, aż czterokrotnie miałaby zostać zwiększona
opłata za wywóz śmieci. Niezależnie od wadliwości poprzedniego systemu, nowy uderzy przede wszystkim w osoby mieszkające samotnie.
Wspomniano także o trudnościach
związanych z koniecznością dostosowania istniejących altanek śmietnikowych do obecnych wymogów
segregacji i podziału odpadów na 5
różnych kategorii.
Sposobami na zmniejszenie wysokości opłat mogłoby być np. pozostawienie większej swobody administratorom budynków (m.in. spółdzielniom) w wyborze firm odbierających odpady. Za przykład podano
organizację niepełnosprawnych, która na Mokotowie odbierała część odpadów i wykorzystywała je na własny
użytek, co pozwoliło zmniejszyć wysokość opłat. Prezes Różewska zadeklarowała, że będzie zabiegać o takie
rozwiązania u władz miasta. Tydzień
po spotkaniu mieszkańców Rada
Warszawy podjęła decyzję o nowych
stawkach. Więcej na ten temat piszemy na stronie 3.
Ponadto w trakcie Dnia Otwartego poruszono m.in. kwestię przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Władze WSM wyjaśniły, że w celu uzyskania bonifikaty, osoby posiadające wyodrębnione mieszkania muszą złożyć stosowny wniosek w swoim Urzędzie Dzielnicy w ciągu dwóch miesięcy od momentu otrzymania zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
W przypadku mieszkań, które pozostają w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (jako mieszkanie spółdzielcze własnościowe bądź
spółdzielcze lokatorskie), formalnościami zajmie się Spółdzielnia.
Na koniec spotkania prezes Barbara Różewska złożyła życzenia
świąteczno-noworoczne kilkunastu
mieszkańcom obecnym na sali podczas grudniowego Dnia Otwartego.
Kamil Czarzasty

Małgorzata Popiołek
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Co nieco o Mikołaju…

Dokończenie ze strony 1
Spisany w Bizancjum najstarszy
„Żywot Mikołaja”, pióra archimandryty Michała z IX wieku, przekazuje że
już w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako godne
przygotowanie Bożego Narodzenia.
Liczne, poświadczone przez Kościół
cuda sprawiły, że na Zachodzie jego
wspomnieniu nadano również rangę
święta. Najstarszy o tym przekaz pochodzi z akt synodów w Neapolu z lat
821 i 842. Na synodzie w Oksfordzie
z 1222 roku podniesiono rangę tego
święta w kalendarzu do najwyższej.
W X wieku w Mikołajki wystawiano dramaty liturgiczne dla dzieci,
opowiadające historię świętego, które w późnym średniowieczu stały się
niezwykle popularne w całej Europie.
Część badaczy sądzi, że zwyczaj wręczania prezentów związany był początkowo z tymi przedstawieniami.
Inni wskazują na XII-wieczne przekazy
z środkowej Francji, które informują,
że w wigilię święta św. Mikołaja zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci
z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem przed drzwiami. W paczkach
znajdowały się pomarańcze i orzechy.
Św. Mikołaja wyobrażano sobie
przez półtora tysiąca lat jako ascetycznego, chudego, gładko wygolonego
starca z infułą na głowie, podpierającego się pastorałem, ubranego w albę
pod spodem, z kapą na wierzchu, czerwoną lub niebieską. Towarzyszył mu
osiołek objuczony workami z prezentami. Postać jowialnego i zażywnego
wąsala, dostał ulubieniec dzieci dopiero w 1822 roku, na ilustracjach bardzo
popularnego poematu dra Moore’a.

Św. Mikołaj współcześnie

Obecny wizerunek świętego Mikołaja z siwą brodą, czerwonym płaszczu i czerwonej czapce elfa z pomponem powstał w 1931 roku. Nie używa
już pastorału. Został on spopularyzowany przez reklamy Coca-Coli, a samą
postać świętego Mikołaja stworzył
amerykański ilustrator Huddon Sundblo. Stworzył świętego Mikołaja, rysując swojego przyjaciela i sąsiada.
Po jego śmierci ilustrator wzorował
świętego Mikołaja na samym sobie,
choć nigdy nie miał brody. Taki święty Mikołaj zamieszkuje albo Laponię,
albo biegun północny i skutecznie
zastąpił w świadomości świętego Mikołaja, biskupa Miry. Jest rubasznym,
starszym panem w czerwonym stroju,
który rozwozi dzieciom prezenty na
saniach, ciągniętych przez zaprzęg reniferów. Do domu wchodzi nie przez
drzwi, lecz przez komin. Towarzyszą
mu elfy (czasem Czarny Piotruś).
Wydaje się, że zwyczaj chodzenia
św. Mikołaja po kolędzie przeniknął
do Polski z Niemiec, wraz z choinką na
przełomie XVIII i XIX wieku. Już samo
imię świętego raziło swą niemczyzną:
…dzwonek ogłaszał przybycie Hajlekrysta w postaci poważnego siwowłosego
starca w masce i długą przyklejoną bro-
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Obecny wizerunek świętego Mikołaja powstał w 1931 roku
fot.: pixabay.com
dą, który zasiadał przed iluminowaną wał całą noc i ze zdumieniem odkrył,
choinką, a dzieci od najmłodszych poczy- że to pogardzany przez niego Mikołaj
nając po kolei stawały przed nim, witały wrzuca po raz trzeci pieniądze przez
całując w rękę, i musiały odpowiadać na okno. Podziękował mu zawstydzony
jego pytania: czy grzeczne? Czy umieją i postanowił zmienić swoje życie na
paciorek? Po czym Hajlektyst chwalił je, zgodne z przykazaniami.
wspominał różne grzeszki, dawał nauki
Mikołaj nie był wcale sprawiedliwy,
moralne, aż wreszcie rozdawał przygoto- bo po sprawiedliwości kobietom nic
wane podarki… (cytuję: K. Wł. Wójcicki, się nie należało. Był miłosierny. Różni„Społeczeństwo Warszawy w począt- ca polega na tym, że przez sprawiedlikach XIX wieku”).
wość człowiek się nie zmieni – sprawieNajmłodszą formą mikołajko- dliwość jest rozrachunkiem z przeszłowych zabaw, która rozpowszechni- ścią, miłosierdzie jest chrześcijańską nała się dopiero w pierwszej połowie dzieją na przyszłość.
XX wieku jest obdarowywanie się
Św. Mikołaj jest patronem Grecji,
w szkole dowcipnymi, niekosztowny- Rosji i Lotaryngii. W Szwajcarii jest pami prezencikami. Towarzyszy temu tronem diecezji Lozanna-Genewa-Fryczęsto losowanie „mikołajka”, które- burg. Przede wszystkim jednak obramu należy taki upominek sprezen- ły go za swego patrona miasta hanzetować. Kupione prezenciki umiesz- atyckie oraz Amsterdam, Ankona, Bari,
czano dyskretnie w worku, a wy- Fryburg Meran i Nowy Jork. Mikołaj jest
brana osoba przebrana za elfa albo patronem dziewcząt pragnących wyjść
św. Mikołaja rozdawała je następnie za mąż, kobiet chcących urodzić dziecuczniom. Ile jest przy tym śmiechu!
ko, noworodków, ludzi morza, flisaków,
Św. Mikołaj to postać historyczna, dokerów, kupców, młynarzy, piekarzy,
wyniesiona przez Kościół na ołtarze. rzeźników, krawców, tkaczy, podróżNależy pamiętać, że obchodzenie dnia nych i pielgrzymów, więźniów, adwokaświętego Mikołaja ma jeden cel – nie- tów, notariuszy, handlarzy winem i zbosienie radości innym. Dlatego 6 grud- żem, właścicieli i żebraków. Zaliczany był
nia myślmy przede wszystkim o tym, do Czternastu Świętych Wspomożycieli.
żeby zrobić coś dobrego dla drugiej
W Polsce św. Mikołaj jest naosoby. Pamiętajmy także, żeby ta po- dal bardzo popularny. Jeszcze dzitrzeba rodziła się z serca, a nie z koloro- siaj pod jego wezwaniem jest 327 kowych wystaw i mody na mikołajki.
ściołów. Jego wezwanie noszą trzy
Nie ulegajmy zanadto ameryka- kościoły katedralne: w Elblągu, Kanizacji tego radosnego święta 6 grud- liszu i w Bielsku-Białej. Najokazalnia, która stara się uczynić je kolej- sze kościoły św. Mikołaja znajdują się
nym „świętem handlu”. Bowiem już na- w Gdańsku i Elblągu. Natomiast najwet przed pierwszym listopada zaczy- większe polskie sanktuarium św. Minają krążyć ubrani w czerwone płasz- kołaja jest w Pierśćcu koło Skoczowa
cze, z przyczepionymi białymi brodami na Śląsku Cieszyńskim. Pierwszą kapliagenci sklepów i sieci handlowych – za- cę jemu poświęconą zbudowano tam
interesowani raczej naszą kartą płatni- już w XIV wieku. W XIX wieku wybuczą niż radością dzieci i potrzebujących. dowano nowy kościół mu poświęcony. Znajduje się w nim cudowna figuOpowieść o trzech córkach
ra Świętego, pochodząca z XV wieku,
Pamiętajmy, że zwyczaj wręczania przy której wierni od lat wypraszają łaprezentów w Mikołajki wywodzi się ze ski zdrowia dla siebie i swoich bliskich.
średniowiecznych legend o życiu święProtestanci kilkakrotnie wyrzutego Mikołaja, które stały się bardzo po- cali Świętego z kaplicy, ale figura zapularne dzięki przedstawieniom wysta- wsze wracała na swoje miejsce. Powianym od X wieku 6 grudnia. Najbar- stanowili odrąbać jej ręce i nogi,
dziej znana była, spisana w pierwszej a później wrzucić do Wisły. Gdy pewpołowie IX wieku w Konstantynopo- nej nocy zbłądzili w drodze, zobalu przez archimandrytę Michała, opo- czyli światło, które naprowadziło ich
wieść o trzech córkach. Przypowieść tę na drogę. Ku ich zdumieniu światło
wykorzystał Dante w „Boskiej Komedii”. pochodziło z figury, którą wyrzucili.
Zgodnie z nią młody Mikołaj, Wzięli ją i zanieśli na jej miejsce.
jeszcze przed wyborem na biskuW 1965 roku biskup Czesław Kopa, miał chciwego i bogatego sąsia- minek przywiózł z Bari relikwiarz św.
da, który drwił z pobożności święte- Mikołaja dla tego kościoła. Niedalego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że ko, na północ od Warszawy, na wysostracił majątek oraz popadł w skraj- kości Palmir, w Łomnej, znajduje się
ną biedę. Gdy nie miał już z czego kościół pod wezwaniem św. Mikołautrzymać rodziny, postanowił sprze- ja. Wart odwiedzenia.
dać swoje trzy córki, ponieważ nikt
nie chciał ich poślubić bez otrzymaMieszkanie św. Mikołaja
nia stosownego posagu. Mikołaj, po
Legendę o adresie Św. Mikołaja
długich rozważaniach tekstów Pi- stworzył w 1927 roku słynny w Finsma Świętego i modlitwie, postano- landii przedwojenny prezenter radiowił uratować cnotę dziewcząt. Trzy- wy Markus Rautio. Umieścił on Św.
krotnie, pod osłoną nocy, wrzucał Mikołaja na górze Korvatunturi tuż
przez okno pieniądze przeznaczone przy granicy z Rosją Sowiecką. Korvana posag dla każdej kolejnej siostry. tunturi czyli w tłumaczeniu „Wzgórze
Gdy sąsiad wyprawił już dwa wese- ucho” miało według niego wysłuchila, postanowił dowiedzieć się, skąd wać świątecznych życzeń, i to włabiorą się tajemnicze pieniądze. Czu- śnie stąd Mikołaj ruszał w świat, by je

spełniać. Jednak po wojnie fińsko-sowieckiej wzgórze stało się punktem
granicznym i kiepsko nadawało się
do wysłuchiwania świątecznych życzeń. Mikołaj w związku z tym „przeprowadził” się do Rovaniemi na kole
podbiegunowym. Pomogła mu
w tym UNRA, a także między innymi pani Eleonor Roosevelt. Znajduje się tu poczta i port lotniczy imienia Świętego Mikołaja. Osiem kilometrów od Rovaniemi na jego obrzeżu mieści się dom i biuro Św. Mikołaja. Obok w zagrodach odpoczywają renifery i psy husky od zaprzęgów.
W 1997 roku minister spraw zagranicznych Finlandii uroczyście przekazał Laponię św. Mikołajowi. Rovaniemi zostało oficjalnie uznane przez
Unię Europejską za siedzibę świętego Mikołaja. Gospodarz przyjmuje
gości nawet w lecie. Samo spotkanie
z Mikołajem jest bezpłatne, zdjęcia
mogą wykonywać jedynie elfy. Mikołajowy biznes przerodził się w masowy przemysł, zatem na bezinteresowność tamtejszego Mikołaja za
bardzo nie liczmy. Za darmo to można za uchem podrapać renifera. One
to lubią. Po prostu Wioska Świętego
Mikołaja pod Rovaniemi jest komercyjnym parkiem rozrywki, a poczucie
magii świąt kosztuje tu niemało.
Z czerwonym strojem Św. Mikołaja może być kojarzony lapoński
przysmak „slabba”. Szczególnie polecałbym go sportowcom, osobom
z niedoborem żelaza oraz dla tych,
którzy chcą rozszerzyć swoje horyzonty kulinarne. „Slabba” to apetyczne naleśniki, które podaje się zazwyczaj z solidną porcją konfitur z borówki brusznicy lub świeżych brusznic obficie posypanych cukrem. Do masy,
prócz typowych składników takich jak
mąka i mleko, dodaje się także zwierzęcą krew, dzięki której ciasto zyskuje
niezwykłą barwę i dużą dawkę żelaza.
W najbardziej tradycyjnej wersji krew
do „slabba” pochodzi z renifera.
Przy okazji przypominam, że renifery płci męskiej zrzucają poroża
na koniec sezonu godowego, czyli na początku grudnia. Tylko samice zachowują swoje przez całą zimę.
A biorąc pod uwagę, że renifery z zaprzęgu Świętego Mikołaja są zazwyczaj przedstawiane z porożami, sprawa jest prosta, kto pomaga mu dostarczać prezenty w grudniu – samice. Tak więc renifer Rudolf to Rudolfa!
W wiosce Św. Mikołaja powstałej
w latach osiemdziesiątych ubiegłego

wieku przez cały rok pracują elfy, które przygotowują prezenty dla dzieci.
Na adres św. Mikołaja (Tähtikuja 1,
Rovaniemi 96930 Arctic Circle w Laponii) przychodzi około milion listów.
Św. Mikołaj jest rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji. Listy przychodzą ze wszystkich stron
świata, a najchętniej wysyłają je dzieci z Wielkiej Brytanii, Japonii i Chin.
Poczta to również niezwykłe miejsce w wiosce, gdzie elfy sortują paczki, przystawiają stemple, odpowiadają na wiadomości również wysłane w formie elektronicznej. Ta bajeczna wioska jest wspaniałą atrakcją dla
dzieci i dorosłych.
Do niespodzianek należy samo
koło podbiegunowe, które można samemu zobaczyć. To również bardzo dobre miejsce do obserwacji zorzy polarnej (Aurora borealis), która jest jednym
z najbardziej niezwykłych zjawisk przyrodniczych. Zorza polarna widoczna
jest od późnej jesieni do wczesnej wiosny, a najlepszą porą do obserwacji jest
czas od godziny 20:00 do 1:00 w nocy.
Żeby nie było wątpliwości i żeby rzeczone koło można było łatwo znaleźć,
namalowano białą linię przebiegającą
przez środek wioski z napisami w kilku
językach z podaną wartością szerokości geograficznej kręgu polarnego. Linia jest bardzo popularna wśród turystów, aczkolwiek rzeczywiste północne koło podbiegunowe – na skutek powolnych zmian kąta nachylenia osi Ziemi – przebiega obecnie 2,2 km na północ, przez teren lotniska w Rovaniemi;
w oznaczonej w wiosce lokalizacji przebiegało ono w roku 1867.
To była długa wędrówka po tradycji, od czwartego wieku biskupa Miry
św. Mikołaja, który pokazał swoją wytrwałość w ciągłym robieniu niespodzianek, wzorcu prawdziwego poświęcenia i wierności Bogu w nadzwyczajnej dobroci i ofiarności, do wesołego
amerykańskiego Santa Clausa, którego
hojność często jest źródłem luksusu dla
zamożnych. Jakkolwiek, jeśli oddzieli się te nawarstwienia w czasie, to nadal pozostaje on Mikołajem Biskupem
Miry, który jest dla nas opiekunem.
Na koniec zwracam się z apelem. Jeśli jeszcze nie wysłaliście listu
do św. Mikołaja, to gdy już zostanie
napisany, proszę go w sposób następujący zaadresować: „Święty Mikołaj
– Niebo – do rąk własnych”.
Władysław Głowala

Święty Mikołaj wg Floriana Cynka – bezobiegowa pocztówka z Krakowa
źródło: myvimu.com
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Najpiękniejsze ogrody Żoliborskie 100-lecie TPD
i balkony Żoliborza II
Dokończenie ze strony 1

I miejsce w kategorii „ogródek”
fot.: Komisja konkursowa

Oczywiście licznie przybyli też
rodzice, babcie, byli wychowankowie, bo któż nie chciałby zobaczyć
swoich pociech w części artystycznej jubileuszowej imprezy. A było
na co popatrzeć, zwłaszcza na tych
najmłodszych, którzy byli niezwykle przejęci, śpiewając patriotyczne piosenki: „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Przybyli ułani pod okienko”
czy „Szara piechota”. Były też wiersze, tańce i ogromne zaangażowanie – choć czasami coś się zapomniało, coś pokręciło, ale mali artyści wcale się tym nie przejmowali.
A potem wystąpili starsi wychowankowie: piękny tercet muzyczny (skrzypce, wiolonczela, altówka)
i piękny duet taneczny: Alicja Czopek i Julian Kowalewski. Po części
artystycznej wręczono zasłużonym
dla TPD pamiątkowe medale. Z WSM
otrzymali je: prezes Barbara Różewska (w jej imieniu medal odebrała
wiceprezes Katarzyna Dawidczyk),
b. prezes Maciej Stasiełowicz oraz
pani Bogusława Rudzińska. Były też
dyplomy i podziękowania.
Potem pan Wojciech Słupiński,
prowadzący całą uroczystość, oddał

Najmłodsi, niezwykle przejęci, śpiewali patriotyczne piosenki
fot.: Danuta Wernic
głos długoletniej prezes ŻoliborskieNa zakończenie uroczystości pani
go TPD pani Annie Gruszczyńskiej Małgosia podziękowała wszystkim
– znanej i cenionej działaczce, nie zebranym za obecność, za życzliwość
tylko TPD, ale też WSM. Teraz pani i wsparcie, prosiła o dalszą współpraAnia przekazała pałeczkę młodsze- cę i jak najwięcej empatii dla swoich
mu pokoleniu – pani Małgorzacie podopiecznych.
Danuta Wernic
Pawełczyk, obecnej prezes.

Czy na Żoliborzu potrzebny jest System
Płatnego Parkowania? Druga strona medalu

21 listopada na posiedzeniu
Rady Osiedla Żoliborz II nastąpiło wręczenie nagród w konkursie na najpiękniej ukwiecony
balkon i ogródek przydomowy.
To już druga edycja konkursu organizowanego z inicjatywy Komisji Społecznej Rady Osiedla.
Po raz pierwszy konkurs został
ogłoszony w 2018 roku. Zgodnie z regulaminem zeszłoroczni laureaci nie
brali już udziału w tegorocznej edycji.
Nagrodami dla zwycięzców były karty
upominkowe do sklepu ogrodniczego.
Komisja konkursowa w lipcu odbyła dwa spotkania, w czasie których
obejrzała wszystkie balkony i ogródki przydomowe na osiedlu. Komisja
oceniała różnorodność roślinności,

I miejsce w kategorii „balkon”
fot.: Komisja konkursowa
pomysłowość i oryginalność kompozycji, estetykę i porządek, wykorzystanie elementów zdobniczych.

Laureaci w kategorii „ogródek”
I miejsce: Joanna Kosobucka;
ul. Krasińskiego
II miejsce: Zofia Dubak;
ul. Gen. Zajączka
III miejsce: Halina Morawska;
ul. Gen. Zajączka

Laureaci w kategorii „balkon”
I miejsce: Andrzej Chodyra;
ul. Gen. Zajączka
II miejsce: Andrzej Stępień;
ul. Boguckiego
III miejsce: Katarzyna Rejzner;
al. Wojska Polskiego

Prawie wszędzie System Płatnego Parkowania, który ma
wejść na Żoliborzu w 2021
roku, jest opisywany jako dobrodziejstwo dla mieszkańców,
a zatem także dla spółdzielców WSM. Chciałbym przedstawić jednak potencjalne zagrożenia. Nie tylko dla posiadaczy
czterech kółek wprowadzenie
Systemu skończy się prawdopodobnie KATASTROFĄ.
Radykalnie zmniejszy się liczba
miejsc parkingowych na Żoliborzu ze
względu na konieczność zapewnienia parametrów miejsc postojowych.
Przykładem może być słusznie rewitalizowana droga wzdłuż osiedla Zatrasie i ul. Broniewskiego w przyszłości z drogą rowerową i uporządkowanymi płatnymi (właśnie ze względu na
ten system) miejscami parkingowymi.
Będzie dużo mniej miejsc parkingowych. „Lobby samochodowe” będzie
więc starać się wymusić na spółdziel-

niach organizowanie miejsc postojowych wewnątrz osiedli kosztem zieleni. Wytworzy to znany już ostry konflikt pomiędzy spółdzielcami.
Na Żoliborzu całe kwartały ulic
w ogóle nie spełniają parametrów,
pozwalających na objęcie tym systemem. Tam przepłyną zainteresowani.
„Lobby samochodowe” będzie starać
się ograniczyć zieleń na wewnętrznych
podwórkach wspólnot, by zapewnić
sobie miejsca do parkowania. W założeniu system ma zniechęcić przyjezdnych do pozostawiania samochodów
na Żoliborzu. W praktyce czeka nas
żoliborzan wzajemne skonfliktowanie
społecznym Armagedonem.
Brak jest kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych, tj. rozwiązania
PRZYCZYNY problemów, czyli zbyt
dużej liczby pojazdów. Chce się likwidować wyłącznie skutki poprzez
fiskalne obciążenia systemem płatnego parkowania. Brakuje wdrażania
nowoczesnych rozwiązań, np. systemu wzajemnego dzielenia się miejscami parkingowymi.

Dodatkowo żoliborzanie i tak sami
będą płacić za parkowanie. System
pozwala mieszkańcom na „bezpłatne parkowanie” tylko w bliskiej okolicy miejsca zamieszkania – nigdzie
indziej. Trzeba jednak wykupić niedrogi abonament. Jeżeli mieszkańcy
będą chcieli zrobić na swoim Żoliborzu np. zakupy nie w miejscu zamieszkania, to będą płacić tak jak przyjezdni. Nic nie wiadomo o wysokich kosztach sytemu płatnego parkowania za
wprowadzenie i utrzymanie którego
Urząd miasta st. Warszawy płacić będzie z naszych podatków.
Na Żoliborzu przypada około
1,3 do 2 samochodów na mieszkańca. Jest sporo osób, które mają po 4-5
pojazdów. Jeden „kolekcjoner” ma
ich podobno zarejestrowanych 13.
W Warszawie jest dużo więcej samochodów na tysiąc mieszkańców niż
w Berlinie czy Paryżu. Żoliborz nie
jest z gumy i już więcej ich nie pomieści. Na razie z tym problemem
nikt nie ma odwagi się zmierzyć.
Adam Kalinowski

Bielańska szopka została odnowiona!
JS

Bardzo mocno trzymałem kciuki za ten projekt! Mistrz Józef Wilkoń na naszą prośbę i przy wsparciu finansowym
dzielnicy odnowił piękne dzieło, które postawił na Bielanach 16 lat temu (przed Kościołem Pokamedulskim
przy ul. Dewajtis 3 – przyp. red.). Rzeźby były w złym stanie technicznym, a teraz, dzięki pracy Mistrza i jego
współpracowników, zmieniły całkowicie swoje oblicze. Jest to jedna z niewielu szopek całorocznych w Warszawie. Stała się też jednym z symboli Bielan.
tekst i fot.: Grzegorz Pietruczuk (materiał ukazał się na profilu burmistrza na Facebooku)
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Fala uderzeniowa
Wieczór wspomnień
z Jarosławem Abramowem-Newerlym w „Klubie Szafir”
To był fascynujący wieczór.
19 listopada w Sali Różowej
SDK pojawił się gość, którego
większość obecnych znała zapewne z jego twórczości, ale
niekoniecznie wiedziała, że
stąd się wywodzi, tu się urodził
i wychowywał – na III kolonii
WSM. Tu spędził pierwsze lata
dzieciństwa, klika lat przed wojną i okres okupacji. Ze wzruszeniem wspomina te czasy, choć
ich druga część, okres okupacji
niemieckiej i Powstania Warszawskiego, pozostawiła traumę na całe życie.
Większość z obecnych zapewne znała jego książki, a zwłaszcza
„Lwy z mojego podwórka”, w której
autor opisał pierwszy okres swego
życia. Właśnie wyszło III wydanie
tej książki i ci, którzy zdążyli, mogli
jeszcze przed przybyciem głównego bohatera nabyć to 600-stronicowe dzieło, które powinien mieć
każdy prawdziwy żoliborzanin.
Zwłaszcza ten, który mieszka lub
mieszkał w WSM-ie, nie tylko na kolonii III, ale i na wszystkich innych
– także tych powstałych już po
wojnie. Na spotkaniu można było
zdobyć autograf autora. Pan Abramow-Newerly mieszka w Toronto
i Warszawie, możemy więc powiedzieć, że to „nasz człowiek w Toronto”, który mimo senioralnego wieku
wciąż podróżuje. Nie mieszka już na
kolonii III, ale blisko.
Wróćmy do spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Żoliborzan i Fundację Pole Dialogu. Naszego gościa powitała pani
Donata Rapacka, żoliborska radna
i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia. Zanim oddano głos bohaterowi
wieczoru, wyświetlono film autorstwa Donaty Rapackiej i Marka
Malwisa. Dzięki niemu odbyliśmy
spacer z panem Abramowem po
„jego” osiedlu z opowieścią o miejscach, ludziach, wydarzeniach. To
był dobry wstęp. Później nastąpiła

W Klubie na najmłodszych czeka wiele atrakcji
fot.: Ewa Sudakiewicz
Bohdan Łazuka, Donata Rapacka i Jarosław Abramow-Newerly
fot.: www.facebook.com/PlacWilsona
część niezwykle barwna. Pan Abra- wskazywał w swych opowieściach:
mow witał swoich gości i przyjaciół bardzo silne więzi sąsiedzkie, wzaz dawnych lat. Długo to trwało, bo jemną pomoc i życzliwość. Miały one
cóż to byli za goście: i ci z podwór- niebagatelne znaczenie w czasach
ka, i ci z STS-u (Studencki Teatr Sa- okupacji. Tu nikt nikogo nie wydał,
tyryków), i ci z redakcji, w których a przeciwnie: jak tylko ludzie mogli,
pracował, sąsiedzi przyjaciele. Boh- pomagali sobie, nie patrząc na to, czy
dan Łazuka wkroczył z piosenką to Polak czy Żyd. Nasz autor miał taki
„Bohdan, Bohdan trzymaj się”, a po- przypadek na spotkaniu w Toronto,
tem posypał anegdotami z życia kiedy wstała kobieta i powiedziała: „To
obu panów. Dawne czasy wspomi- ja jestem tą żydowską dziewczynką,
nał także Stanisław Tym i inne oso- którą pomogła uratować pana mama”.
Takich wydarzeń z pewnością było
by związane z STS-em.
Jarosław Abramow-Newerly to więcej. – Sąsiedzkie więzi to rzecz nie
świetny gawędziarz i niezwykle dow- do przecenienia – podkreślał nasz
cipny człowiek, ripostował niemal gość. – Warto o nie dbać, one budują,
każdą wypowiedź, uzupełniając dow- wspierają, ułatwiają życie.
Pielęgnujmy je, biorąc przykład
cipem. W grupie literacko-artystycznej warto wymienić: aktora Macieja z przedwojennej WSM. Warto o tym
Rayzachera, reżysera Wojciecha pamiętać, także dziś. Po opowieSolarza, redaktora Rogozińskiego ściach Jarosława Abramowa, syna
i Kazimierza Orłosia. Byli też prof. Igora Newerlego, sporo było jeszcze
Antoni Libera, prof. Bernard Wielgat pytań i uwag. Skończyło się na podoraz wnuczka dr Landy’ego, której oj- pisywaniu książki i indywidualnych
czymem był Stanisław Tołwiński, była rozmowach z ciekawym i mądrym
też prawnuczka Teodora Toeplitza. Wi- człowiekiem – pisarzem, dziennikatając swoich gości, nie zapomniał pan rzem, autorem tekstów do piosenek,
Jarosław o gospodarzu swego domu kompozytorem, współtwórcą STS-u.
Tomaszu Gaworskim. I tu chciaDanuta Wernic
łam podkreślić dwie rzeczy, na które

Wigilia na Zatrasiu
14 grudnia 2019 roku
przejdzie do historii
jako bożonarodzeniowa, radosna integracja mieszkańców
Zatrasia przy tradycyjnych
kolędach
i pastorałkach. Choinki, barszcz czerwony, pyszne ciasta…
Spotkanie w Szkole
Podstawowej nr 92
udało się znakomicie. Przybyło ponad
sto osób.

Po pani prezes życzenia składał dyrektor
osiedla Zatrasie Dominik Cygan, przewodnicząca Rady Osiedla Zatrasie Lidia Grzymska.
Głos zabrał nasz gość
– radny Rady Dzielnicy Żoliborz, pan Marcin Kozaczuk, który od lat współpracuje z WSM i jest pomysłodawcą wielu korzystnych
inwestycji
na Żoliborzu i w Szkole Podstawowej nr 92.
Nad całym spotkaniem
czuwała pani Elżbieta
Koźlicka, której dzięOrganizatorami wykujemy. Spotkaniu todarzenia była Dyrekcja
warzyszyła muzyka duoraz Rada Osiedla ZatraSpotkaniu towarzyszyła muzyka duetu „Kraina OZ” etu „Kraina OZ”. Po posie. Szczególne podzięfot.: Olga Żołek nad dwóch godzinach
kowania należą się całej Radzie Osiedla z jej przewodni- lepsze życzenia mieszkańcom pre- wszyscy rozstali się w bardzo doczącą Lidią Grzymską na czele. Go- zes WSM Barbara Różewska. Wszy- brych nastrojach.
WG
ści serdecznie powitała i złożyła naj- scy życzyli jej zdrowia i sukcesów.

Wreszcie coś, „co tygrysy lubią
najbardziej”, czyli końcówka
2019 roku w Klubie „Szafir”
z przytupem. Od listopada rozpoczął się istny maraton imprezowy dla dorosłych i dla dzieci
z Osiedla Rudawka.
22 listopada odbyło się intrygujące przedstawienie z projektu „Bajkodzieło”: „Inuitki – kobiece opowieści z dalekiej północy dla osób
dorosłych”.
23 listopada frajda dla dzieci, bajkowe opowieści dla dwóch grup wiekowych pn. „Lokomotywa”.
24 listopada przenieśliśmy się muzycznie do szalonych lat 50., 60, i 70. wraz
z rewelacyjnym zespołem „Sonanto”.
Koncert „Zwariowane przeboje” przypadł do gustu zebranej publiczności,
nie obeszło się bez wspólnego śpiewania piosenek ze swojej młodości. Jacy
byliśmy wtedy piękni, a jacy jesteśmy
nadal szaleni i młodzi… duchem.
29 listopada przenieśliśmy się na
przekór aurze na południe Europy
– w Klubie odbyło się ciekawe spotkanie z kulturą i obyczajami krajów
bałkańskich, bardzo doświadczonych
przez historię, ale pełne otwartych,
celebrujących życie ludzi. Nie zabrakło pokazu kulinarnego ze smacznym gorącym poczęstunkiem, prażenia kawy z degustacją, donośnych
śpiewów. Cykl spotkań z wielokulturową Europą zamierzamy kontynuować także w przyszłym roku.
1 grudnia odbył się coroczny Bal mikołajkowy dla dzieci, którego fundatorem był Urząd Dzielnicy Żoliborz.
W tym roku frekwencja tak dopisała,
że sala pękała w szwach. Scenografia
była tak bajeczna, że wszystkim udzieliła się wspaniała atmosfera, a z sufitu
spływały świetlne gwiazdki. Mikołaj
w tym roku taki, że ho, ho, a dzieci bawiły się w najlepsze z dwiema pięknymi Śnieżynkami. Nie zabrakło prezencików dla wszystkich dzieci, świetnych
zabaw, tańców i konkursów.

11 grudnia o godz. 11:00 zieloniutką, smukłą choinkę naszego żoliborskiego Partnerstwa odwiedziły dzieci i ubrały ją kolorowo, świątecznie.
W cieple łaskawego słońca przybyli
seniorzy, mieszkańcy osiedla i przyłączyli się do kolęd śpiewanych
przez dzieci. Przed budynkiem Administracji WSM przy Dolnośląskiej
zrobiło się świątecznie, radośnie.
Dzieci przyniosły własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, a każde
chciało, aby zawiesić je jak najwyżej.
Następnie wszyscy przenieśli się na
III piętro do Klubu, gdzie odbył się
piękny koncert kolęd. Miło nam było
gościć panią Agatę Marciniak-Różak,
Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Dyrekcję
OPS Żoliborz. Takiej artystycznej
improwizacji dawno nie widziałam,
mam przed oczami dwie solistki
z gromadką siedzących dzieci i śpiewających wspólnie kolędy, bez żadnej próby, spontanicznie – cudnie!
14 grudnia o godz. 14:00 odbyła się
tradycyjnie Wigilia sąsiedzka dla seniorów i osób samotnych z Osiedla
Rudawka. To wzruszające spotkanie,
pełne ciepła, zadumy i wspólnoty
sąsiedzkiej. Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie pianina
i skrzypiec stworzyło iście rodzinną atmosferę. Tradycyjny poczęstunek cieszył nawet najbardziej wyrafinowane
podniebienia, bo był świeżutki i taki
domowy. Wspaniałe panie z „Klubu
Seniora” przygotowały własnoręcznie wykonane ozdoby dla wszystkich
uczestników wieczerzy i przybrały
salę – gwiazd, gwiazdeczek nie brakowało. Obecni byli: wiceprezes WSM
Katarzyna Dawidczyk i dyrektor
Osiedla Leszek Księżak.
W nowym roku ruszamy z nową
ofertą atrakcyjnych zajęć dla dorosłych
i dzieci. Plan na 2020 rok jest pełen niespodzianek. O wszystkim na bieżąco
informuję na klubowym Facebooku
www.facebook.com/SzafirZoliborz.
Proszę o komentarze i zdjęcia. Czekam
na Państwa pomysły.
Ewa Sudakiewicz
kierownik Klubu

WSM na Facebooku
Znajdź nas na Facebooku!
Śledź aktualności z życia
Spółdzielni i poznawaj
ciekawostki z jej historii.
Nasz profil polubiło
już ponad 1600 osób!
14 grudnia odbyła się tradycyjna Wigilia dla seniorów i osób samotnych
fot.: Ewa Sudakiewicz
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Nasze osiedla – wczoraj i dziś Nie tylko architekt – Barbara Brukalska
16 listopada w Społecznym
Domu Kultury w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Żoliborz przy
ulicy Słowackiego 19a Tomasz
Pawłowski wygłosił wykład
pod tytułem „Nie tylko architekt – Barbara Brukalska”, część
pierwsza do 1939 roku. Współorganizatorami spotkania byli
Stowarzyszenie Żoliborzan i Biblioteka Publiczna.
W trakcie spotkania uczestnicy
obejrzeli film z 1964 pod tytułem „Jest
ulica na Żoliborzu”, w reżyserii Aleksandra Leszczyńskiego, oraz pokaz
zdjęć poświęconych Barbarze Brukalskiej. Cała sala biblioteki była wypełniona słuchaczami. Między innymi
przybył burmistrz dzielnicy Żoliborz
Paweł Michalec i radna dzielnicy Donata Rapacka. Na widowni zasiadły
nasze sławy żoliborskie ze Stowarzyszenia Żoliborzan, a wśród nich Jarosław Abramow-Newerly i rodzina
Barbary Brukalskiej. Jak zawsze
spotkanie poprowadzone przez pana
Tomasza Pawłowskiego było bardzo
ciekawe z wieloma fascynującymi dygresjami. Dla tych, którzy nie byli na
wykładzie, zamieszczamy krótką informację o Barbarze Brukalskiej.
fot.: „Warszawa portret miasta”, Arkady (górne zdjęcie),
M. Bagrianow (dolne zdjęcie)
Udajemy się na osiedle Piaski pro- ców. Na zdjęciu fragment osiedla
jektu J. Nowakowskiego zbudowane z ulicą Broniewskiego w tle, w roku
(1970-1975) po zachodniej części 1970 i obecnie.
ulicy Broniewskiego. Powstało tu
6133 mieszkań dla 21 191 mieszkańMarcin Bagrianow

Patroni naszych ulic

Pola Gojawiczyńska
Ulica Poli Gojawiczyńskiej znajduje się na Osiedlu Żoliborz III
(Sady Żoliborskie). Jest stosunkowo krótka, liczy około
800 metrów. Nazwę ulicy, autorki „Dziewcząt z Nowolipek”,
nadano jeszcze w 24 miejscowościach w całym kraju.
Ulica Gojawiczyńskiej sąsiaduje z ulicami Stanisława Tołwińskiego i Braci Załuskich. Rozpoczyna się
od ulicy księdza Jerzego Popiełuszki
i „dobiega” do ulicy Braci Załuskich.
Nie przebiega równolegle do niej na
całej długości, bowiem w końcowej
części „odbija” w lewo. Mogły to być
przeszkody terenowe lub prawnowłasnościowe z przeszłości.
Pola Gojawiczyńska urodziła się
w 1896 roku w Warszawie. Powieściopisarka i nowelistka zdobyła dużą popularność, a najcelniejsze jej dzieło
„Dziewczęta z Nowolipek” było chętnie czytane i wystawiane na deskach
teatrów. Pochodziła z rodziny proletariackiej, co nie umniejszało jej roli
inteligentki z niższych sfer.
Podczas okupacji hitlerowskiej
była trzykrotnie więziona na Pawiaku.
Jakimś cudem udało się jej uniknąć
śmierci, bowiem hitlerowcy byli nastawieni na likwidację inteligencji polskiej. Z tego okresu pochodzą wspomnienia zawarte w utworze „Krata”.
W jej twórczości znajdujemy rozważania psychologiczne i społeczne dotyczące głównie środowiska proletariackiego i drobnomieszczańskiego Warszawy i Śląska. Cechuje ją liryzm w odtwarzaniu codziennego życia. Daje jej
to trwałe miejsce w prozie międzywojennej tamtych czasów. W powieści
„Ziemia Elżbiety” podjęła problematykę Śląska. Młody Ślązak staje przed wyborem poprawy swojego życia za cenę
przejścia na stronę niemiecką.
„Dziewczęta z Nowolipek” to najważniejsze dzieło jej życia. Przedstawia warszawską dzielnicę biedy. Życie jej bohaterek (Bronki, Franki, Kwiryny i Amelki) determinuje ich miejsce zamieszkania. Historia zaczyna
się przed wybuchem pierwszej woj-
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Pola Gojawiczyńska (1935 rok)
fot.: Zbiory NAC
ny światowej. Losy dziewcząt można odczytywać jako zapis dojrzewania czy zapis próby wyrwania się
z małej, biednej nowolipskiej ojczyzny. Wszystkie ukończyły szkołę powszechną i marzyły o dalszej nauce. Jednocześnie bohaterki powieści pragną choć na chwilę wyrwać
się do wielkiego świata. Symbolizują to takie miejsca w Warszawie jak
Ogród Saski czy promieniująca blichtrem ulica Marszałkowska. Dziewczyny wbrew pozorom nie tęsknią za bogactwem widzianego świata, który
jest dla nich niedostępny, lecz zwyczajnie… za miłością.
Twórczość literacka Poli Gojawiczyńskiej należy do dużych osiągnięć
humanistycznego nurtu w polskiej
prozie międzywojennej. Jeden z jej
krytyków powiedział, że gdyby poprawiła pewne elementy np. język utworu, pogłębioną analizę psychologiczną niektórych bohaterek, to „ Dziewczęta z Nowolipek” mogłyby być „ Lalką” okresu międzywojennego.
Powieść została dwukrotnie przeniesiona na ekran, przed wojną i po
wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej.
W powojennej adaptacji wystąpiły
znane dziś aktorki jak chociażby Emilia Krakowska.
Pola Gojawiczyńska była laureatką nagrody miasta Warszawy – dwukrotnie, przed i po wojnie. Zmarła
w 1963 w Warszawie.
Jan Stanek

Profesor Brukalska

Barbara Brukalska, z domu Sokołowska, urodziła się 4 grudnia 1899
w Brzeźcach, zmarła 6 marca 1980
w Warszawie. Była polską architektką,
teoretyczką architektury, przedstawicielką funkcjonalizmu, członkinią grupy Praesens; żoną Stanisława Brukalskiego, siostrą Zofii Sokołowskiej. Studiowała na Politechnice Warszawskiej,
gdzie od 1948 była profesorem. Do
1939 projektowała wspólnie z mężem
tanie, funkcjonalne budynki o prostych bryłach i subtelnych elementach plastycznych (akcenty z cegieł,
wklęsłe osłony klatek schodowych),
m.in. dom własny (1927-1928) i kolonie WSM na Żoliborzu (1927-1939).
Budynek, w którym znalazła się
pracownia i mieszkanie projektantów,
to doskonały przykład realizacji założeń, które przyświecały członkom
grupy Praesens – połączenia prostoty,
funkcjonalizmu i nowoczesnej estetyki. Biały budynek tworzą proste, uskokowo zestawione bryły. Na płaskim
dachu znajduje się taras. Wraz z Bruno
Zborowskim Brukalscy przygotowali projekt Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, wysłany na wystawę
Najmniejsze Mieszkanie, która odbyła
się we Frankfurcie nad Menem w 1929
roku. Barbara Brukalska specjalizowała
się również w projektowaniu wnętrz
małych mieszkań oraz niedrogich,
funkcjonalnych mebli. Niektóre z jej
projektów – jak np. fotel w kształcie
podobnym do muszli, zaprezentowany w Pawilonie Polskim na EXPO w Paryżu w 1937 roku – stały się klasykami
polskiego, modernistycznego designu.
W 1935 roku wraz z mężem oraz Bohdanem Lachertem i Józefem Szanajcą
przygotowała projekt placu Marszałka Piłsudskiego na konkurs i zdobyła
III nagrodę. Po II wojnie światowej prowadziła działalność indywidualną.

Kochała zieleń i ciszę

Zebranych w Bibliotece zaintrygowało, dlaczego opowieść o tytułowej bohaterce rozpoczyna film o topolach i ich wycince. Było to wprowadzenie do opowieści, bowiem jak
powiedział prelegent, ta znana architekta kochała w życiu zieleń i ciszę.
Mieszkańcy odbyli sentymentalną podróż wzdłuż ulicy Słowackiego,
przyglądając się wraz z reżyserem filmu
(niestety film był czarno-biały) marymonckim topolom. Czy ktoś pamięta,
że kiedyś samochody mogły parkować
wzdłuż ul. Słowackiego? Już w latach
sześćdziesiątych dbano o zieleń. Autor
bezsilnie, retorycznie pyta się z ekranu:
„Co na to Liga Ochrony Przyrody?”.
Po filmie przeszedł do opowieści
o Barbarze Brukalskiej. Kiedy i gdzie
się urodziła, w jakiej rodzinie. Jej ojciec sprzedawał szparagi do Petersburga. Kiedy miała 8 lat, zmarła jej
mama. W latach 1909-12 chodziła do

Spotkanie poświęcone życiu i twórczości Barbary Brukalskiej
fot.: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
szkoły przy Wiejskiej. W 1917 uczęsz- chitektach. Doliczono się ich z pamięci
czała do szkoły przy Marszałkowskiej. co najmniej piętnastu. Rozmawiano
Uczyła się fechtunku. Po swej mamie o fenomenie małżeństw architektów
odziedziczyła talent malarski.
przed II Wojną Światową. Stwierdzono,
Pracowała w podziemiu w Pol- że przyczyną tego, że było tak mało
skiej Organizacji Wojskowej.
czynnych architektek mogło być mięW 1918 poznała Tołwińskiego i No- dzy innymi to, że kobiet nie uczono
wickiego. Mieszkała przy Polnej. Pozna- należytej przebojowości życiowej. Że
ła Zasława Malickiego. Prelegent na- odmawiano im wyobraźni przestrzenwiązał do działalności siostry Barbary nej. Że owszem przyznawano, że zdolBrukalskiej, Katarzyny, przy organizacji na, ale do wykonania rysunku architekTowarzystwa Opieki nad Ociemniałymi tonicznego i jakichś tam drobiazgów,
i powstaniu ośrodka pod nazwą „Za- ale nie całościowego projektu. No
kład dla Niewidomych” w 1921 roku. i pokutowało jeszcze, że najlepiej to się
Zbyt ciężka praca w ośrodku przyczy- nadają do parzenia herbaty. Ile lat było
niła się do jej śmierci w wieku 28 lat.
trzeba, żeby to się zmieniło.
Barbara Brukalska w 1917 skończyła szkołę Hawerkówny i zapisała się
Mieszkanie najmniejsze
na kursy Wyższej Szkoły Rolniczej, PoDrugim polem działalności Barprzedniczki SGGW. Otrzymała album bary Brukalskiej były projekty wnętrz.
nr 99. Nie złożyła półdyplomu na Wy- Podkreślała, że nie jest dekoratorką,
dziale Rolniczym. W marcu 1920 jako ale architektem wnętrz.
ekstern zdała maturę. Służyła w „SłużNie gotowała i nie zajmowała się
bie Pomocy i Opieki nad Żołnierzami”. domem, jednakże opracowała trochę
W 1925 roku otrzymała „Medal domowych „ciągów funkcjonalnych”
Frontowy”. Ponadto dostała Krzyż dla kuchni, pokojów.
Niepodległości za POW.
1 marca 1930 roku otwarto wyNa wydział Architektury dostała się stawę: „Mieszkanie Najmniejsze” w buna podstawie matury i służby obywa- dynku WSM przy placu Wilsona. Trwała
telskiej. Obroniła się w 1934.
5 tygodni. Odwiedziło ją ok. 30 tys. luByła żoną Stanisława Brukalskiego,
dzi. Przygotowała ją grupa „Praesens”.
do 1939 roku miała z nim 9 dzieci. ZnaBarbara Brukalska jest Kawaleny wszystkim nasz nieodżałowany Balrem Legii Honorowej. Wspólnie z mętazar Brukalski urodził się w 1939 roku.
żem projektowała wystrój transatlantyków Sobieski i Chrobry.
Architektura i kobiety
Najwyższe nagrody otrzymała na
Wracając do architektury, ze
wystawie
w 1939 roku „Świat Jutra Powzględów oszczędnościowych część
kolonii III WSM posiadała maksymal- kój i Wolność” w USA. Pokazano na niej
nie ograniczoną liczbę klatek, a za- nylon i pleksiglas, była też transmisja temiast nich wspólne galerie. Z domów lewizyjna., ale też organiczne, obłe medzieci mogły wyjść na podwórko ble projektu Brukalskiej. Architektka nazaprojektowane jako niewielki park. grody nie odebrała. Wybuchła wojna.
Liczymy na dalszą część opowieści
Tam była strefa zieleni i ciszy. Większe
o
Barbarze
Brukalskiej. Było to bardzo
mieszkania miały być na przestrzał,
inspirujące spotkanie. Takie, jakie tylko
by zapewnić dobre wietrzenie.
Tę część spotkania zakończyła dys- pan Tomasz potrafi przygotować.
kusja o przedwojennych kobietach arWładysław Głowala

Wigilia w Przychodni
przy Elbląskiej
11 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne w Klubie Seniora, działającym od
9 lat w Przychodni Zdrowia ZOZ
przy ul. Elbląskiej 35.
Klub cieszy się od początku dużym zainteresowaniem, powstał jako
pierwsza tego typu placówka w okolicy. Większość bywalców to mieszkańcy Osiedla Rudawka – mają tu blisko,
a w Klubie prowadzone są ciekawe
zajęcia i ćwiczenia fizyczne. Osoby,
które tu przychodzą, od początku bardzo się ze sobą zżyły, panuje tu więc
rodzinna atmosfera. To się czuło na
tym spotkaniu. Przy wigilijnym stole
zasiadło ponad 30 osób wraz z kierującymi Klubem paniami Heleną Kiersnowską i Renatą Wrzosek. Wszyscy
podzielili się opłatkiem, a potem przyszła kolej na życzenia indywidualne
i tradycyjny świąteczny poczęstunek.
Najważniejszą częścią było jednak kolędowanie. Śpiew brzmiał
mocno, bo wśród obecnych znajdowały się panie z dawnego chóru „Szafirki” i była artystka operetkowa, pani
Teresa Gawryś. Nic więc dziwnego,

W Klubie panuje rodzinna atmosfera
fot.: Danuta Wernic
że kolędowanie w ciepłej atmosferze
wyszło znakomicie.
DW
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Mural z Plastusiem na ustach całego Żoliborza
Dwa miesiące temu na ścianie
budynku administracji przy
ul. Dolnośląskiej 3, do której przylegał budynek Starej Piekarni (Dolnośląska 1),
powstał mural Plastusia, postaci stworzonej przez Marię
Kownacką. Jednych zachwycił, drugich oburzył (nie każdemu spodobała się wizja artystyczna twórców), jednak
wszyscy przyznają – to świetna inicjatywa.
Konstrukcja budynku Starej Piekarni była w bardzo złym stanie
technicznym, a rozbiórka budynku była wypełnieniem zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr
XXI/720/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 grudnia 2007
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Rudawka Głogowska”. W kwietniu 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę obiektu
i wezwał WSM do usunięcia zagrożenia osób i mienia. Prace rozbiórkowe,
które wykonano w sierpniu 2019 r.,
spowodowały odsłonięcie konstruk-

cji ściany budynku Dolnośląska 3
i konieczność jej zabezpieczenia poprzez uzupełnienie elewacji.

Mural z Plastusiem na budynku Administracji Rudawki i Zatrasia
fot.: Wypiszwymaluj
Na etapie przygotowania do lorowym akcentem w krajobrazie
uzupełnienia pojawił się pomysł wy- osiedla. Poza skojarzeniem z latami
konania muralu, który miał być ko- dzieciństwa – u starszych, i oswaja-

niem z dziecięcym bohaterem minionych lat – u najmłodszych, mural miał przyczyniać się do wzrostu
świadomości odbiorcy co do znaczenia zieleni w mieście. Projektantem i wykonawcą muralu została firma „WYPISZWYMALUJ”.
Tak powstał mural z wizerunkiem Plastusia, postaci stworzonej przez Marię Kownacką. Pisarka
mieszkała w zasobach WSM 53 lata
aż do śmierci w 1982 roku. Tak mocno związała się ze Spółdzielnią, że
zapisała jej autorskie prawa majątkowe do swoich dzieł. W jej mieszkaniu (Słowackiego 5/13 m. 74) powstała Izba Pamięci Marii Kownackiej. To niewielkie muzeum można zwiedzać. Spotkania z dziećmi,
lekcje muzealne oraz oprowadzenia po Izbie należy umawiać telefonicznie: 22 537 40 26.
Planowany budynek na miejscu
Starej Piekarni będzie przylegał do
ściany, na której jest mural. Intencją
WSM jest wyeksponowanie wybranych elementów muralu we wnętrzach nowego obiektu.
A może też w innych osiedlach
WSM powinny powstać murale? Czekamy na Państwa opinie.
Redakcja

Wśród Czytelników, którzy na adres redakcji nadeślą rozwiązanie do 31 stycznia, rozlosujemy 3 zestawy kosmetyków Lirene z serii Natura. Nazwiska laureatów podamy w następnym wydaniu. Nagrody za krzyżówkę
z poprzedniego numeru wylosowali: Alicja Janiak, Małgorzata Maj i Andrzej Jarzombkowski. Gratulujemy.
Prosimy o kontakt pod numerem 22 561 34 16.
Nagrody nieodebrane do 31 stycznia przepadają
na rzecz redakcji „Życia WSM”.
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