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K omu jak komu, ale war-
szawiakom zapału do zaj-
mowania się sportem na

pewno nie brakuje. Tylko szkoda,
że ten zapał – zwłaszcza w wyda-
niu młodzieżowym – jest już na
wstępie marnowany, bowiem ty-
czące sportu posunięcia kolejnych
ekip rządzących stolicą w minio-
nym ćwierćwieczu wołają po pro-
stu o pomstę do nieba. Powtarzam
już od lat wielu, że sport wyczy-
nowy w naszym mieście leży po
większej części martwym bykiem i
niewiele zmienia tu fakt, że lek-
koatletka Skry Anita Włodarczyk
jest mistrzynią świata w rzucie
młotem, a piłkarze Legii mistrza-
mi Polski. Anita bowiem jest to-
warem przypadkowo importowa-
nym z Poznania, skąd przyszła już
z tytułem najlepszej na kuli ziem-
skiej, a klub z Łazienkowskiej –
przy całym szacunku do poczynań
prezesa Dariusza Mioduskiego –
to niemal w 90 procentach Legia
Cudzoziemska. 

W ostatnich latach przy-
było w mieście mnóstwo
urządzeń do sportu re-

kreacyjnego, ale jeśli chodzi o sport
wyczynowy, to jest całkiem odwrot-
nie, co politycy najróżniejszych
opcji chętnie zauważają, gdy zbli-
ża się moment wyborów. Akurat
wtedy każdy z nich rad by stołecz-
nym sportowcom niemalże nieba
przychylić. W tych dniach doczeka-

liśmy się najpierw anonsu pani wi-
ceprezydent  Warszawy Renaty Ka-
znowskiej, która powtórzyła swo-
ją ubiegłoroczną deklarację o za-
planowanym już wybudowaniu
nowego stadionu lekkoatletyczne-
go na dotychczasowym obiekcie
Skry przy Wawelskiej. Ma to być
tartanowa arena „drugiej katego-
rii” z 15-tysięczną widownią, bo-
iskiem rozgrzewkowym i boiskiem
treningowym do rzutów długich.
Powstanie również hala treningo-
wa, ale bez bieżni okólnej, ponie-
waż wzniesienie takiej budowli
uniemożliwia brak dostatecznej
powierzchni przewidzianej pod
sport w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Ha-
la z taką bieżnią byłaby treningo-
wym zbawieniem dla warszaw-
skich lekkoatletów, ale – jak po-
wiadają fachowcy – zmiana mpzp
zajęłaby co najmniej dwa lata i tak
opóźniłaby cała inwestycję, że mo-
głaby całkowicie zniweczyć jej sens. 

T ym sposobem – jeśli chodzi
o lekkoatletykę, zwana
królową sportu – Warsza-

wa idzie nie tyle na jakość, ile na
bylejakość, bo w przyszłości brak
zadaszonego owalu pod dachem
będzie się mocno dawać we znaki.
W tej chwili mamy przy Wawel-
skiej stan przejściowy, bo miasto
wygrało z klubem Skra proces o
władanie obiektem i odzyskawszy
rolę administratora od razu za-
gwarantowało fundusze na budo-
wę nowego stadionu w miejsce do-
tychczasowej ruiny, jakkolwiek
obecny charakter fasady ma być
zachowany z uwagi na to, że ta
sportowa arena z nieco już zapo-
mnianej epoki została wpisana do
rejestru zabytków. 

W odpowiedzi na deklara-
cję wiceprezydent Ka-
znowskiej na boisku

Skry, otoczonym zrujnowanymi
trybunami, pojawili się minister
sportu i turystyki Witold Bańka
wraz z kandydatem PiS na prezy-
denta stolicy Patrykiem Jakim i
Krzysztofem Kaliszewskim, trene-
rem Anity Włodarczyk, długolet-
nim prezesem RKS Skra, kierują-
cym obecnie nowo założonym OKS
Skra. Występujący razem ze sław-
nym trenerem politycy obiecali, że
jeśli wybory wygra PiS, plan zago-
spodarowania na Polu Mokotow-
skim zostanie zmieniony i stadion
Skry oraz odpowiedniej klasy
obiekty towarzyszące zbuduje się
niemalże na olimpijska miarę. No

cóż, byłoby pięknie, tylko czy jest to
obietnica realna?

S wego czasu, gdy włodarzem
miasta był późniejszy pre-
mier Kazimierz Marcinkie-

wicz, zagwarantował on samej
Otylii Jędrzejczak, że wybuduje
pływalnię 50-metrową. Marcin-
kiewicz szybko jednak zniknął z
warszawskiego poletka admini-
stracyjnego, a owej pływalni – jak
nie było, tak nie ma. Innym przy-
kładem uwięźnięcia inwestycji w
międzypartyjnych rozgrywkach
stało się planowane przez obecny
zarząd Warszawy zadaszenie toru
łyżwiarskiego na Stegnach. Doszło

do całkowitego nieporozumienia
na linii prezydent miasta – minister
sportu i wszystko spełzło na ni-
czym. Może nawet dobrze, że się
tak stało, bo są w mieście pilniejsze
potrzeby sportowe niż doinwesto-
wanie wyczynowej ślizgawki pan-
czenistów. 

J edną z takich potrzeb jest nie-
wątpliwie wybudowanie sta-
dionu piłkarsko-lekkoatlety-

cznego na Ursynowie, zwłaszcza
w sytuacji, gdy zamknięto takie
obiekty pod szyldem Gwardii przy
Racławickiej i pod szyldem War-
szawianki przy Merliniego, a pla-
nowany stadion SGGW przy No-

woursynowskiej rozpłynął  się we
mgle obietnic. O tym, że nie mają
gdzie rozgrywać meczów futboliści
SEMPA alarmuje się już od dawna,
a przecież takie ogniska jak SEMP
są wylęgarnią młodych talentów,
które mogą w przyszłości zasilić
reprezentację narodową i zagrać
tak, żeby nie kompromitować Pol-
ski w takim stopniu, jak to już w
pierwszym meczu na mistrzo-
stwach świata w Rosji uczyniła
obecna reprezentacja narodowa. 

G dyby mądrale obierające
koncepcję warszawskiego
Stadionu Narodowego

przewidziały dlań – obok piłkar-
skiej – również funkcję lekkoatle-
tyczną, ta mająca zasuwany dach
nowoczesna arena mogłaby służyć
paziom królowej sportu niczym
obiekt halowy – chociażby do prze-
prowadzania zimowych trenin-
gów. A tak – służy rozegraniu rap-
tem dwóch-trzech meczów futbolo-
wych wyczynowej rangi w skali ro-
ku. Co ciekawe, jeśli parę lat temu
przez dłuższy czas utrzymałyby się
w Polsce rządy dwu sławnych bliź-
niaków: Jarosława Kaczyńskiego
jako premiera i Lecha Kaczyńskie-
go jako prezydenta Warszawy –
Stadion Narodowy na pewno zo-
stałby przystosowany i do potrzeb
piłki nożnej, i lekkoatletyki, ulu-
bionej dyscypliny sportu tych dwu.
I ta najlepiej położona pod wzglę-
dem komunikacyjnym sportowa
arena w Europie tętniłaby życiem
na co dzień, zwłaszcza wtedy, gdy
rozgrywałaby na niej mecze ligowe
drużyna Legii, bo raz-dwa mogło-
by tam dojechać trakcją szynową
całe Mazowsze. Ale cóż, na razie
Narodowy bywa tylko największą
Strefą Kibica...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l
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PPAASSSSAA:: JJeesstteeśśmmyy ww ttrraakkcciiee ggłłoossoowwaanniiaa nnaa pprroo-
jjeekkttyy zz BBuuddżżeettuu PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnneeggoo.. SSppoośśrróódd jjaa-
kkiicchh ppoommyyssłłóóww mmiieesszzkkaańńccyy mmooggąą wwyybbiieerraaćć??

RROOBBEERRTT KKEEMMPPAA:: W tym roku jest naprawdę
bardzo duży wybór – mamy aż 168 dopuszczo-
nych do głosowania pomysłów mieszkańców.
Jest to największa liczba w pięcioletniej historii
ursynowskiej partycypacji. W ogóle w tym roku
padło wiele rekordów.  To na Ursynowie zgłoszo-
no najwięcej projektów spośród wszystkich war-
szawskich dzielnic.  Na realizację ursynowskich
projektów wydzieliliśmy 6 500 000 zł – drugą co
do wysokości kwotę w stolicy. Mamy też 78%
pozytywnie ocenionych wniosków mieszkań-
ców. Do wyboru mamy projekty: poprawiające
bezpieczeństwo, np. poprzez doświetlenie przejść
dla pieszych, a także  projekty sportowe i to za-
równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie zabrak-
nie projektów z obszaru  kultury, a będą to np. se-
anse filmowe, zajęcia kreatywne, koncerty, po-
tańcówki oraz projekty, które – jak choćby mu-
rale – mają z założenia poprawiać estetykę naszej
Dzielnicy, jak również tworzyć wspólną prze-
strzeń zieleni. Powtórzę więc, że wybór jest na-
prawę duży, a projekty  różnorodne, co daje gwa-
rancję że każdy znajdzie coś wartościowego dla
siebie. Trudno jest w kilku zdaniach opisać
wszystkie pomysły.

CCoo DDzziieellnniiccaa zzrroobbiiłłaa,, aabbyy pprrzzyybblliiżżyyćć ggłłoossuujjąą-
ccyymm ppoommyyssłłyy ssąąssiiaaddóóww??

Od początku tej kadencji robimy dużo, aby
przybliżyć mieszkańcom projekty i samą ideę
Budżetu Partycypacyjnego. Zamieściliśmy ogło-
szenia w prasie, przekazaliśmy plakaty do przed-
szkoli, szkół, domów kultury, UCSiR-ów, ZOZ-u,
spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzimy inten-
sywną i różnorodną kampanię informacyjną w
mediach społecznościowych, a także w Multiki-
nie. O możliwości głosowania przypomina nawet
ogromna reklama zlokalizowana obok budynku
urzędu.  Promujemy projekty i umożliwiamy
agitację projektodawcom w czasie wszystkich
imprez.  Można nas spotkać w namiotach infor-
macyjnych przy stacjach metra. Serdecznie za-
praszamy na sobotnie treningi z trenerem na si-
łowniach plenerowych powstałych z Budżetu
Partycypacyjnego. W najbliższą sobotę od godz.
11.00 jesteśmy przy jeziorze Zgorzała, a w kolej-
ną przy metrze Kabaty. W dwóch lokalizacjach na
Ursynowie rozdajemy śniadania wraz z infor-
macją o możliwości głosowania. Na chodnikach
w miejscach często uczęszczanych pojawiają się
napisy przypominające o głosowaniu, wykona-
ne zmywalną kredą w spray’u. Przygotowaliśmy
też i wydrukowaliśmy 68 000 egzemplarzy infor-
matorów ze wszystkimi projektami, które prze-
kazaliśmy do skrzynek pocztowych ursynow-
skich gospodarstw domowych. Tylko nasza Dziel-
nica w tak różnorodny sposób stara się dotrzeć
do mieszkańców. Jest też oczywiście warszawska
kampania informacyjna w środkach komunika-
cji miejskiej, przygotowana przez Centrum Ko-
munikacji Społecznej. 

DDoo kkiieeddyy mmoożżnnaa ggłłoossoowwaaćć ii ww jjaakkii ssppoossóóbb mmoożż-
nnaa ttoo zzrroobbiićć??

Głosować można do 30 czerwca, ale bardzo
proszę nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Są dwie możliwości wyboru projektów: papiero-
wa i elektroniczna. Wybierając tradycyjną formę
głosowania należy wypełnić papierową kartę,
podpisać i osobiście przynieść ją do Urzędu,
okazując dowód tożsamości. Głosowanie za po-
średnictwem strony www.app.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl jest łatwiejsze, bo zajmu-
je to dużo mniej czasu i to nie my, a komputer zli-
czy za nas sumę wybranych projektów.  Dodat-
kowo dużym ułatwieniem jest możliwość głoso-
wania trzech osób z jednego adresu elektronicz-
nego. To ukłon w stronę rodziców małych dzie-
ci oraz tych, którzy w swoim otoczeniu mają se-
niorów nieposiadających własnych adresów e-m-
ail. Ponowne z tego samego adresu poczty elek-
tronicznej głosować można tylko po zakończe-
niu wcześniejszego głosowania i po powtórnym

zarejestrowaniu na stronie poprzez wpisanie
adresu e-mail. 

DDllaacczzeeggoo mmuussiimmyy ssuummoowwaaćć wwyybbrraannee ppoommyyssłłyy??
Wybierając dowolną liczbę projektów, nie mo-

żemy przekroczyć kwoty wydzielonej na dany ob-
szar, bo głos będzie nieważny. W tym roku głosu-
jemy na projekty ogólnodzielnicowe i z jednego
wybranego obszaru lokalnego. W każdym obsza-
rze możemy wybrać dowolną liczbę projektów,
tak by ich łączny koszt realizacji nie przekroczył:
2 000 000 zł w obszarze ogólnodzielnicowym,
1 200 000 zł na Zielonym Ursynowie, 1 800
000 zł na Północnym i  1 500 000 zł na Połu-
dniowym. 

KKttoo mmoożżee ggłłoossoowwaaćć??
Dosłownie każdy mieszkaniec Warszawy. Nie

trzeba być pełnoletnim ani zameldowanym w sto-
licy – wystarczy tu mieszkać i decydować o wspól-
nej przestrzeni i sposobie wydatkowania publicz-
nych pieniędzy. Ważne, aby zagłosować tylko raz
– papierowo lub elektronicznie i tylko w jednej wy-
branej dzielnicy. W przeciwnym razie głosy będą
nieważne. 

KKiieeddyy ppoozznnaammyy wwyynniikkii ggłłoossoowwnniiaa??
Już 12 lipca w czwartek dowiemy się, jakie pro-

jekty V edycji Budżetu Partycypacyjnego zwycię-
żyły. Dla wszystkich chętnych mieszkańców, pro-
jektodawców, członków Zespołu ds. Budżetu Par-
tycypacyjnego organizujemy wspólną transmisję.
Już dziś zapraszam na godz. 18.00 do ursynow-
skiego ratusza do sali J.U. Niemcewicza. 

CCzzyy ttoo zznnaacczzyy,, żżee ppoommyyssłłyy mmiieesszzkkaańńccóóww,, kkttóórree
zzddoobbęęddąą nnaajjwwiięęcceejj ggłłoossóóww,, zzoossttaannąą zzrreeaalliizzoowwaannee
ww pprrzzyysszzłłyymm rrookkuu??

Tak, pod warunkiem, że otrzymają przynajm-
niej 10 % głosów ważnie oddanych w danym ob-
szarze, ale nie mniej niż 30, i zmieszczą się w limi-
cie kwotowym przewidzianym na dany obszar. 

CCoo ttoo zznnaacczzyy??
Jako pierwszy wygrywa projekt z największą

liczbą ważnych głosów. Pula pieniędzy zostaje
pomniejszona o jego koszt realizacji, potem kolej-
ny i następny, aż do wyczerpania przewidzianych
środków. Ponieważ chodzi o to, żeby w pełni wy-
korzystać zarezerwowane pieniądze, może się
zdarzyć, że wygra projekt z mniejszą liczbą głosów
o wartości mieszczącej się w limicie. 

AA ccoo zz pprroojjeekkttaammii,, kkttóórree zzoossttaałłyy zzggłłoosszzoonnee ww tteejj
ssaammeejj llookkaalliizzaaccjjii??

Jeśli nie będzie można ich ze sobą pogodzić
lub jeśli będą ze sobą kolidowały, to wygra ten
projekt, który otrzyma największe poparcie, dla-
tego naprawdę liczy się każdy głos. 

CCoo ssiięę ddzziieejjee zz pprroojjeekkttaammii,, kkttóórree oottrrzzyymmaałłyy dduu-
żżoo ggłłoossóóww,, aallee nniiee wwyyggrraałłyy??

Przede wszystkim realizujemy zwycięskie pomy-
sły, a jeśli dysponujemy potrzebnymi środkami,
także te, które nie wygrały lub ze względu na
ograniczenia regulaminowe nie mogły zostać wy-
konane w procesie partycypacji. W jednej z po-
przednich edycji mieszkańcy zgłosili projekt uru-
chomienia autobusu na Krasonowolę. Niestety,
ze względu na procedury i ścisłe zasady Budżetu
Partycypacyjnego nie mógł on wówczas zostać
zrealizowany. Po raz kolejny okazało się jednak, że
Budżet Partycypacyjny to ciągłe źródło wzajem-
nych inspiracji. W tym roku dzięki determinacji
mieszkańców i Zarządu Dzielnicy udało się uru-
chomić autobus linii 239 – połączenie, na które
Krasowola czekała kilkadziesiąt lat. Częściowo
wykonaliśmy również rojekt „Słoneczny Jar”, któ-
ry nie wygrał w głosowaniu, ale zyskał bardzo
duże poparcie. Zamontowaliśmy drogowskazy
ułatwiające dojście ze stacji metra Stokłosy do
Centrum Onkologii. Projekt „Schody Bezpieczeń-
stwa” wygrał tylko w dwóch obszarach, ale zreali-
zujemy go w szkołach na terenie całego Ursynowa,
ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas bardzo waż-
ne. Kontynuujemy też cykl „Bezpłatnych seansów
filmowych dla dzieci” ze względu na dużą popu-
larność tego projektu wśród najmłodszych miesz-
kańców.

CCoo cchhcciiaałłbbyy PPaann pprrzzeekkaazzaaćć nnaa kkoonniieecc  uurrssyynnoo-
wwiiaannoomm??

Chciałbym prosić, by każdy wziął udział w gło-
sowaniu. W naszej dzielnicy mieszka ponad 150
000 osób. Jeśli każdy zagłosuje, to będziemy mie-
li pewność, że wydajemy 6 500 000 zł zgodnie z
oczekiwaniami mieszkańców. To bardzo ważne,
aby być aktywnym i aby inni nie decydowali za
nas. Możemy wybrać projekty wspólnie z naszy-
mi dziećmi. Można pomóc zagłosować seniorom
niemajacym własnej poczty elektronicznej, bo z
jednego adresu mogą skorzystać trzy osoby. To
znacznie łatwiejsze rozwiązanie niż wyprawa do
Urzędu z wypełnioną kartą i dowodem osobi-
stym. Proszę też, aby głosowania nie zostawiać na
ostatnią chwilę. 

Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą

Głosujmy na projekty BP jak najszybciej!

Porozumiewanie się bez przemocy w ursynowskich szkołach
Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na cykl bezpłatnych otwartych warsztatów z
zakresu podstaw komunikacji bez przemocy adresowany do dzieci, młodzieży i
dorosłych (w tym także pracowników oświaty). Jest to realizacja projektu Budże-
tu Partycypacyjnego, na który zagłosowało 875 osób.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w ursynowskich szkołach dotyczących metody Po-
rozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Jest to sposób porozumiewa-
nia się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyelimino-
wanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. NVC jest formą
dialogu, na który składają się dwie fazy:

- empatia – wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem - szczere wyrażenie siebie.
Każda z faz składa się z czterech elementów, a są to: spostrzeżenia (pozbawione własnych osą-

dów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w spo-
sób jasny i konkretnie, bez żądań).

Podczas zajęć (można wziąć udział w dowolnej liczbie warsztatów) uczestnicy zdobędą m. in.
zdobędą wiedzę o filozofii porozumienia bez przemocy, rozwiną umiejętność rozpoznawania i na-
zywania uczuć, nauczą się identyfikować potrzeby, odróżniać interpretacje i ocenę od obserwa-
cji/spostrzeżeń, 

rozwiną umiejętność empatycznego słuchania i sami takiego kontaktu doświadczą; nauczą się
też rozróżniać język żyrafy od języka szakala oraz podstaw komunikowania się bez przemocy w
codziennych sytuacjach, zwłaszcza rodzinnych.

Zapisy i informacje: tel. 22 499 37 33 (poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00) 
e-mail: warsztaty@niebieskalinia.org 
Więcej informacji na www.ursynow.pl oraz www.niebieskalinia.org.

W sobotę 16 czerwca odby-
ła się uroczystość otwar-
cia Miejsca Aktywności
Lokalnej (MAL) na Zielo-
nym Ursynowie przy Dziel-
nicowym Ośrodku Kultury
Ursynów przy ul. Kajako-
wej 12b.

W uroczystości wzięli udział
licznie zgromadzeni goście,
wśród których znaleźli się bur-
mistrz Robert Kempa oraz za-
stępca burmistrza Łukasz Ciołko,
przedstawiciele Centrum Komu-
nikacji Społecznej oraz radni
dzielnicy Ursynów.

Na wszystkich czekało wiele
atrakcji, takich jak przejażdżki
na kucykach, wata cukrowa, ma-
lowanie buziek, pokaz wielkich
baniek mydlanych, animacje i
zabawy sportowe.  Dzieci  z
Przedszkola nr 79 i ze Szkoły
Podstawowej nr 96 uświetniły
uroczystość pięknymi występa-
mi wokalnymi. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonał bur-
mistrz Ursynowa Robert Kempa

z pomocą małych mieszkańców
Zielonego Ursynowa. Zgroma-
dzeni goście zostali poczęstowa-
ni pysznym tortem. Miejsce Ak-
tywności Lokalnej, które działa
na Zielonym Ursynowie od mi-
nionej soboty, to przestrzeń są-
siedzka przeznaczona na różne
inicjatywy sąsiedzkie. 

MAL serdecznie zaprasza ma-
łych mieszkańców Ursynowa
wraz z rodzicami do korzysta-

nia z tego miejsca i do aktywne-
go włączenia się w tworzenie
harmonogramu różnych aktyw-
ności sąsiedzkich.

O tym, co się odbywa w MAL
na Kajakowej, można dowiedzieć
się dzwoniąc pod nr telefonu:  22
125-56-07 lub na stronie na Face-
booku: MAL Kajakowa 12b

M a r z e n a  Z i e n t a r a  
k o o r d y n a t o r  M A L  

w  D O K  U r s y n ó w

W najbliższą sobotę, 23 czerwca, pierwsza
z cyklu ursynowskich potańcówek. Po wiel-
kim sukcesie zabaw tanecznych w ubie-
głych latach – rozpoczyna się ich kolejna
edycja, czyli sześć spotkań. Urząd Dzielnicy
zaprasza mieszkańców od godziny 17.00 –
miejscem spotkania i dobrej zabawy bę-
dzie tym razem Olkówek. Wstęp wolny.

- Nie sposób wyobrazić sobie wakacji na Ur-
synowie bez potańcówek. Kiedy przed trzema
laty proponowałem ich organizację w naszej
dzielnicy, nie spodziewałem się, że porwiemy
do tańca cały Ursynów. Ursynowskie potań-
cówki to jak zwykle możliwość integracji za-
równo międzysąsiedzkiej, jak i międzypokole-
niowej, a przede wszystkim gwarancja dobrej
zabawy – mówi zastępca burmistrza Łukasz
Ciołko.

Jak informuje ursynowski urząd, w tym ro-
ku dwie potańcówki zostaną zorganizowane w
ramach projektu z Budżetu Partycypacyjne-
go (11.08, 1.09), a na dwóch zabawach za-
planowano muzykę na żywo (7.07, 11.08). W
sobotę dla ursynowian zagrają DJ Myszon oraz
Madame Czarnecka. Potańcówkom będzie to-
warzyszyła nauka tańca oraz konkursy i ani-
macje, a na najmłodszych będzie czekał dmu-
chaniec.

W niedzielę 17 czerwca o
godz. 19.00 w Galerii Wieża od-
był się wernisaż “Ursynowskich
Spotkań Twórców”.  W tegorocz-
nej wystawie bierze udział 82
artystów: malarzy, rzeźbiarzy,
grafików. Kuratorem wystawy
jest Maria Wollenberg-Kluza, a
autorem katalogu prof. Jan Ryl-
ke. Wystawa będzie otwarta do
końca czerwca: w dni powsze-
dnie w godz. 16:00 – 20:00, a w
niedziele w godz. 10:00 -14:00
oraz 16:00-20:00.

To już XIV „Ursynowskie Spo-
tkania Twórców”, przeglądowa
wystawa twórczości plastycznej
artystów związanych z Ursyno-
wem, odbywająca się, jak co ro-
ku, w gościnnych progach Gale-
rii Wieża przy kościele Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. 

Uroczysty wernisaż w Galerii Wieża

Przyjdź potańczyć w sobotę!

Miejsca Aktywności Lokalnej  już działa!
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Na cześć Krychowiaka wszyscy hip-
hip-huuurrra! – nawoływał spiker
po zakończonej transmisji meczu z
Senegalem. Kibice podjęli wyzwa-
nie, jednak nie było słychać wiel-
kiego entuzjazmu. Przecież ten
zdawałoby się prosty mecz został
przegrany. 

- Spodziewałem się, że przegramy, ale nie
w takim stylu - skwitował wyraźnie przybi-
ty kibic Jacek, opuszczający Strefę Kibica
pod Kopą Cwila. 

Strefa Kibica na zboczach Kopy Cwila
wystartowała we wtorek 19 czerwca. Zorga-
nizowana przez Urząd Dzielnicy Ursynów
ma umożliwić mieszkańcom wspólne prze-
żywanie zmagań polskiej drużyny w drodze,
być może, do finału. I ursynowianie, jak
zwykle, nie zawiedli. Przybyli w grupkach,

rodzinami, również z dziećmi i nawet ma-
luchami w wózkach, single też, ale raczej z
rzadka. Wymalowani biało - czerwonymi
symbolami narodowymi, często w fikuśnych
czapkach albo falbankowych berecikach,
również biało - czerwonych.  Kopa Cwila
wyglądała jak gigantyczne mrowisko po-
kryte kilkunastoma tysiącami  mróweczek
o barwach narodowych. 

Zawiedli, niestety, piłkarze. Polacy jak-
by zdekoncentrowani, nieprecyzyjni, akcje
nieskuteczne, a ich całkowite przeciwień-
stwo - Senegalczycy - częściej wygrywają-
cy pojedynki o piłkę i umiejący wykorzy-
stać nadarzające się okazje. Pierwszy stra-
cony gol wyglądał jak pechowy samobój,
wbity na skutek zamieszania pod bram-
ką. Drugi – to już było po prostu nasze ga-
piostwo. 

Kibice ursynowscy liczyli minuty do
końca meczu, gdy prawie w ostatniej
chwili Krychowiak wykorzystał dobrą ak-
cję i strzelił skutecznie honorową bram-
kę. Nie zmieniło to minorowego nastroju
kibiców. 

- Niemcy czasem przegrywają, ale jest to
z jakąś klasą - skomentował sytuację An-
drzej. - Co chcesz, przecież strzeliliśmy dwie
bramki, a może nawet trzy - stwierdziła ką-
śliwie stojąca obok Asia. 

Jednak nie ma co narzekać, mamy
przed sobą jeszcze mecz “ostatniej szan-
sy”. W niedzielę 24 czerwca o godz. 20
gramy z Kolumbią. Strefa Kibica na zbo-
czach Kopy Cwila na pewno znów wypeł-
ni się wiernymi kibicami.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Mundial 2018 pod Kopą Cwila

Kibice na Ursynowie lepsi niż piłkarze

- Mamy fantastycznych mieszkańców.
Dla ich entuzjazmu i zaangażowania
warto było przygotować Strefę Kibica.
Spodziewaliśmy się, że idea wspólnego
dopingowania Biało-Czerwonym może
przyciągnąć wielu ursynowian, ale wi-
dok obleczonej kibicami Kopy Cwila na
nas wszystkich zrobił ogromne wraże-
nie. Otrzymaliśmy wiele sygnałów, że
nasza strefa była najliczniejsza spośród
tych organizowanych przez warszaw-
skie dzielnice. Przed nami „mecz o
wszystko” i choć trudno o sportowy opty-
mizm, to jednak możemy być pewni, że
ursynowscy kibice znowu pokażą się z
najlepszej strony- mówi wiceburmistrz
Ursynowa Łukasz Ciołko
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Życzę Wam wszystkim osiągnię-
cia swoich celów i bardzo do-
brej zabawy. Życzę powodzenia
wszystkim, którzy dzisiaj na
bardzo sportowo będą współza-
wodniczyć również w Mistrzo-
stwach Polski na 5 km. Ścigajcie
się, zdobywajcie nagrody – tymi
słowami powitał zebranych
uczestników  Tomasz Majewski,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz
olimpijski w pchnięciu kulą. I
już wkrótce zawieszał zwycięz-
com medale na szyi.

Świetna trasa, ale i upał
To był już dwunasty Bieg Ursynowa,

w ramach którego odbyły się pod egidą
PZLA Mistrzostwa Polski w biegu ulicz-
nym na dystansie 5 km. Renoma i ran-
ga tej imprezy rośnie coraz bardziej. W
bieżącym roku uczestniczyło ponad
dwa tysiące zawodników, w tym kilka-
dziesiąt osób reprezentujących 17 kra-
jów europejskich i pozaeuropejskich.
Startowali również zawodnicy na wóz-
kach inwalidzkich z napędem ręcznym.
Jednolita, asfaltowa nawierzchnia za-
powiadała rekordowe tempo i ustano-
wienie nowych rekordów trasy. Nieste-
ty, upał nie sprzyjał biegaczom, unie-
możliwiając uzyskanie nowych rekor-
dów na tym dystansie, pomimo uzy-
skanej przez czołowych zawodników
prędkości przekraczającej 20 km/godz.

Zawody rozpoczęli zawodnicy na
wózkach inwalidzkich, startujący 3 mi-
nuty przed główną grupą biegaczy.
Około godz. 10 rozpoczął się bieg głów-
ny. Wśród “typowych” zawodników
można było zauważyć kilka mamuś z
wózkami dziecięcymi oraz pieski dziel-
nie towarzyszące na smyczy swoim bie-
gającym panom. 

Zgodnie z przewidywaniami, zwy-
cięzcą i złotym medalistą okazał się
Yared Shegumo, aktualny mistrz Pol-
ski w maratonie, w 2014 wicemistrz
Europy – uzyskując czas 14:27. Kolejne
miejsca zajęli Mateusz Demczyszak
(14:28) i Damian Kabat (14:30). 

Wśród pań po złoto sięgnęła wielo-
krotna finalistka mistrzostw świata i
Europy na 1500 m Renata Pliś (16:33),
wyprzedzając Ewę Jagielską (16:36) i
Monikę Kaczmarek (16:37). 

W klasyfikacji zawodników na wóz-
kach inwalidzkich z napędem ręcznym
pierwsze miejsce zajął Witold Misztela

(16:49), drugie Mariusz Wronkowski
(20:32), a trzecie trzecie Jakub Ostasz
(21:28). Za trójką medalistów uplaso-
wali się Krzysztof Jagiełło (27:51) oraz
Grzegorz Zawistowski (51:42).

To bieg dla wszystkich
Fascynującym walorem biegów ulicz-

nych jest uniwersalność i zarazem moż-
liwość uczestnictwa wszystkich grup
wiekowych, z dostępnymi praktycznie
dla wszystkich limitami czasowymi.  Da-
je to sposobność spróbowania swoich sił
we współzawodnictwie z innymi amato-
rami, ale czasem również tylko zwykłe-
go biegania rekreacyjnego, nawet truch-
tania typu “jogging”. Wynika stąd nie-
zwykle szeroki przedział wiekowy
uczestników, wynoszący w przypadku
sobotniego biegu od 12 do 85 lat. 

Warto zauważyć, że seniorzy, pomi-
mo zaawansowanego wieku, wcale nie
zajmowali wyłącznie końcowych pozy-
cji. Wspaniałym przykładem jest Henryk
Urtnowski z Gdańska (nr 1855), sklasy-
fikowany w grupie osiemdziesięciolat-
ków, który uzyskał rewelacyjny czas
(netto) 25:09, plasujący go dokładnie w
środku klasyfikacji, przed tysiącem (!)
dużo młodszych zawodników. 

–  Biegło mi się bardzo dobrze – rela-
cjonował pan Henryk. – Tak w ogóle
zacząłem biegać od 2001 r., czyli w wie-
ku 63 lat, trochę po polach, trochę po la-
sach. A na poważnie w zawodach to
dopiero od 6 lat – opowiadał Henryk
Urtnowski. 

– A ja zacząłem biegać po przejściu na
emeryturę, tak dla zdrowia – dodał sto-
jący obok “tylko” 72 -letni,Jarosław
Marszalec (nr 565) ,  który przebiegł li-
nię mety 12 sekund po panu Henryku. 

Łącznie w grupie 70 -latków i osób
starszych biegło blisko 30 osób.

Wyjątkową grupę stanowili zawodni-
cy niepełnosprawni na wózkach inwa-
lidzkich z napędem ręcznym. Dla nich
wszystko jest trudniejsze niż dla innych
zawodników, a jednak nie poddają się,
wręcz walczą jak równy z równym
wbrew wszystkim niedogodnościom. Ze
względów praktycznych zawodnicy na
wózkach wystartowali trzy minuty wcze-
śniej niż pozostali. A mimo tego zwy-
cięzca  w tej grupie Witold Misztela, uzy-
skując czas 16:49, przekroczył linię me-
ty z łącznym czasem analogicznym jak
zawodnicy w pełni sprawni, którzy uzy-
skali ok. 160 -tą pozycję. Uzyskał  więc
znakomity wynik czasowy wśród ponad
dwóch tysięcy uczestników.

– Było fajnie, po biegu czuję się bar-
dzo dobrze – stwierdził pan Witek ze
swojego wózka. –Jadę w Biegu Ursy-
nowa drugi raz, ale w ogóle to już od
1992 r. – opowiadał Witold Misztela. –
A moje wrażenia to spokój i cisza, takie
spokojne emocje żeby swoje przejechać
w jak najkrótszym czasie, i integracja z
biegającymi - włączył się Mariusz Wron-
kowski, zdobywca  drugiego miejsca
wśród niepełnosprawnych. 

Moją szczególną uwagę zwrócił ja-
dący również na wózku Grzegorz Zawi-
stowski, który pomimo kontuzji lewej
ręki zmieścił się w limicie czasowym.
Samo przebycie całej trasy na wózku, w
upale,  jest zadaniem trudnym. Ale do
tego obsługa tylko jedną ręką, bo lewa,
kontuzjowana i oklejona plastrami aku-
rat wtedy nie była zbyt pomocna. Mimo
tego pan Grzegorz nie chciał skorzy-
stać z pomocy i samodzielnie dojechał
do linii mety, mieszcząc się w limicie
czasowym. To wzorowa postawa spor-
towa, hart ducha i samozaparcie nie-
poddawania sie przeciwnościom losu,
godne naśladowania przez innych. Bra-
wo panie Grzegorzu!!!

I politycy, i mamusie 
Po wystrzale startowym Michała Ma-

tejki, przewodniczącego Rady Dzielnicy,
czołówka zawodników chyżo pobiegła
w pościgu za swoimi medalami i punk-
towanymi miejscami, a za nimi, już spo-
kojniej, główna rzesza biegaczy marzą-
cych o nowej “życiówce” albo tylko chcą-
cych odbyć kolejny bieg rekreacyjnie w
miłym towarzystwie, zwieńczony pa-
miątkowym medalem.  Młodzi i starsi,
szybciej lub trochę wolniej, rozpoczęli
pokonywanie swojej trasy. Od czasu do
czasu migały znajome twarze. Dwóch
wiceburmistrzów, kilku radnych, akty-
wiści politykujących grup - tu wszyscy
byli równi, liczyło się tylko dotrenowa-
nie i kondycja. I znów biegną “zwykli” lu-
dzie, kilka mamuś z wózkami, mamusia
z chłopcem na rowerku, kilka osób z
pieskami - na luzie, spokojnie, rekre-
acyjnie. A za taśmą na chodniku - kibi-
cujący i dopingujący przyjaciele, rodzi-
ny, partnerzy. - Ja kibicuję koledze Ma-
teuszowi. Ciężko pracował, więc chyba
będą wyniki - mówi Lidia. A pani Asia
przyszła z dziećmi Hanią i Martą do-
pingować męża. Franciszek i Kasia z pie-
skiem Zulą kibicowali koleżance, a Pa-
weł przyprowadził dwójkę maluchów,
żeby pokazać im zawody sportowe. 

Bieg trwa, duszno, upał, nareszcie
kurtyna wodna, i meta. Zwycięzcy sa-
mych siebie, swoich kryzysów i przypły-
wów adrenaliny. Najpierw faworyci i ca-
ła czołówka. Sporo osób leży plackiem na
ziemi, lub tylko siada. To zmęczenie,
konsekwencja dania z siebie wszystkie-
go co można było wycisnąć dla wyniku.
W sumie wyhamowanie po takim tem-
pie i wysiłku to też ważna umiejętność.
Kolejni finiszujący przekraczają linię me-
ty - już nieco mniej zziajani, ale również
zmęczeni i ... zadowoleni. 

- Wspaniale mi się biegło, szybko -
opowiada radny Krystian Malesa. - Mój
czas 25 minut, jestem zadowolony, mi-
mo niedotrenowania w tym roku. War-
to biegać, mamy piękny Ursynów, pięk-
ne parki. Biegając rano, można nała-
dować się energią na cały dzień - prze-
konuje Malesa. 

- Fajnie przygotowana trasa, jak co ro-
ku. Biegło mi się bardzo dobrze - mówił

radny Paweł Lenarczyk. - A przede
wszystkim jestem zadowolony z tego, że
po latach udało się zamontować kurtynę
wodną. No i społeczna odpowiedzial-
ność Biegu - w tym roku zbieraliśmy na
hospicjum - opowiada ursynowski radny. 

- To najszybszy bieg w Polsce i już 12.
edycja - dodaje Piotr Guział, radny m.st.
Warszawy. - Zawodników coraz więcej,
elita polskich biegaczy długodystanso-
wych. To chodzi żebyśmy poczuli taką
sportową wspólnotę, żeby ta nasza ener-
gia i radość biegania emanowały na po-
zostałych - zachęca Guział. 

- Fantastyczna impreza, świetne za-
wody - entuzjazmuje się Piotr Antosiuk
ze stowarzyszenia Projekt Ursynów. -
Trasa znakomicie przygotowana, kurty-
na wodna też bardzo pomogła. Dzięki
temu uzyskałem nową życiówkę, po-
winienem być w pierwszej połowie za-
wodników - cieszył się Antosiuk. I rze-
czywiście, 23 letni Piotrek z dobrym
czasem 22:52 (netto) znalazł się w
pierwszej 1/3 zawodników Biegu.

- To chyba jakiś wózek sportowy wyczy-
nowy  - krzyknął kibicujący starszy pan,
gdy Monika z dwójką swoich maluchów
prawie przefrunęła linię mety. - Rewela-
cja, wszystkim polecam! Ja uwielbiam
biegać z wózkiem, to wielka przyjemność
- entuzjazmuje się Monika, która z mężem
Arturem biega już od pięciu lat. 

Za chwilę linię mety przebiega Ania
z synkiem Jankiem, który dobiegł do
mamy przed linią mety, żeby choć tro-
chę ją wesprzeć. - Było bardzo gorąco,
ale teraz podwójna przyjemność, bo i
meta przekroczona, i chłodniej. I chcia-
łabym powiedzie ‘Biegnijcie, wszyscy
mogą!’ - zachęca pani Ania. 

Wbiegają kolejne osoby, młodsze,
starsze, znów młode. Śliczna Cecylia
przebiegła całą trasę z pieskiem Ciapką
na rękach, przyjechała do nas z USA. Za
chwilę kolejny biały piesek na smyczy - to
Kora kompanka Radka, dzielnie towa-
rzysząca swojemu panu podczas biegu. 

Zawodnicy wbiegają jeszcze długo, to
w sumie ponad 2 tysiące osób. - Gene-
ralnie było dzisiaj ciężko, od początku
przeszkadzał upał - opowiada Mateusz
Demczyszak, srebrny medalista Mi-
strzostw Polski w ramach Biegu Ursyno-
wa. - Utrzymywałem 5 - 6 miejsce w
czołówce i na ostatnim kilometrze za-
atakowałem. No i udało się - cieszył się
Demczyszak. Faktycznie, wynik świet-
ny, a czas tylko o 1 sekundę gorszy od
zwycięzcy zawodów Yareda Shegumo.
Udało się Mateuszowi, na pewno rów-
nież dzięki dopingowi na trasie Moniki
i malutkiej Leny, które dzielnie wspiera-
ły męża i tatusia.

Świetne zawody, fantastyczne nastro-
je. I koniec 12. Biegu Ursynowa - trochę
jakby żal. Zatem - do zobaczenia za rok!

Poczet olimpijczyków  
Dla kibiców Biegu organizatorzy

przygotowali wiele atrakcji sportowych
w specjalnej strefie pod Urzędem Dziel-

nicy. W ramach sportowej soboty dzie-
ci w wieku 5 — 11 lat mogli uczestni-
czyć w wieloboju sprawnościowym.
Młodzi sportowcy mogli spróbować
swoich sił w 8 różnych indywidualnych
zadaniach ruchowych. Po zaliczeniu
wszystkich zadań każdy uczestnik
otrzymywał pamiątkowy medal i upo-
minek. Warto dodać, że konkurencja
ta wywołała duże zainteresowanie dzie-
ci, a do poszczególnych stanowisk usta-
wiały się spore kolejki zainteresowa-
nych swoimi wynikami i współzawod-
nictwem..

Oprócz wspomnianego już dwukrot-
nego mistrza olimpijskiego Tomasza
Majewskiego uczestników Biegu okla-
skiwała też para wicemistrzów – Ur-
szula Kielan (skok wzwyż) i Jerzy Pie-
trzyk (4 x 400 m) oraz była rekordzist-
ka świata w biegu na 100 metrów
przez płotki Grażyna Rabsztyn, a wszy-
scy ci olimpijczycy są mieszkańcami
Ursynowa.

To kolejne święto sportu na Ursyno-
wie przyciągnęło nie tylko dużą liczbę
zawodników, lecz także kibiców, któ-
rzy zapewniali gorący i bardzo poży-
teczny doping biegaczom zmagającym
się nie tylko z konkurentami, ale rów-
nież dokuczliwym upałem. 

Bieg Ursynowa - święto sportu dla wszystkich

Shegumo wygrał, Majewski dekorował

-Tegoroczny Bieg Ursynowa zgro-
madził rekordową liczbę uczestników,
co mnie niezmiernie cieszy. Pierwszy
raz nasz bieg miał charakter Mi-
strzostw Polski w aż 3 kategoriach:
kobiet, mężczyzn oraz mastersów (czy-
li nieco starszych biegaczy), co z pew-
nością miało wpływ na frekwencję.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się
też nasz niezwykły gość, czyli Marsza-
łek Piłsudski, który z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę
przyjechał na Bieg Ursynowa jednym
ze swoich przepięknych samochodów.
Dopisali również kibice ursynowscy,
którzy nie tylko zgromadzili się na tra-
sie biegu, ale także śledzili poczyna-
nia sportowców online. Bardzo się cie-
szę, że Ursynów jest wysportowaną
dzielnicą i serdecznie zachęcam wszyst-
kich mieszkańców do aktywności fi-
zycznej – oferta dzielnicy jest na tyle
bogata, że każdy znajdzie coś dla sie-
bie!- mówi zastępca burmistrza Anto-
ni Pomianowski.
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Doceńmy to, że Ursynów
to dzielnica kultury, to
mała ojczyzna tysięcy am-
bitnych i wykształconych
ludzi. Tu zakładają swoje
rodziny, tu chcą spędzać
wolny czas, tu realizować
swoje pasje. Sam bardzo
walczę o to, aby na Ursy-
nowie rozwijał się ogólno-
dostępny sport, ale kultu-
ra fizyczna to nie jedyna
kultura, jaka istnieje. 

Zaproponowałem ożywienie
ursynowskich parków poprzez
zorganizowanie tam cyklicznych
koncertów. Ale nie takich sztyw-
nych i podniosłych, tylko takich
do słuchania w piknikowej at-
mosferze. Świat takie standar-
dy zna. Zgłaszając projekt, spo-
tkałem się z ironią ze strony lo-
kalnych „specjalistów od kultury
wyższej”. Niemniej jednak Ursy-
nowski Czteropark Muzyczny
jest teraz jednym z projektów
obywatelskich. I namawiam aby
go poprzeć. Ma numer 51.

Zacząłem się pewnrego dnia
zastanawiać, w jaki inny spo-
sób można ożywić parki ursy-
nowskie, by chciało się w nich
odpoczywać przez długie go-
dziny dostając coś jeszcze – za
darmo. I wtedy przypomniałem

sobie Wiedeń. Ludzi, którzy po-
trafią słuchać muzyki, opery
urządzając grilla. Nikogo tam
nie razi, że miasto zapewnia śłu-
chanie przez głośniki koncer-
tów ludziom, którzy siedzą so-
bie na trawie i piknikują. Ponie-
waż jesteśmy narodem o niebo
bardziej wyluzowanym niż Au-
striacy, więc czemu nie zrobić
tego u nas?

Wymyśliłem Ursynowski
Czteropark Muzyczny i zgłosi-
łem go do konkursu w ramach
Budżetu Partycypacyjnego. Ów
projekt czeka teraz na poparcie
mieszkańców. A plan jest pro-
sty: w letnie niedziele, kolejno w
czterech parkach Ursynowa od-
bywają się plenerowe koncerty
muzyki klasycznej. Ale nie tej
bardzo trudnej, lecz tej, którą
każdy z nas choć raz kiedyś sły-
szał. Do muzykowania zapra-
szamy obiecujących młodych
wykonawców. Co dalej? Siedzi-
my w rządkach na krzesłach i
słuchamy? Ależ skąd. Rozkła-
damy koce, urządzamy sobie
piknik i w ten sposób spędzamy
przynajmniej dwie godziny. Na-
sze dzieci mają kontakt ze sztu-
ką, a my ładujemy akumulatory
na nowy tydzień!

Proste pomysły bywają najlep-
sze! Dlatego bardzo mi zależy
na tym, by przekonać do Ursy-
nowskiego Czteroparku Muzycz-
nego mieszkańców. Bo to oni de-
cydują. Wystarczy wejść na stro-
nę  twojbudzet.um.warszawa.pl
i zagłosować na nr 51. Wtedy w
przyszłe wakacje spotkamy się
przy muzyce w parku!

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

Ursynów potrzebuje peł-
nowymiarowego boiska
piłkarskiego z bieżnią
400-metrową. Mieszkańcy
Ursynowa to ludzie dyna-
miczni, a duża ich część
lubi spędzać aktywnie
czas. W naszej dzielnicy
prężnie działają kluby w
różnych dyscyplinach
sportowych. 

Najwięcej młodych i starszych
ursynowian uprawia najpopu-
larniejszą grę na świecie - piłkę
nożną. Duża część osób biega.
Na Ursynowie trenuje co naj-
mniej kilkanaście klubów i szkó-
łek piłkarskich zrzeszających
około 2000 zawodników w róż-
nym wieku, szczególnie dzieci i
młodzież. Działa także klub lek-
koatletyczny AKL Ursynów oraz
specjalizujące się w biegach na
orientację Ursynowsko-Nato-
lińskie Towarzystwo  Sportowe. 

W naszej dzielnicy jest jed-
nak tylko jedno większe boisko
z bieżnią – obiekt Szkoły Pod-
stawowej nr 303 przy ul. Kon-
certowej (plac do gry ma wy-
miary 90 x 50 metrów, a bieżnia
długość 333 metry).  Są też nie-
wielkie boiska przyszkolne oraz
podobne 3 boiska dzielnicowe
(Orlik, Olkówek i Park Jana
Pawła II). Na terenie należącym
do wyścigów konnych znajduje
się ponadto duże trawiaste bo-
isko (ok. 100 x 60 m), wykorzy-
stywane przez Klub Sportowy
Armado, lecz pozbawione bież-

ni i trybun, których nie ma tam
gdzie dobudować.

Istniejąca infrastruktura nie za-
spokaja potrzeb związanych z roz-
wojem piłki nożnej i lekkiej atlety-
ki na Ursynowie. Obecne boiska i
bieżnia nie pozwalają na rozgry-
wanie poważniejszych zawodów
sportowych, a SEMP, jeden z więk-
szych i bardziej rozpoznawalnych
klubów piłkarskich w Warszawie,
w którym trenuje blisko 550 za-
wodników, swoje mecze drużyny
seniorskiej w lidze okręgowej oraz
spotkania w ekstraklasie juniorów
musi rozgrywać na boisku w Ursu-
sie i Śródmieściu. Obiekt przy ul.
Koncertowej pozwala rozgrywać
mecze tylko na najniższym pozio-
mie rozgrywek (w B-klasie), nie
można tam rozgrywać także me-
czów  wyższych klasach rozgryw-
kowych juniorów. Wysłużona
bieżnia praktycznie uniemożliwia
rozgrywanie innych zawodów niż
szkolne.

Mamy na Ursynowie cztery pły-
walnie publiczne, dwie hale spor-
towe, kilkanaście boisk szkolnych,
sale gimnastyczne przy wszyst-
kich szkołach. Jednak to za mało.
Pilną potrzebą jest wybudowanie
nowego, pełnowymiarowego bo-
iska ze sztuczną trawą
(105x68m), wysokiej jakości bież-
nią, zapleczem (budynek z szat-
niami) i niewielkimi trybunami.
Dlatego w tej sprawie stworzyli-
śmy petycję  do Prezydent War-
szawy o podjęcie pilnych starań
w celu określenia lokalizacji dla ta-
kiego obiektu, zabezpieczenia
środków finansowych w budże-
cie miasta na najbliższe lata, wy-
znaczenie odpowiedniej lokaliza-
cji oraz realizację inwestycji we
współpracy ze środowiskiem pił-
karskim i lekkoatletycznym dziel-
nicy. Jej treść znajduje się na stro-
nie: www.otwartyursynow.pl.

P i o t r  S k u b i s z e w s k i
O t w a r t y  U r s y n ó w

Mieszkańcy Ursynowa Pół-
nocnego, zwłaszcza ci z
okolic Puszczyka, Pięcioli-
nii i Wiolinowej, mają ko-
lejny powód do dumy. Na
terenie zielonym, znajdu-
jącym się pomiędzy tymi
ulicami, powstała zupeł-
nie nowa, parkowa alejka
– wykonana w ramach ze-
szłorocznej edycji Budżetu
Partycypacyjnego.

Tak oto niezagospodarowa-
na dotychczas przestrzeń zy-
skała na wartości poprzez wy-
brukowanie dotychczasowego
przedeptu, ustawienie ławek i
nasadzenie drzew oraz ozdob-
nych krzewów. Pomyślano jed-
nocześnie o koszach na śmieci,
których ewidentnie brakowało
w tej okolicy. Całość wkompo-
nowuje się idealnie w połącze-
nia Parku im. Romana Kozłow-
skiego, czyli okolic Kopy Cwi-
la, i Parku im. Jana Pawła II, bę-
dącego najbliższym otoczeniem
kościoła.

To nie jedyna zmiana, która w
najbliższym czasie pojawi się  w
tym miejscu. Na rok 2018 zapla-
nowana jest budowa boiska dla
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
81. Inwestycja w usportowienie
ursynowskiej młodzieży koszto-

wać ma dzielnicę 860 000 zło-
tych. Jako stowarzyszenie PRO-
JEKT URSYNÓW postulujemy
udostępnienie boiska także miesz-
kańcom Ursynowa, oczywiście po
godzinach pracy szkoły. Tym bar-
dziej, że drugie „boisko”, znajdu-
jące się już poza ogrodzeniem
szkoły, a w bezpośrednim sąsiedz-
twie zbudowanej alei – nie wy-
gląda już imponująco. Należy ono
do Spółdzielni Mieszkaniowo –
Budowlanej „Jary”. Niestety  pre-
zesowi spółdzielni brakuje dobrej
woli nawet do tego, żeby powiesić
siatki na zaniedbanych metalo-
wych bramkach.

Choć jest jeszcze tak wiele rze-
czy do dopracowania, cieszymy
się z tego, w jakim tempie zmie-

nia się na lepsze Ursynów Pół-
nocny. Chcąc uczestniczyć w tym
procesie, członkowie naszego
stowarzyszenia zgłosili projekty
do Budżetu Partycypacyjnego
także i w tym roku. Na stronie
app.twojbudzet.um.warsza-
wa.pl można do 30 czerwca od-
dawać głosy na projekty takie
jak 2 – „Trampoliny przy placach
zabaw” oraz 20 – „Ławki do ła-
dowania telefonów w parkach
na Ursynowie Północnym”. 

Zarówno ziemne trampoliny jak
i ławki do ładowania telefonów bę-
dą służyły mieszkańcom, zachęca-
jąc do spędzania czasu poza do-
mem. Warto dodać, że istniejące
już trampoliny na Bulwarach Wi-
ślanych cieszą się ogromnym zain-

teresowaniem i sprawiają mnó-
stwo radości – mówi Piotr Anto-
siuk (PU). – Jako PROJEKT UR-
SYNÓW wierzymy, że w wyniku
głosowania uda się przeznaczyć
środki na dalsze inwestycje wła-
śnie w naszej części dzielnicy!

B a r t o s z  Z a w a d z k i

Nowa parkowa alejka ze środków BP

Czteropark Muzyczny 
– czyli piknikowe granie

Pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie z bieżnią na Ursynowie
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Obietnice, 
obietnice...

Jeszcze na długo przed roz-
poczęciem  budowy decydenci
próbowali uspokoić mieszkań-
ców Ursynowa i zneutralizo-
wać ich niepokoje. W lipcu
2004 r. Wojciech Dąbrowski,
ówczesny szef warszawskiego
oddziału GDDKiA, obiecywał
czytelnikom Życia Warszawy,
że “Nowoczesne urządzenia,
jakie zostaną zamontowane w
tunelu, wyeliminują przykry
zapach i szkodliwe dla zdro-
wia działanie związków che-
micznych zawartych w paliwie.
... Gwarantuję, że powietrze,
które będzie wypuszczane z ur-
synowskiego tunelu, będzie
czyste.”. 

W podobnym tonie wypo-
wiadała się inż. Maria Nadrow-

ska z Biura Planowania Roz-
woju Warszawy: ”Wszystkie te
substancje natychmiast trafią
do specjalnych filtrów, które
zatrzymają całą chemię. (...)
Kominy będą bardzo wysokie.
Sięgną prawdopodobnie aż 30
metrów”. 

Jak wiadomo jednak, w ży-
ciu liczą się konkrety. Gdy zbli-
żał się termin rozpoczęcia bu-
dowy POW, w czerwcu 2013 r.
prof. Lech Królikowski – prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Ur-
synów, przedstawiając wnioski
z sesji Rady Dzielnicy w piśmie
do GDDKiA, wśród wielu in-
nych tematów zapytał o możli-
wość “zainstalowania filtrów
na końcach systemu wentyla-
cyjnego wyrzutni powietrza na
obu końcach tunelu”.  W odpo-
wiedzi  Paweł Jaśkowski p.o.
zastępcy dyrektora Oddziału
Warszawskiego GDDKiA
stwierdził, że “...Wychodząc
naprzeciw Państwa prośbie
(dotyczącej zainstalowania fil-
trów na końcach systemu wen-
tylacyjnego przyp. mój) Zama-
wiający uwzględni w progra-
mie funkcjonalno - użytkowym
(PFU) dla przyszłego Wyko-
nawcy Państwa prośbę i postu-
lat ten zostanie spełniony”. Tym
samym  inwestor kolejny raz
potwierdził swoją akceptację

zamontowania filtrów na wy-
rzutniach spalin z tunelu POW.

Podstawą decyzji 
niepełne badania

Jednakże już z początkiem
2017 r. Główna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zmieniła
stanowisko. Stwierdzono, że fil-
try są zbędne, kosztowne, nie-
efektywne, i w związku z tym
na wyrzutniach ursynowskich
nie będą instalowane. Ponoć
wyniki badań symulacyjnych,
na które powoływała się GDD-
KiA, nie wykazały żadnego prze-
kroczenia zanieczyszczeń po-
nad poziom dopuszczalny, za-
równo w wartościach średnio-
rocznych jak i godzinnych.
Stwierdzono tylko, że jeśli nie
pracują wyrzutnie, a powietrze
wydostaje się z tunelu wyłącznie
portalami zgodnie z ruchem sa-
mochodów, następuje niewiel-
kie przekroczenie wartości do-
puszczalnych stężeń zarówno
godzinowych jak i średniorocz-
nych. Jednak przekroczenia te
będą niwelowane m. in. poprzez
wybudowanie ekranów i wałów.
W konkluzji stwierdzono , że in-
westycja nie wpłynie na pogor-
szenie stanu powietrza. 

Stanowisko to znalazło póź-
niejszy oddźwięk w pozytyw-
nej dla GDDKiA  decyzji środo-
wiskowej RDOŚ, przesuwają-
cej w czasie ewentualny (!)
montaż filtrów po stwierdze-
niu wystąpienia szkodliwej
emisji spalin z eksploatowane-
go już tunelu POW.

Warto w tym momencie za-
uważyć, że przywołane badania
– stanowiąc właściwie jedyny ze-
staw argumentów merytorycz-
nych – nie objęły wszystkich
istotnych czynników wpływają-
cych na poziom zanieczyszczeń
powietrza. Do braków tych moż-
na zaliczyć:

- Nieuwzględnienie występo-
wanie warunków smogowych i
niesprawdzenie w tych warun-
kach stężenia i rozkładu spalin w
ujęciu godzinowym (wartości
średnioroczne nic istotnego nie
wykażą),

- Nieuwzględnienie sezono-
wości zanieczyszczenia powie-
trza (tła). Badania specjalistycz-
ne wykazują, że stężenie pyłów
i innych substancji szkodliwych
w okresie zimowym na terenach
zurbanizowanych jest przecięt-
nie dwukrotnie większe niż w
okresie letnim,

- Brak analiz koncentracji za-
nieczyszczeń w zależności od
faktycznych kierunków okreso-
wo występujących wiatrów. 

Opieranie się na wartościach
średnich, najczęściej średnio-
rocznych, powoduje, że zatraca
się  możliwość zauważenia istot-
nych zagrożeń. W tradycyjnym
ujęciu przyjmuje się, że domi-
nujący kierunek wiatrów w War-
szawie to zachodni i północno -
zachodni. Jednak od kilku lat sy-

tuacja jest zdecydowanie inna,
co potwierdzają publikowane
pomiary IMiGW. I tak np. w
okresie od marca do maja 2018
r. dominującym był wiatr z kie-
runku północno - wschodniego
do południowo - wschodniego,
następnie południowo - zachod-
ni, a dopiero w dalszej kolejności
z kierunków zachodnich. Takich
kwantyfikacji kierunków bada-
nia nie uwzględniały. Oznacza
to, że spaliny np. z portalu
wschodniego nie byłyby nawie-
wane na niezamieszkałe pola wi-
lanowskie, ale na gęstą zabudo-
wę rejonu Kokosowej, Nowour-
synowskiej, Rosoła i dalej.

Niezależna badania 
wskazują istnienie zagrożeń

Omawianym analizom moż-
na przeciwstawić badania do-
konane przez zespół prof. Sta-
nisława Nawrata z Akademii
Górniczo - Hutniczej  [publika-
cja: BiTP Vol. 43 Issue 3, 2016,
pp. 215-222], dotyczące ana-
logicznych analiz symulacyj-
nych dla projektowanego tune-
lu komunikacyjnego ul. Wawel-
skiej pomiędzy Pomnikiem Lot-
ników a alejami Niepodległo-
ści. Temat ten dokładniej oma-
wiałem w „Passie” nr 27 (868)
z 6 lipca 2017 r. Projekt tunelu
ul. Wawelskiej bardzo przypo-
mina tunel POW. Pomimo
znacznie mniejszej długości
(poniżej 1 km) oraz 75% natę-
żenia ruchu tunelu POW, prze-
kroczenie dopuszczalnych po-
ziomów szkodliwych substancji
(NO2) miałoby miejsce w odle-
głości do ok. 100 m od wyrzut-
ni pozbawionych filtrów. Wśród
wniosków zawartych w opra-
cowaniu zespołu prof. Nawrata
najważniejszy to: 

1. Wentylacja w tunelach
drogowych może spowodować
nagromadzenie zanieczyszczeń
stałych i gazowych usuwanych
z obiektu w rejonie jego wylo-
tu lub wyrzutni zużytego po-
wietrza.

2. W celu zapewnienia odpo-
wiednich warunków środowi-
skowych, w zakresie zanieczysz-
czeń stałych i gazowych, w rejo-
nie wylotu zanieczyszczonego
powietrza wentylacyjnego z tu-
nelu konieczne jest stosowanie
stacji oczyszczania powietrza,
składających się ze specjalnych
filtrów do redukcji zanieczysz-
czeń stałych i gazowych.

3. Przeprowadzone badania
wykazały ...(w odniesieniu do
projektowanego tunelu ul. Wa-
welskiej), że budowa tunelu bez
stacji oczyszczania powietrza
może skutkować lokalnymi (w
rejonie portalu wylotowego tu-
nelu) zwiększonymi stężenia-
mi dwutlenku azotu - do 1500
µg NO2 /m3 , a w przypadku
budowy tunelu ze stacją oczysz-
czania powietrza lokalnie tyl-
ko do 150 µg NO2 /m3 - czyli 10
razy mniej.

4. Budowa stacji oczyszcza-
nia powietrza z tunelu komu-
nikacyjnego powoduje zwięk-
szenie kosztów budowy o ok.
5%, a jej zastosowanie dla tune-
li miejskich w wielu przypad-
kach jest konieczne do zapew-
nienia odpowiednich wymaga-
nych przepisami stężeń szkodli-
wych substancji.

Jeśli praktyka niezgodna z
teorią, tym gorzej dla praktyki

Starsi mieszkańcy Ursynowa
pamiętają zapewne sytuację
sprzed zainstalowania elektro-
filtrów (lata 90-te ubiegłego
wieku) na kominach pobliskiej
elektrociepłowni Siekierki.
Podczas spokojnej cyrkulacji
wschodniej i suchego powie-
trza (upały latem lub silny mróz
zimą), Ursynów był dosłownie
zasypywany drobniutkim py-
łem, doskonale widocznym ra-
no i umożliwiającym “pisanie
palcem” na karoserii samocho-
dów. Zainstalowano filtry i pro-
blem się skończył. Lada mo-
ment i my możemy mieć po-
dobną sytuację, jeśli nie zosta-
ną zainstalowane filtry na wy-
rzutniach spalin z tunelu POW.
Ze względu na wysokość komi-
nów, pyły z elektrociepłowni
zaczynały opadać ok. kilometr
od Siekierek, “przyprószając”
w odpowiednich warunkach at-
mosferycznych wszystko od
skarpy wiślanej do Zielonego
Ursynowa włącznie. Kominy
wyrzutni spalin z POW będą
miały wysokość ok. 15 m, za-
tem obszar oddziaływania
PM10 i PM2,5 rozpocznie się -
w zależności od siły wiatru -
już w odległości 100 - 200 m
od kominów, i może sięgnąć w
sprzyjających warunkach na-
wet 1 - 2 km.

Ostatnio - w marcu i kwiet-
niu tego roku - wystąpiła jakaś
awaria, a później dosyć długi
okres niepełnej wydajności sie-
kierkowskich elektrofiltrów.
Przy ówczesnej cyrkulacji
wschodniej i stabilnym, stacjo-
narnym wyżu, znów cząstki py-
łu zaczęły opadać na Ursynów.
To była tylko incydentalna sy-
tuacja. A le tunelem POW pod
Ursynowem do 100 tysięcy sa-
mochodów będzie jeździć co-
dziennie!

Specyficzną przeciwwagą dla
pesymistycznych ocen oddziały-
wania tunelu POW na jakość
powietrza na Ursynowie są spo-
strzeżenia, że ruch w tunelu bę-
dzie spokojny, względnie jed-
nostajny i z ograniczoną pręd-
kością. Reprezentantem takich
opinii jest np.  przewodniczący
stowarzyszenia “Wizja dla War-
szawy” Mateusz Rojewski, któ-
ry na haloursynow.pl z dn. 12
czerwca br. pisze m. in.: “(...)
moją uwagę od razu zwróciła
prędkość projektowa: 80 km/h.
Nie trzeba być specjalistą w te-
macie aby wiedzieć, że przy ta-

kiej prędkości projektowej oraz
w ruchu ciągłym (nie zaś typo-
wo „szarpanym” ruchu miej-
skim, wiążącym się z nieustan-
nym ruszaniem oraz zatrzymy-
waniem pojazdu) emisja sub-
stancji szkodliwych jest mniej-
sza – a zatem podawanie przez
GDDKiA informacji o ograni-
czeniu emisji spalin i hałasu wy-
daje mi się jak najbardziej
uprawniona”. Jednak po dro-
dze uciekło kilka istotnych
szczegółów: skala ruchu a więc
do 100 tys. samochodów na do-
bę i zapomnienie o kierunkach
wiatrów nawiewających spaliny
na gęstą zabudowę oraz wystę-
pujących okresowo od jesieni
do wiosny atmosferycznych wa-
runkach smogowych. Argu-
ment oceniam jako nietrafiony
i szkodliwy dla ursynowian,
choć niewątpliwie wygodny dla
GDDKiA. Najciekawszy jest ar-
gument, który Autor przytacza
za Ministerstwem Infrastruktu-
ry, a dotyczący uchwały Sejmi-
ku Województwa Mazowieckie-
go, z której wynika, że “budowa
opisywanej drogi (POW) wpły-
nie pozytywnie na jakość po-
wietrza w mieście”... 

Ursynowianie się nie 
zgadzają 

Mieszkańcy Ursynowa są co-
raz bardziej świadomi zbliża-
jącego się zagrożenia dla zdro-
wia, zwłaszcza osób najsłab-
szych - chorych, starców  i dzie-
ci. Szereg działań aktywistów,
np. ze stowarzyszenia Projekt
Ursynów, takich jak happening
z czarnym dymem przy ul. Ro-
soła i Płaskowickiej czy pikieta
pod siedzibą wojewody mazo-
wieckiego oraz wręczenie
przedstawicielowi wojewody
petycji i maski antysmogowej ,
spotkały się z pozytywnym od-
biorem mieszkańców. Nic dziw-
nego. Obowiązująca (jak na ra-
zie...) decyzja środowiskowa
RDOŚ w konsekwencji obligu-
je jedynie do monitorowania
jakości powietrza przez rok po
uruchomieniu POW i następ-
nie ewentualnie (!!!) rozważe-
nie  podjęcie decyzji o instalacji
filtrów. W konsekwencji ozna-
cza to możliwość odwleczenia
instalacji filtrów o co najmniej
3 lata. 

Wszyscy jesteśmy świadomi,
że skutki wdychania spalin za-
wierających szkodliwe gazy
oraz cząstki stałe będą widocz-
ne  wyraziście dopiero po dłuż-
szym czasie. Tylko że wtedy nie
będzie już odpowiedzialnych
za ten stan inwestorów i wyko-
nawców ursynowskiego odcin-
ka POW i obecnych  decyden-
tów przyzwalających na tań-
sze, ale trucicielskie rozwiąza-
nia wentylacyjne. Pozostaną
chorzy – nasze dzieci i my. Wła-
śnie dlatego filtry muszą być
już teraz – przed oddaniem
POW do eksploatacji.

Tylko filtry ochronią Ursynów przed spalinami z tunelu POW

Nie pozwólmy inwestorowi grać na zwłokę

Dyskusje związane z konsekwencjami przebiegu Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy trwają już od wielu lat.
Pierwsza fala – przez Ursynów czy poza nim – zakoń-
czyła się wraz z podjęciem decyzji o przebiegu obwodni-
cy tunelem przez Ursynów. Niemal równocześnie poja-
wił sie wątek trujących spalin usuwanych z tunelu
przez wyrzutnie zlokalizowane w pobliżu gęstej zabu-
dowy mieszkalnej. 
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W ostatnią niedzielę 17 czerwca odbyła się kolejna Ur-
synowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa. Była to
kolejna garażówka przed urzędem dzielnicy Ursynów.
Kilka tysięcy mieszkańców Ursynowa oraz przyjezd-
nych gości miało okazję kupić niekiedy za bezcen
przedmioty codziennego użytku, ubrania, buty, pa-
miątki z podróży, elementy wyposażenie kuchni, salo-
nu i innych części domu. Dzieci sprzedawały zabawki z
których już nie korzystają lub inne przedmioty, którym
postanowili dać nowe życie.

Ursynowska garażówka według bywalców tego typu wyprzeda-
ży jest jedną z największych garażówek w Warszawie. Samych
sprzedających zarejestrowało się ponad 200 osób. Tego samego
dnia odbywała się podobna impreza na Saskiej Kępie oraz jak
wiemy trwa Mundial, co prawdopodobnie spowodowało niższą fre-
kwencję niż miesiąc wcześniej. Bez wątpienia była to jedna z naj-
gorętszych z garażówek pod względem temperatury. Wiele osób
przypominało sobie początki ursynowskiej garażówki jakie miała
miejsce na jesieni i w zimie w garażu podziemnym ursynowskie-
go ratusza, gdzie było bardzo zimno. Porównując to z niedzielnym
popołudniem, gdzie wszyscy się opalali w słonecznym skwarze wi-
dać było chęć „zejścia do garażu podziemnego”.  

Cieszę się, że moja inicjatywa jaką jest Ursynowska Ratuszowa
Wyprzedaż Garażowa przyjęła się na Ursynowie i cieszy się tak du-
żą popularnością. Według nieoficjalnych informacji wiem, że ko-
lejna edycja odbędzie się już w lipcu, jednak być może w innym
miejscu. 

K r y s t i a n  M A L E S A  
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

W piątek 15 czerwca delegacja Szkoły Podstawowej nr
336 im. Janka Bytnara „Rudego” uczestniczyła w cere-
monii pogrzebowej śp. Barbary Wachowicz-Napiórkow-
skiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tę wy-
jątkową postać, która „Ojczyźnie oddała swoje życie,
swój talent i swoje serce” – jak napisał prezydent An-
drzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości
–żegnali przedstawiciele Urzędu Prezydenta RP, Urzędu
Miasta, warszawiacy, młodzież szkolna i harcerze. 

Zmarła była wybitną pisarką, dziennikarką i scenarzystką, autor-
ką biografii wielkich Polaków i organizatorką wystaw harcerskich.
Przypominała ważne dla Polaków postaci: Adama Mickiewicza, Ju-
liusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Fry-
deryka Chopina. Była autorką m. in.  „Wiernej rzeki harcerstwa”,
5 - tomowej opowieści o słynnych żołnierzach Batalionu „Zośka”.
Dzięki Jej pasji i zaangażowaniu przetrwały i zostały zachowane  pa-
miątki, zdjęcia, dokumenty pokolenia „Zośki”,  „Alka” i „Rudego”.
Za to  podziękowała Jej  m. in. Lidia Markiewicz - Ziental ps. „Lid-
ka” – żołnierz Powstania Warszawskiego. Podkreśliła jak ważne jest
dla młodego pokolenia Polaków szukanie  wzorów osób do naśla-
dowania. Takimi osobami były też kobiety biorące udział w Po-
wstaniu, o których pisała w książce pt.: „Bohaterki Powstańczej
Warszawy” . Harcerze napisali o śp. Barbarze Wachowicz, że:  „To
dzięki Niej zstępują z piedestału Bohaterowie Narodowi i najwięk-
si twórcy literatury, by stać się nam bliskimi”.

Wszyscy zgromadzeni  na tej uroczystości ze smutkiem i zadumą,
w ciszy i skupieniu oddali hołd tej niezwykłej Polce. Odszedł wiel-
ki człowiek  – „nauczyciel historii narodu”.

Urna z prochami śp. Barbary Wachowicz spoczęła w Alei Zasłu-
żonych.

K o m i s j a  P a t r i o t y c z n a

Pod koniec maja br. ruszyła 35 edycja konkursu „War-
szawa w Kwiatach i Zieleni” organizowanego przez
Miasto Stołeczne Warszawę i Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy. Warszawa w kwiatch i zieleni, to piękny
konkurs obywatelski z długą tradycją. Idea konkursu
sięga okresu przedwojennego kiedy to w 1937 roku od-
był się po raz pierwszy. Jego inicjatorem był ówczesny
prezydent stolicy Stefan Starzyński.

Ursynowski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zaprasza
wszystkich mieszkańców Ursynowa do wzięcia udziału w konkur-
sie. Do udziału zapraszamy także firmy, instytucje publiczne, spół-
dzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mające swoją siedzibę na tere-
nie naszej dzielnicy. 

Dołącz do najpiękniejszej w Polsce akcji związanej z naturą i
ekologią ! Do konkursu można zgłaszać swoje pięknie ukwiecone
balkony, loggie, okna, ogródki przydomowe oraz tereny ogólnodo-
stępne, osiedla mieszkaniowe oraz inne formy zieleni miejskiej. 

Zgodnie z regulaminem konkursu spośród wszystkich zgłoszeń ju-
rorzy wybiorą najlepsze obiekty w trzech głównych kategoriach: czło-
wiek, firma, sąsiedzi. Zostaną przyznane nagrody Prezydenta m. st.
Warszawy, Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
a także nagrody Ursynowskiego Oddziału Towarzystwa. Jak co ro-
ku przyznana zostanie również Nagroda im. Stefana Starzyńskiego
oraz tytuł „Mistera Kwiatów” za całościowe ukwiecenie budynku.

Zgłoszenia zawierające przynajmniej dwa zdjęcia można przesłać
mailem albo pocztą tradycyjną na adres podany na stronie interne-
towej www.warszawawkwiatach.pl . Na ich podstawie komisja do-
kona wstępnej kwalifikacji obiektów do oceny w terenie.

Koordynatorem konkursu na Ursynowie jest p. Grażyna Wójto-
wicz. Kontakt: warszawawkwiatachursynów@o2.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu podanym na
stronie internetowej www.warszawawkwiatach.pl . Termin zgłasza-
nia obiektów upływa 7 lipca 2018 r.

To skrzyżowanie ma złą
sławę. Pomimo istniejącej
od wielu lat sygnalizacji
świetlnej regulującej ruch
nie ma miesiąca, by nie
zdarzyły się tam jakieś
stłuczki. 

Szczególnie “uprzywilejowa-
ny” jest fragment skrzyżowania -
lewoskręt z ul. Ciszewskiego w ul.
Rodowicza - Anody (przedłuże-
nie ul. Rosoła)  w kierunku Śród-
mieścia. O częstym występowaniu
kolizji w tym miejscu pisaliśmy
już w „Passie” z 29 marca br. 

Ostatnia kolizja w dniu 13 mar-
ca (imiona uczestników zostały
zmienione - przyp. BL), jak i więk-
szość innych, była stosunkowo
mało groźna. Ot, ktoś się zaga-
pił, wgnieciony tylny błotnik sa-
mochodu osobowego, wyrwany
przedni zderzak autobusu, brak
ofiar, więc właściwie nic wielkie-
go. Nie było również wątpliwości
co do sprawcy. Ponieważ kierow-
cy uzgodnili podpisanie stosow-
nych oświadczeń, nie było potrze-
by wzywania policji, czyli 500 zł
taniej i bez punktów karnych. 

– No tak, pan kierowca autobu-
su miał pierwszeństwo – stwier-
dziła pani Joanna, winna zaist-
niałej kolizji. – Ale tam, na zakrę-
cie, jakoś nie widać. Niby widać,
ale ... nie widać. No więc przeje-
chałam, zabrakło metra... – opo-
wiadała jakby zawstydzona ga-
piostwem sprawczyni stłuczki.

– Jako kierowca autobusu czę-
sto tu jeżdżę i widzę, że w tym
miejscu przydałby się taki bezko-
lizyjny lewoskręt – komentował
pan Janusz. – Skrzyżowanie jest
dosyć trudne, często widzę tu
potłuczone samochody. Ja jecha-
łem prosto (Ciszewskiego od No-
woursynowskiej) i chciałem
skręcić w lewo, a ta pani jakby
mnie nie widziała. Niestety, nie
zdążyłem już zahamować – wy-
jaśniał kierowca autobusu.

Cóż, kolejny wypadek na tym
skrzyżowaniu i wcale nie jedyny
od czasu ostatnio przez mnie opi-
sywanego. Sąsiedzi opowiadali,
że w międzyczasie było jeszcze
kilka takich stłuczek, każdorazo-
wo bez udziału policji. Nie było
wątpliwości co do winnych,
uczestnicy kolizji podpisali swoje
oświadczenia potrzebne do po-
krycia kosztów z OC sprawcy i
rozjechali się do swoich serwisów
samochodowych. Dlatego też
większość takich stłuczek nie wy-
stępuje w rejestrach policyjnych,
co nie oznacza, że ich nie było.

Dzięki światłom na skrzyżowa-
niu obecnie występuje  zdecydo-
wanie mniej stłuczek niż kiedyś.
Ale nadal występują - zbyt czę-
sto. Jednak ciekawe jest to, że
główne miejsce kolizji jest iden-
tyczne jak wcześniej przed insta-
lacją świateł. To właśnie zakręt
w lewo z ul. Ciszewskiego w ul.
Rodowicza - Anody, gdzie naj-

częstszą przyczyną stłuczek  jest
przeoczenie przez skręcających
w lewo faktu zbliżania się samo-
chodów jadących od ujęcia wody
oligoceńskiej przy ul. Ciszewskie-
go. Jeżdżąc tamtędy często za-
uważyłem szereg razy, że samo-
chody jadące od strony SGGW
jakby mniej rzucały się w oczy.
Dobrze to oddaje cytowana wyżej
relacja pani Joanny, sprawczyni
stłuczki. Czy będziemy więc cze-
kać na wypadek śmiertelny i do-
piero wtedy okaże się, jak niebez-
pieczne to skrzyżowanie? Oczy-
wiście, wiadomo, że są znaki, że
światła, że przecięcie linii ruchu,
itd. Jednakże fakt, że nadal wy-
stępują wypadki tego samego ty-
pu, choć niewątpliwie rzadziej
niż kiedyś, wskazuje na potrze-
bę rozwiązania problemu. A jedy-
nym całkowicie skutecznym roz-
wiązaniem będzie wprowadze-
nie w tym miejscu bezkolizyjne-
go skrętu w lewo, analogicznie
jak zrobiono np. w przypadku le-
woskrętu na skrzyżowania al.
KEN w ul. Ciszewskiego.

Bezkolizyjny lewoskręt jest
oczywiście rozwiązaniem kosz-
townym, ale w tym konkretnym
przypadku chodzi tylko o jeden
kierunek na całym skrzyżowaniu,
bez potrzeby dodatkowej synchro-
nizacji z systemami bezkolizyj-
nych lewoskrętów innych skrzyżo-
wań. Jednak patrząc z punktu wi-
dzenia całościowego bilansu kosz-
tów i korzyści, kilku- a może kilku-
nastoletnie koszty ubezpieczycie-
li związane z odszkodowaniami
odpowiadałyby kosztowi takiej
bezkolizyjnej instalacji. Należy
więc ponownie zwrócić uwagę,
że choć są to  różne kieszenie –
PZU oraz inne ubezpieczeniowe
spółki prywatne, to jednak koszty
i korzyści ogólnospołeczne są tu-
taj wspólne.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Warszawa w Kwiatach i Zieleni

GGrraażżyynnaa WWóójjttoowwiicczz - KKoooorrddyynnaattoorr KKoonnkkuurrssuu nnaa UUrrssyynnoowwiiee,, RRoobbeerrtt
KKeemmppaa - BBuurrmmiissttrrzz UUrrssyynnoowwaa,, RRyysszzaarrdd ZZiięęcciiaakk –– PPrreezzeess TTPPWW UUrrssyynnóóww..

Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa

Znów stłuczka na Rosoła

SP 336 pożegnała Barbarę
Wachowicz-Napiórkowską
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Piórem Derkacza

Słonica Citta wytypowała...
W mundialu uczestniczą nie tylko drużyny piłkarskie, ale i zwierzęta. Typują zwycięzcę me-

czu. „Wygrywa” ta drużyna, której owoc lub kawałek „chabaniny” zostanie zjedzony. Aby zachę-
cić zwierzaka do konsumpcji, ofiarowywane są im prawdziwe rarytasy. Nic dziwnego, że sło-
nica Citta zjadła najpierw „Polskę”, potem „remis” i na końcu „Senegal”. Nikt w ogrodzie zoo-
logicznym nie sprawdził papierów słonicy, bo być może pochodzi z Senegalu, i zjadła to, co mia-
ła zjeść. Jeden osioł prawidłowo wskazał na Senegal, ale przecież osła nikt nie słuchał !. Przed
następnym meczem Polski – z Kolumbią – zrobię test na moim  psie jamniku Bobo. Znając jego
wybór, spokojnie będę oglądał mecz.

J e r z y  D e r k a c z

N a wstępie zacytuję fragment wyroku wydanego w 2005 r. przez Naczelny
Sąd Administracyjny w Warszawie: “Inwestycja polegająca na budowie sta-
cji bazowej telefonii komórkowej prowadzi do ewidentnej zmiany zagospo-

darowania terenu. W efekcie jej realizacji maszt staje się stacją nadawczą, której urzą-
dzenia powodują powstawanie pola elektromagnetycznego na obszarze wokół sta-
cji bazowej. Przebywanie na takim obszarze jest szkodliwe dla ludzi. W związku z tym, ze szczególną
wnikliwością należy rozważyć możliwość lokowania takiej stacji na obszarze, gdzie już funkcjonuje w
niewielkiej odległości inna tego rodzaju stacja, mając na względzie możliwość kumulowania się pól”.
Rozejrzyjcie się, drodzy Czytelnicy, po dachach domów stojących w waszym sąsiedztwie, a zobaczycie
mrowie rozmieszczonych tam stacji telefonii komórkowej zwanych potocznie antenami. 

Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa, BTS (od ang. Base Transceiver Station) to urządzenie z masz-
tem wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komór-
kowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. Instalacje BTS umieszczane są albo
w pomieszczeniach (np. w kontenerach telekomunikacyjnych), albo też w specjalnych szafach, po-
zwalających na montaż bezpośrednio na dachu. Typowe wyposażenie stacji bazowej obejmuje ba-
terie do zasilania awaryjnego, prostownik do ładowania baterii oraz do zasilania stacji napięciem
48 V, wydajną klimatyzację, grzejnik, wentylator awaryjny na wypadek awarii klimatyzacji, cen-
tralkę alarmową do przekazywania alarmów do centrum eksploatacji i utrzymania sieci, urządze-
nia radiolinii oraz urządzenie radiowe obsługujące ruch generowany przez użytkowników BTS.
Wszystkie nadajniki/stacje bazowe BTS umieszczane na budynkach mają taki sam sposób emisji
sygnału i różnią się jedynie mocą. To bardzo ważny element, na który należy w pierwszym rzędzie
zwrócić uwagę w przypadku propozycji udostępnienia dachu budynku pod stację przekaźnikową.

Czy pole magnetyczne produkowane przez stacje bazowe i nadajniki jest szkodliwe dla ludzkie-
go zdrowia? Właściciele dysponujących miliardami sieci komórkowych twierdzą, że ani trochę. Po-
wiadają, iż teoretycznie większe zagrożenie związane z emisją fal z nadajnika dotyczy budynków
i miejsc, na które pada wiązka sygnału.

J ednak sygnał nadajnika ponoć znacząco słabnie z każdym metrem. Jako przykład podaje się,
że w odległości 40 metrów od nadajnika GSM900 o mocy 80 watów, a sile sygnału 15-17dB
promieniowanie będzie wynosić zaledwie 0,13 W/mkw, czyli 15 razy mniej niż z telefonu

komórkowego podczas rozmowy. W tej ważnej kwestii lwia część mediów nabrała wody w usta, co
jest zrozumiałe. Wpływy bowiem z tytułu reklamowania poszczególnych sieci komórkowych liczo-
ne są w miliardach i nie ma chętnego do podcięcia gałęzi, na której się wygodnie siedzi. 

Jednak niezależni naukowcy coraz głośniej mówią o szkodliwości promieniowania elektromagne-
tycznego dla ludzkiego zdrowia. W październiku 2006 r. w tzw. Apelu Bamberskim, trzy lata później
we francuskim Senacie przedstawiono zdiagnozowany nowy obraz chorobowy: Zespół Mikrofalowy.
Podczas konferencji „Technologia bezprzewodowa – nowy problem zdrowotny”, zorganizowanej 23
marca 2009 r. w Senacie Republiki Francuskiej, czterech profesorów, wybitnych europejskich specja-
listów w dziedzinie badań nad związkiem między polami elektromagnetycznymi a zdrowiem – wy-

stosowało oficjalny apel do
władz publicznych prze-
strzegający przed używa-
niem bez ograniczeń tech-
nologii bezprzewodowych.
Poddano wnikliwej obser-
wacji objawy chorobowe
powstałe pod wpływem
pół elektromagnetycznych
wysokiej częstotliwości

(nadajniki telefonii komórkowej, telefony bezprzewodowe DECT, WLAN i inne). Od października 2004
r. do października 2006 r. przeprowadzono badania polegające na zadawaniu pytań i badaniu lekar-
skim 1600 osób w 220 miejscach lokowania telefonii komórkowej. 

I co się okazało? Okazało się otóż, że pulsujące pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwo-
ści z nadajników telefonii komórkowej, telefonów bezprzewodowych DECT, handy, WLAN i innych
prowadzą do nowego, wielowarstwowego obrazu chorobowego z charakterystyczną kombinacją
objawów. Ludzie cierpią z powodu jednego lub wielu następujących objawów. Najczęstsze to zabu-
rzenia snu, chroniczne zmęczenie, bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, nastrój depresyj-
ny, szumy w uszach i w głowie, zapalenia gałki ocznej, częste infekcje, obrzęk zatok przynosowych,
a nawet zaburzenia hormonalne i rytmu serca.  

Objawy występują w czasowej i przestrzennej zależności od ekspozycji. Wielu dotkniętych nie
cierpiało wcześniej na żadne dolegliwości. Niektóre osoby mieszkające w sąsiedztwie na-
dajnika zaczęły chorować po jego uruchomieniu, różny jedynie był moment wystąpienia ob-

jawów. Bynajmniej nie chodzi wyłącznie o subiektywne zaburzenia samopoczucia. Powstałe zaburze-
nia rytmu serca, ekstremalne wahania ciśnienia krwi, zaburzenia mózgowego przepływu krwi, nagłe
osłabienie słuchu, zaburzenia hormonalne i zmiany stężenia substancji neuroprzekaźnikowych (neu-
rotransmiterów) zostały udowodnione dzięki fachowym badaniom lekarskim. Jednakowoż lekarze
w pierwszych latach ekspozycji na pola wysokiej częstotliwości nie potrafili znaleźć żadnych patolo-
gicznych wyników badań narządów, które by mogły wyjaśnić powstanie konkretnych objawów. 

Objawowe leczenie (środki nasenne, leki przeciwbólowe, leki psychotropowe, przeciwreumatyczne,
hipotensyjne, krople do oczu) nie pomagało.  Okoliczni aptekarze zgodnie twierdzili, że leki na powyż-
sze dolegliwości są częściej przepisywane w okolicach wokół ośrodka (emisji promieniowania). Przy nie-
których ośrodkach dochodziło do technicznych uszkodzeń elektroniki samochodowej, mechanizmów
otwierania garażu, telefonów, telewizorów, czy wind. Nie można było wszakże ustalić ze 100-procen-
tową pewnością, by zachodził związek czasowy i przyczynowo skutkowy z decydującymi zmianami w
domach (nowe pokrycie podłogowe, nowe meble wypoczynkowe, nowe farby, zapach insektycydów).
Natomiast powstawanie objawów spowodowane nadzwyczajnym zawodowym lub socjalnym stre-
sem zostało w większości wykluczone. Jednakże w następstwie obciążenia polem o wysokiej częstotli-
wości w miejscu pracy i w domu często dochodziło do ekstremalnego codziennego stresu. Duża część
objawów zanikała po zakończeniu ekspozycji, czyli po przejściowej lub trwałej zmianie miejsca zamiesz-
kania, usunięciu telefonów bezprzewodowych DECT, usunięciu dojścia WLAN, ekranowania. 

Naukowcy przypominają, że ewolucja Darwina odbywała się w obecności naturalnych pól elek-
tromagnetycznych. Magnetorecepcja stanowi jeden z mechanizmów biologicznych pozwa-
lający ptakom migrującym czy pszczołom na orientację w przestrzeni. Żaden naukowiec nie

może dziś twierdzić, że pokrycie terytoriów europejskich przeróżnymi sztucznymi polami elektroma-
gnetycznymi nie ma, czy nie będzie miało, poważnego wpływu na zachowanie i ochronę fauny.
Negatywny wpływ pól elektromagnetycznych na nasze zdrowie został udowodniony na podstawie kli-
nicznych obserwacji, wielu badań toksykologicznych i biologicznych oraz kilku studiów epidemiologicz-
nych. W Senacie Republiki Francuskiej złowrogo zabrzmiały końcowe słowa naukowego wykładu: “My,
lekarze, działając w imię przysięgi Hipokratesa, my, naukowcy z różnych państw członkowskich UE, dzia-
łając w imię prawdy naukowej, stwierdzamy na podstawie niezależnych opinii, że rośnie liczba chorych,
u których rozwinęła się nietolerancja pól elektromagnetycznych, oraz że nietolerancja ta wyrządza im
poważną krzywdę na zdrowiu, w życiu zawodowym i rodzinnym, a także nie można wykluczyć jej roz-
woju w kierunku degeneratywnej choroby układu nerwowego, a nawet niektórych typów nowotwo-
rów. W związku z powyższym ta krzywda powinna być uznana i zrekompensowana przez systemy opie-
ki społecznej państw członkowskich wspólnoty europejskiej. Przestrzegamy władze publiczne, że przy
obecnym stanie naszej wiedzy nie można wykluczyć, iż po wystarczająco długim okresie naświetlenia
nietolerancja pól elektromagnetycznych może dotknąć również dzieci, a więc stać się przyczyną poważ-
nego problemu w zakresie zdrowia publicznego w nadchodzących latach we wszystkich krajach wy-
korzystujących bez ograniczeń nowoczesne technologie oparte na polach elektromagnetycznych”.

Nie chciałbym, żeby „Passa” zyskała etykietkę gazety – straszaka. Jednakowoż nie wolno lekceważyć
ostrzeżeń wydawanych przez świat nauki. Dlatego radzę zawczasu zainteresować się, co chcą postawić
na dachu waszego domu. Za udostępnianie dachów pod stacje przekaźnikowe telefonie komórkowe ku-
szą wspólnoty mieszkaniowe pieniędzmi i przeważnie pada to na żyzny grunt. Ale kiedy dokonamy rze-
telnej kalkulacji zysków i strat, wniosek nasuwa się jeden: pieniądze żadne, a zagrożenie duże. Lepiej więc
trzymać się z daleka od urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne. Do tematu będę wracać, ponie-
waż jest dla nas wszystkich bardzo ważny, a przez ogólnopolskie media osierocony. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Elektromagnetyczne zagrożenie

„Czy pole magnetyczne produkowa-
ne przez stacje bazowe i nadajniki
jest szkodliwe dla ludzkiego zdro-
wia? Właściciele dysponujących
miliardami sieci komórkowych
twierdzą, że ani trochę”

Niedawno usłyszałem ostrą sprzeczkę taksówkarzy. Pokrzykujący na siebie
nawzajem (nie pierwszej już młodości) panowie nie szczędzili sobie epitetów i po-
gróżek. To prawda, że upał dawał się niemiłosiernie we znaki, a klientów było nie-
wielu. Wyczekiwanie na nich godzinami na postoju powodowało, że taksówka-
rze stracili cierpliwość. Nerwy puściły, a pojawiający się konkurent stałe się wy-
godnym celem, aby odreagować narastającą frustrację. Jak wiadomo, emocje nie są dobrym dorad-
cą w podobnych sytuacjach. Zwłaszcza że przyczyny problemów w branży taksówkowej wydają się
być gdzie indziej. Owszem, jednym z powodów jest rosnąca konkurencja. To ona sprawia, że przy-
słowiowy tort jest dzielony na coraz to mniejsze części. Spadają obroty, a finalnie także dochody tak-
sówkarzy. Niełatwo jest utrzymać się na kurczącym się rynku. Nie są to jednak jedyne przyczyny,
a w każdym razie, nie najważniejsze.

Uber to firma, która jest nowością na naszym rynku. I wcale nie chodzi o obco brzmiącą nazwę
ani o to, czym się zajmuje. Przede wszystkim nowy jest sposób jej funkcjonowania. Cechuje ją nie-
spotykana dotąd skuteczność i zdolność do ekspansji na nowe rynki. Słowo ekspansja może nie do
końca jest w przypadku Ubera na miejscu, bo kojarzy się z niepożądaną inwazją. Tu zaś mamy do
czynienia z ekspansją, do której w dużej mierze przyczyniają się sami biorcy usług świadczonych
przez tę firmę. Chodzi głównie o usługi przewozowe. 

Sam pomysł narodził się w USA. To tam Uber szybko stał się prawdziwym potentatem w branży
transportowej. Od niedawna działa również w kilku polskich miastach. Jego menadżerowie dostrze-
gli w naszym kraju swoją szansę. W końcu jest to dynamicznie rozwijająca się gospodarka, jedna z
większych w Unii Europejskiej.

W ocenie kierownictwa Ubera,
działającego w naszym kraju, jako
społeczeństwo jesteśmy otwarci na
innowacje i to sprawia, że nie prze-
rażają nas różnego rodzaju cywili-
zacyjne nowości. Nie brak też chęt-
nych, którzy podejmą dodatkową
pracę. Dysponujemy niezbędną in-
frastrukturą, a jej stan ulega cią-
głej poprawie. Pomysł założenia
firmy świadczącej usługi transpor-
towe działającej na innych niż do-

tychczasowe zasadach narodził się przypadkiem. Założyciele Ubera dostrzegli lukę na rynku. Fir-
ma szybko wykorzystała ten fakt, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów. 

Wprowadzenie Ubera na rynek polski okazał się strzałem w dziesiątkę. Szybko okazało się, że to
rynek z ogromnymi możliwościami. Dziś trzeci co do wielkości rynek europejski po Wielkiej Bry-
tanii i Francji. Uber oferuje usługi przewozowe klientom, a jednocześnie daje dodatkowe zajęcie wie-
lu kierowcom. Tym z czytelników, którzy nie słyszeli jeszcze o Uberze, wyjaśniam, że firma stwo-
rzyła platformę technologiczną, dzięki której świadczy różnorakie usługi transportowe poczynając
od samochodów osobowych po helikoptery. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację na swój
smartfon, zarejestrować się, podać swoje dane umożliwiające pobranie należnej kwoty ze wskaza-
nego przez nas konta. 

Właściwie wszystko wydaje się proste. Korzyści są zauważalne, zarówno dla klientów, jak i dla
Ubera. W podobny sposób działają już na naszym rynku inne firmy. One również świadczą usługi
za pomocą Internetu. Pozwala to na obniżenie kosztów usługi, bo kierowca działający w ramach ta-
kiej firmy ogranicza do minimum puste przejazdy. Może też zabrać podczas jednego kursu innego
pasażera lub przewieźć paczkę. Ma to oczywiście wpływ na cenę, która jest niższa niż w przypad-
ku taksówkarzy działających w sposób tradycyjny. Łatwo się domyślić, że cieszy się to zaintereso-
waniem klientów, zwłaszcza młodych. Wywiera to korzystny wpływ na cały rynek przewozowy, umoż-
liwiając obywatelom dostęp do szerzej oferty niż dotąd. 

Właściwie na tym można by było zakończyć ten wątek, gdyby nie jeden istotny fakt. Wypieranie
niektórych zawodów i zamiana na inne jest nieodłączną częścią rozwoju. Jako ludzkość, doświad-
czaliśmy tego wielokrotnie. Z procesem tym mamy do czynienia ciągle, z tym, że w ostatnich latach
przyśpiesza on niemiłosiernie. Oczywiście, nie chodzi tu jedynie o sektor transportowy. Dotyczy to
niemal każdej dziedziny życia. Jest to zjawisko, z którym wypada się nie tylko pogodzić, ale też trze-
ba za nim nadążać. W przeciwnym razie można zostać „na postoju” czekając na klienta, który
przeszedł już do konkurencji. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Aby nie zostać na postoju…

„Uber szybko stał się prawdzi-
wym potentatem w branży
transportowej. Od niedawna
działa również w kilku polskich
miastach. Jego menadżerowie
dostrzegli w naszym kraju
swoją szansę”
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Od września do maja w Domu Sztuki SMB „Jary” na Ursynowie swoje dokonania
prezentują głównie – choć nie wyłącznie – twórcy profesjonalni. W czerwcu scena w
sali widowiskowej, sala do tańca i galeria wystawowa należą do amatorów w naj-
lepszym znaczeniu tego słowa.

Odbywają się prezentacje uczestników bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, w tym seniorów, które zorganizowano w placówce w Roku Kulturalnym 2017/2018.
Warsztaty i prezentacje są finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Serię prezentacji rozpoczął brawurowy, gorąco przyjęty przez licznie zgromadzonych słuchaczy,
wspólny występ dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) z warsztatów flamenco oraz doro-
słych (w tym seniorów) z warsztatów bębniarskich. Zakończył się popisem duetu pań prowadzących
warsztaty: Karolina Łucznik tańczyła flamenco w rytm wybijany na bębnie afrykańskim przez Ani-
kę Kamińską.

Wydarzeniem artystycznym i towarzyskim stały się dwa wernisaże wystawy prac uczestników warsz-
tatów plastycznych. Na pierwszym w roli twórców wystąpiły dzieci i młodzież. Na drugim – dorośli,
włącznie z seniorami. Sama wystawa jest – pod względem ilości prac – jedną z największych z dotych-
czasowych wystaw podsumowujących dorobek warsztatów plastycznych w Domu Sztuki. Warszta-
tów, dodajmy, prowadzonych przez Jolantę Frieze i Małgorzatę Sołtysiak.

Z pozostałych prezentacji za nami już urokliwe przedstawienia teatrów muzycznych „Wiolinki” („Bal
w pokoju lal”) i „Zgraja z Wiolinowej” („Pręcik”), w reżyserii Ewy Kłujszo, bardzo udany występ
dzieci z warsztatów wokalnych pod kierunkiem Marcina Zadroneckiego (duży postęp od ubiegłego
roku!), a także satyryczny „Smok”, wystawiony w teatrze „Klucz z Wiolinowej” przez Wojciecha Sa-
nejkę, na motywach prozy Jewgienija Szwarca.

Przed nami – w czwartek, 21 czerwca o 18.00 – już tylko występ dzieci z warsztatów tańca irlandz-
kiego, które prowadzi Marta Sętowska. Wstęp wolny. A B U

Prezentacje, prezentacje…

Roman Imielski i Rado-
sław Leniarski opubliko-
wali pod skrzydłami Ago-
ry zapewne najlepszy
przewodnik piłkarskich
mistrzostw świata w Ro-
sji, ujawniając nie tylko
kto komu strzelił bramkę,
ale też – kto komu w plecy.

Książka pod tytułem „Najważ-
niejszy mecz Kremla” nie ma nic
wspólnego z prezentacją drużyn
uczestniczących w grze o Puchar
Świata FIFA, odsłania za to za-
równo kulisy pozyskania tej im-
prezy przez Rosję, jak i specy-
ficzną otoczkę nie tylko około-
sportowych działań w kraju, w
którym z jednej strony mocno
utrwaliły się tradycje komuni-
stycznej dyktatury, z drugiej zaś
– rozhulał „dziki” kapitalizm. 

Za czasów Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich
największym politycznym suk-
cesem Rosjan na niwie sportu
było wygranie przez Moskwę
konkursu na organizatora let-
nich igrzysk olimpijskich 1980.
W ostatnich latach natomiast,
czyli w erze jednowładcy Wła-
dymira Putina, wielkie imprezy
posypały się Rosjanom jak z ro-
gu obfitości. Bo Putin sprowa-
dził na swój grunt i zimowy festi-
wal olimpijski (Soczi 2014), i lek-
koatletyczne mistrzostwa globu
(Moskwa 2013), i wiele innych
prestiżowych czempionatów, z
których oczywiście piłkarski
Mundial 2018, rozlokowany w
11 miastach europejskiej części
Federacji Rosyjskiej, jest czymś
absolutnie najważniejszym.

Zaletą książki dwu autorów
jest to, że krótko przed Mundia-
lem zanurzyli się osobiście w ba-
gienku organizacyjnych przygo-
towań do mistrzostw, chłonąc
przy okazji ogólny klimat życia
współczesnej Rosji, jednocześnie
jednak postanowili nie wywa-

żać otwartych drzwi i skorzysta-
li z treści zawartych w ważnych
publikacjach książkowych i re-
portażach, jakie ukazały się w
prasie oraz na antenach telewi-
zyjnych – jak choćby ten, który
ukazał całą skalę niedozwolone-
go dopingu w rosyjskim sporcie,
a był dziennikarskim arcydzie-
łem Hansa Joachima Seppelta
w niemieckiej ARD. 

W duecie autorów sportowym
fachurą jest Radosław Leniarski,
wielokrotny wysłannik „Gazety
Wyborczej” na Igrzyska Olimpij-
skie, kiedyś czołowy kajakarz
kraju, a potem bohater symbo-
licznego biegu maratońskiego
na igrzyskach 2004 w Atenach,
gdzie przebył cały dystans 42 ki-
lometrów i 195 metrów w zbroi
hoplity. Imielski to dla odmiany
człek dobrze obeznany ze spe-
cyfiką państwa rosyjskiego, nic
dziwnego więc, że – trawestu-
jąc dawny szlagwort Jerzego
Przybory – można dzieło dzien-
nikarskiego debla skwitować ta-
ką oto refleksją: jeżeli pisać, to
nie indywidualnie, jeżeli pisać, to
tylko we dwóch. 

A Imielski i Leniarski opisują
nie tylko finansowy i polityczny
mechanizm sprowadzenia Mun-
dialu najpierw do Rosji, a potem

do Kataru (2022), w obu wy-
padkach oparty na zręcznym
wręczaniu łapówek, na które Pu-
tin z łatwością znajdował pienią-
dze, mając na podorędziu z jed-
nej strony państwowego poten-
tata paliwowego (Gazprom), a z
drugiej – usłużnego miliardera
Romana Abramowicza, właści-
ciela piłkarskiego klubu Chelsea
w Londynie, od niedawna oby-
watela Izraela. 

Polskiego czytelnika szczegól-
nie mogą zaciekawić w książce
wątki związane z działaniami
herszta rosyjskich kibiców, w
swoim czasie serdecznie zaprzy-
jaźnionego z Putinem. Książka
pozwala też zrozumieć, jakim cu-
dem Rosjanie nadrobili straszliwe
opóźnienia w budowie niektó-
rych stadionów, będących arena-
mi Mundialu, nie licząc się z wy-
datkami i wykorzystując impe-
rialny charakter swego demokra-
tycznego skądinąd państwa. Wy-
jątkowo przemawiającym do wy-
obraźni przykładem jest w tej ma-
terii Sarańsk, miasto, które nie-
spodziewanie zasłynęło w świecie
z uwagi na zorganizowaną tam
przez Wiktora Czegina stajnię wy-
czynowych chodziarzy, prowa-
dzonych latami na dopingu far-
maceutycznym. Ale nie mniej
zdumiewające było to, co się dzia-
ło, jeśli chodzi o mundialowe
przygotowania w leżącym o rzut
z autu od nas Kaliningradzie. 

Zbierając materiał do książki,
dwaj autorzy byli oczywiście za-
trzymywani i przesłuchiwani w
Rosji przez policję. Tym bardziej
warto więc przeczytać, co napi-
sali po powrocie do Polski ci
dwaj potencjalni „szpiedzy”, któ-
rzy po wydaniu dzieła powinni
koniecznie skontaktować się nie
tylko z lekarzem, bowiem ta pu-
blikacja może poważnie zagrozić
ich życiu lub zdrowiu. 

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

Jak Kreml gra ze światem

Wszyscy wiedzą, że naj-
większą wyobraźnię mają
dzieci . To w ich niczym
nieograniczonej wyobraź-
ni tworzą się samochody
przyszłości .  THE 12TH
TOYOTA DREAM CAR ART
CONTEST – Samochód Ma-
rzeń 2018 to nazwa ogól-
noświatowego konkursu
plastycznego.  

Celem tego konkursu nie było
przedstawienie wymarzonego
modelu samochodu, ale wymy-
ślenie pojazdu, który mógłby
uczynić świat lepszym. Pojazd,
który usuwałby skutki zagrożeń
cywilizacyjnych lub klęsk żywio-
łowych. Pojazd, który chroniłby
florę,  faunę, środowisko natural-
ne. Pojazd, który wykorzysty-
wałby zaawansowaną technolo-
gię przyszłości, rzeczywistą bądź
fantastyczną. 

Wielką wyobraźnią i dużymi
umiejętnościami plastycznymi
popisały się w tym konkursie
dzieci z Pracowni Sztuki Dziecka
na Ursynowie i Sadybie. Na
szczeblu krajowym złote meda-
le otrzymały: Zuzia Gajewska  i
Antonina Niedziałkowska. Sre-
bro: Hanna Skorulska i Zuzanna
Jamroziak.

Finał konkursu na Samochód
Marzeń 2018 w Japonii przy-
niósł wielki sukces Zuzi Gajew-
skiej. Spośród 650 tysięcy prac z
76 krajów świata, jej pojazd „Par-
kopaw” znalazł się w finale tego
konkursu. Efektem tego sukcesu
będzie wyjazd w sierpniu tego
roku  Zuzi Gajewskiej po odbiór
nagrody do  Tokio. Ponieważ
wszelkie prawa do nagrodzonej
pracy ma Toyota, pozwolimy so-
bie zacytować opis  pojazdu na-
pisany przez Zuzię Gajewską:

„Mieszkam w dużym mieście i
brakuje mi w nim parków i
miejsc zielonych. Bardzo lubię
Park Łazienkowski i żyjące w
nim pawie. To one stały się inspi-
racją do stworzenia pojazdu –
parku- zielonej górki – z wodny-
mi oczkami, terenem do pikniko-
wania, sadzenia własnych roślin
itp. „Parkopaw” mógłby być tam
, gdzie jest szaro, nudno i nie ma
zieleni. Pojazd ten może się swo-
bodnie przemieszczać. Jest pięk-
ny, wytworny i pasuje do każde-
go miejsca”.

Zuzia w tym konkursie  popi-
sała się nie tylko dużą wyobraź-
nią plastyczną, swobodą posłu-
giwania się środkami plastycz-
nymi, ale objawiła duże zdolno-
ści literackie . Kto wie, czy za pa-
rę lat Toyota nie wyprodukuje
„Parkopawia”; pojazdu, dzięki
któremu Zuzia Gajewska odbę-
dzie podróż z Ursynowa do To-
kio. Mam nadzieję, że po swoim
powrocie Zuzia podzieli się z czy-
telnikami „Passy” swoimi wra-
żeniami z kraju dalekiego
wschodu. Gratulujemy wszyst-
kim nagrodzonym z Pracowni
Sztuki Dziecka, oraz artystom
plastykom: Irenie Moraczewskiej
i Katarzynie Derkacz-Gajewskiej,
prowadzącym w tej placówce za-
jęcia. Na marginesie możemy
dodać, że Zuzia Gajewska jest
wnuczką naszego kolegi redak-
cyjnego Jerzego Derkacza. Czyż-
by wyrastało trzecie pokolenie
tej artystycznej rodziny?.

R K

Galeria Działań SMB Imie-
lin to miejsce szczególne.
Niedawna prezentacja
sztuki performance ,,IN-
TERAKCJE 2018” z udzia-
łem artystów z Francji to
świadectwo udanego połą-
czenia sztuki wizualnej,
żywego słowa i ruchu.

Podobny wymiar artystyczny
miał ostatni piątkowy wieczór
(8 czerwca) z udziałem młodych

kompozytorów, studentów i ab-
solwentów Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie.

Prezentacja dorobku mło-
dych kompozytorów z cyklu
,,Muzyka Nova” to koncert bę-
dący swoistą miniaturą War-
szawskiej Jesieni.

Zaprezentowano utwory 10
kompozytorów (celowo unikam
słowa ,,młodych”), których doj-
rzałość artystyczna i warsztat
wymykają się uproszczonym
schematom przypisywanym
zwykle debiutom. Zresztą i ten
termin odnosi się tylko do arty-
sty, natomiast prezentację jego
utworu określa się mianem pre-
miery. Jeśli tak, to słuchacze te-
go koncertu mieli niepowtarzal-
ną okazję usłyszenia światowych
(tak, światowych!) premier
utworów Pawła Korepty, An-
drzeja Karałowa, Zuzanny Fal-
kowskiej, Dominika Lasoty, Mar-
cina Marchewki, Tomasza Ka-
czora, Michała Malca, Zuzanny
Koziej i Żanety Rydzewskiej.

Muzyka łatwo przekracza gra-
nice; każde kolejne wykonanie
tych utworów będzie premierą
krakowską, gdańską, paryską
czy tokijską.

Przy prezentacji tego typu
przyjmuje się jako zasadę poda-
wanie nazwy klasy kompozytor-
skiej sygnowanej nazwiskiem pe-
dagoga przygotowującego da-
nego artystę. Sześciu z dziesię-
ciorga prezentowanych artystów

to uczniowie prof. Stanisława
Moryto, wieloletniego rektora
Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina. Jego studenci,
tak jak i pozostali wykonawcy,
dedykowali ten wieczór pamię-
ci niedawno zmarłego wybitne-
go pedagoga. 

Na program wieczoru składa-
ły się utwory instrumentalne na
klarnet, klarnet basowy i akorde-
on Pawła Korepty, na klarnet i
akordeon Dominika Lasoty oraz
Tomasza Kaczora na klarnet ,
bandoneon i fortepian. Intere-
sująco zabrzmiał utwór ,,after
all” Żanety Rydzewskiej, brawu-
rowo wykonany przez Andrzeja
Karałowa (fortepian i Pablo San-
cheza-Escarinche Gaschę (sak-
sofon altowy).

Ciekawie zaprezentował się
zespół wokalny ,,Vocore”, złożo-
ny ze studentów trzech różnych
klas Uniwersytetu Muzyczne-
go. W jego skład weszły: Ad-
rianna Żołnierczyk i Marta Hup-
tas (soprany), Apolonia Gola-
chowska i Katarzyna Karbow-

nik (alty) i Kacper Szemraj (te-
nor). Jako ciekawostkę należy
podać fakt, że pozostałymi
członkami ,,Vocore” byli dwaj
kompozytorzy: Michał Malec i
Wiktor Gniazdowski (basy).

Ci, którym muzyka nowocze-
sna kojarzy się z niekontrolo-
waną kaskadą kakofoniczną,
powinni wysłuchać tego kon-
certu i odpowiedzieć sobie na
pytanie, gdzie wcześniej już sły-
szeli podobne dźwięki. Może
podczas oglądania ,,Gwiezd-
nych wojen”, a  może najnow-
szego ,,Han Solo”? Dzisiejsza
muzyka nowa znakomicie wpi-
suje się w krajobraz filmowy,
teatralny i baletowy. Może tak-
że stanowić ilustrację spekta-
klu światło/dźwięk, podkład
pod teksty poezji klasycznej i
współczesnej, a nawet wzboga-
cać utwory religijne.

Instrumentacja prezentowa-
nych utworów to m. in. ciągle
stanowiące rzadkość zastosowa-
nie fortepianu zmodyfikowane-
go (tzw. fortepian totalny) jako
instrumentu solowego, który
świetnie komponował się tego
wieczoru z podobnym użyciem
klarnetu basowego, bandone-
onu i saksofonu altowego.

Opiekunem artystycznym
młodych kompozytorów był dr
Rafał Janiak, który znakomicie
prowadził ten koncert, prezentu-
jąc dorobek twórczy poszczegól-
nych artystów.

Jeżeli chciało się przeżyć coś
ciekawego, oryginalnego i świe-
żego to trzeba było koniecznie
być w ten piątek wraz z pozo-
stałymi melomanami w Galerii
Działań, bowiem słuchanie tej
muzyki sprawiało po prostu
przyjemność.

Po koncercie można było
obejrzeć prace towarzyszących
koncertowi dwóch wystaw pla-
stycznych: ,,Teksty wizualne”
Alaina Snyersa (Francja) i
,,Geometria miejska” Pawła
Mendrka (Polska).

Koncert zrealizowano przy
wsparciu Wydziału Kultury m.
st. Warszawy dla Dzielnicy Ur-
synów.

A W

„Parkopawiem” z Ursynowa do Japonii

NNaa zzddjjęęcciiuu pprreezzeennttuujjeemmyy pprraaccęę NNeellii GGaajjeewwsskkiieejj „„JJeelleenniioobbuuss””

Musica Nova w Galerii Działań
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia, szable,
książki, pocztówki, 601 336 063 

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
obrazy, meble, medale, pocztówki,
601 235 118; 22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ do wynajęcia
kawalerki lub małego mieszkania
na Ursynowie, 506 063 818

SSKKUUPP AAUUTT II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN, 
791 373 004

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII 508 310 505
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

KKUUPPIIMMYY bezpośrednio
mieszkanie na Ursynowie od 
60 m2 do 75 m2, parter lub piętro 
z windą, 504 422 144

WWYYNNAAJJMMĘĘ lub sprzedam lokal
użytkowy w Piasecznie 107 m2,
602 253 180

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..
TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
!6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!BBeemmoowwoo, 2 pokoje 66 m2,

piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840 

!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 
ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

!KKaabbaattyy, 155 m2, piękne
mieszkanie z trzema balkonami,
dwoma garażami i dwoma
miejscami garażowymi. Winda.
Niedaleko metro, c. 1.500 tys. zł,
601 720 840

!KKaabbaattyy, niedaleko metra, 
3 pokoje 67 m2. ładne i ciche
mieszkanie, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, al. Wilanowska, 118
m2, 4 pok., piękne mieszkanie z
ochroną, cisza, spokój, 601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2, 
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł

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

!UUrrssyynnóóww, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 4 pok. 103 m2,
piękne mieszkanie w wysokim
standardzie, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 87 m2, 3 pok., tylko
780 tys. zł, ładne - do wejścia, 
601 720 840

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

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

!DDoomm Sadyba, 220 m2, ładne
pół bliźniaka, świetne
wykończenie, piękny ogród, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.049 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2. 
Cena 2.300 tys. zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1.290
tys. zł, 601 720 840,, 

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa budowlana

JJóózzeeffoossłłaaww, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Borowina, 2000 m2, wszystkie
media, cisza, spokój, dobra cena
310 tys. zł., tel. 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, działka 1200 m2,
media, blisko lasu, 601 720 840,

! PPoowwssiinn,, działka usługowo-
przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 1000 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!BBiiuurroowwiieecc Warszawa, dobry

punkt, całkowicie wynajety na
inwestycje lub siedzibę firmy. Duży
parking, 601 720 840

!DDoo wwyynnaajjęęcciiaa 50 m2 Ursynów,
Kabaty, Jeżewskiego, 2 pokoje z
meblami lub bez, z garażem, 
2500 tys/m-c, 601 720 840

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee

mmiieesszzkkaańń ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh ii

cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

FFIIRRMMAA zatrudni osobę do
sprzątania budynku
trzyklatkowego na Ursynowie
(okolice ul. Poleczki), 505 969 569

PPRRZZYYJJMMĘĘ do pracy kobiety.
Sprzątanie biur i salonu

samochodowego na Ochocie.
Zgłoszenia pod tel. 501-190-442

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY pana do pomocy
ogrodnikowi na osiedlu Kabaty, 7
godz. dziennie, 1800 zł netto, 
tel. 504 226 160

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY sprzątaczkę w
godz. popołudniowych, 
tel.: 22 649 94 85;  22 648 59 14

SSPPRRZZEEDDAAMM firmę )Dom
Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m2 pow. użytkowej,
działka 2500 m2, Serock, 
501 092 950

AAAAAA  AANNTTEENNYY..  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,, drzwi
antywłamaniowe, okna, rolety,

meble na zamówienie, 
602 27 17 18

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 787 726 963
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie do?wiadczenie,
501 624 562

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY serwis, sprzedaż,
FLYCOM, Pasaż Ursynowski 9, 
tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,
balustrady, konserwacje,
spawanie, aluminium, 
601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje KKaarriinnaa JJaabbłłoońńsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne

7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Historia się powtarza. 20 czerwca 2018 z funkcji ministra rolnictwa
został odwołany Krzysztof Jurgiel (był w rządzie PiS od 2015 roku).

Poprzednio był ministrem rolnictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza (w la-
tach 2005-2006). Po odwołaniu zastąpił go Andrzej Lepper. Wiersz z 2006 roku
znów jest aktualny. Zmieniłem tylko nazwisko Lepper na Ardanowski

Brakło cymbałów…
Było już ministrów wielu,

Lecz takiego burdelu nie było, Jurgielu!
Jurgiel przez całą zimę rolnictwem się bawił

I niezły nam po sobie lupanar* zostawił.
(* lupanar (z łac.) - dom publiczny, ulubiony zwrot Jarosława K).

Rolnicy na przednówku podliczają straty.
Liczyli na ministra, lecz przespał dopłaty.

Rybakom, tęga głowa, namieszał w połowach,
I srogi los zgotował arabom z Janowa.

Wiedzą wszyscy, że nikt mu w sejmowym zamęcie
Nie dorówna w biegłości, w guście i w talencie,

Więc chociaż coraz głośniej śmiała się Bruksela,
PIS twierdził, że się sPISał i chwalił Jurgiela.

I choć chciano, by został, wszak jest doskonały,
Wzięli Ardanowskiego.

Cymbały zostały.

MMKKWWDD zzaapprraasszzaa nnaa ssppoottkkaanniiee zz ppiioosseennkkąą ii ssaattyyrrąą ddoo CCeennttrruumm ŚŚrrooddoowwiisskk TTwwóórrcczzyycchh 
WWaarrsszzaawwaa OOcchhoottaa,, uull.. TTaarrcczzyyńńsskkaa 33aa,, ww ppiiąątteekk,, 2299 cczzeerrwwccaa oo ggooddzz.. 1199

KONCERT JURGIELA

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Zacząć dzień od śniadania na trawie?
Poznać smak kuchni staropolskiej? Do-
wiedzieć się, jakie jedzenie pasuje do na-
szej osobowości? O tych i innych cieka-
wych aspektach jedzenia możemy dowie-
dzieć się podczas królewskiego śniada-
nia w Muzeum Pałacu w Wilanowie 23
czerwca w godz. 10–12.

Czerpiąc inspiracje ze staropolskich książek ku-
charskich i bazując na teorii humoralnej, organi-
zatorzy przygotowali cztery stoły, a na nich dania
dobrane dla: sangwiników, flegmatyków, melan-
cholików i choleryków. W wyborze właściwego
stołu pomoże nam rozwiązanie krótkiego testu.

Śniadaniowe menu skomponował prof. Jaro-
sław Dumanowski, historyk kulinariów i redaktor
serii wydawniczej „Monumenta Poloniae Culina-
ria” wykorzystując zalecenia staropolskich mi-
strzów kuchni. Oczywiście, są one dostosowane do
gustów dzisiejszych smakoszy. „Śniadanie u kró-

la” jest częścią międzynarodowego projektu „Miej-
sce przy królewskim stole” współorganizowanego
przez 19 instytucji w 11 krajach. 23 czerwca wszy-
scy goście Europejskich Rezydencji Królewskich
zgromadzą się w pałacowych ogrodach na wspól-
nym wydarzeniu plenerowym. Wstęp jest bez-
płatny. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Śniadanie u króla w Wilanowie
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