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G wałtowne przyspieszenie
postępu technologicznego
sprawia, że normy prawne

albo nie są do tego tempa dostoso-
wane, albo ich we właściwym
kształcie jeszcze w ogóle nie ma.
Rzucającym się w oczy tego przy-
kładem jest u nas kodeks drogowy,
w którym nie zdążono jeszcze
uwzględnić zróżnicowanych sposo-
bów poruszania się poza jezdnią w
sytuacji, gdy na chodnikach i ścież-
kach rowerowych pojawiają się
osoby mknące na wrotkach, de-
skorolkach, hulajnogach (niekie-
dy elektrycznych) i wózkach in-
walidzkich, a w lasach szaleją qu-
ady. Dla ruchu powietrznego z ko-
lei nowością są lotnie i motolot-
nie, a przede wszystkim drony. 

B odaj nic jednak nie uległo
ostatnio tak wielkiej rewo-
lucji jak rynek medialny.

To już nie te czasy, gdy czytało się
„New York Timesa” albo „Prze-
gląd Sportowy” niczym Ewange-
lię. I to to nie tylko dlatego, że ja-
kąkolwiek Dobrą Nowinę zdecy-
dowanie wypierają teraz nowiny
złe, bo dla łaknącego wieści ze
świata czytelnika, widza, słucha-
cza – ciekawsze od tego, że ktoś
dokonał wielkiego odkrycia na-
ukowego ma być dzisiaj odkrycie
biustu, łona względnie pośladków
jakiejś znanej „wokalistki” lub tyl-
ko zaprezentowana przez nią
zmiana fryzury.

N ic więc dziwnego, że tydzień
temu niemal niezauważo-
na przemknęła przed me-

dia uchwała Komisji Prawnej Par-
lamentu Europejskiego tycząca
ochrony medialnych praw autor-
skich na rynku cyfrowym. No cóż,
wartość owej uchwały o wiele trud-
niej ocenić niż cycki Dody-Elektrody.
W dodatku jedni eksperci popiera-
ją tę uchwałę, inni mieszają ją z bło-
tem, a jeszcze inni nazywają postu-
lowane w niej unormowania – „cen-
zurą Internetu”. I poniekąd wszyscy
mają – ze swojego punktu widze-
nia – rację. Tylko że mało kto ma
świadomość, iż nagła globalizacja
sieci informacyjnej przyniosła nie
tylko pozytywne skutki, ułatwiając
błyskawiczne zdobycie wiedzy – cho-
ciażby poprzez ściągnięcie jej ze
smartfona w trakcie egzaminu pi-
semnego, ale przyczyniła się rów-
nież do uzyskania przez niektóre
firmy nienależnych przychodów po-
przez jawne naruszanie praw au-
torskich. Tak się bowiem złożyło, że
już dawno stworzono system ochro-
ny tych praw, jeśli chodzi o twór-
ców na niwie naukowej, artystycz-
nej i literackiej, tymczasem zaś twór-
czość dziennikarska, jak również
trud ludzi będących – w szerokim te-
go słowa rozumieniu – wydawcami
treści medialnych jest bezkarnie
wrzucana w tryby współczesnej ma-
chiny publikacyjnej. W konsekwen-
cji – największe pieniądze zarabia-
ją nie trudzący się w pocie czoła
twórcy materiału informacyjnego
i publicystycznego, tylko właścicie-
le wykorzystujących go za bezdurno
transponderów. 

Będąc jednym z tych twórców,
miałem niedawno honor re-
prezentować korpus polskiej

prasy lokalnej na forum Parlamen-
tu Europejskiego w Strasburgu i
uczestniczyć w międzynarodowych

dyskusjach nad potrzebą ochrony
naszych praw w obrębie unijnym. A
chodzi o tzw. prawa pokrewne – bę-
dące jakby nawiązaniem do tego, co
chroni chociażby twórców muzycz-
nych. Bo do czego prowadzi w dobie
digitalizacji błyskawiczne i niczym
nieograniczone kopiowanie i roz-
powszechnianie publikacji praso-
wych? Otóż na gruncie prasy pol-
skiej spadek z przychodów z rekla-
my wyniósł w 2017 ponad 50 pro-
cent w porównaniu z rokiem 2009,,
a jest to kwota blisko miliarda zło-
tych. W ślad za tym odnotowano
w 2017 automatycznie wymuszony
spadek nakładów. Tylko w okresie
2005-2015 sięgnął on 42 procent
(1,3 mld egzemplarzy). W ślad za
tym udział pracy w rynku rekla-

mowym, jeszcze w 2005 wynoszą-
cy 29,3 proc. – w 2016 zmalał do 11,
a w 2017 już tylko do 6 procent...
Ogłoszeniodawcy, co oczywiste,
przenieśli się do Internetu, przy
czym w warunkach polskich naj-
bardziej tuczy się na tym Google,
łykający ponad 50 procent tortu re-
klamowego. 

D ziennikarze i wydawcy, za-
przęgnięci do kieratu pra-
sowego, zajmują się produk-

cją fachowo opracowanych treści,
które dystrybuują już Facebook, Go-
ogle, Netflix, Apple, by korzystając
z tego materiału, wchodzić jeszcze w
interakcję z użytkownikami. Mało
kto z czytelników decyduje się na
korzystanie z linku do stron źródło-
wych, więc potencjalni ogłoszenio-

dawcy nie są zainteresowani
umieszczaniem na tych stronach
swojej reklamy. Mili panowie i panie
ze wspomnianych firm nie ponoszą
żadnych kosztów zdobycia owego
materiału – w przeciwieństwie do
właścicieli mediów, które te materia-
ły produkują. Obecne normy tyczą-
ce własności intelektualnej nie chro-
nią nas, pismaków, praktycznie
wcale. Ewentualne wytaczanie pro-
cesów sądowych internetowym gi-
gantom z góry skazuje małych wy-
dawców na porażkę i tak – Bogiem
a prawdą – po prostu nie ma sensu.
W związku z tym Komisja Prawna
Parlamentu Europejskiego przegło-
sowała projekt uchwały o ochronie
naszych praw na podobieństwo
tych, jakie chronią twórców muzy-

ki, filmu, programów radiowych i
telewizyjnych, a także producen-
tów programów i gier komputero-
wych. Jednakże do uchwalenia no-
wego prawa przez Parlament Eu-
ropejski jeszcze daleka droga. Może
to nastąpić najwcześniej po waka-
cjach, a na ewentualne wdrożenie
postulowanych norm trzeba byłoby
pewnie poczekać ze dwa lata. 

O ponenci tych regulacji
ostrzegają, że zmuszą one
portale internetowe do

obowiązkowego filtrowania publi-
kowanych treści, co można będzie
uważać za rodzaj cenzury i że przy-
sporzy to niemało trudności tech-
nicznych. „Nikt jednak nie obiecy-
wał, żołnierzu, że będzie łatwo” –
pozwolę sobie zacytować pamiętne
zdanie ze sceny filmowej. A przecież
nawet w Stanach Zjednoczonych,
ojczyźnie internetowych gigantów,
obie izby Kongresu postawiły na
baczność Marka Zuckerberga, dy-
rektora wykonawczego Facebooka.
Mark musiał przyznać, że firma
nie dopilnowała zablokowania wy-
cieku danych osobowych i nagle
miliony personaliów przechwyciła
Cambridge Analityca. 

N a koniec tych osobistych wy-
nurzeń powiem jeszcze, że w
sprawie będących na dobrej

drodze regulacji na rynku informa-
cyjnym absolutnie wszystkie media
i związki dziennikarskie w Polsce
utworzyły jeden front, popierając te
rozwiązania – co jest politycznym
ewenementem. A polskie lobby aku-
rat na tym polu świetnie się spisało
w Parlamencie Europejskim. Tym
bardziej, że stanowisko naszych me-
diów poparł też premier Mateusz
Morawiecki. Jak widać zatem, roda-
cy, łączy nas nie tylko piłka...

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Uwaga przedsiębiorcy – od lipca
zmiany w przelewach 

Od 1 lipca wszystkie firmy rozliczające podatek VAT będą mogły
korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Nowe narzędzie
ma zapobiec błędom w odprowadzaniu należności do urzędu skar-
bowego. Ale przedsiębiorcy nie muszą się go obawiać – wszystkim
zajmą się banki.

Nowa regulacja przygotowana w zeszłym roku przez rząd ma zlikwidować oszustwa podatko-
we oraz błędy przy rozliczaniu podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności, nazywany też an-
gielskim określeniem „split payment”, polega na rozdziale należności netto od kwoty podatku VAT
na dwa osobne rachunki. Poza rachunkiem bieżącym, na koncie w banku przedsiębiorcy, pojawi
się także osobny rachunek przeznaczony do księgowania VAT.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wszystkich firm, ale korzystanie z niego jest dobro-
wolne. Od momentu wprowadzenia zmian będzie można wykonać przelew korzystając z dwóch
opcji – starym sposobem, a także jako split payment. Wysyłając przelew na nowych zasadach na-
leży podać, ile VAT-u jest w danej płatności. Bank nie będzie weryfikował, czy płatnik wpisał od-
powiednią kwotę VAT. Dodatkowo trzeba wpisać dane faktury i dane odbiorcy z numerem NIP. Za-
zwyczaj były one uzupełniane w tytule przelewu. Teraz w systemie transakcyjnym banku pojawi
się specjalna rubryka, w której obowiązkowo trzeba będzie wpisać wymagane informacje. Dotych-
czas odpowiedzialność za odprowadzenie podatku leżała po stronie dostawcy i nabywcy. Teraz, po
zmianach, odpowiedzialny będzie odbiorca płatności. 

Klienci Credit Agricole będą mogli korzystać z przelewów typu split payment w czterech różnych
systemach. W momencie wejścia w życie ustawy bank udostępni klientom instytucjonalnym takie
przelewy w systemie Elixir i wewnątrzbankowym, a dla klientów korporacyjnych - również prze-
lewy w systemie Sorbnet2. Dodatkowe przelewy Swift oraz Express Elixir będą wprowadzane w
niedalekiej przyszłości.

Informację o numerze nowego rachunku przeznaczonego do księgowania VAT przedsiębiorcy
powinni zachować wyłącznie dla siebie. Nie należy podawać go kontrahentom. Przelew powinien
być skierowany na rachunek bieżący, a przeksięgowanie kwoty VAT odbędzie się automatycznie.
Płatność błędnie skierowana na nowy rachunek, zostanie automatycznie odrzucona. 

Warto podkreślić, że środki na rachunku VAT nadal będą należeć do przedsiębiorcy. Jednak aby
je uwolnić, klient musi się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na środki przeksięgowa-
nie ich na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien nie-
zwłocznie zastosować się do prośby. Może to sprawić kłopoty małym przedsiębiorcom, którzy ma-
ją problemy z płynnością finansową. Split payment niejako „zamraża” ich gotówkę, a użycie środ-
ków zostaje ograniczone. Tak naprawdę 23 procent ich przychodów utyka i wymaga wnioskowa-
nia o uwolnienie tych środków.

Czy zatem klienci będą musieli jakoś przygotować się na nadchodzące zmiany? Nie, ponieważ
to bank zadba o wszystko. Split payment będzie obowiązywał od 1 lipca i do tego czasu instytucje
finansowe zobowiązały się poinformować o wszystkich nowościach z nim związanych, na przykład
o numerze nowego rachunku VAT. Klienci nie muszą się obawiać także ponoszenia dodatkowych
kosztów – banki nie będą pobierały żadnych opłat za uruchomienie dodatkowego rachunku VAT.

I jeszcze jedna ważna uwaga: zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy
klientów indywidualnych. Oznacza to, że osoby używające konta indywidualnego do celów pro-
wadzenia działalności gospodarczej nie będą miały otwartych rachunków VAT i nie będą mogły wy-
konać ani otrzymać przelewu w mechanizmie podzielonej płatności. Zabraniają tego m.in. regu-
laminy banków. Jednocześnie inne regulacje wymagają od przedsiębiorców zgłaszania do Krajo-
wej Izby Rozliczeniowej swoich rachunków bankowych. Na podstawie takich zgłoszeń KIR będzie
prowadził rejestr rachunków dostępny dla przedsiębiorców. Do takiego rejestru nie można zgło-
sić rachunków indywidualnych. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y m  C r e d i t  A g r i c o l e
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PPAASSSSAA::PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,,
sspprraawwyy ssppoołłeecczznnee ttoo sszzeerrookkiiee ppoo-
jjęęcciiee.. OO wwiieelluu zz nniicchh mmoożżnnaa ssiięę
ddoowwiieeddzziieećć zz wwyyddaanneeggoo ww oossttaatt-
nniicchh ttyyggooddnniiaacchh IInnffoorrmmaattoorraa
,,,,PPrroojjeekkttyy SSppoołłeecczznnee –– UUrrssyynnóóww
22001188””.. CCoo nnaass cczzeekkaa ww ddrruuggiieejj
ppoołłoowwiiee rrookkuu?? 

AANNTTOONNIIPPOOMMIIAANNOOWWSSKKII::
Wspomniany Informator to
pierwsze tak kompleksowe opra-
cowanie na temat oferty dzielni-
cy w obszarze projektów spo-
łecznych, dlatego serdecznie za-
chęcam do zapoznania się z nim.
Ofertę dla siebie znajdą tu za-
równo najstarsi, jak i ci trochę
młodsi mieszkańcy naszej dziel-
nicy, w tym rodziny z małymi
dziećmi oraz młodzież szkolna.
Nasze organizacje pozarządowe
i instytucje oferują także wspar-
cie dla osób, które borykają się
różnorodnymi problemami, po-
szukują wsparcia w związku z
uzależnieniami, przemocą czy
marginalizacją. Wydawnictwo
już dziś jest dostępne w siedzibie
Urzędu, wkrótce będzie je także
można bezpłatnie otrzymać
m.in. w bibliotekach, publicz-
nych przychodniach, czy też
obiektach UCSiR. 

Rozpoczęte właśnie wakacje
to dla wielu mieszkańców Ursy-
nowa czas relaksu i odpoczyn-
ku. Dla naszych urzędników za-
czyna się jednak okres wzmożo-
nej pracy, związany z rozpoczy-
nającym się 1 lipca okresem na-
boru wniosków w sprawie
świadczeń rodzinnych, świad-
czenia 500+, świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego a także
nowego świadczenia ,,Dobry
Start”. To zadanie przez najbliż-
sze kilka tygodni zdominuje ak-
tywność urzędu w obszarze
spraw społecznych.

JJaakkaa jjeesstt sskkaallaa zzaaddaanniiaa??
Opierając się na danych z lat

ubiegłych, spodziewamy się oko-
ło 10 tysięcy wniosków w spra-
wie świadczenia 500+ oraz co
najmniej tysiąca wniosków w
sprawie świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych. Największą
niewiadomą jest jednak świad-
czenie ,,Dobry Start”, czyli jed-
norazowa wyprawka w wysoko-
ści 300 zł dla każdego ucznia
(przez to nazwana potocznie
300+).  Z naszych analiz wyni-
ka, że uprawnionych do złożenia
wniosku jest nawet 20 tysięcy
ursynowian! 

Ekspresowe przygotowanie
się do realizacji tego zadania,
wynikającego z rządowego roz-
porządzenia z dnia 30 maja, jest
wyzwaniem dla dużych samo-
rządów, takich jak Warszawa, a

w szczególności dla tak dużych
dzielnic jak Ursynów. Jestem jed-
nak przekonany, zwłaszcza w
kontekście doświadczeń zdoby-
tych przy realizacji programu
500+, który koordynowałem,
że ursynowski ratusz podoła wy-
zwaniu i będziemy w stanie wy-
płacić wszystkim wnioskodaw-
com należne świadczenie w ter-

minie. Zwracam się jednak z go-
rącą prośbą o nie odkładanie for-
malności na ostatnią chwilę.

CCoo mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa ppoo-
wwiinnnnii zzrroobbiićć,, aabbyy uuzzyysskkaaćć śśwwiiaadd-
cczzeenniiaa??

Przede wszystkim złożyć
wniosek. Zachęcam do składania
wniosków drogą elektroniczną
– za pomocą bankowości elek-
tronicznej lub portalu Emp@tia.
To oszczędność czasu, zarówno
dla mieszkańców, jak i dla urzęd-
ników, a także możliwość złoże-
nia wniosku wcześniej niż w
urzędzie. W tym roku, w odróż-
nieniu od lat poprzednich, wnio-
sek o świadczenia rodzinne,
500+ a także nowe świadcze-
nie ,,Dobry Start” można skła-
dać drogą elektroniczną już od 1
lipca. Tymczasem papierowe
wnioski w Wydziale Obsługi
Mieszkańców będą przyjmowa-
ne od 1 sierpnia.  Naprawdę go-
rąco namawiam do korzystania
z drogi elektronicznej już w lip-
cu, co w praktyce da więcej cza-
su na ich rozpatrzenie, a także
pozwoli szybciej otrzymać środ-
ki. Ma to znaczenie zwłaszcza w
przypadku świadczenia ,,Dobry
Start”, w przypadku którego wy-
płata świadczenia na podstawie
wniosku złożonego w lipcu i w
sierpniu musi nastąpić do końca
września. 

WWnniioosseekk eelleekkttrroonniicczznnyy aallbboo
wwiizzyyttaa ww UUrrzzęęddzziiee DDzziieellnniiccyy ttoo

jjeeddyynnyy ssppoossóóbb,, aabbyy ssttaarraaćć ssiięę oo
550000++ lluubb oo śśwwiiaaddcczzeenniiee ,,,,DDoobbrryy
SSttaarrtt””??

Nie, będzie jeszcze inna moż-
liwość. Ursynów, tak jak pozo-
stałe dzielnice Warszawy, uru-
chomi czasowe punkty przyj-
mowania wniosków w szko-
łach. Takie punkty będą czynne
w okresie od 3 do 14 września.
Tych wszystkich, którzy z róż-
nych powodów wolą złożyć
wniosek osobiście, zachęcam
do skorzystania z tej możliwo-
ści. Wnioski złożone w szkołach
w bezpieczny sposób trafią fi-
nalnie do urzędu, gdzie zostaną
rozpatrzone i wypłacone. Do
wizyty w Urzędzie – od 1 sierp-
nia – zachęcam z kolei tych
wnioskodawców, których sytu-
acja rodzinna, dochodowa czy
osobista wymaga dodatkowej
konsultacji z urzędnikiem, aby
mieć pewność, że wszystkie do-
kumenty są złożone prawidło-
wo i nie będzie potrzeby ich
uzupełniania. 

IIllee cczzaassuu mmaajjąą uurrzzęęddnniiccyy nnaa
wwyyddaanniiee ddeeccyyzzjjii ii wwyyppłłaattęę śśwwiiaadd-
cczzeenniiaa??

W przypadku świadczenia
wychowawczego, czyli popular-
nego ,,500+” wnioski składane
w lipcu (wyłącznie elektronicz-
nie) i w sierpniu muszą być roz-
patrzone do końca październi-
ka br. Wtedy też nastąpi wypła-
ta pierwszego świadczenia na
nowy okres zasiłkowy. W przy-
padku wniosków składanych we
wrześniu termin rozpatrzenia
wniosku i wypłaty świadczenia
– z wyrównaniem za październik
– upływa z końcem listopada.
Dla wniosków składanych w paź-
dzierniku jest to termin grudnio-
wy, również z wyrównaniem za
październik. 

Inaczej sprawa ma się w
przypadku świadczenia ,,Do-
bry Start”, zwanego również
,,300+” czy też ,,piórniko-
wym”. Tutaj, jak już wspo-
mniałem, świadczenie na pod-
stawie wniosków złożonych w
lipcu (elektronicznie) i w sierp-
niu (elektronicznie lub osobi-
ście) musi zostać wypłacone
do końca września. Choć w
przekazie medialnym dotyczą-
cym tego programu przebija
się informacja, że w przypadku
tego świadczenia nie jest wy-
dawana decyzja administracyj-
na, jednakże sama weryfika-
cja jest niemal tak samo cza-
sochłonna, jak w przypadku
,,500+” na drugie (i każde ko-
lejne) dziecko. Jestem pełen
zaufania do ursynowskich
urzędników i wiem, że spro-
stają oni temu ogromnemu wy-
zwaniu, ale jednocześnie pro-
szę o wyrozumiałość i cierpli-
wość w oczekiwaniu na decy-
zję, czy wypłatę świadczenia. Z
całą pewnością nastąpi ona w
przepisowym terminie.  

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

Antoni Pomianowski o sprawach społecznych Ursynowa

Nie tylko „piórnikowe”!
W przeddzień rozpoczęcia naboru wniosków w sprawie
świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych a także świad-
czenia wychowawczego, czyli popularnego ,,500+” roz-
mawiamy z zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów,
Antonim Pomianowskim, nadzorującym pracę Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia,  który odpowiedzial-
ny jest za sprawną obsługę tych świadczeń.

Urząd Dzielnicy Ursynów wydał kolejny Ursynow-
ski Informator Kulturalny, który zawiera szczegółowy
program wydarzeń kulturalnych w lipcu i sierpniu
wraz z informacjami o dystrybucji bezpłatnych kart
wstępu. Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie
internetowej www.ursynow.pl. Papierową wersję in-
formatora można będzie otrzymać w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów, spółdzielczych domach kultury, od-
działach biblioteki publicznej oraz podczas poszcze-
gólnych wydarzeń. Jak można przeczytać na pierw-
szej stronie informatora, „Lato na Ursynowie zapowia-
da się naprawdę pasjonująco. Przygotowaliśmy boga-
tą i różnorodną ofertę wydarzeń kulturalnych. Two-
rzą ją zarówno popularne od lat cykle jak i nasze naj-
nowsze propozycje, które także spotkały się z Państwa
uznaniem. Do tych pierwszych należą koncerty pro-
menadowe w ramach „Muzycznego Lata na Ursyno-
wie” czy „Ursynowskie Lato Filmowe”.

Ursynowski Informator Kulturalny – Lato 2018

W poniedziałek, 25 czerwca, 12 583 uczniów z ursynowskich szkół podstawowych i
liceów ogólnokształcących rozpoczęło wakacje. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w szkołach zakończyły się w piątek, 22 czerwca. Jak zapowiadają ursynowscy
urzędnicy, szczegółowe podsumowanie roku pojawi się na stronie internetowej
www.ursynow.pl w okresie wakacyjnym.

Co się m. in. zdarzyło w minionym roku szkolnym? Oto przypomnienie:
- zakończył się I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 100 im. Francesco Nullo; kubatura nowo

powstałej części budynku to 11 329 m sześciennych – powstało 7 nowych sal lekcyjnych, 2 świetlice,
salę korektywy, pomieszczenia administracyjne i rekreacji oraz sanitariaty

- z okazji swojego 35-lecia Szkoła Podstawowa nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie dostała
wymarzony prezent - nowe skrzydło lekcyjne, dzięki któremu wszyscy uczniowie będą mogli uczest-
niczyć w zajęciach lekcyjnych na jedną zmianę

- od września 2017r. obiekty szkół podstawowych musiały dostosować pomieszczenia do wyma-
gań związanych z przeprowadzoną reformą oświaty; w tym celu zakupiono wiele pomocy dydaktycz-
nych, elementów potrzebnego wyposażenia oraz przeprowadzono modernizacje i dostosowanie sal
dydaktycznych do zajęć z takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, biologia itp.

- grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zajęła pierw-
sze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Ośmiu Wspaniałych” 

- na Warszawskiej Gali Edukacji Kulturalnej – nagrody dla najlepszych animatorów, edukatorów i
nauczycieli otrzymały szkoły i przedszkola z Ursynowa. 

– Ten rok szkolny upłynął na walce z deformą edukacji, jaką przygotowało Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Dzięki determinacji władz dzielnicy, nauczycieli oraz rodziców zapewniono bardzo do-
bre warunki nauki dla ursynowskich uczniów. Mimo wszystko był to jednak bardzo dobry rok dla ur-
synowskich placówek edukacyjnych, a to za sprawą rekordowych wydatków na oświatowe inwesty-
cje i remonty – informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Podsumowanie roku szkolnego na Ursynowie

We wtorek, 26 czerwca w
Urzędzie Dzielnicy Ursy-
nów podsumowano kon-
sultacje społeczne „Jaka
niecka wodna pod Kopą
Cwila?” prezentując ich
wynik, czyli ostateczny
projekt koncepcji zagospo-
darowania niecki. 

Pełen raport z konsultacji do-
stępny będzie w pierwszym ty-
godniu lipca, już teraz na stronie
internetowej www.ursynow.pl
można zapoznać się z prezenta-
cją i finalną koncepcją.

Koncepcja stanowi odpo-
wiedź na postulaty zgłoszone w
czasie konsultacji społecznych,
które przeprowadzono w okre-
sie 11 kwietnia – 6 maja 2018
roku. Projekt zakłada zachowa-
nie obecnego kształtu zagłębie-
nia w kształcie wieloryba, od-
tworzenie kaskady wodnej oraz
fontann w zbiorniku oraz wpro-
wadzenie wokół atrakcyjnej zie-
leni. Przeważającą powierzch-
nię niecki (ok 570 m2) przezna-
czono na zbiornik wodny, ze
strefami z roślinnością wodną.
Na dnie zbiornika wodnego
przewidziano ułożenie ścieżki z
płaskich głazów, po których bę-

dzie można spacerować. W
miejscu „ogona” wieloryba za-
proponowano utworzenie pla-
cu wodnego (ok 120 m2) z
atrakcjami wodnymi typu fon-
tanny posadzkowe, sztuczny
strumień i dysza mgielna. Ca-
łość kompozycji dopełnia roz-
mieszczona wokół mała archi-
tektura w postaci drewnianych
pomostów, „mostku”, ławek, le-
żanek, pergoli z siedziskiem o
zmiennym nachyleniu, a także
poidełka, stojaków dla rowerów,
koszy na śmieci. W sąsiedztwie

pergoli oraz w miejscu istnieją-
cych przedeptów zaprojektowa-
no nowe ścieżki spacerowe z na-
wierzchni żwirowo-gliniastej.
Fontanna, plac wodny oraz za-
gospodarowanie wokół będą
nocą podświetlane. Polany re-
kreacyjne wokół ursynowskie-
go „wieloryba” zostaną uzupeł-
nione ciekawą roślinnością, da-
jąca cień i tworzącą wnętrza
ogrodowe. Wokół „wieloryba”
zaprojektowano nasadzenia
drzew i krzewów iglastych i li-
ściastych, pnączy oraz traw
ozdobnych i bylin.

- Sądzę, że koncepcja wypra-
cowana wspólnie z mieszkań-
cami realizuje dwa główne po-
stulaty – zachowuje wyjątko-
wy charakter tego miejsca, a
jednocześnie poprzez zapropo-
nowane elementy uatrakcyjnia
i unowocześnia. Wierzę, że na
skutek zrealizowanych na pod-
stawie tej koncepcji prac niecka
wodna będzie dla ursynowian
atrakcyjnym miejscem zabawy
i wypoczynku oraz kolejnym
punktem na mapie Ursynowa
wartym odwiedzenia – podkre-
śla Burmistrz Ursynowa Robert
Kempa. 

Niecka wodna pod Kopą Cwila 
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PPAASSSSAA:: RRoozzppoocczzęęłłoo ssiięę llaattoo..
CCoo ww mmiieessiiąąccaacchh wwaakkaaccyyjjnnyycchh
bbęęddzziiee ddzziiaałłoo ssiięę ww MMuullttiikkiinniiee??

MMIICCHHAAŁŁ KKRRAAWWCCZZYYKK:: Jak co
roku, niezależnie od pogody
Multikino Ursynów zaprasza wi-
dzów w każdym wieku do obej-
rzenia najlepszych premier. W
wakacje serwujemy zwykle lżej-
szy repertuar, stanowiący ideal-
ną rozrywkę i okazję do spotka-
nia w gronie najbliższych. Nie-
wątpliwie w upalne dni klimaty-
zowana sala może stanowić
przyjemną odskocznię.

Nasi widzowie znajdą w reper-
tuarze takie filmy, jak: mocne i
efekciarskie kino akcji, czyli kon-
tynuacje hitów: „Sicario 2: Sol-
dado” i „Mission: Impossible –
fallout”. Spodziewamy się dużej
widowni na nieśmiertelnym
„MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN”. Dla najmłodszych wi-
dzów i ich rodziców przygotowa-
liśmy produkcje, które poruszą i
rozbawią do łez – „Iniemamocni
2”, „Co w trawie piszczy”, „Ksią-
żę Czaruś”, „Młodzi Tytani: Akcja!
Film”, „Krzysiu, gdzie jesteś?”.
Nieco starszym kinomanom za-
oferujemy „Ant-Man i Osa” oraz
„Mroczne umysły”. Bardzo do-
brze zapowiada się poruszający
dokument o Whitney Houston.
W repertuarze pojawią się także
dwie polskie pozycje: „Odnajdę
Cię” i „303. Bitwa o Anglię”.

Miłośników muzyki zaprasza-
my 12 lipca na koncert brytyj-
skiej formacji Muse. 15 lipca po-
każemy finał Mistrzostwa Świa-

ta FIFA 2018. 7 sierpnia zapre-
zentujemy niezwykły koncert
André Rieu – muzyczne spotka-
nia z tym artystą stanowią praw-
dziwą gratką dla melomanów.
Co roku fani ze wszystkich za-
kątków świata zbierają się, że-
by zobaczyć, jak André wystę-
puje w malowniczej scenerii śre-
dniowiecznego rynku w miej-
scowości Maastricht ze swoją or-
kiestrą Johanna Straussa, sopra-
nistkami, tenorami i innymi wy-
jątkowymi gośćmi. 

Jestem przekonany, że szcze-
gólnie starszą widownię ucieszy
fakt, iż w wakacje nie żegnamy
się z kulturą wysoką. Pokażemy
powtórki z Metropolitan Opera,
czyli spektakularne spektakle
operowe m. in. „Trubadur”, „Eu-
geniusz Oniegin”, „Turandot”. 

Ale to wciąż nie koniec atrak-
cji, które zaplanowaliśmy dla na-
szych widzów. Planujemy zapro-
sić ich do udziału w konkursach,
w których do wygrania będą
atrakcyjne nagrody. Mogę na ten
moment zdradzić jedynie tyle,
że zabawa będzie związana z fil-
mami „Mamma Mia” oraz „In-
iemamocni 2”.

WWiieelluu mmiieesszzkkaańńccóóww zzwwrraaccaa
uuwwaaggęę nnaa ttoo,, żżee wwiizzyyttaa ww MMuullttii-
kkiinniiee ttoo iissttoottnnyy wwyyddaatteekk.. JJaakkaa
jjeesstt aakkttuuaallnnaa ooffeerrttaa??

Wychodząc naprzeciwko na-
szym klientom, oferujemy liczne
promocje, dzięki którym można
oglądać filmy w Multikinie w ko-
rzystnej cenie. W poniedziałki

zapraszamy na Multiponiedział-
ki. Wystarczy dołączyć do grona
przyjaciół Multikina na portalu
Facebook.com i na fan page’u
Multikino Polska, w prywatnej
wiadomości wpisać hasło multi-

poniedziałki. W odpowiedzi wy-
syłamy dwa kody, które upraw-
niają do zakupu biletu za 15 zł
oraz zestawu Oscar za 12,90 zł.
W środy można skorzystać z ME-
GAŚRODY. Dzięki tej ofercie naj-
bardziej oczekiwane premiery i
pokazy przedpremierowe są do-
stępne w specjalnej cenie 14,90
zł. Beż żadnych dodatkowych
warunków. 

Czwartki w Multikinie zare-
zerwowane są na BUENO
CZWARTKI. Aby skorzystać z

oferty, należy przynieść do Mul-
tikina – rzecz jasna w czwartek
– trzy opakowania po Kinder Bu-
eno. Dzięki temu bilet koszto-
wać będzie tylko 12 zł.

Z atrakcyjnej oferty mogą sko-
rzystać także całe rodziny – a to
dzięki karcie Rodzina do Kina. Z
naszą kartą bilet dla każdego
członka rodziny jest w cenie bi-
letu ulgowego. Dodatkowo wi-
dzowie otrzymują zniżkę na ze-
stawy rodzinne i zabawki w Mul-
tishopie oraz mogą zbierać
punkty do wymiany na super-
nagrody. 

Również uczniowie, którzy
ukończyli 15 lat, a także studen-
ci mogą oglądać w Multikinie fil-
my w korzystnej cenie – a to za
sprawą M!Karty. Kosztuje 14,90
zł i jest to opłata jednorazowa
na cały rok. Z M!Kartą uczniowie
i studenci posiadający ważną le-
gitymację płacą za każdy bilet od
poniedziałku do czwartku jedy-
nie 14,90 zł! A płacąc BLIKIEM,
mogą oglądać najnowsze premie-
ry za 14,90 zł przez cały tydzień. 

Przy okazji chciałbym zazna-
czyć, że nasze kino otrzymało
tytuł „Miejsce przyjazne senio-
rom”, bo i o tej grupie pamięta-
my i dokładamy starań, aby czu-
ła się u nas wyjątkowo. Nic więc
dziwnego, że odwiedza nas bar-
dzo wielu seniorów – z pewno-
ścią dzięki zniżkom na bilety i
na produkty w barze.

W tym roku wprowadziliśmy
ponadto zniżki dla weteranów
wojennych. W ten sposób chcie-

liśmy wyrazić nasz szacunek i
hołd dla ich zasług.

SSąą jjeeddnnaakk pprrooppoozzyyccjjee ooddbbyy-
wwaajjąąccee ssiięę ww MMuullttiikkiinniiee,, nnaa kkttóó-
rree bbeezzppłłaattnnyy wwssttęępp zzaappeewwnniiaa
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww ––  ccoo
jjeesstt ww ppllaannaacchh??

W Multikinie odbywa się wie-
le wydarzeń, których organizato-
rem jest Urząd Dzielnicy Ursy-
nów. Są to zarówno pokazy fil-
mowe, jak i koncerty przygoto-
wywane  dla ursynowian. Ostat-
nio mieliśmy okazję gościć
uczniów biorących udział w co-
rocznej akcji  „Pola Nadziei”. W
planach na najbliższe miesiące w
ramach „LETNICH SEANSÓW
FILMOWYCH DLA DZIECI” są
środowe pokazy filmowe. W lip-
cu będą to filmy „Uprowadzona
księżniczka” (11 lipca) oraz
„Kuba Guzik i tajemniczy ląd”
(25 lipca). Z kolei w sierpniu dla
ursynowskich widzów przygo-
towano dwa seanse - 8 sierpnia
będzie to film „Iniemamocni 2”,
a 22 sierpnia  „Co w trawie pisz-
czy”. Wszystkie spektakle roz-
poczynają się o godzinie 10.00.
Wstęp jest bezpłatny, a w spra-
wie szczegółów dotyczących od-
bioru kart wstępu na wymienio-
ne seanse zachęcam do odwie-
dzenia strony internetowej urzę-
du czyli www.ursynow.pl, gdzie
znajdują się szczegóły. 

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy MMuullttiikkiinnaa ddoo
kkoońńccaa rrookkuu?? CCoo ppoozzaa pprreemmiieerraa-
mmii kkiinnoowwyymmii pprrzzyyggoottoowwaałłoo ddllaa

mmiieesszzkkaańńccóóww MMuullttiikkiinnoo nnaa nnaajj-
bblliiżżsszzee mmiieessiiąąccee?? 

Jesień w tym roku będzie bo-
gata w polskie premiery. Tema-
tycznie zapowiada się bardzo
szeroko – od komedii „Juliusz”,
do której scenariusz napisali pol-
scy komicy – Abelard Giza i Kac-
per Ruciński, poprzez przejmu-
jące love story „Kamerdyner”
osadzone na Kaszubach, opisu-
jące burzliwe losy Polaków,
Niemców i Kaszubów, aż po naj-
nowszy film Wojciecha Sma-
rzowskiego, odsłaniający niepra-
widłowości w funkcjonowaniu
polskiego kleru. Absolutnym hi-
tem jesieni z pewnością będzie
kolejna część „Planety singli 2”.
Fani talentu komediowego Ro-
wana Atkinsona nie mogą prze-
gapić „Johnny English 3”, z kolei
najmłodszych kinomanów za-
praszamy na „Hotel Transylwa-
nia 3” i „Fantastyczne zwierzęta:
zbrodnie Grindelwalda”. Wyda-
je mi się, że duże szanse na Osca-
ra ma film „Narodziny gwiazdy”
z Lady Gagą w obsadzie – tak
więc mamy tu kolejną pozycję
obowiązkową do obejrzenia.

Ponadto na jesieni planujemy
na największej sali, czyli nr 7, po-
kazy filmów familijnych. Terminy
będą znane pod koniec wakacji.

Wszystkich kinomanów, zain-
teresowanych filmowymi nowin-
kami, newsami i gadżetami za-
praszam na oficjalny fanpage
Multikina na Facebooku, gdzie
organizujemy liczne konkursy z
atrakcyjnymi nagrodami.

Kilkanaście minut przed rozpo-
częciem meczu burmistrz Ro-
bert Kempa spacerował po Stre-
fie Kibica pod Kopą Cwila i roz-
dawał zgromadzonym fanom
futbolu gadżety. – Nadzieja
umiera ostatnia – stwierdził fi-
lozoficznie burmistrz Robert
Kempa, zapytany o spodziewa-
ny wynik meczu ostatniej szansy
Polski z Kolumbią. 

Gadżetami były nadmuchiwane pał-
ki z cienkiej folii, którymi można dla
rozładowania emocji okładać sąsiadu-
jących kompanów bez ryzyka zrobie-

nia krzywdy albo narażenia się na cięż-
kie słowa. 

Nadzieje, nadzieje...
I tym razem kibice nie zawiedli, cho-

ciaż przybyło ich trochę mniej niż na
pierwszy nasz mecz z Senegalem. Bo
weekend, rozpoczęły się wyjazdy waka-
cyjne, i zrobiło się zimno po  deszczu.
Ale dla prawdziwego kibica nie ma
przeszkód, tym bardziej, że w grupie
kompanów i z browcem pod ręką dla
wielu to bardziej przyjemne spędzenie
czasu niż oglądanie meczu przed tele-
wizorem. 

– No, będzie dla nas trzy do zera – stwier-
dziła Ania, która wraz z mężem Jarkiem i
półroczną Lidzią przyjechała z Imielina
oglądać z przyjaciółmi mecz w Strefie Ki-
bica. – Ależ kotku, wygramy raczej 2:1, bo
chłopaki teraz trochę skiepścieli – przeko-
nywał Jarek, będący jednak tak samo prze-
pełniony optymizmem jak jego młoda żo-
na. I większość kibiców ursynowskich mia-
ła podobne nadzieje i oczekiwania.

Prawda aż do bólu
Punktualnie o godz. 20.00 na dźwięk

hymnu wszyscy wstali, z powagą śpiewa-
jąc pierwsze trzy zwrotki naszej najważ-
niejszej pieśni narodowej. Czas nadziei
zaczął płynąć. Pierwsza akcja naszych,
druga akcja... Ożywienie i napięcie kibi-
ców pod Kopą zaczynało rosnąć. No, mo-
że wreszcie będzie widowisko... Kolej-
na akcja, kolejna, ale – to już jakby tylko
próby, jakby z naszych zawodników za-
częło uciekać powietrze na podobień-
stwo dziurawych baloników. – O, nasi
doprowadzili piłkę już do połowy bo-
iska, o..., Kolumbijczycy przejęli... – takie
dziwne relacje komentatorów meczu za-
częły pobrzmiewać coraz częściej. Nie-
mrawe akcje pod bramką Kolumbii były
bez problemów neutralizowane przez

naszych przeciwników. Gdzie się podział
Lewandowski, czyżby był tak skutecz-
nie blokowany przez rywali? Może nie
dostawał piłek? A może “tylko” za bardzo
myślał o oszczędzaniu swoich wysoko
ubezpieczonych nóg i o wariantach przy-
szłych atrakcyjnych kontraktów? W bo-
daj 40. minucie – bach, w 70. minucie –
bach, w 75. minucie – bach. To w sumie
5 punktów “zdobytych” w tegorocznym
Mundialu przez bramkarza Szczęsnego
– pupilka naszego selekcjonera, który
podobno jakoś nie lubi Fabiańskiego.
Kolumbijczycy robili swoje jak pokerzy-
ści ze znaczonymi kartami. Zaczęło robić
się smętnie, kibice jeszcze przed koń-
cem meczu zaczęli opuszczać Kopę. 

Oczami kibiców
– No tak, Kolumbijczycy byli bardziej

skuteczni, skoncentrowani, wybierali na-
szym piłkę dosłownie spod nóg – komen-
tował Andrzej, wychodząc z kolegami po
meczu ze Strefy Kibica. – I właściwie po-
wtórzyło się to, co było z Senegalem. Na-
wałka nie wyciągnął żadnych wniosków
– skwitował Andrzej. – Nie tylko nie wy-
ciągnął wniosków, ale jakby to wszystko
się pogubiło. Nie było awaryjnego planu
A, nie było planu B, nie było żadnego pla-
nu – dodał Jacek, który wraz z Andrzejem
i dziewczynami przyjechał do Strefy z
Kabat.  – To tylko część przyczyn – wtrą-
ciła się wyraźnie zirytowana Kasia. –
Szlag mnie trafia, gdy widzę jak np. Le-
wandowski po meczu jest przytulany
przez swoją żonę, jak ona go pociesza,
uspokaja. To jest robienie z zawodników
jakichś ofiar, papciów domowych. Oni
powinni być pod opieką psychologów,
terapeutów, a nie domowych przytula-
nek. Co to za drużyna, która na zgrupo-
wania, a nawet ważne mecze ciągnie za
sobą żony, partnerki, psy, dzieci, kochan-
ki –  jak jakieś markietanki, które szły za
wojskiem. Zamiast skupić się na rozgryw-
kach, potrzebują kobiecych czułości, że-
by im krew nie skwaśniała. Niech myślą
o graniu, a nie o  k... – podsumowała Ka-
sia. – Opowiadasz, to jest naukowo
sprawdzone, że jak zawodnicy są z żona-
mi, to są spokojniejsi i lepiej grają – odpa-

rował Andrzej, wyraźnie motywowany
męską solidarnością z zawodnikami. 

No cóż, prawda jest zapewne gdzieś
pośrodku. Jednak patrząc na celebrytów
– czołowych piłkarzy i celebrytki – ich żo-
ny i partnerki, można czasem pomyśleć,
że sport jest bardziej hasłem, owszem też
ważnym, ale nie wartością nadrzędną.
Za to treścią podstawową są wartości kon-
traktów i perspektywy nowych, jeszcze
bardziej nobilitujących transferów. Rów-
nocześnie wytworzył się specyficzny byt
w postaci tzw. żon piłkarzy, lansowanych
i hołubionych przez szukających sensacji
dziennikarzy i przeróżne media, zwłasz-
cza internetowe. Dawniej prywatne życie
zawodników, ich żony i inne szczegóły
osobiste, były w zasadzie mniej znane, a
na pewno nie lansowane. Obecnie jest
inaczej. Może nie jest to do końca złe, ale
dotychczasowy dodatek w postaci kulty-
wowania i uchylania rąbka prywatności
staje się treścią zasadniczą, rzutując nie-
wątpliwie w jakimś stopniu na zwodniczą
koncentrację na własnej doskonałości
sportowej jako sprawie nadrzędnej.

I to by było na tyle
Konkluzja jest jednoznaczna i zara-

zem smutna – dla nas Mundial’ 2018 już
w zasadzie się skończył. Co prawda,
przed nami jeszcze mecz z Japonią, ale
tu nic nie wyczarujemy. Remis Japonii
2 : 2 z Senegalem i zwycięstwo tejże 2
: 1 nad Kolumbią powodują, że bez
względu na wynik meczu z Japończyka-
mi  możemy zapomnieć o awansie. 

No więc nasi zawodnicy wrócą do swo-
ich żon i partnerek, wyjadą na zasłużone
wakacje, bo przecież piłka nożna to bar-
dzo męczący sport. Działacze i teoretycy
będą wymyślali kolejne strategie, mające
uzdrowić polski futbol. To znamy, to już
było.  Środowisko jest spójne, wszyscy
znają swoje miejsca i dobrze się czują w
tym własnym gronie. A piłka jest okrągła
i będzie się toczyć dalej. Jak dotychczas. 

Mimo że jako ostatnia, nadzieja już
umarła – zgodnie z tym, co stwierdził
burmistrz Robert Kempa przed czwart-
kowym meczem ostatniej szansy.

B o g u s ł a w  L a s o c k i

W czwartek znowu MŚ na Kopie Cwila!
W czwartek, 28 czerwca, kolejna transmisja meczu biało-czerwonych w gru-

pie, tym razem będzie to pojedynek z Japonią. Strefa Kibica na Kopie Cwila ru-
sza już o godzinie 15.00. Ponadto Urząd Dzielnicy Ursynów umożliwi miesz-
kańcom wspólne oglądanie wybranych rozgrywek, w tym finału XXI Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej.

DDaattyy ii ggooddzziinnyy rroozzppoocczzęęcciiaa SSttrreeff KKiibbiiccaa::
28 czerwca 2018 r. (czwartek) Japonia – Polska – 15.00
2 lipca 2018 r. (poniedziałek) 1/8 finału – 19.00
6 lipca 2018 r. (piątek) 1/4 finału – 18.00
10 lipca 2018 r. (wtorek) 1/2 finału - 19.00
15 lipca 2018 r. (niedziela) FINAŁ – 15.00

Michał Krawczyk, dyrektor kompleksu kinowego Multikina Warszawa Ursynów

Dla każdego znajdzie się coś fajnego!

Mundial 2018 pod Kopą Cwila

Niedziela 24 czerwca – wieczór klęski
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Zapraszamy do Dzielnicowego Ośrodka
Kultury na Zielonym Ursynowie przy ul.
Kajakowej 12 b w dniach 30 czerwca – 1
lipca od godz. 11.00-18.00 na Sherlockon
Polska 2018, na konwent tworzony dla
fanów przez fanów. 

W programie m. in. prelekcje, panele dyskusyj-
ne, sprzedaż gadżetów związanych z Sherloc-

kiem, aukcje fanartów, gry, quizy, konkursy na
różnych poziomach zaawansowania, gra tere-
nowa oparta o nierozwiązaną sprawę Holmesa,
pokaz technik kryminalistycznych, warsztaty
pszczelarskie i wiele innych atrakcyjnych nie-
spodzianek.

W tym roku podczas Sherlockonu będziecie
mogli wziąć udział w zajęciach w ramach Strefy
Warsztatowej.

W sobotę 30 czerwca odbędą się m. in. warsz-
taty pisarskie na temat wzbudzania emocji u czy-
telników, które poprowadzi autor kryminałów i
ekspert od storytellingu, Michał Larek oraz warsz-
taty rysownicze, również w sobotę będzie okazja
porozmawiać z ekspertami od kryminalistyki -
wykładowcami Szkoły Policyjnej w Pile, którzy
przygotują 1,5-godzinny pokaz.

Dla fanów Escape roomów ekipa Team Exit
przygotuje specjalny sherlockowy pokój. Escape
room to jedyna atrakcja, na którą trzeba będzie ku-
pić dodatkowy bilet (w cenie 20 zł).

W niedzielę 1 lipca zapraszamy na warsztaty
z wymowy brytyjskiej i panel z twórcami słucho-
wisk dla Audioteki, podczas którego będzie moż-
na zadawać pytania m.in. inżynierowi dźwięku.
Na scenie widowiskowej odegra się na żywo słu-
chowisko Audioteki o Sherlocku Holmesie. Narra-
torowi towarzyszyć będzie 4-osobowy zespół (wio-
lonczela, kontrabas, altówka, skrzypce).

Nowością będą także warsztaty z podstaw fil-
mowania, kadrowania i ujęć na podstawie seria-
lu BBC “Sherlock”, prowadzone przez operato-
rów TV Młodzieżowej. Warsztaty z mowy ciała po-
prowadzi aktor Oskar Hamerski.

Pełny program na stronie  www.dokurysnow.pl

Już tylko 3 dni pozostały mieszkańcom na głosowanie, a to właśnie głosujący zdecy-
dują, na co zostanie wydane 6 500 000 złotych z Budżetu Partycypacyjnego. Nie
trzeba być pełnoletnim ani zameldowanym w stolicy.

Wystarczy mieszkać w Warszawie i do 30 czerwca wybrać dowolną liczbę projektów ogólnodziel-
nicowych i dodatkowo z jednego z trzech obszarów. Wyniki głosowania poznamy do 12 lipca. W przy-
szłym roku zostaną zrealizowane te projekty, które otrzymają najwięcej głosów (przynajmniej 10%
głosów ważnie oddanych w danym obszarze, jednak nie mniej niż 30).

JJAAKK GGŁŁOOSSOOWWAAĆĆ??
Suma kosztów wybranych projektów nie może przekroczyć kwoty:
- ogólnodzielnicowy – 2 000 000 zł, do wyboru 58 projektów za kwotę 4 570 538
- Zielony Ursynów – 1 200 000 zł, do wyboru 17 projektów za kwotę 2 561 793
- Ursynów Północny – 1 800 000 zł, do wyboru 51 projektów za kwotę 7 397 864
- Ursynów Południowy – 1 500 000 zł, do wyboru 42 projekty za kwotę 4 414 23

Zagłosować można tylko osobiście i tylko raz, ale na dowolną liczbę projektów, wybierając sposób
internetowy za pośrednictwem strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub tradycyjną formę pa-
pierową (okazując dokument tożsamości) w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

„Projekty realizowane z Budżetu Partycypacyjnego od kilku lat skutecznie zmieniają Ursynów, po-
prawiając komfort i jakość życia mieszkańców. Na oddanie głosu w obecnej edycji zostało bardzo ma-
ło czasu, dlatego zachęcam mieszkańców, aby zapoznali się z projektami i do 30 czerwca wzięli
udział w głosowaniu. Od decyzji naszych mieszkańców zależy bowiem, na co w 2019 roku zostanie
wydana kwota 6,5 mln złotych” - informuje zastępca burmistrza Piotr Zalewski. 

Rewia Smaków czyli zlot 
food trucków na Kopie Cwila

W najbliższy weekend 15 food trucków oferujących kuchnię
z 4 stron świata przybędzie pod Kopa Cwila. Będzie uczta!
Oprócz kuchni z różnych stron świata będzie strefa chillout, mu-
zyczna i darmowe atrakcje dla dzieci.

KKIIEEDDYY??
W piątek w godz. 14.00-22.00.
W sobotę  w godz. 12.00-22.00.
W niedzielę  w godz. 12.00-20.00.

WW uubbiieeggłłąą ssoobboottęę ooddbbyyłłaa ssiięę ppiieerrwwsszzaa zz ccyykklluu uurrssyynnoowwsskkiicchh
ppoottaańńccóówweekk.. PPoo wwiieellkkiimm ssuukkcceessiiee ppoottaańńccóówweekk ww uubbiieeggłłyycchh llaattaacchh ––
ssoobboottnniiaa zzaabbaawwaa rroozzppoocczzęęłłaa iicchh kkoolleejjnnąą eeddyyccjjęę.. CChhooćć ppooggooddaa nniiee
rroozzppiieesszzcczzaałłaa mmiieesszzkkaańńccóóww ((bbyyłłoo cchhłłooddnnoo ii ddeesszzcczzoowwoo)) –– wwsszzyyssccyy
zzggrroommaaddzzeennii śśwwiieettnniiee ssiięę bbaawwiillii.. NNiiee zzaabbrraakkłłoo kkoonnkkuurrssóóww ii aattrraakkccjjii
ddllaa ddzziieeccii.. DDllaa mmiieesszzkkaańńccóóww UUrrssyynnoowwaa UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
pprrzzyyggoottoowwaałł jjeesszzcczzee ppiięęćć ttaanneecczznnyycchh ssppoottkkaańń.. NNaajjbblliiżżsszzee zz mmuuzzyykkąą
nnaa żżyywwoo ooddbbęęddzziiee ssiięę 77 lliippccaa ww PPaarrkkuu JJaannaa PPaawwłłaa IIII..

Pierwsza potańcówka

Już tylko 3 dni aby zagłosować na BP!

Sherlockon na Ursynowie
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„Nie” dla spalin, chcemy filtrów – żądają mieszkańcy...

A politycy wciąż grają Ursynowem!

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Sobota 23 czerwca 2018 r. stała
się dniem ważnego wydarzenia
społecznego na Ursynowie. W
pobliżu niedawno przeniesione-
go “Bazarku Na Dołku”, przy
podziemnym skrzyżowaniu bu-
dowanego tunelu POW i tunelu
metra, odbyło się protestacyjne
spotkanie mieszkańców, nie
zgadzających się z polityką
władz odpowiedzialnych za bu-
dowę POW.  

Protest został zorganizowany
przez lokalne stowarzyszenie
Projekt Ursynów. Blisko tysiąc

przybyłych mieszkańców podpisało
“Pakt na rzecz filtrów Południowej Ob-
wodnicy Warszawy” – petycję do władz
z żądaniem wyposażenia tunelu w fil-
try spalin. Zagrożenie spalinami POW
znane jest od dawna. Problem spalin z
przyszłej Południowej Obwodnicy War-
szawy został oficjalnie podniesiony w
2013 r. przez ówczesnego przewodni-
czącego Rady Dzielnicy Ursynów prof.
Lecha Królikowskiego i członka zarzą-
du “Naszego Ursynowa”. Zaowocował
obietnicami władz zainstalowania fil-
trów spalin równolegle z oddaniem
POW do eksploatacji. Jednak z począt-
kiem 2017 r., bezpośrednio przed roz-
poczęciem budowy POW, stanowisko
uległo zmianie – podjęto decyzję o
ewentualnym zainstalowaniu filtrów
dopiero po uruchomieniu POW.

Zgodnie z obietnicami, filtry
spalin powstałych w tunelu Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-

wy, mają ewentualnie (!) zostać zainsta-
lowane od razu po wybudowaniu POW.
Jednak “od razu po” oznacza w prakty-
ce przynajmniej trzy lata: pierwszy rok
to wykonanie badań i analiz powietrza
w rejonie wyrzutnie, następny rok -
opracowanie wyników i podejmowa-
nie decyzji, kolejny rok - szukanie wy-
konawcy, przetargi i inne sprawy proce-
duralne. To przynajmniej trzy lata tru-
cia mieszkańców szkodliwymi spalina-
mi. Ursynowianie są przekonani, że tak
na prawdę te obietnice to zwykłe grusz-
ki na wierzbie, gdyż uruchomienie no-
wego frontu robót i znalezienie środków
finansowych, w dotychczasowej prakty-
ce często oznaczały bariery uniemożli-
wiające rozpoczęcie inwestycji.

P rawie równolegle z protestacyj-
nym spotkaniem mieszkańców,
o tej samej porze i miejscu, od-

była się konferencja prasowa zorganizo-

wana przez stowarzyszenie Otwarty Ur-
synów, reprezentowane przez prezesa
Piotra Skubiszewskiego i Nasz Ursynów,
reprezentowane przez radnego m. st.
Warszawy Piotra Guziała. Uczestniczą-
cy w konferencji przedstawiciele wio-
dących organizacji społecznych i poli-
tycznych Ursynowa (z wyjątkiem PiS)
przyjęli “Pakt na rzecz filtrów Południo-
wej Obwodnicy Warszawy”. Dokument
podpisali przedstawiciele wszystkich ur-
synowskich organizacji społecznych (w
tym Projektu Ursynów) i politycznych (z
wyjątkiem PiS) oraz burmistrz Ursyno-
wa Robert Kempa, kandydat na prezy-
denta m. st. Warszawy z ramienia PSL
Jakub Stefaniak i Katarzyna Radzikow-
ska ze Stowarzyszenia Mieszkańców
Miasteczka Wilanów.

W arto zwrócić uwagę na
identyczność tytułu petycji
mieszkańców oraz doku-

mentu podpisanego przez reprezen-
tantów organizacji. Ich treść jest rów-
nież prawie identyczna. Ale właśnie w
tym “prawie” tkwi istota różnicy do-
kumentów. Otóż dokument przygoto-
wany przez PU rozpoczyna sformuło-
wanie: “My, mieszkańcy Ursynowa
oraz organizacje społeczno - politycz-
ne...”, natomiast dokument przedsta-
wiony na konferencji prasowej jako
strony protestu nie wymienia miesz-
kańców a jedynie ursynowskie organi-
zacje. Nawet ten stosunkowo drobny
różniący element wskazuje na sposób
traktowania obywateli Ursynowa –
przez jednych jako podmiot, przez in-
nych – jako masę, którą mają repre-
zentować przedstawiciele organizacji,
będący faktycznie politykami. Jest to
dosyć symptomatyczne.

Z jawisko wykorzystania proble-
mu spalin z POW do celów po-
litycznych  nie było wcześniej

tak wyraziste. Pomimo że wrwaz z roz-
poczęciem w 2017 przygotowań do bu-
dowy POW, znane już było negatywne
stanowisko GDDKiA w sprawie filtrów,
początkowa aktywność Naszego Ursy-
nowa,  a następnie nowo powstałego
stowarzyszenia Otwarty Ursynów w te-
macie filtrów spalin dosyć szybko przy-
cichła. Złożenie w maju 2017 r. przez in-
westora raportu środowiskowego (nie
przewidującego instalacji filtrów) do
oceny Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, wzmogło aktywność ur-
synowian. Mniej więcej w tym okresie
do działań nagłośniających problem
trujących spalin z POW włączyła się
„Passa”, publikując kilkanaście anali-
tycznych artykułów (m. in. mojego au-
torstwa), obrazując przyszłe zagrożenia
dla mieszkańców (choć trzeba przy-
znać, że dużo wcześniej problem ten
na łamach „Passy” sygnalizowała Elż-
bieta Wiśniewska). . 

W sierpniu i we wrześniu
2017 r. Projekt Ursynów
zorganizował medialne ak-

cje nagłośniające zagrożenie spalina-
mi z tunelu POW – happening pokazu-

jący rozprzestrzenianie się spalin wśród
domów w pobliżu wschodniego wylo-
tu POW i pikietę pod siedzibą wojewo-
dy mazowieckiego.  Równocześnie PU,
OU i IMU prowadziły akcje ulotkowe,
zachęcające mieszkańców do zgłasza-
nia uwag do raportu środowiskowego.
Dzięki tym wszystkim działaniom ursy-
nowianie wysłali do RDOŚ blisko 7000
uwag wskazujących na szkodliwość
wdychania nieoczyszczonego powie-
trza z tunelu. Niestety, RDOŚ nie naka-
zał instalacji filtrów, polecając jedynie
przeprowadzenie analizy porealizacyj-
nej jakości powietrza. 

A politycy? Cały czas siedzieli
cichutko i czekali na rozwój
sytuacji. Zupełnie niespodzie-

wanie, w końcu grudnia 2017 r. zarząd
Ursynowa zwrócił się do Biura Ochro-
ny Środowiska Urzędu m. st. Warszawy
z prośbą o zlecenie niezależnych opra-
cowań na ten temat możliwości powsta-
wania smogu ze spalin z tunelu POW.
Jednakże w tej fazie i w tym momencie
postulat nie mógł dać pozytywnego wy-
niku. W styczniu 2018 w sprawę włą-
czyło się też miasto stołeczne Warsza-
wa, odwołując się od decyzji wojewody
w sprawie budowy POW, a następnie
włączył się kandydat na prezydenta
Warszawy Rafał Trzaskowski, który zło-
żył do ministra infrastruktury interpe-
lację sprawie POW. W lutym 2018 r.
Rada Warszawy na wniosek Piotra Gu-
ziała przyjęła jednogłośnie stanowisko
w sprawie sprawdzenia możliwości sfi-
nansowania filtrów, nie podejmując jed-
nak potem  żadnych dalszych konstruk-
tywnych działań. Cóż, rok wyborczy...

W okresie wiosny temat fil-
trów jakby przycichł, a
sporadyczne dyskusyjne

posty fejsbukowe nie wnosiły nic no-
wego. Jednakże  inicjatywa Projektu
Ursynów z końca maja br., zachęcają-
ca ursynowian do protestu przeciwko
nieinstalowaniu filtrów, wyraźnie
wzmogła napięcie konkurencyjne.
Rozpoczęta z miesięcznym wyprze-
dzeniem akcja rozdawania tysięcy ulo-
tek i apele internetowe do mieszkań-
ców zachęcające do protestu w dniu 23
czerwca nie mogły ujść uwadze lokal-
nych działaczy społecznych i oczywi-
ście polityków. 

P ojawiający się hejt na fejsbuku
i komentarze próbujące ośmie-
szyć akcję PU wskazywały, że

jednak w tle coś się dzieje.  No i reakcja
uwidoczniła się w tygodniu poprzedza-
jącym protest PU. Najpierw okazało się,
że “ktoś” bez uzgodnień zgłosił zgro-
madzenie publiczne dokładnie o porze
i w tej samej lokalizacji, którą od miesią-
ca jako miejsce protestu zapowiadał PU.
Potem okazało się, że przygotowywany
już wcześniej z inicjatywy OU wspólny
“Pakt” nie jest przeznaczony do podpi-
sania przez Projekt Ursynów, który rów-
nież nie został zaproszony na konfe-
rencję prasową OU, wieńczącą podpisa-
nie dokumentu. Wskazuje to wyraźnie
na grę polityczną, gdyż niepodpisanie
“Paktu” i nieobecność PU na konferen-
cji prasowej, wobec prowadzonego rów-
nolegle protestu z mieszkańcami Ursy-
nowa, wskazywałaby na wyłączne po-
lityczne i auto-promocyjne motywacje
Projektu Ursynów. Jednak w ogólnym
rozrachunku przedstawiciel PU doku-
ment podpisał i uczestniczył w konfe-
rencji prasowej. Natomiast, co zaska-
kuje (a może nawet nie?...), “Paktu” z
23 czerwca 2018 r. nie podpisał PiS.

O czywiście, główni gracze z
górnej półki nie zasypiają
gruszek w popiele. Czujno-

ścią wykazał się Rafał Trzaskowski ze
swoją styczniową interpelacją w spra-
wie filtrów. Wątek ten przy nadarzają-
cych się okazjach wywoływał publicz-
nie. Również  podczas swojego briefin-
gu podczas Dni Ursynowa 9 czerwca
zapowiadał:

“ Filtry to sprawa niesłychanie istot-
na dla nas wszystkich  Złożyłem inter-
pelację do pana ministra, ale odpowiedź
była taka, że dopiero po uruchomieniu
tunelu będzie można mówić o filtrach.
Jednak przy tych kosztach inwestycyj-
nych filtry spalin z tunelu muszą być
jak najszybciej, już w momencie uru-
chomienia ruchu. Filtry to stuprocento-
wa odpowiedzialność rządzących i mi-
nistra, który jest inwestorem. Przecież
koszt filtrów w stosunku do całej inwe-
stycji jest niewielki. Odpowiedź, że naj-
pierw się wybuduje tunel, a potem
ewentualnie filtry, jest absurdalna. To
jest odpowiedzialność rządu i mam na-
dzieję, że rząd się z tego wywiąże”. 

I znów niespodziewanie dla śro-
dowiska “pozapisowskiego” - 24
czerwca odbyła się na Ursyno-

wie uliczna konferencja prasowa ...

Patryka Jakiego, kandydata na prezy-
denta Warszawy z ramienia Zjedno-
czonej Prawicy (głównie PiS), który
zapowiedział, że filtry będą (skróty
wypowiedzi -BL) .– Mieszkańcy wal-
czyli przez wiele lat, żeby były filtry -
mówił Patryk Jaki. – Ale musieli wal-
czyć dlatego, że Platforma popełniła
błąd przygotowując przetarg bez
uwzględnienia filtrów oczyszczających
powietrze. Byłem kilka dni temu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i mam pozy-
tywną informację: będą filtry oczysz-
czające spaliny!!! (...) Wczoraj miał tu
miejsce protest i jesteśmy oburzeni, że
w tym proteście brała udział Platfor-
ma, która doprowadziła do tego, że
ten protest miał miejsce. Gdyby Platfor-
ma dobrze przygotowała przetarg, to
dzisiaj nie musielibyśmy nic napra-
wiać – spuentował kandydat na prezy-
denta Warszawy.

P rzypomnę zatem, że w prze-
targu na budowę POW w ze-
spole konkurencyjnym do

Astaldi wśród konsultantów nauko-
wych znajdował się zespół prof. Na-
wrata z AGH, specjalizujący się m. in.
w oddymianiu tuneli komunikacyj-
nych, który w projekcie przewidział
instalację filtrów spalin już w momen-
cie oddania obwodnicy do eksploata-
cji.Generalnie, chciałoby się zacyto-
wać hamletowskie “words, words,
words”. Teraz, przed wyborami, moż-
na opowiadać maluczkim wszystko.
Panowie kandydaci prześcigają się
obecnie w obietnicach, ale realistycz-
nie patrząc – na ten moment to grusz-
ki na wierzbie. Tyle gry przedwybor-
czej na dzień dzisiejszy. 

G ry i zabawy polityczne ob-
serwujemy od zawsze. Cza-
sem z zaciekawieniem, cza-

sem z rozbawieniem, czasem ze zło-
ścią. Właśnie teraz zbliża się kolejny
ważny, może przełomowy moment -
wybory samorządowe na Ursynowie.
Tu na Ursynowie potrzebujemy społe-
czeństwa obywatelskiego, bo tylko ta-
kie – z odpolitycznionym spojrzeniem
i bez kompromisów koalicyjnych – da
szanse zrównoważonego rozwoju i za-
blokuje partykularne interesy grup i
super jednostek. 

C zy pod rządami polityków
może umacniać się i rozwi-
jać społeczeństwo obywatel-

skie? Nie!!! Politycy zawsze będą dążyć
do przejmowania władzy i koncentro-
wania jej w swoich rękach. A obywate-
le będą tylko masą przedmiotową, wy-
korzystywaną co najwyżej w celach
konsultacyjnych, i to też z bardzo kon-
kretnych powodów. Obywatele pod-
miotem będą tylko w jednym przypad-
ku – w momencie szacowania popar-
cia przekładanego na liczbę głosów
oddanych w wyborach. My, obywate-
le, z takim podejściem nie możemy się
zgodzić. Państwo Politycy – uważaj-
cie, żółte i czerwone kartki dla Was
czekają, wybory wkrótce!
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Wspólne działanie i wywieranie presji
ma sens. Po naciskach stowarzyszenia
PROJEKT URSYNÓW i mieszkańców
dzielnicy przedstawiciel obozu rządo-
wego Patryk Jaki złożył deklarację: bę-
dą filtry na wyrzutniach spalin z tunelu
Południowej Obwodnicy Warszawy
(POW).

Zapowiedź Jakiego wydaje się o tyle ważna, że
jest on reprezentantem rządu, któremu podlega
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA), inwestor obwodnicy, a więc instytu-
cja, która do tej pory wzbraniała się przed pod-
jęciem decyzji o instalacji i uruchomieniu fil-
trów spalin już w momencie oddania inwestycji
do użytku. Deklaracja padła dzień po pikiecie
zorganizowanej przez PROJEKT URSYNÓW w
sąsiedztwie terenu budowy tunelu, przy skrzyżo-
waniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Pła-
skowickiej. Akcja odbyła się w sobotę, 26 czerw-
ca 2018 r. 

W ramach akcji 850 osób mieszkańców podpi-
sało „Pakt na rzecz filtrów”, dokument adreso-
wany do osób decyzyjnych w sprawie kształtu
opisywanej inwestycji.

„My, mieszkańcy Ursynowa oraz organizacje
społeczno-polityczne działające na rzecz lokalnej
wspólnoty, w trosce o środowisko naturalne i za-
pewnienie mieszkańcom Ursynowa  dostępu do
czystego powietrza, żądamy zamontowania fil-

trów oczyszczających powietrze na wyrzutniach
spalin z tunelu POW” – czytamy w dokumencie. 

Stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW zapro-
siło mieszkańców do udziału w proteście, aby
uzmysłowić inwestorowi skalę problemu. Liczny
udział mieszkańców w akcji pokazał, że zaintere-
sowanie tematem jest ogromne. Mieszkańcy oba-
wiają się bowiem, że trujące substancje wydosta-
jące się do atmosfery wprost z tunelu obwodnicy,
którym codziennie ma przejeżdżać ok. 100 tys. po-
jazdów, negatywnie wpłyną na zdrowie. Ponad-
to spaść mogą wartości nieruchomości położo-
nych przy wyrzutniach spalin, jeśli te pozbawio-
ne będą filtrów. 

Działanie stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW
to również odpowiedź na działania GDDKiA, któ-
ra do tej pory konsekwentnie trwała na stanowi-
sku, że o potrzebie instalacji może rozstrzygnąć do-
piero analiza porealizacyjna. W jej ramach będą
wykonane pomiary szkodliwych gazów, a więc
dwutlenku azotu i benzenu, w dwóch punktach
zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej
sąsiadującej z wyrzutniami spalin z tunelu. Po-
miary mają trwać ok. 12 miesięcy od momentu od-
dania tunelu do użytkowania kierowców. Ozna-
czałoby to, że przez rok mieszkańcy wdychaliby
spaliny nieoczyszczone z najbardziej trujących
substancji. P i o t r  P i e ń k o s z

P R O J E K T  U R S Y N Ó W
F o t o  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Jako organizacje społeczno-polityczne działające na rzecz lokalnej wspólnoty w
dzielnicy Ursynów, w trosce o środowisko naturalne i zapewnienie mieszkańcom
Ursynowa dostępu do czystego powietrza, żądamy zamontowania filtrów
oczyszczających powietrze na wyrzutniach spalin z tunelu Południowej Obwodnicy
Warszawy (POW) i w związku z tym zawiązujemy „Pakt na rzecz filtrów POW”. 

W ramach tego Paktu wspólnie będziemy podejmować wszelkie możliwe działania, które
doprowadzą do wyposażenia tunelu POW w urządzenia oczyszczające powietrze, które w obecnych
czasach są niezbędnym elementem infrastruktury technicznej takiej inwestycji. 

Budowa obwodnicy realizowana na terenie dzielnicy Ursynów to największa ogólnokrajowa
inwestycja drogowa tego typu. Jest to fragment autostrady wschód-zachód i rocznie tą drogą będzie
przejeżdżało ponad 40 milionów pojazdów. Jeżeli wyrzutnie spalin POW nie będą wyposażone w filtry,
spowoduje to zanieczyszczenie powietrza na Ursynowie szkodliwymi dla zdrowia i środowiska
substancjami. 

W sprawie konieczności wyposażenia tunelu w urządzenia oczyszczające powietrze wypowiedzieli
się jednogłośnie zarówno radni dzielnicy Ursynów w stanowiskach rady z 2013 r. i 2017 r., radni m.
st. Warszawy w stanowisku z 8 lutego 2018 r. oraz lipcu i sierpniu 2017 r. oraz masowo mieszkańcy
w uwagach wyrażonych do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (ponad 7 tys. uwag). 

Biorąc pod uwagę głos mieszańców, czujemy się zobowiązani do prowadzenia wspólnych działań
na rzecz filtrów POW. Zdajemy sobie sprawę, że wyłącznie współpraca może przybliżyć nas do celu
i przekonać odpowiednie instytucje do naszych racji. 

Oczekujemy od stołecznego samorządu oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej konkretnych decyzji
w tej sprawie. 

SSyyggnnaattaarriiuusszzee PPAAKKTTUU:: 
Otwarty Ursynów – Piotr Skubiszewski 
Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa – Antoni Pomianowski 
Projekt Ursynów – Kamil Orzeł 
Nasz Ursynów – Piotr Guział 
Miasto Jest Nasze Ursynów – Paweł Przewłocki 
Platforma Obywatelska koło Ursynów – Krystian Malesa 
Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów – Katarzyna Radzikowska 
Polskie Stronnictwo Ludowe – Jakub Stefaniak 
Nowoczesna koło Ursynów – Karolina Zdrodowska 
Burmistrz Dzielnicy Ursynów – Robert Kempa

Mieszkańcy wykrzyczeli: chcemy filtrów spalin!

Nie ma jak wespół w zespół...

W ostatnią sobotę wszyst-
kie organizacje działające
na Ursynowie podpisały
pakt dotyczący montażu
filtrów powietrza na Połu-
dniowej Obwodnicy War-
szawy. Ale czy rzeczywi-
ście wszystkie? 

Paktu nie podpisali członko-
wie PIS. Przedstawiciele tej par-
tii stali obok stolika, na którym
leżał dokument i śmiali się z nie-
go. Ale potem, gdy zobaczyli jak
wiele osób przyszło na wiec do-
tyczący tego ważnego dla miesz-
kańców Ursynowa wydarzenia,
zrozumieli, że sprawa jest po-
ważna. Zrozumieli, ale nadal nie
podpisali. Następnego dnia ich
kandydat Patryk Jaki zadekla-
rował: „Byłem w Ministerstwie
Infrastruktury. Filtry oczyszcza-
jące powietrze będą w tunelu na
Ursynowie”. Patryk Jaki nie
miałby pojęcia o problemie, po-

dobnie jak ursynowski PiS, gdy-
by nie odbył się nasz wiec. Ale
czy naprawdę chcemy mieć pre-
zydenta, który nie ma pojęcia o
Warszawie i dowiaduje się o jej
problemach przypadkowo? 

Po pierwsze, wychodzi na to,
że gdyby prezydentem Warsza-
wy został Patryk Jaki, to za każ-
dym razem musielibyśmy wy-
chodzić na ulicę i sygnalizować
problemy do rozwiązania. On
tak skupił się na dzikiej repry-
watyzacji, a raczej na tym, aby
zatuszować pisowskie wątki w
tejże aferze, że nie ma szans, aby
poznał miasto.

Po drugie, przypominam, że
pozwolenie na budowę tego od-
cinka obwodnicy wydał woje-
woda mazowiecki Zdzisław Si-
piera. Nie z PO czy z SLD, ale z
PiS! W decyzji nie zobowiązał
inwestora do budowy w tunelu
filtrów, bo nawet mu do głowy
nie przyszło, że są potrzebne. No
to jak miało to przyjść do głowy
Patrykowi Jakiemu? Co znowu
potwierdza moją tezę o tym, że
musimy wiecować, aby podej-
mowano dla nas-mieszkańców
korzystne decyzje.

Po trzecie, ogłaszając w nie-
dzielę „Byłem w minister-
stwie…” potwierdza, że albo
wiedział o tym dużo wcześniej i
nic nam nie powiedział czeka-
jąc na nasz pakt, co oznacza, że
politykuje, a nie rzeczywiście po-

maga – albo mija się z prawdą,
ponieważ Ministerstwo Infra-
struktury czynne jest w dniach
pn. - pt. 8.15-16.15. Czyli ani w
sobotę, ani w niedzielę rano nie
mógł być w ministerstwie. 

Po czwarte, PIS zademonstro-
wał, że nie identyfikuje się z in-
nymi organizacjami społecznymi
na Ursynowie i nawet w tak bar-
dzo bezspornej sytuacji nie chce
z nimi współpracować. Gdzie tu
jest konsensus społeczny? A ta-
kiego wymaga samorządność!

Pamiętajmy, że to Radni Ur-
synowscy dostrzegli problem
braku filtrów jako pierwsi i już
we wrześniu 2017 roku zwróci-
li się do wojewody mazowiec-
kiego o uwzględnienie wniosku,
aby na obu wyrzutniach zlokali-
zowanych przy portalach tunelu,
zostały zainstalowane filtry
oczyszczające powietrze. Na-
stępnie w styczniu 2018 roku
władze miasta odwołały się od
decyzji wojewody w sprawie fil-
trów spalin, których nie ma w
pozwoleniu na realizację inwe-
stycji. I dopiero wybory na pre-
zydenta Warszawy oraz konsoli-
dacja wszystkich organizacji spo-
łecznych na Ursynowie zmusiły
ministerstwo do zmiany decyzji.
Dobrze, że jest szansa na filtry,
ale niedobrze, że zaczyna się
działanie pod publiczkę.

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

Zdaniem radnego

Filtry to sprawa mieszkańców dzielnicy

Pakt na rzecz filtrów POW
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Wkrótce zmieni się Górka Kazurka i otaczający ją Park im. Cichociemnych
Spadochroniarzy AK na Ursynowie. Nowy gospodarz parku, Zarząd Zieleni m. st.
Warszawy, działając we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów rozpoczyna
przygotowania do zmian od przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

Celem konsultacji jest przygotowanie programu użytkowego parku, czyli tego jakie funkcje powinny
być w nim dostępne, bez wskazywania konkretnych rozwiązań przestrzennych. Na podstawie
przygotowanego programu Zarząd Zieleni ogłosi  konkurs dla architektów, którzy przygotują projekty
nowego parku. Zwycięska praca konkursowa również zostanie przedstawiona mieszkańcom do
konsultacji.

Bieżące informacje o konsultacjach można znaleźć adresem:
https://www.fb.com/events/222998738301033/ oraz na stronie konsultacje.um.warszawa.pl
Projekt obejmie teren przedstawiony na mapie i zakłada posadzenie około 300 nowych drzew w

parku. Dla Zarządu Zieleni i Urzędu Dzielnicy bardzo ważne jest zadbanie o roślinność w parku, a
szczególnie o zaznaczony na mapie obszar leśny, który formalnie w tej chwili jest częścią parku.
Bardzo ważne są też drzewa mające status pomników przyrody, stojące nieopodal ul. Ziemskiej.
Ważnym elementem koncepcji będzie również funkcja edukacja na temat formacji Cichociemnych,
których działalność zostanie upamiętniona w parku.

Obecne prace będą rozwinięciem koncepcji z roku 2014 r., ale zakładamy wprowadzenie w niej wielu
zmian, tak aby teren mógł lepiej służyć sąsiadom. Spośród propozycji, które pojawiały się we
wcześniejszej koncepcji dla terenu parku w roku 2014 nie będzie realizowany stadion lekkoatletyczny
oraz pomnik w zaproponowanej tam formie. Nie są planowane także inne nowe funkcje, które
mogłyby przyciągać masowo mieszkańców innych dzielnic Warszawy. 

G r z e g o r z  G ą d e k

Rada Warszawy uchwaliła
14 czerwca miejscowy
plan zagospodarowania
przestrzennego dla pół-
nocnej części osiedla Sto-
kłosy w części B. 

Uchwalenie tego planu prze-
sądza o przeznaczeniu Placu
Wielkiej Przygody pod tereny
zieleni i rekreacji, a działkę po
dawnej Pizzerii VaBene (Jastrzę-
bowskiego 3) chroni przed mon-
strualną dominantą, która poja-
wiała się na wcześniejszych eta-
pach prac nad planem. 

Cieszę się, że pierwsza część
osiedla Stokłosy, ograniczona
ulicami Beli Bartoka, Jastrzę-
bowskiego i al. KEN, została ob-
jęta prawną ochroną. Teraz
władztwo nad tym terenem ma-
ją zapisy planu, a nie uznanio-
wość urzędnika. Tym bardziej
się cieszę z uchwalenia tego pla-
nu jako osoba, która całą niemal
zeszłą kadencję poświęciła się
temu, aby przekonać Radę War-
szawy do przystąpienia do spo-
rządzania miejscowych planów
osiedla Stokłosy, a w tej kaden-
cji wraz mieszkańcami bronili-
śmy tych terenów przed zaku-
sami zabudowy tych terenów. 

Na wstępie chciałbym podzię-
kować wszystkim mieszkańcom,
którzy zaangażowali się w obro-
nę Placu Wielkiej Przygody.
Szczególne podziękowania kie-
ruję dla pani Róży, Katarzyny i
Tomka oraz wielu innych wspa-

niałych mieszkańców, którzy po-
święcili wiele swojego czasu i
energii, aby obronić Plac Wielkiej
Przygody przed zabudową. Bez
tego społecznego zaangażowa-
nia obrona tego terenu nie była-
by możliwa. Dziś obroniliśmy
ten teren przed zabudową, mo-
że jutro uda się wywalczyć tam
park. Mocno w to wierzę!

Uchwalony plan nie jest mo-
że idealny, ale na pewno chroni
on to, co dla mieszkańców było
najważniejsze. Mam nadzieję,
że teraz zapisy planu zostaną
obronione przed wojewodą oraz
podtrzymane w sądzie. Po
uchwaleniu planu trafi on do
wojewody, który oceni czy plan
jest zgodny z prawem. Wojewo-
da może stwierdzić jego nieważ-
ność w całości lub w części. Je-
żeli wojewoda nie znajdzie pod-
staw do stwierdzenia jego nie-
ważności, wówczas plan się
uprawomocni. Ten czas na pew-
no wykorzystają właściciele
działek, deweloperzy, aby szu-
kać podstaw prawnych do unie-
ważnienia. Do planu zostało
zgłoszonych około 26 uwag
przez podmioty, które zamiast
zieleni chciałyby na Placu Wiel-
kiej Przygody widzieć bloki. Dla
mnie to 26 potencjalnych pod-
miotów, które będą chciały w
sądzie udowodnić, że budowa
kolejnego betonowego mon-
strum w środku osiedla jest po-
trzebna. Tym sposobem może-

my wejść na ścieżkę wielolet-
nich sporów sądowych. Mam
nadzieję, że wszystkie one skoń-
czą się niepowodzeniem i na
Placu Wielkiej Przygody powsta-
nie społecznie wyczekiwany
park i miejsce rekreacji. 

Co zaś się tyczy wątpliwości,
które pojawiły się na ostatnim
etapie uchwalania planu, to rad-
ni zobowiązali Biuro Architek-
tury i Planowania Przestrzenne-
go do ich poprawienia. Zaraz po
wakacjach ma zostać wszczęta
nowa procedura planistyczna
dla tego terenu. Radni mieli naj-
większe wątpliwości co do do-
minanty na rogu Beli Bartoka i
KEN, nieprawidłowego popro-
wadzenia drogi przy budynkach
Wokalnej 8 oraz połączenia
usług z dwupoziomowymi par-
kingami. 

Już od 22 czerwca do 30 lipca
br. został ponownie wyłożony
do publicznego wglądu projekt
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego północ-
nej części osiedla Stokłosy –
część A, czyli terenu podzielo-
nego parę miesięcy temu, ogra-
niczonego ul. Beli Bartoka, al.
KEN, Doliną Służewiecką i „Ano-
dy” Rodowicza. Z projektem tej
części planu będzie można się
zapoznać w siedzibie Biura Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego, ul. Marszałkowska
77/79, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie internetowej.
Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 4 lipca 2018 roku w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Ur-
synów, al. KEN 61 w sali 136, o
godz. 17.00. Również do tej czę-
ści będzie można składać uwagi,
które należy złożyć pisemnie do
prezydenta Warszawy, pl. Ban-
kowy 3/5, 00-950 Warszawa w
nieprzekraczalnym terminie do
dnia 29 sierpnia 2018 r.

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O t w a r t y  U r s y n ó w

Trwa przygotowywanie
przez Zarząd Dróg Miej-
skich (ZDM) projektu sy-
gnalizacji świetlnej na 6
przejściach przez al. KEN,
które obecnie nie są w nie
wyposażone. Celem jest
poprawa bezpieczeństwa
pieszych. Czy projekt speł-
ni swój cel?

Od czasu do czasu słyszymy o
kolejnym, tragicznym w skutkach
wypadku na przejściu dla pieszych
w al. KEN. W zeszłym roku na nie
wyposażonym w sygnalizację
świetlną przejściu dla pieszych
przy ul. Telekiego na Kabatach
doszło do dwóch potrąceń. W wy-
niku jednego z nich zmarła jedna
osoba. Po tych wypadkach Rada
Warszawy zdecydowała się przy-
znać dodatkowe środki na wybu-
dowanie świateł na przejściach
bez sygnalizacji. Przetarg rozstrzy-
gnięto na początku maja, obec-
nie trwa przygotowywanie pro-
jektu sygnalizacji świetlnej. 

Nowa sygnalizacja ma być
zsynchronizowana z już istnieją-
cą, tworząc „zieloną falę” dla
kierowców poruszających się z
przepisową prędkością. Światła
będą ustawione na 6 przej-
ściach. Zaczynając od północy
są to przejścia przy: ul. Koński
Jar, al. KEN 101 i 81 (przy par-
kingu P+R Stokłosy), ul. Jeżew-
skiego oraz ul. Telekiego. Kon-
trowersje dotyczą skuteczności
zastosowania świateł. ZDM ar-
gumentuje, że audyt wykonany
przez niezależnych ekspertów
wskazał te przejścia jako niebez-
pieczne i wymagające budowy
sygnalizacji świetlnej. Dotych-
czasowe próby podniesienia
bezpieczeństwa na przejściach
przez zastosowanie diod i lamp
ostrzegawczych w jezdni przy-
niosły efekty, jednak są one po-
dobno niewystarczające. Sygna-
lizacja świetlna może więc pod-
nieść poczucie bezpieczeństwa
wśród pieszych.

Jednak statystyki wypadków
drogowych z udziałem pieszych
w al. KEN pokazują, że liczba po-
trąceń jest zbliżona dla przejść z
sygnalizacją świetlną i bez niej.
Inne zastrzeżenie dotyczą płyn-
ności ruchu w al. KEN po wybu-
dowaniu świateł. Dotyczy to
szczególnie północnej części Ur-
synowa, gdzie w wielu miejscach
światła będą wyznaczone co
100-200 m. W moim przekona-
niu zdecydowanie nie wyczer-
pano jeszcze wszystkich możli-
wości, jeśli chodzi o zapewnienie
bezpieczeństwa pieszych. – mó-
wi Bartosz Zawadzki (PROJEKT
URSYNÓW). – Sięganie od ra-
zu po najbardziej zdecydowane
rozwiązanie może pogrążyć
ruch na i tak zakorkowanej już
alei KEN. Wszystko to odbywa
się także w przeddzień nieprze-
widywalnych utrudnień związa-
nych z budową Południowej Ob-
wodnicy Warszawy.

P i o t r  A n t o s i u k

Już niewiele czasu zostało na głosowa-
nie w tegorocznym budżecie partycypa-
cyjnym. Do 30 czerwca można głosować
na projekty zgłoszone w tym roku, reali-
zacja zwycięskich projektów będzie mia-
ła miejsce w 2019 roku. 

Osobiście złożyłem 18 projektów, niektóre to
wyłącznie moje pomysły, niektóre zaś zapropono-
wali mi sąsiedzi z Ursynowa. Jako radny Dzielni-
cy Ursynów dużo rozmawiam z mieszkańcami, ta-
kie rozmowy przynoszą wiele pomysłów. Niektó-
re z nich jestem w stanie zrealizować dzięki narzę-
dziom, jakie posiada radny, ale nie wszystkie.
Funkcja, jaką pełni Budżet Partycypacyjny, jest w
tym przypadku bardzo pomocna. Każdy z nas
może zgłosić projekt, który wzbogaci lub ulepszy
okolicę, w której mieszka. 

Mam nadzieję, że wśród projektów, które zgło-
siłem, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie,
swoich bliskich  i swojego otoczenia. 

Polecam wszystkie moje projekty, szczególnie
jednak te dzięki którym Ursynów może stać się
jeszcze piękniejszy. Tulipany i inne rośliny cebulo-
we w ursynowskich parkach, szkołach i przed-
szkolach to projekt będący kontynuacją projektu,
który tej wiosny pokolorował Ursynów, w szcze-
gólności Park Przy Bażantarni. Założeniem projek-
tu jest posadzenie kolejnych tulipanów w parkach
na Ursynowie oraz wokół placówek oświatowych.

Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i
przy placach zabaw to projekt mający na celu
umożliwienie poskakania młodszym i starszym.
Pierwsza trampolina tego rodzaju, która powsta-
ła na Ursynowie w Parku Przy Bażantarni, była
moją inicjatywą i z tego, co często obserwuję, wy-
wołuje dużo uśmiechów i radości wśród jej użyt-
kowników. 

Oklejenie ciekawymi fotografiami skrzynek
elektrycznych na Ursynowie to pomysł, który za-
czerpnąłem z Genewy. Tam właśnie w ten sposób
są oklejone skrzynki elektryczne, dzięki czemu
nie straszą swoją szarością, a cieszą. 

Planszówka dla każdego – to zakup gier plan-
szowych do bibliotek ursynowskich z możliwo-
ścią wypożyczenia ich do domu. 

Ursynowska garażówka to kolejny projekt na-
wiązujący do polubionej przez tysiące mieszkań-
ców naszej dzielnicy Ursynowskiej Ratuszowej
Wyprzedaży Garażowej. Jej losy w kolejnym roku
zależą również od głosujących. 

Akademia Starej Motoryzacji czyli cykl wykła-
dów dotyczący motoryzacji i Zlot Starych Samo-
chodów na Ursynowie to pomysł związany niewąt-
pliwie z moją pasją do starych aut, którą mam
nadzieję podziela wiele osób. Jest to kolejny pro-
jekt, na który każdy może zagłosować, najmłod-
si, dzieci również. 

Można głosować również na inne moje projek-
ty, takie jak bezpłatne kursy, o jakie prosili miesz-
kańcy: kurs fotografii plenerowej, kurs florystyki,
języka angielskiego i szycia dla dzieci i dorosłych. 

Poddałem również pod głosowanie projekt pod
tytułem: „Misie Ursynki dla wszystkich przedszko-
laków i pierwszoklasistów szkół podstawowych
rozdane we wrześniu 2019 roku”. Jest to swoiste
„rozdawnictwo”, które przez wiele osób, zwłaszcza
w ostatnim czasie jest krytykowane, ale jeśli chodzi
o rozdawanie maskotek najmłodszym mieszkań-
com naszej dzielnicy, uważam, że jest to dla więk-
szości do przełknięcia. Można zagłosować również
na projekt „Świąteczną iluminacja z prawdziwego
zdarzenia – aleja KEN pięknie oświetlona na świę-
ta Bożego Narodzenia”. Głosować na Ursynowie
może każdy, co ważne – głosować mogą również
dzieci. Jak to w przypadku głosowań, każdy głos się
liczy. Pamiętajmy o tym! Zarówno głosowanie jak
i szczegółowe opisy dostępne są online na stronie
app.twojbudzet.um.warszawa.pl , a w ursynow-
skim ratuszu można zagłosować również papiero-
wo, trzeba jednak przyjść osobiście z dowodem
osobistym. Zapraszam, zachęcam i proszę o głosy
:)  Wasz radny. 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  

Światła na każdym przejściu
FOTO ZDM 

Plac Wielkiej Przygody uratowany!

18 projektów radnego do BP

Jaki powinien być park przy Górce Kazurce?
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22 cczzeerrwwccaa
- Po raz pierwszy od 1831 r. zebrało

się w Warszawie polskie ciało przed-
stawicielskie: na Zamku Królewskim
odbyło się uroczyste otwarcie Rady Sta-
nu, która powstał w wyniku  zrzeczenia
się mandatów przez Tymczasową Radę
Stanu. Na salę stałych posiedzeń  wy-
znaczono gmach Towarzystwa Kredyto-
wego Miejskiego.  

33 cczzeerrwwccaa 
- Na konferencji  premierów Wielkiej

Brytanii, Francji i Włoch w Wersalu, po
kilku latach starań i zabiegów, przede
wszystkim Romana Dmowskiego – ide-
owego przywódcy  ruchu narodowo-d-
emokratycznego i przewodniczącego
Komitetu Narodowego Polskiego, przy-
jęto deklarację: „Utworzenie Polski
zjednoczonej i niepodległej , z dostę-
pem do morza stanowi jeden z warun-
ków  pokoju  trwałego i sprawiedliwe-
go oraz przywróceni w prawa w Euro-
pie”. Podobny tekst ogłosił 8 stycznia
1918 r. prezydent USA Woodrow Wil-
son, w 13 punkcie pokoju światowego.

- Na wspomnianą deklarację Rząd
Rady Regencyjnej J.K Steczkowskiego,
w którym sprawami zagranicznymi kie-
rował książę Janusz Radziwiłł, a Komi-
sją Wojskową książę Franciszek Radzi-
wiłł, odpowiedział: „ że moment i oko-
liczności jej ogłoszenia  przypominają
chwile, gdy dopiero po opuszczeniu
Królestwa przez wojska rosyjskie rząd
carski zdecydował się przystąpić do jed-
nego z tych praw , o które przez prawie
stu lat bezskutecznie  dopominaliśmy
się”; „chwila, w której uchwala została
powzięta , a nie jej treść, nadaje jej wła-
ściwy charakter”. „W stwierdzeniu tym
– pisze Władysław Pobóg-Malinowski –
odzywały  się echa ówczesnych- ostat-
nich już- sukcesów militarnych Nie-
miec. Rząd Polski – mówiła deklaracja
dalej – „zgadza się z całym narodem
polskim w niestrudzonym dążeniu do
stworzenia niezawisłego państwa”, ale
„ nie da się wytrącić z równowagi przez
rezolucję wersalską” i nie zejdzie z dro-
gi „współpracy z mocarstwami central-
nymi”, które umożliwią Polsce rozwią-
zanie „historycznego zadnia  oczeku-
jącego ją na wschodzie Europy”.

(Władysław  Pobóg- Malinowski,
„Najnowsza historia polityczna Polski”,
tom drugi 1914-1939, Londyn 1967, s.
126-127)    

44 cczzeerrwwccaa
-Przybycie  1 Pułku Strzelców Pol-

skich we Francji na front. Pułk pod do-
wództwem Jasieńskiego zajmuje pierw-
szą linię okopów pod Reims, na odcin-
ku  3 km, w składzie armii gen Girauda.

- Powołanie drugiego gabinetu Jana
Konstantego Steczkowskiego przez Ra-
dę Regencyjną po 7 tygodniach  przesi-
lenia rządowego, wywołanego podpisa-
niem traktatu pokojowego w Brześciu.

66 cczzeerrwwccaa
- Z okazji setnej rocznicy śmierci  gen.

Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legio-
nów Polskich u boku Napoleona,  odsło-
nięto tablicę pamiątkową na gmachu
Ratusza, z inicjatywy Prezydenta War-
szawy Piotra Drzewieckiego, a Plac Zie-
lony został nazwany Placem Dąbrow-
skiego.   

77 cczzeerrwwccaa
-We Lwowie na tle fatalnej sytuacji

żywnościowej doszło do rozruchów gło-
dowych.

88 cczzeerrwwccaa
- W Marmarosz- Sziget, przed au-

striackim sądem  wojennym, rozpoczął

się proces 116 legionistów ujętych pod-
czas  przedzierania się przez front  pod
Rarańczą 15 lutego 1918 r.. Wśród
oskarżonych byli m. in.: mjr Włodzi-
mierz Zagórski, kpt. Roman Górecki i
ks. Józef Panaś. Jednym z obrońców
był wybitny prawnik-socjalista Herman
Lieberman. 

99 cczzeerrwwccaa
- Zakończył się trwający od miesiąca

strajk drukarzy warszawskich. Dał  się
on dotkliwie we znaki  Warszawie, któ-
ra   tak długo pozbawiona była prasy.
Ukazywał się tylko  doraźnie pojedyn-
cze numery „Dziennika Wspólnego”.
W wyniku strajku dzienniki zdrożały o
100 % , do 20 fenigów.

- W kamienicy Baryczków na Rynku
Starego Miasta  otwarto wystawę  szki-
ców i rysunków polskich od  1750 r. z
kolekcji mecenasa sztuki Dominika Wit-
ke-Jeżewskiego.   

- Opanowany przez lewicową inteli-
gencję i socjalistów Komitet Obrony Na-
rodowej, zwolenników strategii Piłsud-
skiego, wysłał z Chicago list do Prezy-
denta USA Woodrow Wilsona, w któ-
rym czytamy: „Pomimo  bolszewickiej
katastrofy jest jeszcze wiele do zrobie-
nia . Szczególnie w obecnej chwili, gdy
uwaga Europy i Stanów Zjednoczonych
skupia się ponownie na froncie wschod-
nim z powodu wysuniętej myśli o in-
terwencji, sukces całego tego ruchu  za-
leży od szczegółowej analizy  sytuacji
panującej w Polsce i Rosji”  (Polonia
Stanów Zjednoczonych Ameryki 1910-
1918. Wybór dokumentów, Warszawa
1989, s. 330)    

- W ciągu 4-dniowych walk Niemcy
podjęli próbę zbliżenia się do Paryża
odległego o 70 km. Francuski kontr-
atak  sparaliżował tą próbę.    

1100 cczzeerrwwccaa 
- Rozformowanie  III Korpusu Wojska

Polskiego na Wschodzie przez dowódz-
two XXV Korpusu  armii austriackiej.
Jest to likwidacja  formacji Wojska Pol-
skiego, dowodzonej przez płk Juliusza
Rómmla, składającej się z przeszło 3000
żołnierzy i 200 oficerów, stacjonującej
w rejonie  Zabuże- Pików- Janów. Ogó-
łem we wszystkich korpusach wschod-
nich Wojska Polskiego  służyło ponad 35
tys. żołnierzy.

- Marian Kukiel – komentując  rozfor-
mowanie trzech Korpusów Wojska Pol-
skiego na Wschodzie – zaznacza: „ Pol-
skie formacje na Wschodzie przepadły
i skończyła się pod Kaniowem „żelazna
brygada” Hallera. Ale Rarańcza miała
niezmierne znaczenie moralno-polit-
yczne; przemówiła do narodów mocniej
od wszelkich deklaracji i memoriałów.
Od razu misje wojskowych sprzymie-
rzonych  nawiązywały kontakty  z woj-
skowymi polskimi i czynnik ten zaczy-
nał grać rolę  w przewidywaniach i pla-
nach odnowienia frontu wschodnie-
go...Zapadły decyzje  organizacji no-
wych sił wojskowych na Wschodzie;
przewidywano skupienie wojskowe
pod Murmańskiem, gdzie jest baza  ko-
alicyjna i oddziałek polski. Drugie sku-
pienie tworzy się na Kubaniu – przy-
szła dywizja gen  Żeligowskiego, trzecie
na Syberii – dywizja Czumy. Sam  gen
Haller,  na wezwanie Komitetu Narodo-
wego Polskiego, odpłynął do Paryża  ja-
ko desygnowany naczelny dowódca ar-
mii polskiej.”  ( Dzieje Polski porozbio-
rowej 1795-1921, Paris 1984, s. 613-
614) 

1122 cczzeerrwwccaa
- W Warszawie zmarł  znakomity ak-

tor  Bolesław Leszczyński (1837- 1918).
Nazywano go pierwszym tragikiem sce-
ny polskiej, aktorem o całkowicie spon-
tanicznym  stylu gry. Spopularyzował
sztuki Słowackiego, Fredry, Ruszczyca
i Przybyszewskiego. Był niedościgniony
w dramatach szekspirowskich. Wystę-
pował w Płocku, Wilnie, Lwowie. Kra-
kowie, Warszawie, Petersburgu, Ode-
ssie i Pradze Czeskiej    

1133 cczzeerrwwccaa
- Pod tą datą Księżna Maria Lubo-

mirska  w swym „Pamiętniku” notowa-
ła: „W Warszawie  więzienna jest at-

mosfera . Teutońska siła  spętała nas  i
więzy  w miarę zwycięstw  zacieśnia.
Ani końca , ani wyjścia nie widać z tej
niewoli  i niedoli, gasną ludzkie siły i du-
sze, rozrasta się złość i niechęć jednych
do drugich., w bliźnich upatruje się  po-
wód złego i winy, rośnie ferment, nikt
się do niczego nie uśmiecha, chyba pa-
skarz do zysku. Jest to atmosfera za-
truta , w której dusza  usycha i dobro się
chowa.” „ Pamiętniki Księżnej Marii
Zdziesławowej Lubomirskiej, op. cit, s.
639)  

- Naczelne dowództwo niemieckie
na froncie  zachodnim wstrzymuje
działania zaczepne w wyniku   ofensy-
wy dywizji angielskich, kierowanych
przez gen. Haiga  we Flandrii i krzepnię-
cia francuskiej obrony na środkowej li-
nii frontu.

1155 cczzeerrwwccaa
- Ofensywa armii austriackiej  na

froncie włoskim  nad Piavą, dla odcią-
żenia frontu na Zachodzie. Austriacy
po 9-dniowych walkach ponoszą klę-
skę  i zarządzają odwrót.

- Zawarcie  umowy w Moskwie przez
Wojskową Komisję Polską  przy Zjed-

noczeniu Międzypartyjnym z przedsta-
wicielami państw Koalicji  o pomocy,
ekwipowaniu i transportowaniu  roz-
bitków  wojsk polskich  na Murmańsk.
Umowę podpisał w imieniu Komisji gen
Józefa Haller.

2211 cczzeerrwwccaa
- W Warszawie zmarł Edward Józef

Abramowski (1868-1918) działacz spo-
łeczny,  socjolog, filolog, psycholog, teo-
retyk spółdzielczości. Działacz II Pro-
letariatu, w 1892 r współtwórca PPS
na zjeździe londyńskim. Od 1915 r. kie-
rownik katedry psychologii na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Podkreślał, że re-
wolucja społeczna winna być poprze-
dzona rewolucją moralną. Tworzył
wraz z Stanisławem Wojciechowskim i
Stefanem Żeromskim  wizję „Rzeczy-
pospolitej Spółdzielczej”.

2222 cczzeerrwwccaa
- Księżna Lubomirska odnotowała: „

Otwarcie Rady Stanu odbyło się bar-
dzo spokojnie. Brak zainteresowania w
mieście – apatia, niewiara  w postęp
naszej sprawy, także u wielu niechęć
do składu Rady Stanu. Podobno naj-
piękniejszą chwilą dnia dzisiejszego  by-
ła przysięga biskupów i duchowieństwa
Radzie Regencyjnej wedle życzenia Oj-
ca Świętego. Odbyło się to w Katedrze,
po uroczystym nabożeństwie . Potem w
Zamku otwarcie Rady Stanu  mową tro-
nową odczytaną przez Zdzisia ( Lubo-
mirskiego)”. ( Pamiętniki Księżnej, op.
cit. s. 645)

Decyzję o zwołaniu pierwszego po-
siedzenia Rady Stanu  podjął Rząd Ra-
dy Regencyjnej.  Miała  ona stanowić
poprzedniczkę sejmu. W zebraniu
uczestniczyło trzech przedstawicieli
Niemiec i Austrii oraz przedstawiciele
społeczeństwa z wyboru.. Marszałkiem
obrano Franciszka Pułaskiego, a wice-
marszałkami   Józefa Mikułoweskiego-
-Pomorskiego i  Stefana Bądzyńskiego.

- Zaprzysiężenia pułków Armii Pol-
skiej we Francji  i wręczenie sztandarów
na polach Szampanii w obecności pre-
zydenta Poincare’go, Romana Dmow-
skiego, przedstawicieli Komitetu Naro-

dowego Polskiego i Rządu Francuskie-
go. Cztery sformowane pułki  Armii
Polskiej złożyły przysięgę i otrzymały
sztandary od miasta Paryża, Belfortu,
Verdun, i Nancy. Dawny sztandar Bajoń-
czyków udekorowany został przez pre-
zydenta Francji „ Croix  de guerre avec
Palme”. Przemawiając na uroczystości
Prezydent  Francji Raymond Poincare
podkreślił: „ Naród, który  pomimo
przemocy i ucisku  zachował  nienaru-
szenie  narodową odrębność , który wy-
trwał namiętnie  przy swych tradycjach
narodowych, który nigdy nie pozwolił
zagłuszać swego głosu  lub stłumić swo-
ich  dążeń, którego dusza nieśmiertel-
na  wystrzeliła  przepięknym kwiatem
sztuki  i literatury– naród ten zrywa się
oto do swego  pochodu  krzyżowego”.
( Polonia Stanów Zjednoczonych, op.
cit. s, 332)      

2233 cczzeerrwwccaa
- Powstanie w Samarze  pierwszego

związku polskich organizacji wojskowych
i politycznych  na Dalekim Wschodzie.
Polacy na czele  z delegatem  Zjednocze-
nia Międzypartyjnego w Moskwie ufor-
mowali z jeńców  Polaków armii  nie-

mieckiej i austriackiej  pierwsze oddzia-
ły  wojska polskiego, które jako kadra
weszły w skład  5 Dywizji Syberyjskiej.

- Na Uniwersytecie Warszawskim od-
były się  wybory nowych władz uczelni.
Rektorem został po raz drugi  prof. An-
toni Kostanecki – wybitny ekonomista
, prorektorem  prof. Stanisław Thugutt.

- Ze względu na rosnące trudności
żywnościowe, brak mąki i cukru, szef
administracji stołecznej wydał  zakaz
wypieku wszelkiego  słodkiego ciasta,
zarówno z mąki, jak i jej surogatów.

-„Podczas wybuchających strajków i
demonstracji głodowych” – wspomina
Władysława Głodowska- Sampolska –
„domagano się podniesienia racji żyw-
nościowych, przede wszystkim chleba.
Chleb wówczas był bardzo  , ludzie cho-
rowali po jego spożyciu, było w nim
najmniej mąki, mnóstwo zaś różnych
składników, jak obierzyny z kartofli,
peluszka, mączka z kasztanów. Chleb
ten już nazajutrz po wypieku  rozsypy-
wał się i miał przykry zapach.”

(Warszawa w pamiętnikach pierw-
szej wojny światowej. Opracował
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa
1971, s. 341)

2244 cczzeerrwwccaa
-Rozpoczęcie działań ofensywnych

na froncie zachodnim przez wojska
alianckie  pod dowództwem gen Focha.
Dywizje niemieckie, dowodzone przez
generałów Ludendorffa i Hindendbur-
ga, zmuszone były do odwrotu.

- Na froncie włoskim, po klęsce wojsk
austriackich pod  Piavą, następuje ich
paraliż bojowy, brak zdolności do dzia-
łań zaczepnych.

- W Sejmie Rzeszy  minister Kuhle-
man przedstawił, bez porozumienia z
Kwaterą Główną, wniosek  o konieczno-
ści zawarcia pokoju. Wniosek ten spowo-
dował ostrą reakcję Ludendorffa i Hin-
denburga, którzy przekonywali o zdol-
nościach bojowych swoich dywizji. 

2266 cczzeerrwwccaa 
- Na posiedzeniu Rady Stanu Wła-

dysław Studnicki, zwolennik współpra-
cy polsko-niemieckiej wyraził następu-

jącą opinię: „ Wola narodu to nie krzyk
tłumu i ulicy, nieświadomy,   a przy-
właszczający sobie prawo wyroku – to
wola przeszłych i przyszłych pokoleń ,
to prawo do życia.. Pierwszym prawem
to, że naród potrzebuje ziemi, aby się
stać państwem, a ten  tylko naród bę-
dzie miał  rozlegle terytoria , który po-
trafi ujawnić siłę.  Przez brak  łączności,
decyzji i siły zbrojnej staliśmy się dla
sąsiadów sprzymierzeńcem  bez warto-
ści , a wrogiem lekceważonym.” ( Pa-
miętniki Księżnej, op. cit. s. 648) 

2288 –– 3300 cczzeerrwwccaa
- III Zjazd Narodowego Związku Ro-

botniczego w Warszawie przyjął pro-
gram walki o niepodległą,  zjednoczoną,
demokratyczną, republikańską Polskę.

3300 cczzeerrwwccaa
- W Berlinie  po rokowaniach polsko-

-litewskich  z udziałem Augustinasa Vol-
demarasa i hr Adama  Ronikiera podpi-
sano tajne porozumienie . Rząd Polski
miał uznać i poprzeć  państwowość li-
tewską w zamian za przyrzeczenie Po-
lakom na Litwie szerokich uprawnień w
życiu państwowym i kulturalnym i
uzgadniania poczynań wobec Niemiec. 

- W liście do Regentów Królestwa
Polskiego Komitet Obrony Narodowej w
Stanach Zjednoczonych, akcentując po-
trzebę demokratycznych reform spo-
łeczno-politycznych, podkreślał : „ Bę-
dzie powiewać wkrótce  bandera biało-
czerwona  na polskich portach Bałtyku.
Wróci Śląsk wierny do macierzy swojej.
Złączy się pokrajane na sztuki ciało.
Polskim  błysną urokiem przezroczyste
głębie Gopła, Świtezi i Morskiego Oka.
Wolna od źródeł do ujścia  będzie toczyć
swe wody  macierz narodu Wisła, ser-
com naszym droga. Czuwajcie i zbrój-
cie się. A nade wszystko rośnijcie du-
chem , zwróćcie  oczy ku Przyszłości.”
(Polonia Stanów Zjednoczonych, op.
cit. s, 337-338)

cczzeerrwwiieecc
- Prezydent Warszawy Piotr Drze-

wiecki, mimo wojennej pauperyzacji
wszystkich warstw społecznych okupa-
cyjnej stolicy, z wyjątkiem spekulan-
tów  – produktami żywnościowymi i
opałowymi starał się  o łagodzenie bie-
dy pracowników miejskich Warszawy
w postaci zorganizowania dla nich  spe-
cjalnej pomocy lekarskiej, możliwości
dodatkowych zakupów produktów
żywnościowych,  kartek na zakup bu-
tów, palta i jednego ubrania. Uruchomił
także przejrzyste zasady korzystania z
urlopów i zapomóg dożywotnich i od-
prawach po przejściu na emeryturę. (
Warszawa w pamiętnikach pierwszej
wojny światowej, op. .cit. s. 323-324)

-„Mimo ekspansji lekkiej muzy  rosną-
cy deficyt teatrów miejskich  spowodował
powołanie  przez Magistrat  w 1918 r.
Komisji Dramatycznej z udziałem Kazi-
mierza  Zalewskiego, Czesława Jankow-
skiego, Jana Lorentowicza, Michała Ta-
rasiewicza,  i Ignacego Balińskiego . Pro-
jekt przekazania teatrów  w dzierżawę
spotkał się z ostra krytyką aktorów.
Wśród aktorów wielkim uznaniem cie-
szyli się m.in.: Mieczysław Frenkiel, Lu-
dwik Solski, Józef Kotarbiński, Kazimierz
Kamiński, Jerzy Leszczyński,  Kazimierz
Junosza-Stępowski, Józef Węgrzyn. Do
gwiazd scen warszawskich należały: Ja-
nina Szyliżanka,  Honorata Leszczyńska
, Mary Mrozińska, Janina Korolewicz-
Waydowa, Maria Dulębianka.”( M.M.
Drozdowski, Warszawa w latach 1914-
1939, Warszawa 1990, s. 131)

-  Głośne echa wśród mieszkańców
stolicy, a przede wszystkim pracowni-
ków miejskich, wywołała fundacja pre-
zydenta Piotra Drzewickiego, ufundo-
wana przez niego w wysokości  26000
marek ( stanowiąca  jego wynagrodze-
nie  etatowe od 5 sierpnia 1915 r, do 7
lutego 1 917 r.)    wzbogacona dodat-
kiem Magistratu  6% od tego kapitału,
przeznaczona   na doroczne nagrody
dla pracowników miejskich wyróżniają-
cych się innowacyjnością w służbie pu-
blicznej (Elżbieta Wodzyńska , Piotr
Drzewiecki działacz społeczno-gospo-
darczy, prezydent Warszawy 1918-
1921, Warszawa 2018, s. 123)

Kalendarium Niepodległości- czerwiec 1918
Ententa uznaje prawo Polski do zjednoczenia i niepodległości z dostępem do morza
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Piórem Derkacza

Adam Nawałka
trener reprezentacji w piłce nożnej

Adam Nawałka jest człowiekiem niezwykle przesądnym. W dniu meczu kadrowicze muszą
chodzić w białych koszulkach. Na stołówce muszą być okrągłe stoły. Ważne jest też, aby po wej-
ściu  zawodników do autokaru kierowca nie używał biegu wstecznego. Wszystkie przesądy ma-
ją swoje logiczne wytłumaczenie. W białej koszulce zawodnik wygląda schludnie i niewinnie.
Stół okrągły to stół bez kantów. Wystarczy jak boisko piłkarskie pokreślone jest liniami, w któ-
rym kantów (kątów prostych) jest aż 32!. Skoro autokar ma jechać tylko do przodu, to nic dziw-
nego, że na  boisku nasi zawodnicy częściej  grają do tyłu. Jak się jest trenerem reprezentacji,
to przesądy jednego, stają się udziałem wszystkich. J e r z y  D e r k a c z

Wstęp do wiersza Adama Mickiewicza pasuje jak ulał do wyczynów strze-
leckich naszej narodowej drużyny futbolowej na trwającym w Rosji Mun-
dialu. Może on być użyty także jako puenta przy  oceny ogólnonarodo-

wej sraczki rozpętanej przez debilnych dziennikarzy sportowych, wspieranych
przez tak zwanych ekspertów –  osobników równie ograniczonych umysłowo. Na
początku felietonu zaznaczam, że nie należę do dziennikarskiej bandy, która wpierw bezmyślnie
pompuje balon oczekiwań, czyniąc z przeciętniaków futbolowe gwiazdy, by na drugi dzień wziąć ich
pod fleki. Od ponad roku nie pisałem o “orłach” Nawałki, nie komentowałem ich meczów i nie wyda-
wałem z siebie żadnych opinii, choć temat był ogólnopolski, powiedziałbym – wiodący. Dlaczego ja-
ko czynny zawodowo dziennikarz nie zabierałem głosu w ogólnopolskiej debacie? Bo moja opinia o
narodowej drużynie, jej faktycznych możliwościach i szansach na Mundialu była krańcowo różna od
tej obowiązującej w kraju. Gdybym napisał co myślę o naszych szansach w Rosji, spadłby na mnie grad
zarzutów, z których jeden mógłby mocno walnąć w moje ego – brak patriotyzmu mianowicie. Dlate-
go swoje złote myśli ujawniałem tylko w gronie rodzinnym, w kółku znajomych i w redakcji.

W niedzielę 24 czerwca okazały się one rzeczywiście złote. Zadowolenie z faktu, że  mam pojęcie
o piłce nożnej, nie wiązało się jednak z osobistą satysfakcją. Moim zdaniem, winę za to, co stało się
późnym wieczorem w Kazaniu, w dużej mierze ponoszą polskie media. Nie po raz pierwszy napom-
powały balon oczekiwań, który pękł zanim wzniósł się w powietrze. Tak było m. in. z naszą repre-
zentacją w siatkówce na olimpiadzie w Londynie. W lipcu 2012 r. wiodący dziennik obwieścił: “Zło-
to zdobyte na rozgrywanej w Sofii Lidze Światowej odebrano w Polsce jako doskonały prognostyk
przed igrzyskami olimpijskimi w Londynie. Tylko raz triumfator Ligi nie zdobył medalu w najważ-
niejszej imprezie sezonu. To powoduje, że polscy siatkarze są głównymi faworytami do zwycięstwa
na igrzyskach”. Włączono w ten sposób sprężarkę pompującą zatrutym powietrzem balon oczekiwań.
W sierpniu, po klęsce 0:3 z Rosją, ten sam dziennik niezwłocznie wziął siatkarzy pod kopyta: “Pol-
scy siatkarze byli w tym sezonie jak nastolatek na potańcówce. Obtańczyli wszystkie dziewczyny, zro-
bili dobre wrażenie i wpędzili w kompleksy konkurentów. Kiedy jednak ogłoszono konkurs na kró-
la balu, stracili cały rezon i siły witalne. Wygrali przedbiegi w podrzędnej sofijskiej tancbudzie, ale
na królewskich parkietach w Londynie wyglądali  na stremowanych i zagubionych”. 

W ydawanie tak skrajnych opinii to dziennikarska schizofrenia – raz Liga Światowa jest dla
autora publikacji znakomitą przepustką do olimpijskiego złota, a miesiąc później “przed-
biegami w podrzędnej sofijskiej tancbudzie”. A sprawa była prosta niczym konstrukcja ce-

pa. Wszystkie liczące się zespoły potraktowały Ligę Światową w 2012 r. jako ostatni szlif przed igrzy-
skami, bo olimpiada zawsze jest i będzie celem nadrzędnym. Teraz mamy powtórkę z rozrywki. Poko-
naliśmy w eliminacjach takie potęgi piłkarskie jak Kazachstan, Armenia, Czarnogóra i Rumunia, ale kie-
dy przyszło potykać się ze znacznie silniejszym rywalem – choć bynajmniej nie z najwyższej półki – gład-
ko spłynęliśmy w Kopenhadze z Danią 0:4. Był to wyraźny sygnał, że mamy mocno przeciętną repre-
zentację. Niestety, odebrano to  jako tak zwany wypadek przy pracy. Nadal upajano się zwycięstwami
nad piłkarskimi kelnerami. Reprezentacja Chile wystawiła przeciwko “orłom” rezerwowy skład, a mi-

mo to nie potrafiliśmy z nimi
wygrać. Pokonała nas Nigeria.
Były to kolejne sygnały, po raz
kolejny zlekceważone. 

Oglądam bez wyjątku każdy
Mundial od 1966 r., podobnie
jak mecze w Lidze Mistrzów,
poprzednio w Piłkarskim Pu-
charze Europy Mistrzów Krajo-
wych. Mam prawo mówić, że
znam się na futbolu i potrafię
oddzielić ziarno od piłkarskich
plew. Nie miałem więc specjal-
nych problemów z weryfikacją
naszych najlepszych futbolistów

i oceną ich faktycznych umiejętności. Wystarczyło zdjąć z oczu nasączone fałszywym patriotyzmem klap-
ki i uważnie przyglądać się ich  boiskowym popisom, porównując je z tymi najlepszymi. Kiedy się tego
dokona, widzi się tylko jedno – gigantyczną przepaść dzielącą reprezentację Polski od światowej czołów-
ki.  Wciskanie widzom i czytelnikom gazet kitu, jakoby w składzie Adama Nawałki było “kilku wybitnych
piłkarzy” jest zwykłym nadużyciem. Nie mamy żadnego wybitnego piłkarza, mamy natomiast wysoko
cenionego na rynku rzetelnego rzemieślnika – snajpera w osobie Roberta Lewandowskiego oraz kilku-
nastu przeciętniaków, którzy reprezentują równie przeciętne zagraniczne kluby i często, jak na przykład
Kamil Grosicki w Hull City, grzeją ławę. Jedynie Lewandowski i Szczęsny grają w drużynach zaliczanych
do ścisłej europejskiej czołówki, choć ten drugi, podobnie jak Grosicki, przez większość sezonu pozosta-
wał w rezerwie, ustępując miejsca między słupkami słynnemu Gianluigi’emu Buffonowi. 

Z żądzy sławy, wielkich pieniędzy i splendorów nasi przeciętniacy dali się wciągnąć w pułap-
kę. Pozwolili zrobić z siebie gwiazdorów, bo to mile łechtało ich ego i miało podnieść war-
tość rynkową. Nie posiadali jednakowoż na tyle wyobraźni, by przewidzieć nieuchronne kon-

sekwencje towarzyszące spadającym gwiazdom. Wszak im wyżej, tym boleśniejszy upadek. Ci ludzie
żyli sobie po cichutku jako przeciętniacy, zarabiając jednakowoż kasę ponadprzeciętną, o jakiej na-
wet wysoko kwalifikowany specjalista może tylko pomarzyć. 

Bo akcent czysto sportowy w mundialowej rywalizacji powoli schodzi na drugi plan. Ta piłkar-
ska impreza stała się gigantycznym jarmarkiem właśnie dlatego, że ma wymiar globalny i oglą-
dają ją miliardy ludzi w każdym zakątku kuli ziemskiej. A miliardy oglądających – to miliardy do-
larów i euro. Wypadając dobrze na Mundialu, można podpisać lukratywny kontrakt, którego re-
alizacja zabezpieczy dożywotni byt nie tylko konkretnemu piłkarzowi, ale także jego potomstwu.
Dlatego do udziału w turnieju w Rosji tak bardzo parli nawet zawodnicy nękani kontuzjami, czy-
li sprawni tylko w kilkudziesięciu procentach, tacy jak na przykład Grosicki, Błaszczykowski czy
Glik.  I dobry wujek Nawałka wyszedł im naprzeciw, powołując do kadry, choć  powinien dać szan-
sę młodym, silnym i zdrowym, a rekonwalescentów odesłać do domów. Wiosną angielski dzien-
nik “Hull Daily Mail” pisał: “Grosicki bardzo chciałby wrócić do Premier League, gdzie grał przed
spadkiem Hull do Championship. Klub nie będzie mu stawiał przeszkód, o ile wpłynie satysfak-
cjonująca oferta. Może tak się stać, jeśli Polak zaliczy dobry występ na mistrzostwach świata”. Czy
wszystko już jasne?  

Slaven Bilić, były selekcjoner reprezentacji Chorwacji, która może być “czarnym koniem” turnieju,
powiedział w studiu brytyjskiej telewizji: “Zasłużyli (Polacy) tylko na jedną rzecz – pakowanie walizek”.
Nie jest to bynajmniej głos odosobniony. Drużyna Adama Nawałki uznana została przez ekspertów za
jedną z najsłabszych drużyn Mundialu. Moim zdaniem, zdecydowanie najsłabszą. Kiedy porówna się
bowiem występy naszych kopaczy na przykład z drużynami Iranu i Maroka, które walczyły jak równy
z równym z wielką Hiszpanią, bądź weźmie się drużynę Nigerii, która była o krok od wyeliminowaniu
wielkiej Argentyny, nie mówiąc już o Korei Płd, która pokonała Niemców – nasze, za przeproszeniem,
orły można od minionej niedzieli śmiało nazywać wronami. Nad wyraz skromny piłkarski warsztat to
nie jedyna przyczyna klęski w Rosji. To można by od biedy wybaczyć, ale braku ambicji i zaangażowa-
nia w grze wybaczyć się nie da. 

W szyscy przegraliśmy rosyjski Mundial – piłkarze, masażyści, kibice, trener i właściwie
Polska jako państwo. Jedynym wygranym jest Polski Związek Piłki Nożnej, którego ka-
sa pęka od wpływów z reklam. Każdy bowiem zawodnik czy trener występujący w re-

klamowych spotach jako reprezentant kraju musi odprowadzić do PZPN potężny bakszysz. Adamo-
wi Nawałce kazano wystąpić w reklamie... gadających parówek, co moim zdaniem jest dla człowie-
ka z pierwszych stron gazet potężnym obciachem. Można by zapytać, czy producent reklamowa-
nych przez Nawałkę parówek wyposażył naszą drużynę na Mundial w Rosji w odpowiedni zapas
tej taniej wędliny. Bo być może jedną z przyczyn klęski było parówkowe skrytożerstwo zawodników.
A już na poważnie: jeśli PZPN przeznaczy miliony pozyskane z Mundialu na założenie kolejnych aka-
demii piłki nożnej, szkolących dzieci i młodzież, to klęska w Rosji będzie miała choć jeden pozytyw-
ny akcent. Bo to tu, w szkoleniu najmłodszych, jest pies pogrzebany. Albo szybko wdrożymy w ży-
cie sprawdzone wzorce szkoleniowe z innych krajów, albo długo jeszcze będziemy piłkarskimi
dziadami Europy. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nam strzelać nie kazano

„Gdybym napisał co myślę o na-
szych szansach w Rosji,  spadłby 
na mnie grad zarzutów, z których
jeden mógłby mocno walnąć w
moje ego – brak patriotyzmu 
mianowicie. Dlatego swoje złote
myśli ujawniałem tylko w gronie
rodzinnym, w kółku znajomych 
i w redakcji”

Za nami najdłuższy dzień w roku. Dla jednych oznacza to stopniowe przy-
bliżanie się do jego końca, dla innych – głównie dzieci, młodzieży, rodzi-
ców – jest to sygnał, że rozpoczęły się wakacje. Dotyczy to również na-

uczycieli. Na ulicach pojawiają się przy tej okazji schludnie ubrani uczniowie, wie-
lu z nich z bukietem kwiatów, które trafiają w ręce pedagogów. Ten rytuał powta-
rza się co roku z udziałem kolejnych pokoleń. Żegnaj szkoło! Nie na zawsze, to tylko koniec roku
szkolnego. Z początkiem września trzeba będzie powrócić do uczniowskich obowiązków. Znów szkol-
ne mury wypełnią się wrzawą. Nikt, kto otrzymał cenzurę uprawniającą do przejścia do następnej
klasy, nie myśli teraz o tak odległych sprawach. Liczy się tylko ponaddwumiesięczna przerwa. Do
nieuchronnego powrotu do szkoły jeszcze sporo czasu. Nadeszły długo oczekiwane, upragnione wa-
kacje. To właśnie one zaprzątają teraz uczniowskie głowy. 

No właśnie, o ile szkoły jako takie są demokratyczne, inaczej mówiąc wszyscy uczniowie mogą
uczyć się w miarę równych zasadach, o tyle wakacje to coś zupełnie innego. Tu o żadnej demokra-
cji i równych szansach nie ma mowy. To, gdzie uczniowie szkół wybiorą się na wakacyjny wypoczy-
nek, zależy przede wszystkim od zasobności portfela rodziców. Jednych stać będzie na pobyt na Wy-
spach Kanaryjskich, innym pozostanie snucie się bez celu po osiedlowym podwórku wśród bloko-
wisk. Spośród prawie pięciu milionów uczniów rozpoczynających tegoroczne wakacje zapewne nie-
wielki procent spędzi je w ekskluzywnych zagranicznych kurortach. Większość będzie skazana na
pobyt w mieście. Młodzież mieszkająca na wsi też nie zdobędzie się na ekstrawagancje. Tyle że cze-
kają ją inne obowiązki – np. praca w gospodarstwie, pomoc przy żniwach. 

Biedniejszym uczniom z pomocą przychodzą organizowane od lat akcje, m. in. „Lato w mieście”.
W małych miejscowościach i gminach wiejskich istnieją podobne przedsięwzięcia, jednak tam ofer-
ta jest znacznie skromniejsza. Choć dla przeważającej części uczniów wakacje oznaczają wytchnie-
nie od codziennych obowiązków, są też tacy, którzy za szkołą tęsknią. Jakkolwiek, może się to wy-

dawać dziwne, to jednak się też
zdarza. Byłem niedawno przypad-
kowym słuchaczem rozmowy mię-
dzy dwiema nastolatkami. Jedna z
nich narzekała, że „szkoła się skoń-
czyła”. Można tylko pozazdrościć
zapału, ale może przerwa w nauce
też zostanie przez nią dobrze wyko-
rzystana. Każdemu potrzebna jest

regeneracja po ciężkiej pracy. A taką niewątpliwie jest nauka. Mimo że podejmowane są próby, aby
zdjąć z uczniów część obowiązków, program szkolny wciąż jest przeładowany. 

Dzisiejsza szkoła to miejsce, w którym uczeń nie tylko zdobywa niezbędną wiedzę, ale też nabie-
ra różnych nawyków. Wpływ grup i subkultur istniejących niemal w każdej szkole jest wielki. Wy-
wierają one na uczniów silną presję, nie zawsze korzystną, zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, gdy mają
oni słabe relacje z rodzicami i opiekunami. Szczególnie podatne są osoby o niskiej samoocenie. 

Szkoła powinna dać uczniowi niezbędne narzędzia do zdobywania dalszej wiedzy, ale też kłaść
silniejszy akcent na jego rozwój emocjonalny. Przygotowywać go do funkcjonowania w świecie do-
rosłych. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy zdecydowana większość dzieci i mło-
dzieży „ucieka” w świat wirtualny. Rozluźniają się więzy z otoczeniem, nawet tym najbliższym. Są
one zastępowane przez Internet, zwłaszcza gry i portale społecznościowe. Częsty obrazek, który wi-
dujemy niemal na każdym kroku, to siedzący obok siebie młodzi ludzie pochyleni nad swoimi
smartfonami. Ciekawsze dla nich jest to, czy ktoś w sieci odpowiedział na „laiki” niż to, co mieliby
do powiedzenia siedzący obok koledzy lub koleżanki. Oczywiście, gdyby ktoś z nich miał na to ocho-
tę. Abstrahując od tego, czy tego rodzaju komunikowanie się młodzieży, to rodzaj uzależnienia, czy
też nie, jest to forma zachowania nowa, nieznana wcześniejszym pokoleniom. 

Równie ważny, jak sama edukacja, jest sposób, w jaki dzieci i młodzież wypoczywają. Choć dziś
możliwości skorzystania z wielu zorganizowanych form wypoczynku jest znacznie więcej niż przed
laty, to i potrzeba oderwania młodzieży od smartfonów i laptopów (choćby na kilka godzin dzien-
nie) jest znacznie większa. Nigdy w historii cywilizacji człowiek nie był poddawany takim „poku-
som” jak dziś, by spędzać czas bez ruchu. Jako gatunek, zostaliśmy ukształtowani tak, aby równo-
ważyć wysiłek fizyczny i odpoczynek. Przez tysiące lat sprawność fizyczna decydowała o przetrwa-
niu. Dziś te proporcje zostały zaburzone, a fakt, że średnia życia wydłużyła się nie oznacza wcale,
że dłuższemu życiu towarzyszy lepsze zdrowie. Zależy ono w dużej mierze od naszego trybu życia. 

Przerwa w nauce to dobry czas, by poprawić ogólną sprawność i kondycję fizyczną. Pamiętajmy
o tym organizując wakacje naszym dzieciom. Korzystne nawyki, które im wpoimy w dzieciństwie
z pewnością zaprocentują później. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Czym skorupka za młodu…

„Szkoła powinna dać uczniowi
niezbędne narzędzia do zdoby-
wania dalszej wiedzy, ale też
kłaść silniejszy akcent na jego
rozwój emocjonalny”
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W najbliższą niedzielę 1 lipca
na służewieckim hipodromie
odbędzie się Gala Derby, jedno z
dwóch najważniejszych wyda-
rzeń wyścigowych w sezonie. Te-
go dnia oprócz sportowych emo-
cji na gości czekać będzie wiele
atrakcji, m. in. konkurs dla pań
na najpiękniejszy kapelusz.
Bomba pójdzie w górę o 14.00

Podczas gali rozegranych zostanie 8
gonitw. Najważniejszą z nich są Derby
(start godz. 17.45), klasyk dla trzylet-
nich koni pełnej krwi angielskiej. Pre-
stiż biegu o Błękitną Wstęgę wynika z
faktu, że koń może wziąć w nim udział
jedynie raz w życiu –  jako trzylatek. W
tym roku zgłoszono aż 18 uczestni-
ków (16 ogierów i 2 klacze). Fawory-
tami są Fabulous Las Vegas – zwycięz-
ca gonitw o nagrody Rulera i Iwna,
Medrock – triumfator tegorocznej na-
grody Strzegomia, Fox Trot Galeste –
najlepszy w Memoriale Jerzego Jedna-
szewskiego oraz klacz Akademia –
pierwsza w wyścigu o nagrodę Soli-
ny. Pula nagród w Derby wynosi 175
tys. zł (100 tys. zł za pierwsze miej-
sce). W tym roku dodatkowe nagrody
w wysokości 50 tys. zł dla pierwszej
piątki ufundowała firma Westminster
– Partner Główny Służewca w Sezo-
nie 2018.

Tegoroczne Derby zapowiadają się
fascynująco nie tylko ze względu na
dużą liczbę zgłoszonych koni. Brak jest
zdecydowanego faworyta, jakim w
ubiegłym roku był Bush Brave, który
wygrał tę prestiżową gonitwę dowol-
nie. Co prawda triumfy ogiera Fabulo-

us Las Vegas w nagrodach Rulera oraz
Iwna wyniosły go na piedestał, ale Der-
by rządzą się własnymi prawami, a dy-
stans 2400 m promuje przede wszyst-
kim konie silne. Moim zdaniem Fabu-
lous Las Vegas chyba jest bardziej szyb-
ki niż wytrzymały. Dlatego jego szan-
se na zwycięstwo oceniam jedynie na
50 procent. Znacznie więcej szans, bo
aż 75 proc., przyznaję Xaweremu, któ-
ry co prawda przegrał bezpośrednią
rywalizację z Fabulousem, ale chyba
nie pokazał w tych pojedynkach
wszystkich swoich walorów. Groźny
będzie Pilecki (50 proc.), kolega stajen-
ny Xawerego, ze względu na świetne
pochodzenie oraz dystansowe predys-
pozycje. 

“Czarne konie” tegorocznych Derby?
Tradycyjnie są wśród uczestników tzw.
konie “schowane” w trakcie sezonu
przez jeźdźców i trenerów, które apo-
geum swoich możliwości ujawniają do-
piero w gonitwie o Błękitną Wstęgę.
Moim zdaniem należy baczyć na wro-
cławskiego King Archibala oraz treno-
wane na Służewcu Gardemarina i Dark
Kinga, który dysponuje piorunującym
finiszem. Typ “Passy”: Xawery, Fabulo-
us Las Vegas, Pilecki, Dark King.     

Oprócz gonitwy Derby warto zwró-
cić uwagę na wyścig o nagrodę preze-
sa Totalizatora Sportowego dla naj-
lepszych 4-letnich i starszych folblu-
tów (godz. 16.45). Ciekawie zapowia-
da się także rywalizacja w Memoriale
Fryderyka Jurjewicza (godz. 15.30)
oraz w gonitwie o nagrodę Novary
(godz. 16.00). Podczas Gali Derby od-
będzie się tradycyjny konkurs na naj-

piękniejszy kapelusz. Co roku jego
uczestniczki prześcigają się w fanta-
zyjnych nakryciach głowy, które są do-
datkową atrakcją tego dnia. Na panie,
których kapelusze zauroczą jury, cze-
kają atrakcyjne upominki. Z myślą o
najmłodszych przygotowana została

specjalna strefa, w której dzieci będą
miały możliwość pojeździć elektrycz-
ną kolejką, poskakać na mini bungee,
wspiąć się na ściankę, czy zrobić zdję-
cie w foto-budce.

Ceny biletów: do strefy B – 12 zł, na
parter Trybuny Honorowej – 40 zł. Dzie-

ci i młodzież szkolna oraz seniorzy po-
wyżej 60. roku życia wchodzą do stre-
fy B za darmo. Bilety do nabycia rów-
nież na www.eventim.pl lub w kasach
w dniu wydarzenia.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

W niedzielę galopem na Służewiec!

FFoottoo TTSS:: CCzzyy FFaabbuulloouuss LLaass VVeeggaass sspprroossttaa rroollii ffaawwoorryyttaa ww tteeggoorroocczznnyycchh DDeerrbbyy??

Kolejna edycja Turnieju o
Puchar Przechodni Klubu
Sportowego „METRO”
przeszła do historii. Już 23
lata z rzędu najlepsi mło-
dzi siatkarze z Polski i za-
granicy walczą w turnieju
organizowanym przez KS
Metro Warszawa.

W dniach 15-16 czerwca 2018
w Arenie Ursynów oraz w dwóch
innych ursynowskich halach
sportowych: przy Dereniowej 48
oraz Koncertowej 4, rywalizo-
wali siatkarze z rocznika 2004.
Na starcie zobaczyliśmy dwa-
dzieścia jeden zespołów z całej
Polski, w tym trzy zespoły za-
graniczne: Berliner TSC oraz
dwie litewskie drużyny Startas
Kowno oraz Tauras Wilno.

Rywalizacja była tradycyjnie
pełna sportowych emocji, a licz-
nie zgromadzeni kibice ogląda-
li wiele spotkań stojących na wy-
sokim poziomie. Turniej zakoń-
czył się w sobotni wieczór spo-
tkaniami o medale. W meczu o
brąz PLAS Warszawa pokonał
2:0 w setach Chemika Byd-
goszcz, natomiast w meczu fi-
nałowym gospodarze z KS Metro
Warszawa pokonali, również
2:0, Czarnych Radom. Tym sa-
mym na podium 23. edycji Tur-
nieju o Puchar Przechodni KS
METRO znalazły się trzy zespo-

ły z Mazowsza: KS Metro War-
szawa (I miejsce), Czarni Radom
(II miejsce) oraz UKS Plas War-
szawa (III miejsce). Drugi młod-
szy zespół KS Metro Warszawa
(rocznik 2005, prowadzony
przez Patryka Sadleja, uplaso-
wał się na koniec rywalizacji na
14. miejscu w klasyfikacji. 

KS Metro Warszawa po raz
piąty w historii tego turnieju zdo-
było złoty medal. A obecny
triumf jest  sukcesem podopiecz-
nych trenera Michała Pyry, któ-
rzy w świetnym stylu wygrali
dziewięć z dziesięciu spotkań.

– Puchar Przechodni KS Metro
po pięciu latach wreszcie pozo-
staje w Warszawie! Jestem bar-
dzo szczęśliwy, że udało nam się
zrealizować główny tegoroczny
cel. Jestem dumny z całej druży-
ny, ponieważ udało nam się
utrzymać wysoką dyspozycję
przez cały turniej i idealnie za-
kończyć ten sezon. Dziękuję
wszystkim za doping i pomoc w
organizacji turnieju – mówił po
zwycięstwie Trener zwycięskiej
drużyny KS Metro Warszawa,
Michał Pyra.

– Turniej był dla nas bardzo
udany. Bardzo cieszy nas wygra-
na, aczkolwiek zdajemy sobie
sprawę, że w niektórych me-
czach pojawiał się stres i niepo-
trzebne serie, w których tracili-

śmy punkty. Turniej nie należał
do łatwych, spotkaliśmy się w
półfinale z bardzo mocną dru-
żyną Chemika Bydgoszcz i po
zaciętym boju udało nam się
zwyciężyć 2:0. W finale napo-
tkaliśmy teoretycznie łatwiejszą
drużynę z Radomia, pomimo że
wygraliśmy również 2:0, to nie-
stety w niektórych momentach
widać było, że strach brał nad
nami górę . Na szczęście wszyst-
ko zakończyło się po naszej my-
śli. Dziękuję bardzo trenerom i
rodzicom za doping i energię,
które pomagały nam przez cały
turniej – dodaje kapitan  KS Me-
tro – Mateusz Michalecki.

Zespół Metra wystąpił w skła-
dzie : Kacper Broda, Jakub Dar-
czuk, Franek Gawryś, Kacper Kli-
mek, Piotr Kozłowski, Wojciech
Kukliński, Jakub Linkiewicz, Bar-
tłomiej Matyja, Jan Maskiewicz,
Mateusz Michalecki (kapitan), Mi-
kołaj Mirowski, Krzysztof Piecek,
Jakub Rząca, Michał Sobecki, Oli-
wier Statkiewicz, Tymon Sternik.

Puchary i medale dla najlep-
szych zespołów ufundowała Pol-
ska Liga Piłki Siatkowej, która
od wielu lat wspiera w ten spo-
sób ursynowski turniej.  Finanso-
wego wsparcia turniejowi udzie-
lił również Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.

M a g d a l e n a  K o c i k

Blisko 1000 osób wystartowało w niedzielę 24 czerwca w Konstancińskim Festiwalu
Biegowym im. Piotra Nurowskiego, śp. prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów zwyciężył Krzysztof Wasiewicz z Piaseczna – 30:5.
Na 15. miejscu ukończył bieg czterokrotny mistrz olimpijski w chodzi sportowym Robert Korzeniow-
ski. Najszybsza z pań okazała się Ukrainka Walentyna Kiliarska (UKB Rudnik) – 35:55.W krótszym
biegu – na 5 km – wzięła udział córka patrona imprezy – Joanna Perkowska. Chociaż tej niedzieli pa-
dał deszcz i temperatura nie była zbyt wysoka, przy mecie w Parku Zdrojowym panowała gorąca at-
mosfera i dominował nastrój dobrej zabawy, wprowadzony przez rozśpiewanego i roztańczonego
showmana Andrzeja Rosiewicza, który zaprezentował piosenki dopingujące naszych piłkarzy na mi-
strzostwach świata w Rosji. Wobec słabej postawy teamu Adama Nawałki mógł jednak zaśpiewać
tylko, że jeszcze samba nie zginęła, bo jeśli chodzi o polską piłkę, to można było zanucić wyłącznie
rapsod żałobny. 

Trzeba przyznać, że o Piotrze Nurowskim pamiętali tego dnia nie tylko uczestniczy biegów, których
– oprócz Andrzeja Rosiewicza –  gorąco dopingowali między innymi: były rekordzista Europy w bie-
gu na 100 metrów Marian Woronin, dawny rekordzista Polski na 800 m Zbigniew Makomaski, wice-
mistrz olimpijski 1980 w boksie Paweł Skrzecz, były prezes PZLA Andrzej Majkowski, obecny prezes
PKOl Andrzej Kraśnicki i sekretarz generalny tegoż Adam Krzesiński, a wraz  z nimi – gwiazdor fil-
mu i telewizji Karol Strasburger, znany biznesmen i pilot Zbigniew Niemczycki, a także burmistrz Kon-
stancina-Jeziorny – Kazimierz Jańczuk. m p

Puchar Przechodni Metra zostaje na Ursynowie!

1000 walecznych ku czci Nurowskiego
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BBIIUURROO KKRREEDDYYTTOOWWEE.. 
Pożyczki na oświadczenie, 

577 668 566

PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

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,, poprawki,, 

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, 57 m2, 3 pok., cegła,
520 tys. zł. 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, 
601 720 840

!OOttwwoocckk, 61 m2, 3 pok. cegła,
cisza i spokój, tylko 310 tys. zł. 
601 720 840

! 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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 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 1,95
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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 
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::
!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

PPOOSSZZUUKKIIWWAANNAA niania do 
3-letniej dziewczynki na 3-4
godziny dziennie (odbiór dziecka
z przedszkola i opieka do powrotu
rodziców). Tel. 694 230 073

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią do
sprzątania na oś. przy Polach
Mokotowskich, 1600 zł netto, 
tel. 504 226 160

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

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, 722 920 650
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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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 2 6  6 7  0 0
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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej

7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

7 5 7 - 9 3 - 9 0 ,  7 5 7 - 9 3 - 8 6  
Komenda Powiatowa Policji

7 5 6 - 7 0 - 1 7 ,  7 5 6 - 7 5 - 0 1  
Straż Pożarna 7 5 7 - 0 5 - 9 8 ,

7 5 7 - 2 2 - 2 7  
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 2 5  
w Nowej Woli 7 5 6 - 7 3 - 1 0
Straż Miejska 9 8 6 ,  7 5 0 - 2 1 - 6 0
Pogotowie gazowe

9 9 2 ,  7 5 0 - 3 8 - 8 5
Pogotowie energetyczne 9 9 1

7 5 6 - 3 0 - 5 3 ,  7 5 6 - 3 0 - 5 4
Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 9 9 4

Ważne telefony

BBiiuurroo SSłłuużżbbyy KKrraajjoowweejj AAnnoo-
nniimmoowwyycchh AAllkkoohhoolliikkóóww 
(22) 828-04-94 , pon.- pt. 8-16

PPuunnkktt IInnffoorrmmaaccyyjjnnoo –– KKoonn-
ttaakkttoowwyy AAAA (22) 616-05-68,
pon.-pt. 16-21

IInnffoolliinniiaa AAAA 
0 -801 033 242, pon.-pt. 8-21

Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje PPaawweełł ZZdduullsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
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Co i kto

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 
uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

AAkkccjjaa „„LLaattoo ww MMiieeśścciiee nnaa UUrr-
ssyynnoowwiiee””**

Dom Sztuki zaprasza w lipcu
dzieci (głównie z klas I-III i IV-
VII szk. podst.) na bezpłatne
warsztaty plastyczne „Letnie Za-
bawy Dłutem i Kredką”. Uczest-
nicy zapoznają się – w lekkiej i
przystępnej formie – z podsta-
wami rysunku, malarstwa, rzeź-
by w glinie i elementami cerami-
ki. Warsztaty mają na celu rozwi-
janie wyobraźni plastycznej i
zdolności manualnych. Podczas
warsztatów zostaną wykorzysta-
ne następujące techniki malar-
skie: akryl, akwarela, tempera
oraz rysunek ołówkiem, węglem
i tuszem. Warsztaty będą prowa-
dzić artystki plastyczki Jolanta
Frieze (I poł. lipca) i Małgorzata
Sołtysiak (II poł. lipca). Warszta-
ty odbywają się w poniedziałki i
środy: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23,
25 lipca – w godzinach 10.00-

11.00 i 11.15-12.15. Informacje i
zapisy w sekretariacie Domu
Sztuki. Ilość miejsc ograniczona.  

W Galerii Domu Sztuki czynna
jest wystawa prac uczestników orga-
nizowanych w Domu Sztuki, bez-
płatnych warsztatów plastycznych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.*

DDzziieellnniiccoowwyy 
OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy UUrrssyynnóóww

uull.. KKaajjaakkoowwaa 1122BB 
tteell.. 2222 112255 5566 0033

Sherlockon Polska to konwent
tworzony dla fanów przez fa-
nów. Zapraszamy na prelekcje,
panele dyskusyjne, sprzedaż ga-
dżetów związanych z Sherloc-
kiem, aukcje fanartów, gry, qu-
izy, konkursy na różnych pozio-
mach zaawansowania, grę tere-
nową opartą o nierozwiązaną
sprawę Holmesa, pokaz technik
kryminalistycznych, warsztaty
pszczelarskie i wiele innych
atrakcyjnych niespodzianek. 

W sobotę 30 czerwca odbędą
się m.in. warsztaty pisarskie na te-

mat wzbudzania emocji u czytel-
ników, które poprowadzi autor
kryminałów i ekspert od story-
tellingu, Michał Larek oraz warsz-
taty rysownicze, również w so-
botę będzie okazja porozmawiać
z ekspertami od kryminalistyki -
wykładowcami Szkoły Policyjnej
w Pile, którzy przygotują dla nas
1,5-godzinny pokaz.

Dla fanów Escape roomów
ekipa Team Exit przygotuje spe-
cjalny sherlockowy pokój. Esca-
pe room to jedyna atrakcja, na
którą trzeba będzie kupić dodat-
kowy bilet (w cenie 20 zł). 

W niedzielę 1 lipca zaprasza-
my na warsztaty z wymowy
brytyjskiej i panel z twórcami
słuchowisk dla Audioteki, pod-
czas którego będzie można za-
dawać pytania m.in. inżyniero-
wi dźwięku. Na scenie widowi-
skowej odegra się na żywo słu-
chowisko Audioteki o Sherlocku
Holmesie. Narratorowi towa-
rzyszyć będzie 4-osobowy ze-
spół (wiolonczela, kontrabas,
altówka, skrzypce).

Dąbrowski 
w Powsinie!
Park Kultury i Wypoczynku w

Powsinie zaprasza na niedzielny
spacer i koncert w amfiteatrze
(1 lipca, godz. 14). Do wspólne-
go śpiewania wakacyjnych prze-
bojów zaprasza Wojciech Dą-
browski.

Wprawdzie do oficjalnego
rozpoczęcia kampanii przed wy-
borami samorządowymi pozo-
stało jeszcze sporo czasu, kan-
dydaci na urząd prezydenta
Warszawy już dwoją się i troją,
aby zyskać jesienią przychylność
swoich wyborców. Patryk Jaki
organizuje wiece poparcia, obie-
cując m. in. zbudowanie nowego
stadionu lekkoatletycznego Skry
na olimpijską miarę, Rafał Trza-
skowski prowadzi zaś bezpo-
średnie rozmowy z mieszkańca-
mi na ławeczkach w różnych
częściach stolicy. 

W ubiegłym tygodniu Patryk
Jaki spotkał się z mieszkańcami
Targówka, Rafał Trzaskowski
trzy dni później (w czwartek, 21
czerwca) gościł na Ursynowie w
Vistuli na Stokłosach, spotkaw-
szy się z sąsiadami, jako że sam
mieszka na Kabatach.

Dwóch kandydatów, ale jakże
różne spotkania. Zupełnie inny
sposób prowadzenia rozmowy,
inny styl, inna klasa. Różnica wi-
doczna gołym okiem. Z jednej
strony butny, zarozumiały, aro-
gancki, prymitywny w sposobie
bycia, składający deklaracje bez
pokrycia i obiecujący gruszki na
wierzbie, z drugiej - rzeczowy,
konkretny, komunikatywny, wy-
ważony i świetnie przygotowany
merytorycznie.

Nie chcę się pastwić nad
pierwszym z kandydatów, ale
porównania nasuwają się same.

Wiek: 33/46, a co za tym idzie
różne doświadczenia życiowe,
niezbędne do kierowania tak
skomplikowanym organizmem
jak stolica kraju.

Pierwszy – magister politologii
(Uniwersytet Wrocławski, 2009),
zamierzający dopiero ubiegać się
o doktorat na Uniwersytecie
Opolskim (ciekawe jak to zdo-
łałby pogodzić z obowiązkami
prezydenta Warszawy?). Drugi –
doktor nauk humanistycznych
(Wydział Dziennikarstwa i Na-
uk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego), specjalista w
zakresie spraw europejskich, wy-
kładowca akademicki, stypendy-
sta Oxford University i Instytutu
Paryskiego UE, analityk w nato-
lińskim Centrum Europejskim,
którego jest absolwentem.

Pierwszy – samorządowiec
opolski, zmieniający barwy par-
tyjne, najpierw w PiS (Forum
Młodych), potem radny wybra-
ny z listy PO, później znów prze-
wodniczący opolskiego Klubu
Radnych PiS, członek Klubu Ga-
zety Polskiej w Opolu, asystent
eurodeputowanego Ryszarda
Legutki, wreszcie działacz par-
tyjny Solidarnej Polski, jako se-
kretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości, namaszczony
przez swego pryncypała Zbignie-
wa Ziobro – i wreszcie przewod-
niczący Komisji Weryfikacyjnej,
rozpatrującej sprawy warszaw-
skiej reprywatyzacji.

Drugi – związany z paryskim
Instytutem Unii Europejskiej
(w czasach, gdy jego konku-
rent był zaledwie nastolatkiem,
opolskim kibolem i blokersem),
późniejszy europoseł, wiceprze-
wodniczący Europejskiej Partii
Ludowej, minister administra-
cji i cyfryzacji, sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych.

Pierwszy – chwalący się sam
swoją działalnością jako opolski
radny, choć działacze ościennych
gmin są zgoła odmiennego zda-
nia, autor licznych wpadek i
współtwórca słynnej Ustawy o
IPN, którą dziś trzeba nowelizo-
wać, a która popsuła nam sto-
sunki na całym świecie Ktoś wie-
lokrotnie przyłapany, delikatnie
mówiąc, na mijaniu się z praw-
dą, hipokryzji i kolesiostwie, wy-
wierający naciski w postępowa-
niu sądowym we własnej spra-
wie, głoszący obecnie poglądy i
obietnice, stojące w jawnej
sprzeczności z niedawnymi gło-
sowaniami sejmowymi.

Na tym tle drugi z kandyda-
tów jest o niebo bardziej wiary-
godny, nie mówiąc już o osobi-
stej kulturze, którą wyniósł z do-
mu rodzinnego, jako syn słyn-
nego muzyka i kompozytora An-
drzeja Trzaskowskiego.

Którego z tych kandydatów
wolisz mieć Warszawo za pre-
zydenta?

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
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KOGO WYBIERZESZ, WARSZAWO?

Usiądź porządnie młody
człowieku! Wyprostuj się.
Właściwie nie wiem dla-
czego pozwoliłem sobie na
nonszalanckie ułożenie
ciała na plastikowym
krześle pracowni Jerzego
Stelmaszczuka. 

Lekcja odbywała się w szkole,
a pan Jerzy musiał być miły, ale
na jego twarzy było widać au-
tentyczne oburzenie. To krótkie
spięcie pozostawiło ślad w mej
psychice na całe życie. Uzmysło-
wiło mi że pozycja ma znaczenie.

Współpraca z grawitacją jest
jednym z podstawowych narzę-
dzi każdego muzyka. Z grawitacją
zmagają się skrzypkowie, kiedy
muszą dokładnie wyważyć pra-
cę smyczka. Saksofoniści, kiedy
pasek uciska im tętnicę szyjną,
perkusiści, którzy precyzyjnym
ruchem doprowadzają do prze-
ważenia pałki perkusyjnej, a tak-

że basiści, którzy bezwysiłkowo
mogą pozwolić opadać palcom,
by potem precyzyjnie zaatakować
strunę pod właściwym kątem i
uzyskać jak najlepsze brzmienie.

W gitarze basowej jest podob-
nie, różnica polega tylko na prze-
ciwległym zwrocie wykonywane-
go ruchu i rozluźnieniu mięśni, co
w konsekwencji powoduje swo-
bodne opadanie palców. Taka for-
ma odpoczywania podczas gry,
zwłaszcza w szybkich przebiegach,
gdy od grającego wymagana jest
nienaganna precyzja wydobywa-
nych dźwięków, umożliwia wie-
logodzinne praktykowanie gry. 

Codzienna praca z instrumen-
tem zmusza nas muzyków, do
ciągłej samo kontroli, słuchania
organizmu, wyczulenia na drob-
ne kontuzje i niedogodności,
gdyż mogą mieć opłakane skut-
ki. Grana na instrumencie jest
pracą fizyczną połączoną z du-
żym wysiłkiem intelektualnym
oraz emocjonalnym. 

Dbanie o detal, o prezencję,
wygodę i ergonomię pracy moż-
na potraktować uniwersalnie, bo
czy dbałość o prawidłowe sta-
wianie stóp przy bieganiu lub
staranna praca nadgarstka przy
wyrzucie piłki do koszykówki w
gruncie rzeczy różni się czymś
od pracy z instrumentem?
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