
IS
S

N
 1

6
4

0
–4

0
5

X
   

   
   

  
W

Y
C

H
O

D
Z

I O
D

 2
0

0
0

 R
O

K
U

Śladami bohatera...

Czyt. str. 8 i 9

Szalone lata 80. Co nas gryzie?Miejskie źródełka

Czyt. str. 10 Czyt. str. 5 Czyt. str. 13

4 lipca 2019        czasopismo bezpłatne Nr 5 (966)

Czyt. str. 8 



2

H ulaj dusza na hulajnodze!
– napisałem kilka tygodni
temu, dość dyskretnie

przemycając dwuznaczność owe-
go okrzyku. Mottem felietonu z 25
kwietnia było bowiem faktyczne
ostrzeżenie przed rojącymi się co-
raz gęściej na chodnikach Warsza-
wy użytkownikami hulajnóg,
zwłaszcza tych elektrycznych. I jak
się okazuje, nie byłem bynajmniej
fałszywym prorokiem. Najpierw
zrobiło się bowiem głośno o potrą-
ceniu czeskiej turystki na Krakow-
skim Przedmieściu, potem na Ursy-
nowie wypadło odnotować zderze-
nie nieletniej hulajnogistki z samo-
chodem, no i wreszcie w dniach
ostatnich nasz stały publicysta,
prof. Lech Królikowski, został po-
kiereszowany na ul. Świętokrzy-
skiej przez rozpędzonego Hulaj-
-Kubicę, który umknął natych-
miast po swym krwawym wyczy-
nie, myląc wszelkie pogonie. 

N o bo jakże odnaleźć takie-
go gagatka, skoro hulaj-
noga nie ma tablicy reje-

stracyjnej, a jej zwrotność pozwa-
la oddalić się o wiele szybciej po
chodniku niż uczyniłoby się to ja-
dąc rowerem. A jeśli jest to nawet
hulajnoga wynajęta od firmy zara-
biającej na tym biznesie, to i tak
umieszczony w niej czip nie na wie-
le się zda w celu ewentualnego zde-
maskowania sprawcy wypadku,
bo ów czip służy głównie do odnaj-

dywania gdzieś porzuconego po-
jazdu, więc nie jest zbyt dokładny. 

P rzypomnę zatem, że pierw-
szy ze wspomnianych wy-
padków został dosyć zaska-

kująco zinterpretowany przez po-
licję, która wlepiła mandat by-
najmniej nie sprawcy zderzenia,
lecz poszkodowanej Czeszce, uzna-
jąc, że hulajnogista to też pieszy i że
niezdarne babsko powinno było le-
piej uważać i nie przeszkadzać mu
w przejeździe. Taka interpretacja
mogła być wyłącznie dziełem pol-
skiej policji, nawiązującej, jak wi-
dać, do tradycji peerelowskiej MO.
A o tej ostatniej mawiało się za ko-
muny, że dlatego wysyła na ulicę
patrole złożone z trzech funkcjo-
nariuszy, bo jeden z nich umie czy-
tać, drugi umie pisać, a trzeci
wprost uwielbia towarzystwo in-
telektualistów. 

T rzeba było czekać przez wie-
le tygodni, żeby „sprawczy-
nię” kolizji z hulajnogistą

przynajmniej zwolniono z obo-
wiązku płacenia mandatu, bo ktoś
w resorcie spraw wewnętrznych
poszedł widocznie po rozum do gło-
wy i nakazał mundurowym, iżby
uczynili to samo. Pierwotna inter-
pretacja zdarzenia od razu skoja-
rzyła mi się z kpiarskim tłumacze-
niem pewnego bandyty, który wy-
jaśniał Wysokiemu Sądowi, że po-
krzywdzony niby przez niego osob-
nik był po prostu tak nieostrożny,
że uderzył się głową o jego pięść,
idąc chodnikiem. Nieszczęsna
Czeszka też wykazała nieostroż-
ność, brutalnie uderzając w Bogu
ducha winną hulajnogę... 

T ymczasem liczba kolizji z
hulajnogami gwałtownie
wzrasta i ludzie słusznie py-

tają, jak należy traktować kierow-
cę tego rodzaju pojazdu, mogącego
– przy silniczku elektrycznym –

rozwijać prędkość do 25 km/godz
i więcej. Jeżeli taki kierowca miał-
by być pieszym, to na pewno nie
mógłby być skazany za prowadze-
nie dwuśladu w stanie wskazują-
cym na spożycie alkoholu. Pijanym
szoferem być nie wolno, ale pie-
churem? Jak najbardziej! W do-
datku spowodowanie kolizji i co
za tym idzie obrażeń ciała prze-
chodnia przez hulajnogistę nie gro-
zi temu drugiemu odebraniem
względnie czasowym zatrzyma-
niem prawa jazdy. Hulajnogą moż-
na śmiało jeździć bez obowiązku
posiadania driving licence. 

A skoro już zebrało mi się na
angielszczyznę, to przywo-
łam dane, jakie uzyskano

na początku 2019 roku tylko na
terenie Południowej Kalifornii,

gdzie lekarze naliczyli aż 249 ofiar
wypadków związanych z hulajno-
gami, a efektem tych zderzeń były
złamania kończyć, obrażenia gło-
wy, wstrząsy mózgu i tym podob-
ne przyjemności. Jako dumni war-
szawiacy powinniśmy tedy jak naj-
szybciej pokazać południowym Ka-
lifornijczykom, że potrafimy nie
tylko im dorównać pod względem
wypadkowości na hulajnogach i
wszelkiego rodzaju rolkach, ale na-
wet ich przewyższyć! Nasi wojsko-
wi piloci pod dowództwem znako-
mitych generałów już zdążyli przy-
najmniej kilka razy pokazać, co
potrafią, pilotując maszyny pasa-
żerskie – jedna taka nawet spadła
na las blisko mojego domu, więc
czas się wykazać pod tym wzglę-
dem i przyziemionym cywilom. 

W nomenklaturze między-
narodowej elektryczna
hulajnoga najchętniej

nazywana jest e-scooterem. Specja-
liści ruchu drogowego podkreślają,
że taki pojazd nie ma oświetlenia
ani hamulców, nie mówiąc już o
kierunkowskazach, a wąski kierow-
nik utrudnia precyzyjne sterowa-
nie użytkownikowi. W Niemczech,
które podobnie jak my ogarnęła już
moda na elektryczne hulajnogi, no-
we przepisy dopuszczają jazdę na
tym sprzęcie jedynie po ścieżkach
rowerowych i to z prędkością nie
większą niż 20 kilometrów na go-
dzinę. Chodnikami e-scooterem je-
chać nie wolno. Takim pojazdem
może się poruszać wyłącznie osoba
mająca co najmniej 14 lat. W Szwe-
cji i we Francji zdarzyły się już w

tym roku śmiertelne wypadki hulaj-
nogistów. A takich tragicznych zda-
rzeń będzie zapewne więcej w naj-
bliższym czasie. Hulajnoga, podob-
nie jak rower, jest skądinąd czymś
niesłychanie praktycznym w wiel-
kim mieście, gdzie coraz bardziej
brakuje miejsce dla samochodów,
z drugiej strony jednak poruszanie
się nią w gęstym ruchu grozi śmier-
cią lub kalectwem. 

W Niemczech – jak ostrze-
gają prawnicy – nega-
tywne skutki porusza-

nia się na hulajnodze nie znajdą
pokrycia finansowego przez żadną
firmę ubezpieczeniową. Jeżdżąc
więc tym niebezpiecznym w ruchu
miejskim pojazdem, można stracić
zarówno zdrowie, jak i kasę. Dopie-
ro gdy te dwuślady zostaną w peł-
ni objęte przepisami prawa o ruchu
drogowym, ubezpieczyciele będą
mogli przymierzyć się do wypła-
cania odszkodowań. Jak widać,
Niemcy mają również okres przej-
ściowy, związany z uregulowania-
mi dotyczącymi hulajnóg. 

J a jednak oczekuję hulajnogi
w wersji sportowej. Wyścigi
na takich rumakach mogą

być doprawdy pasjonujące. Tele-
wizja Polska urządziła przed laty
pokazowy wyścig na motorowe-
rach marki Komar. Jeden z tych
dwuśladów był dosiadany przez
150-kilogramowego mistrza olim-
pijskiego w pchnięciu kulą Włady-
sława Komara. Może TVP zorgani-
zowałaby ponownie podobne ści-
ganie się celebrytów, ale już na hu-
lajnogach. Pojedynek w konkuren-
cji mieszanej – pomiędzy posłanką
Krystyną Pawłowicz i adwokatem
Ryszardem Kaliszem – rozgrzałby
publiczność do białości!

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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W okresie wakacyjnym na
terenie Ursynowa w 15
placówkach oświatowych
trwają prace budowlane.
Równocześnie realizowa-
ne są zadania związane z
modernizacją i rozbudo-
wą budynków lokali
oświatowych.

- Jak co roku czas wakacji to
chwile radości i zabawy dla naj-
młodszych, a dla nas okres wy-
tężonej pracy związanej z ko-
niecznymi remontami. Inten-
sywne i tak potrzebne prace
trwają w 15 placówkach oświa-
towych na terenie Ursynowa.
Ostatnie lata to rekordowe środ-
ki finansowe dla ursynowskiej
oświaty i stała aktywność urzę-
du, której celem jest zapewnie-
nie uczniom jak najlepszych wa-
runków do nauki i wypoczyn-
ku. Letnie miesiące wykorzystu-
jemy na prace, które są szcze-

gólnie uciążliwe dla naszych
uczniów. Uzupełnieniem re-
montów jest realizacja zadań in-
westycyjnych  związana z  mo-
dernizacją i rozbudową lokali
oświatowych - Ursynów będzie
gotowy na niełatwy, uwarunko-
wany „deformą” edukacji, zbli-
żający się rok szkolny – infor-
muje burmistrz Robert Kempa.

Cztery przykładowe remonty
to:

- kompleksowy remont bloku
żywienia budynku Przedszkola
nr 395 przy ul. Na Uboczu (war-
tość umowy wynosi 2 892
828,35 zł; planowany termin za-
kończenia robót - 16.09.2019 r). 

- remont elewacji budynku w
Szkole Podstawowej nr 318 przy
ul. Teligi 3 (wartość robót wy-
nosi 344 868,68 zł; termin re-
alizacji - 23.08.2019 r.) 

- remont placu zabaw w
Przedszkolu nr 351 przy ul. War-

chałowskiego 4 w Warszawie
(etap I do dnia 23.08.2019 r. ;
wynagrodzenie ryczałtowe - 276
558,89 zł brutto; kolejne dwa
etapy przewidziane są w latach
kolejnych)

- remont instalacji przeciw-
pożarowych, stolarki okiennej
i drzwiowej wraz z remontem
sal i korytarzy w Szkole Podsta-
wowej nr 336 przy ul. Na ubo-
czy 9 w Warszawie (planowane
zakończenie robót nie później
niż 23.08.2019 r.; wartość prac
remontowych - 1 186 000 zł
brutto).

Obecnie trwają również robo-
ty budowlane polegające na mo-
dernizacji instalacji centralnego
ogrzewania w Szkole Podstawo-
wej nr 330 i Przedszkolu nr 286
przy ul. Mandarynki 1 (wartość
robót to 1 118 152,55 zł), rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej nr
323 przy ul. Hirszfelda 11 (war-
tość inwestycji na dzień dzisiejszy
wynosi 7 787 682,06 zł, termin
realizacji robót to 30.09.2019 r.)
oraz modernizacja dachu i wen-
tylacji w Szkole Podstawowej nr
340 przy ul. Lokajskiego 3 (war-
tość robót budowlanych wynosi
180 687,00 zł, termin realizacji
30.09.2019 r.)

To nie wszystkie działania pro-
wadzone przez Urząd Dzielnicy
Ursynów na rzecz  oświaty. Koń-
ca dobiegła rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 100 przy ul. Ta-
necznej 54/58, na ukończeniu
jest też budowa przedszkola przy
ul. Tanecznej 74, a rozpoczyna
się budowa kompleksu oświato-
wego przy ul. Zaruby.

Wakacyjne remonty i oświatowe inwestycje

Startuje cykl plenerowych
bajek dla młodszych dzieci
pod nazwą „Bajki na tra-
wie”. Spektakle plenero-
we, to miło spędzony czas
będący nie tylko formą
rozrywki, ale też zgodnie z
założeniami tego cyklu,
spotkaniami o charakte-

rze dydaktycznym. Dziel-
nica zaprasza najmłod-
szych na następujące wy-
darzenia:

7.07, godz. 16.00 - Teren zie-
leni Olkówek przy ul. Puszczyka
„Bukiet talentów” Teatr „Kulture-
ska”. Rozśpiewany interaktywny
spektakl dla dzieci, pełen pięknej

muzyki, ruchu i animacji, w któ-
rym bohaterowie – Stokrotka,
Róża i Kaktus poruszają ekolo-
giczne tematy. Artyści występu-
ją w pięknych kolorowych stro-
jach, a wszystkie piosenki po-
chodzą z ich repertuaru.

11.08, godz. 16.00 - Park „Mo-
czydełko” przy ul. Wełnianej „Jaś
i Małgosia” Teatr „Jumaja”. Sce-
na młodego widza. Spektakl jest
autorską interpretacją baśni bra-
ci Grimm pod tym samym tytu-
łem. Wzbogacony jest sugestyw-
nymi kostiumami rekwizytami
oraz malowniczą scenografią,
dzięki czemu dzieci są wprowa-
dzane w magiczny świat teatru.

25.08, godz. 16.00 Park „Przy
Bażantarni”. Przy ul. Przy Ba-
żantarni „Ale cyrki” Teatr „Szczę-
ście”. W programie skecze, scen-
ki, etiudy muzyczne, pantomi-
ma, w wykonaniu Klauna Felik-
sa. Wesoły, pełen śmiechu spek-
takl. Na koniec wielka orkiestra
stworzona przez widzów ode-
gra utwór skomponowany na tę
okazję.

Wakacje z bajkami na trawie

Zarząd Dzielnicy zapropo-
nował zmiany w budżecie
Dzielnicy Ursynów na rok
2019 i 2020. Cześć z nich
otwiera drogę dla nowych
inwestycji na Zielonym Ur-
synowie. 

Kolejne inwestycje na Zielonym
Ursynowie to wyraz troski o
mieszkańców, a także realizacja
zobowiązań wynikających z treści
porozumienia koalicyjnego za-
wartego 4 grudnia 2018 r pomię-
dzy Koalicją Obywatelską Platfor-
ma.Nowoczesna Ursynów i sto-
warzyszeniem Otwarty Ursynów.

W porozumieniu wpisano
m.in.: wspieranie budowy infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej
na Zielonym Ursynowie, budo-
wę i rozwój infrastruktury dro-
gowej na Zielonym Ursynowie
oraz rozwój systemu melioracji
i kanalizacji deszczowej.

Nowe inwestycje na Zielonym
Ursynowie:

– Budowa łącznika pomiędzy
ul. Gajdy a ul. Farbiarską - Utwo-
rzenie nowego zadania oraz
zwiększenie planu o kwotę
80.000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oraz o 200.000 zł w
2020 r. 

– Wykup gruntów pod ul.
Dawidowską - Utworzenie no-
wego zadania oraz zwiększe-
nie planu o kwotę 190.000 zł z
przeznaczeniem na wykup
działek.

– Przebudowa rowu J-1-2-3
w rejonie ul. Trombity -  Utwo-
rzenie nowego zadania oraz
zwiększenie planu o kwotę
500.000 zł z przeznaczeniem
przebudowę rowu odwadniają-
cego w ul. Trombity w celu ogra-
niczenia lokalnych podtopień.

– Przebudowa rowu nr 14 w
rejonie ul. Słonki i ul. Tukana -
nowe zadanie inwestycyjne o
wartości 54.000 zł. Kwota zosta-
nie przeznaczona na przebudo-
wę rowu odwadniającego w ul.
Słonki i ul. Tukana w celu ogra-
niczenia lokalnych podtopień.

– Budowa ul. Krzesanego -
zwiększenie  o 33.000 zł w 2019
r. oraz o 125.000 zł w 2020 r.
Zwiększenie finasowania jest ko-
nieczne w związku z przygoto-
wywaniem podziału nierucho-
mości pod nową ulicę.

–  Obiekt sportowy na obsza-
rze Zielonego Ursynowa przy ul.
Kajakowej - środki w wysokości
70.000 zł z przeznaczeniem na
wykonanie studium wykonalno-
ści i przygotowanie dokumenta-
cji w celu przygotowania kon-
cepcji wielofunkcyjnego obiektu
sportowego.

Od 1 lipca weszły w życie
umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych z terenu
m.st. Warszawy z nowymi
wykonawcami. W ogłoszo-
nym w tym roku przetargu
wybrano najkorzystniejsze
dla mieszkańców oferty.
Nowe umowy będą obowią-
zywały przez trzy lata.

Operatorzy którzy podpisali
umowy pod koniec marca, po
trzech miesiącach okresu przy-
gotowawczego, rozpoczynają
świadczenie usług. W Dzielnicy
Ursynów odbiór odpadów ko-
munalnych będzie realizowany
przez wykonawcę wyłonionego
w przetargu, konsorcjum SUEZ
Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp.
z o.o..

Nowe harmonogramy odbio-
ru odpadów komunalnych dla
Dzielnicy Ursynów obowiązują-
ce od 1 lipca 2019 roku będą do-
stępne na stronie www.warsza-
wa19115.pl.

Po raz pierwszy w historii
pomiarów roczna liczba
ofiar śmiertelnych jest
niższa niż 50. Spadła tak-
że o ok. 4 proc. liczba wy-
padków i rannych infor-
muje Zarząd Dróg Miej-
skich. 

W sumie w ubiegłym roku na
warszawskich ulicach doszło do
1104 wypadków, w których zgi-
nęły 44 osoby. Najwięcej, bo aż
1012 wypadków, powodowali
kierowcy pojazdów. W wyniku
tych zdarzeń śmierć poniosły 34
osoby. Najczęstszą przyczyną by-
ło nieudzielenie pierwszeństwa
pieszym i innym pojazdom, nie-
dostosowanie prędkości do wa-
runków ruchu czy wjazd na czer-
wonym świetle. Piesi natomiast
spowodowali 89 wypadków, w
których zginęło 10 osób. 

Bezpieczniej na warszawskich ulicach

Odbiór odpadów – nowi operatorzy

Nowe inwestycje na Zielonym Ursynowie

ZZnniisszzcczzoonnyy eerroozzjjąą rróóww ooddppłłyywwoowwyy ww rreejjoonniiee uull.. TTrroommbbiittyy 1133..
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Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na niezwykły kon-
cert grupy VOX „SZALONE LATA 80-te NARODZINY
GWIAZDY”, w ramach tegorocznego „Muzycznego Lata
na Ursynowie”. Wydarzenie odbędzie się 7 lipca (nie-
dziela) o godz. 19.00, na parkingu przed Ratuszem
Dzielnicy Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 61,
Metro IMIELIN). Wstęp wolny.

- Niedawno Ursynów obchodził swoje 40-lecie, a już w tym tygo-
dniu swoje 40-lecie obchodzić będzie grupa VOX. Muzycy zabiorą
mieszkańców Ursynowa w sentymentalną podróż do lat 80. Dla jed-
nych kultowe utwory to lata dzieciństwa, inni przy tych dźwię-
kach przeżywali swoją młodość lub szczególne wydarzenia, a zna-
my je wszyscy. To jeden z tych koncertów organizowanych przez
urząd, na którym po prostu trzeba być – mówi zastępca burmistrza
Klaudiusz Ostrowski.

Kiedy w latach 80. w Polsce, uznawanych za straconą dekadę,
sklepy szczyciły się pustymi półkami i wieszakami, a przeżycie by-
ło uzależnione od kartek, muzyka towarzyszyła ludziom ułatwia-
jąc egzystowanie pośród niedogodności. To będzie swoisty po-
wrót do przeszłości i szlagierowych numerów dyskotekowych tam-
tego okresu, takich jak m.in. Mamma Maria, Flames of Love, Boys,
Cheri Cheri Lady, Felicita, Tora Tora czy Acapulco. Nicola Palladi-
ni, aktor musicalowy, reżyser, ukończył Musical Theatre Academy
w Rzymie, grał w musicalu „The Rocky Horror Show” w roli Riff Raff,
„Welcome to the Machine” The Pink Floyd Rock Show, „Alicja w Kra-
inie Czarów”, „Across the Universe”, „Marcelino, chleb i wino”,
„Grease” oraz w spektaklu „Maria z Nazaretu”. W 2011 roku zade-
biutował na polskiej scenie teatralnej w musicalu „CABARET”, grał
również w „Kiss Me, Kate”, „Skrzypku na dachu „Betlejem Polskie-
go”, „Jesus Christ Superstar, „Snie Nocy Letniej”.

Konkurs „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” 

– zgłoszenia do 7 lipca
Do 7 lipca Warszawiacy mogą zgłaszać swoje
ukwiecone ogródki i balkony do 36. edycji konkursu
„Warszawa w kwiatach i zieleni”. 

Nie trzeba być zawodowym ogrodnikiem ani posiadaczem
wielkiego ogrodu z najbardziej niespotykanymi gatunkami roślin
– do wzięcia udziału w konkursie „Warszawa w kwiatach i
zieleni” wystarczy miłość do kwiatów i nawet najmniejszy
parapet. Zgłoszenie może wysłać każdy mieszkaniec Warszawy,
firma i instytucja działająca na terenie miasta, a także grupy
podejmujące zielone inicjatywy.

W tym roku każdy uczestnik konkursu ma szansę na
dodatkową nagrodę – jeden ze stu bonów o wartości 100 zł do
wydania w sklepie ogrodniczym. Aby o nie powalczyć należy
odpowiedzieć na pytanie o wymarzoną roślinę w swojej hodowli.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie
www.warszawawkwiatach.pl.

Szalone lata osiemdziesiąte
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Wójt i Samorząd Gminy Leszno-
wola zapraszają do skorzysta-
nia z letniej oferty wakacyjnej. 

LLIIPPIIEECC 

NNaa ssppoorrttoowwoo 
! Nauka jazdy na DESKOROLCE –

każdy wtorek i czwartek:
- skatepark w Nowej Iwicznej przy

ul. Krasickiego – godz. 10.00-11.00,
- skatepark w Mysiadle przy Centrum

Sportu i Edukacji – godz. 11.30-12.30.
!Nauka jazdy na ROLKACH – każdy

wtorek i czwartek:
- skatepark w Nowej Iwicznej przy

ul. Krasickiego – godz. 11.30-12.30,
- skatepark w Mysiadle przy Centrum

Sportu i Edukacji ul. Kwiatowa 28 –
godz. 10.00-11.00.

(Uwaga – zajęcia są bezpłatne ale
obowiązują zapisy: www.goskate.pl,
www.rollschool.pl)
! Trening funkcjonalny – w każdy

weekend od 6 lipca.
Sobota
- street workout  w Mysiadle przy ul.

Polnej - godz. 9.00-10.00,
- stadion sportowy w Lesznowoli przy

ul. Szkolnej 8 – godz. 10:30-11:30.

Niedziela
- street workout  w Nowej Woli przy

ul. Krasickiego -  godz. 9.00-10.00,
- stadion sportowy w Lesznowoli przy

ul. Szkolnej 8 – godz. 10:30-11:30.
! Boiska sportowe przy szkołach –

WSTĘP WOLNY codziennie w godz.
9.00-22.00:

- Boisko „Orlik” w Łazach, ul. Księdza
Słojewskiego 1;

- Stadion sportowy przy ZSP Leszno-
wola, ul. Szkolna 8;

- Kompleks boisk przy SP Mroków,
Marii Świątkiewicz 2a;

- Stadion sportowy przy SP Nowa
Iwiczna, ul. Krasickiego 56.

KKuullttuurraallnniiee
!Wakacyjne spotkanie Dyskusyjnego

Klubu Książki, wtorek 23 lipca godz. 19.30
– Biblioteka w Mrokowie, Rejonowa 44.
! Kino plenerowe w Mysiadle nad

stawem, ul. Osiedlowa – piątek 12 lip-
ca, godz. 21.30 - Bohemian Rhapsody.
!Piknik Integracyjny Sołectwa Zgo-

rzała - Świetlica Integracyjna w Zgo-
rzale ul. Cyraneczki 8 - sobota 13 lipca
godz. 16.00.
! Malarska Niedziela z muzyką na

żywo, niedziela 21 lipca godz. 16.00-

18.00  -  Mysiadło nad stawem przy ul.
Osiedlowej. Wystąpi  Duet Ojciec i Syn.
! Malarska Niedziela z muzyką

na żywo, niedziela 28 lipca godz.
16.00-18.00 – Zamienie ul. Arako-
wa. Wystąpią Paweł Janas i Tomek
Winiarski. 
! Półkolonie “Lato z GOK Leszno-

wola 2019” (tydz. 1) 29.07-02.08.2019
r. w godz. 8.00 - 16.00. Miejsce: filia
GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. To-
polowa 2. (Uwaga – Półkolonie są płat-
ne i obowiązują zapisy,  zostały 2 wol-
ne miejsca. Więcej na www.gok-leszn-
owola.pl.)
! Pracownia Rzeźby i Ceramiki na

Górce we Władysławowie, ul. Wojska
Polskiego 64 

1 - 5 lipca
poniedziałek: 9.00 – 15.00
wtorek: 9.00 – 16.00
środa: 11.00 – 20.00
czwartek: 11.00 – 20.00
piątek: 11.00 - 20.00
8 - 26 lipca
poniedziałek: 9.00 – 13.00
wtorek: 9.00 – 16.00
piątek: 11.00 – 19.00
(Uwaga – zajęcia płatne: dorośli - 30

zł/1,5h, dzieci - 20 zł/1,5h.)

SSIIEERRPPIIEEŃŃ 

NNaa ssppoorrttoowwoo 
! Trening funkcjonalny – w każdy

weekend do 31 sierpnia
Sobota
- street workout  w Mysiadle przy ul.

Polnej - godz. 9.00-10.00,
- stadion sportowy w Lesznowoli przy

ul. Szkolnej 8 – godz. 10:30-11:30.
Niedziela
- street workout  w Nowej Woli przy

ul. Krasickiego -  godz. 9.00-10.00,
- stadion sportowy w Lesznowoli przy

ul. Szkolnej 8 – godz. 10:30-11:30.
! Boiska sportowe przy szkołach –

WSTĘP WOLNY codziennie w godz.
9.00-22.00:

- Boisko „Orlik” w Łazach, ul. Księdza
Słojewskiego 1;

- Stadion sportowy przy ZSP Leszno-
wola, ul. Szkolna 8;

- Kompleks boisk przy SP Mroków,
Marii Świątkiewicz 2a;

- Stadion sportowy przy SP Nowa
Iwiczna, ul. Krasickiego 56.

KKuullttuurraallnniiee
!Animkowe środy z Gminną Biblio-

teką Publiczną w godz. 12.00–14.00.

- 7 sierpnia, Biblioteka w Mrokowie,
ul. Rejonowa 44 – Eksperymenty che-
miczne;

- 14 sierpnia, Biblioteka w Łazach,
ul. Łączności 2 g – Biuro Detektywi-
styczne Lassego i Mai;

- 21 sierpnia , Biblioteka w Mysiadle,
ul. Topolowa 2 – Dżungla i balonikowe
ZOO; 

- 28 sierpnia, Biblioteka w Magda-
lence, ul. Lipowa 28 – Cyrk, pokazy ilu-
zji i warsztaty.
! Półkolonie “Lato z GOK Leszno-

wola 2019” (tydz. 1, 2 i 3 – brak wolnych
miejsc). Kino plenerowe w  Mysiadle
nad stawem, ul. Osiedlowa -  piątek 16
sierpnia  godz. 21.00 – Greenbook.
! Festyn Pieczenie Ziemniaka w Lesz-

nowoli – sobota 31 sierpnia godz. 15.00,
park przy ul. Dworkowej w Lesznowoli.
! Pracownia Rzeźby i Ceramiki „Na

Górce”  we Władysławowie, ul. Wojska
Polskiego 64 

poniedziałek: 9.00 – 15.00
wtorek: 9.00 – 16.00
środa: 11.00 – 20.00
czwartek: 11.00 – 20.00
piątek: 11.00 - 20.00
(Uwaga – zajęcia płatne: dorośli - 30

zł/1,5h, dzieci - 20 zł/1,5h.)

Wakacje w Gminie Lesznowola
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.
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Fale upałów, ulewy czy porywiste wiatry
zdarzają się coraz częściej, dlatego stoli-
ca musi przygotować się do ciężkich wa-
runków pogodowych. Pomóc ma w tym
Miejski Plan Adaptacji, który Rada Mia-
sta przyjmie na czwartkowej sesji. Klu-
czowe są inwestycje w zieleń, zbiorniki
wodne i odnawialne źródła energii oraz
ochrona mieszkańców.

– Klimat się zmienia na naszych oczach. Warsza-
wa i jej mieszkańcy doświadczają tego na własnej
skórze: fale gorąca, susze a z drugiej strony gwałtow-
ne burze i podtopienia. Ekstrema pogodowe mogą
powodować coraz większe straty materialne, a
przede wszystkim są groźne dla życia i zdrowia lu-
dzi. Niestety, rząd nic nie robi w tej sprawie. W ra-
mach strategii zabezpieczymy miejską infrastruktu-
rę, np. poprzez zakopanie sieci elektroenergetycz-
nych w miejscach szczególnie narażonych na silne
wiatry. Wzmocnimy zabezpieczenia przed desz-
czem nawalnym i przed powodziami. Rozwiniemy
system retencji wód opadowych – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent stolicy i dodaje: 

– Szczególnie ważne są grupy wrażliwe na wy-
sokie temperatury powietrza. Działamy dla se-
niorów, dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

W czwartek, 4 lipca, Rada Miasta przyjmie stra-
tegię adaptacji do zmian klimatu dla m. st. War-
szawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.
Przeciwdziałanie zwiększonej umieralności ludzi
w czasie upałów, ograniczenie miejskiej wyspy
ciepła, zabezpieczenie przed nawałnicami, po-
wodziami, jak i zbyt niskiemu stanowi wody w Wi-
śle to kilka kluczowych kwestii dokumentu. Mia-
sto i jego elementy mają być przygotowane na
złe warunki pogodowe. 

By złagodzić zmiany klimatu, potrzebne są in-
westycje w zieleń, zbiorniki magazynujące wodę
i odnawialne źródła energii.

– Kolejnym filarem naszej polityki musi być
miejska zieleń. Przekazuję kolejne 20 hektarów do
Lasów Miejskich. To sprawi, że w tym roku roz-
poczniemy nasadzenia na 43 hektarach – mówi
Rafał Trzaskowski.

Na przekazanych terenach leśnych w ciągu 3-4
lat pojawi się dodatkowe 310 tysięcy drzew. Rów-
nolegle dzielnice i Zarząd Zieleni posadzą 17 ty-
sięcy drzew, np. wzdłuż zazielenianych ulic. Miej-
skie budynki mają być wyposażane w panele fo-
towoltaiczne oraz w zielone dachy, bogate w krze-
wy i pnącza.

Pierwsze kroki zostały już podjęte. Do końca
marca 2019 r. udzielono blisko 1700 dotacji na in-
stalacje odnawialne źródła energii w Warszawie.
To wzrost o 800% w porównaniu z 2016 r. W
styczniu Wodociągi Warszawskie podpisały umo-
wę na budowę instalacji fotowoltaicznej, która
może wyprodukować energię, wystarczającą na
zasilenie 2600 gospodarstw domowych. Instala-

cje o wartości 40 mln zł pojawią się do końca 2022
r. w oczyszczalni Czajka oraz na dachach stacji
pomp “Powiśle” i pompowni „Nowodwory”. 

– W kolejnym kroku będziemy instalować pane-
le fotowoltaiczne na dachach miejskich budyn-
ków. Sfinansujemy to z pieniędzy banków europej-
skich – na przykład Europejskiego Banku Odbudo-
wy I Rozwoju. Moja zastępczyni Justyna Glusman
pojechała właśnie w tej sprawie do Londynu.
Zmniejszymy również emisję CO2 i problem smo-
gu, rozwijając miejską sieć ciepłowniczą i gazową
– podkreśla Rafał Trzaskowski.

Dzięki podjętej decyzji o zwiększeniu wydat-
ków na przyłącza, wszystkie miejskie budynki
mieszkaniowe, gdzie będzie to możliwe, Warsza-
wa podłączy do ciepła miejskiego lub sieci gazo-
wej. Takie zmiany czekają 267 budynków z 3590
mieszkaniami. Dzięki temu w zasobie komunal-
nym nie będzie już kopciuchów, które nie spełnia-
ją zasad eko-projektu.

Kluczowy jest też transport publiczny. Już dziś
50% pasażerów w Warszawie jeździ środkami
transportu publicznego, które nie emitują zanie-
czyszczeń – tramwajami, metrem, SKM czy auto-
busami elektrycznymi. Do 2022 roku ten wskaź-
nik Warszawa chce podnieść do 60%, przede
wszystkim po przez rozbudowę komunikacji szy-
nowej. Ostatnio stolica zakupiła 123 nowoczesne
tramwaje z opcją dokupienia 90 pojazdów. W
czwartek, 4 lipca odbędzie się otwarcie ofert na bu-
dowę linii tramwajowej Światowida – Modlińska,
a za kilka tygodni Warszawa podpisze umowę na
kupno 130 autobusów elektrycznych.

Z przeprowadzonych analiz z Miejskiego Planu
Adaptacji wynika, że Warszawa szczególnie nara-
żona jest na zagrożenia ulewami i upałami. Śred-
nia temperatura roczna w mieście przekroczyła już
8 stopni Celsjusza, a w centralnych rejonach mia-
sta nawet 10 stopni. Za wzrost temperatury odpo-
wiada zarówno zjawisko tzw. miejskiej wyspy cie-
pła, jak i globalne ocieplenie klimatu.

Opcje przystosowania miasta są wieloobszaro-
we: świadomość mieszkańców, zieleń, ciepło,
wiatr, woda i infrastruktura. 

Horyzontem jest rok 2050, który będzie też
punktem odniesienia do oceny wdrożonych eko-
-rozwiązań. Priorytetem są działania ograniczają-
ce dopływ ciepła do obiektów budowlanych w le-
cie, a w zimnych miesiącach utrzymanie tempera-
tury wewnątrz budynków. Istotne jest też właści-
we gospodarowanie wodami opadowymi oraz
zachowanie i rozwijanie zielonej i błękitnej infra-
struktury, np. parków, lasów, zalewów, a także
stawów. Z uwzględnieniem Strategii mają być
opracowywane dokumenty zagospodarowania
przestrzennego oraz budżet stolicy. Miasto bę-
dzie inicjatorem edukacji mieszkańców we współ-
pracy ze światem biznesu i nauki. 

K a m i l  D ą b r o w a

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Dokładnie 76 lat temu – 30
czerwca 1943 roku – został
aresztowany przez hitlerowską
tajną policję (Gestapo) generał
Stefan Rowecki-Grot, twórca od
podstaw podziemnego wojska
polskiego w kraju okupowa-
nym przez Niemców, a do
czerwca 1940 roku również
przez ZSRR. Aresztowanie mia-
ło miejsce w jednym z lokali
konspiracyjnych na Ochocie
przy ulicy Spiskiej 14. 

Będąc na pierwszej pozycji listy wro-
gów III Rzeszy w okupowanej Polsce,
po przewiezieniu do siedziby Gestapo
przy alei Szucha, został wkrótce prze-
transportowany samolotem do Berlina.
Gdy zdecydowanie odmówił współ-
pracy z władzami hitlerowskimi w ra-
mach działań antysowieckich, w poło-
wie lipca 1943 roku został osadzony w
obozie koncentracyjnym w Sachsen-
hausen. Wkrótce po wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego na rozkaz Heinri-
cha Himmlera został zgładzony, praw-
dopodobnie w okresie 2 - 7 sierpnia
1944 r. Dokładna data i sposób zabój-
stwa nie zostały rozpoznane.

Zanim został generałem
Generał Stefan Rowecki  to postać

wyjątkowa – pod względem patrioty-
zmu, honoru, niezłomności, zdyscypli-
nowania, odwagi. Skupiony na kon-
kretnych, powierzonych mu zada-
niach, stronił od blichtru kariery poli-
tycznej. Gdy jednak, chociażby z racji
pełnienia kluczowych funkcji w struk-
turach Wojska Polskiego, nie było
możliwe dystansowanie się od poli-
tyki, był zwyczajnie uczciwy. Po kryzy-
sie majowym 1926 roku, pomimo że
wywodził się z obozu piłsudczyków,
opowiedział się po stronie legalnych
władz i publicznie, w obecności Pił-
sudskiego,  potwierdził swoje stanowi-
sko. Był to co prawda przejaw uczci-
wości, ale graniczącej z brakiem kalku-
lacji zdroworozsądkowej, skutkującej
zagrożeniem usunięcia z wojska. Jed-
nak jego odwaga i uczciwość w sumie
zostały docenione – po trzech miesią-
cach powierzono mu stanowisko I ofi-

cera sztabu w Inspektoracie Armii ge-
nerała Józefa Rybaka. 

Karierę wojskową Stefan Rowecki
rozpoczął w 1913 roku, wstępując do
Polskich Drużyn Strzeleckich. Po ukoń-
czeniu szkoleń został dowódcą pluto-
nu, a ukończywszy z kolei kurs oficer-
ski, wstąpił w stopniu podporucznika
do Legionów Polskich Józefa Piłsud-
skiego. W czasie pierwszej wojny świa-
towej walczył w I Brygadzie Legionów
Polskich, a po kryzysie przysięgowym
w lutym 1918 roku wstąpił do Polskich
Sił Zbrojnych. Bezpośrednio po zakoń-
czeniu wojny wstąpił do odradzające-
go się Wojska Polskiego, uczestnicząc
wcześniej w rozbrajaniu żołnierzy nie-
mieckich. W maju 1920 r. Rowecki po-
nownie ruszył na front, tym razem
przeciw bolszewikom. Po odparciu na-
jazdu bolszewickiego i zakończeniu
zmagań o granice Rzeczypospolitej,
Rowecki zdecydował się na kontynu-
owanie kariery wojskowej. Dalej była
już tylko – i aż – służba, realizacja za-
dań, służba. Rzetelnie i z oddaniem. Za
tym przyszły awanse: w 1920 roku
uzyskał stopień majora, w 1924 roku
został podpułkownikiem, w 1932 roku
uzyskał stopień pułkownika. 

Mokotowskie ślady 
gen. Grota-Roweckiego

Major Rowecki, jak wielu innych
wyższych oficerów, zmieniał miejsco-
wości zamieszkania stosowanie do po-
wierzonych zadań. W Warszawie, już

jako płk Stefan Rowecki – wraz z żoną
i córką – ostatecznie osiadł dopiero w
1939 roku po objęciu 20 czerwca do-
wództwa Warszawskiej Brygady Pan-
cerno - Motorowej. Będąc w fazie cią-
gle wzrostowej kariery wojskowej, po-
siadł za zasługi wojenne i powojenne
liczne przywileje. Jednym z nich było
otrzymanie pięknego pięciopokojowe-
go mieszkania na warszawskim Mo-
kotowie przy ulicy Narbutta 26, w ofi-
cynie na II piętrze. Fakt ten tak opisu-
je Irena Rowecka-Mielczarska w swo-
jej książce “Ojciec. Wspomnienia cór-
ki gen. Stefana Grota-Roweckiego”: 

“Nasze mieszkanie było bardzo
przyjemne. Miało dwa, obok siebie,
wejścia: frontowe i kuchenne. Dwa
równoległe korytarze. Z głównego
wchodziło się do saloniku cioci Iny
(przyp. BL: druga żona Roweckiego
od 1932 roku) z pięknym palisandro-
wym biureczkiem na honorowym
miejscu i ślicznym żyrandolem. Po-
tem był gabinet i mój pokój z balko-
nem, wszystko od strony południo-
wej. Na końcu korytarza znajdował
się duży jadalny pokój, który miał aż
sześcioro drzwi. Za tym pokojem znaj-
dował się trzeci malutki korytarzyk, na

końcu była sypialnia. Chyba łazienka
była najładniejsza w całym mieszka-
niu. Kuchnia była spora i cała zelektry-
fikowana.”. No cóż, tak wyglądał luk-
sus, nawet pewnie spory dla współ-
czesnych naszych nowobogackich i
kluczowych korpoludków. Nie był to
jednak efekt operacji marketingowych
czy biznesowych na dużą skalę, dzię-
ki czemu dziś można się wzbogacić. To
ekwiwalent, naprawdę tylko częścio-
wy, za krew, pot, okopy, lata tułaczki
wojennej od 1914 aż do rozgromienia
nawały bolszewickiej i później po gar-
nizonach całej Polski. 

Radość z wygody  trwała krótko,
zresztą płk Rowecki i tak cały czas był
w rozjazdach. Organizacja nowej War-
szawskiej Brygady, która w obliczu wi-
szącej na włosku wojny byłą sprawą
absolutnie priorytetową, i jeszcze inne
zadania powodowały, że na domowy
odpoczynek nie było czasu. Przyszła
wojna, wszystko nagle się zmieniło.
Rodzina Roweckiego z przerwami
przebywała na Mokotowie do począt-
ku grudnia, aż została zwyczajnie wy-
rzucona z mieszkania. Skończył się
wątek Narbutta 26, gdyż mieszkanie
spodobało się jakiemuś wyższemu ofi-
cerowi niemieckiemu. 

Dla pułkownika Roweckiego spokój
rodzinny zakończył się dużo wcześniej.
Zaangażowany w walki od początku
września, po kapitulacji armii uniknął
niewoli i powrócił do Warszawy. Roz-
poczęła się konspiracja.

Pełnienie przez pułkownika, potem
generała Roweckiego kluczowych funk-
cji dowódczych  w polskim ruchu opo-
ru wymagało dysponowania  dziesiąt-
kami lokali konspiracyjnych. W każdej
dzielnicy musiało być ich kilkanaście, a
przynajmniej kilka.  Codziennie prze-
chodzimy obok lub w pobliżu miejsc, w
których przebywał i pracował gen.
Grot-Rowecki. Na Mokotowie to m. in.
ulica Narbutta, Aleja Niepodległości,
ulice  Chocimska,  Kielecka. 

Własne bezpieczeństwo gen. Ro-
wecki opierał głównie na zachowaniu
w bezwzględnej tajemnicy swoich fał-
szywych nazwisk, jak i  miejsc zamiesz-
kania. Adresy znało zazwyczaj tylko
dwóch ludzi. Po mieście przemieszczał
się zwykle  sam, bez  ochrony.  Pro-
gram zajęć  generała Grota w  warun-
kach konspiracyjnych   obejmował róż-
nego typu spotkania i odprawy dowód-
cze, które wypełniały całe dnie. Ten
tryb życia zmuszał go do dużej ruchli-
wości i narażania się na ewentualne
rozpoznanie. Aby zminimalizować
możliwość jakiejś “wsypy”,  Grot starał
się przebywać cały dzień w jednym lo-
kalu, przyjmując w nim określoną gru-
pę ludzi znających tylko ten punkt. 

Grot dysponował  w Warszawie sze-
regiem zakonspirowanych mieszkań w
wielu dzielnicach miasta. Można by je
podzielić na trzy grupy. Do pierwszej
grupy należały lokale tak zwanej dzien-
nej pracy, gdzie odbywały się m. in.  spo-
tkania z podkomendnymi, przedsta-
wianie ich raportów i sprawozdań oraz
wytycznych dla nich. Jeden z lokali
dziennej pracy znajdował się  w Ale-
jach Niepodległości. Do drugiej grupy
należały mieszkania, gdzie co jakiś czas
nocował i był pod jakimś nazwiskiem
zameldowany. Do trzeciej – lokale, gdzie
spotykał się z określonymi osobami,
znającymi właśnie to mieszkanie.

Wśród lokali i pokoi “noclegowych”
istotną rolę odgrywało mieszkanie
przy ul. Chocimskiej 22. Jeszcze na
początku 1940 roku żona Eugenia
otrzymała od Grota zadanie wynajęcia
mieszkania na swoje nazwisko z pierw-
szego małżeństwa. Zamieszkała tam
jako Eugenia Borzychowska, meldu-
jąc  równocześnie  sublokatora Pawła
Nowaka, którym to nazwiskiem jako
jednym z wielu posługiwał się generał
Rowecki. Mieszkanie znajdowało się
na pierwszym piętrze, na prawo od
bramy. Składało się z dwóch pokoi od
strony ulicy Chocimskiej i kuchni z
oknem na podwórze. Dzięki temu
można było obserwować, co się dzie-
je w najbliższej okolicy, również od
strony sąsiednich podwórek. 

W każdym z konspiracyjnych miesz-
kań znajdowały się różnorodne skryt-
ki, czy to w meblach lub nawet przed-
miotach codziennego użytku. Na Cho-
cimskiej skrytki znajdowały się m. in.
w kuchence elektrycznej oraz w  rega-
le na książki, którego blat posiadał kil-
ka cienkich, małych szufladek.

Z mieszkaniem na Chocimskiej wią-
że się dramatyczne wydarzenie, choć
ze szczęśliwym finałem. Któregoś dnia
pod koniec nocy, o szóstej rano rozle-
gło się gwałtowne łomotanie do drzwi,
po czym do mieszkania wtargnęło pię-
ciu Niemców. Po przeszukaniu  zaczę-
li wypytywać o “syna”, a gdy okazało
się, że poza panią Eugenią i jej sublo-
katorem nikogo innego nie ma, miesz-
kanie opuścili. Działając w pośpiechu,
zapomnieli wylegitymować obecnych.
Gdyby jednak tego dokonali, finał był-
by by zapewne inny. Otóż przychodząc
wieczorem tuż przed godziną policyj-
ną, Grot odwiesił marynarkę i zajął się
chorą żoną. Zapomniał, że w mary-
narce była kenkarta (ówczesny doku-
ment osobisty) na nazwisko Sokołow-
ski, która po przyjściu powinna być
natychmiast zamieniona na kenkartę
o nazwisku sublokatora. A właściwy
dokument  Pawła Nowaka był scho-
wany w skrytce w kuchence elektrycz-
nej. Tym razem jakimś cudem udało
się, choć sprawdzanie dokumentów
było rutynową czynnością, od której
Niemcy zaczynali kontrole. 

Inny mieszkanie konspiracyjne “noc-
legowe” znajdowało się przy ulicy Kie-
leckiej 28. Tak opisuje je Irena Rowec-
ka-Mielczarska: 

“...Wiedziałam o  Kieleckiej 28, gdzie
znajdowało się warszawskie mieszka-
nie cioci Haliny Królikowskiej. Było
ono na parterze z prawej strony klatki
schodowej. Z lewej strony schodów by-
ła kawalerka, pozornie zupełnie inne
mieszkanie, gdzie ... przebywał często
generał Michał Karaszewicz - Toka-
rzewski, a Wuj  po nim odziedziczył tę
kawalerkę”. Zgodnie z ustaleniami od
początku okupacji niemieckiej w ce-
lach konspiracyjnych córka Grota okre-
ślała ojca jako Wuja, nawet podczas
bezpośredniej z nim rozmowy. 

Pamięć ciągle kultywowana  
Zlokalizowana przy ulicy Chocim-

skiej 22 Główna Biblioteka Lekarska
zajmuje budynek, w którym kiedyś by-
ło mieszkanie konspiracyjne generała
Roweckiego. GBL, znana z kultywo-
wania również tradycji historycznej i
patriotycznej, z należytą pieczołowi-
tością promuje postać Grota – dawne-
go  lokatora z pierwszego piętra. 

W sierpniu 2014 roku w jednym z
pomieszczeń GBL została urządzona
ekspozycja poświęcona generałowi
Stefanowi Roweckiemu. Głównym eks-
ponatem wystawy jest popiersie, będą-
ce kopią popiersia Grota stojącego w
budynku Pasty – siedzibie Fundacji
Polskiego Państwa Podziemnego. Za-
prezentowano tam również liczne zdję-
cia Generała z okresu międzywojen-
nego, kopie dokumentów oraz relację
fotograficzną z odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej w dniu 14 lutego 1997 roku.
Tablica ta znajduje się na ścianie fron-
towej budynku Chocimska 22. 

W wyniku współpracy Archiwum
Akt Nowych i GBL powstała  mobilna
wystawa “Stefan Rowecki-Grot”, skła-
dająca się z kilkudziesięciu plansz za-
wierających m. in. reprodukcje uni-
kalnych zdjęć i dokumentów. Wysta-
wa ta jako plenerowa, była ostatnio
eksponowana podczas uroczystych
obchodów XIII Wieczornicy pamięci
gen. dyw. Stefana Roweckiego “Gro-
ta”, zorganizowanych przez aktorskie
małżeństwo Kingę i Arkadiusza Gło-
gowskich  na terenie posesji  Willa Je-
żewo w Józefowie – historycznym do-
mu Generała. Stefan Rowecki zaku-
pił ten dom w 1941 roku. Na skutek re-
lacji spadkowych, przedostatnim wła-
ścicielem  stał się Stefan Mielczarski
wnuczek Stefana Roweckiego. Ze
względu na stałe zamieszkanie w Au-
stralii  Stefan Mielczarski sprzedał Wil-
lę Jeżewo  obecnym właścicielom, Kin-
dze i Arkadiuszowi Głogowskim. Gło-
gowscy z wielkim pietyzmem kulty-
wują pamięć generała Stefana Rowec-
kiego. Każda z dotychczas zorganizo-
wanych przez nich trzynastu  Wie-
czornic pamięci generała Grota jest
perełką programową. Tegorocznym
gościem honorowym był przybyły z
Australii wnuk gen. Grota – Stefan
Mielczarski. Główną ekspozycją Wie-
czornicy była planszowa wystawa GBL
i Archiwum Akt Nowych o generale
Roweckim. Prelekcja historyczna na
temat utworzenia przez płk Stefana
Roweckiego I Warszawskiej Brygady
Pancerno - Motorowej, koncert pieśni
wojskowych i uroczysta musztra pa-
radna, pokazy grup rekonstrukcyj-
nych i dalej koncerty muz lżejszych w
wykonaniu śpiewających aktorów Kin-
gi i Arkadiusza Głogowskich oraz ze-
społów TR-Aktor oraz Strefa Ciszy, do-
pełniły atrakcyjny program. Nic więc
dziwnego, że Wieczornice pamięci
Grota mają już swoją stałą widownię.
Oprócz wielu gości oficjalnych, na uro-
czystość  od lat licznie przybywają
okoliczni mieszkańcy.

Nazwisko gen. Stefana Roweckiego
jest w zasadzie dobrze znane. Mosty,
arterie, ulice, szkoły, wiele obiektów
szczyci się nadaniem tego Imienia. Dla
wielu kojarzy się również “Rowecki”
z “Grotem”, ale czy “gen.” czy “płk” i
dlaczego – tu sprawa już staje się mniej
jasna. No właśnie, nazwisko jest znane
– bo most, bo jakaś trasa, ale czy po-
stać, czy dokonania też? Kto dziś wie,
czym było i czym mogło być Polskie
Państwo Podziemne, jak wielkim do-
konaniem było faktyczne scalenie
większości (nie lewicowych)  różno-
rodnych ugrupowań ruchu oporu pod
jednym Dowódcą Armii Krajowej? Za
co otrzymał Krzyż Złoty i Srebrny Or-
deru Wojennego Virtuti Militari, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Walecznych (8 -krotnie), francu-
ską Legię Honorową  i wiele, wiele in-
nych odznaczeń najwyższej rangi?
Dzięki pracy gen. Stefana Roweckiego
i podległych współpracowników po-
wstała największa armia podziemna
ówczesnej Europy i najnowocześniej-
szy w tamtych czasach ruch oporu, z
niebywałymi i trudnymi do wyobra-
żenia osiągnięciami. 

To są sprawy fundamentalne, które
trzeba znać, to są jedne z ważnych ni-
ci, które doprowadziły do dzisiejszej
naszej wolności. To są sprawy, o któ-
rych trzeba mówić, pisać, populary-
zować. To fundamenty Polskości.

Warszawskimi śladami bohatera narodowego

Jak zabezpieczyć się przed skutkami ocieplenia

Warszawa dla klimatu

Generał Grot-Rowecki wśród nas
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Warszawiacy szukający wytchnie-
nia przed upałem mogą już korzy-
stać ze zmodernizowanego basenu
w Parku Kultury w Powsinie. Wła-
śnie zakończył się remont, który od-
mienił oblicze tej plenerowej pły-
walni.

– Tak jak zapowiadaliśmy, tego lata udo-
stępniamy warszawiankom i warszawiakom
całkowicie zmodernizowany basen w Po-
wsinie. Jestem przekonana, że zmiany, któ-
re przeszedł ten obiekt, sprawią, że stanie się
on jeszcze atrakcyjniejszy i będzie przycią-
gał coraz więcej chętnych – mówi Renata
Kaznowska, wiceprezydent m. st. Warszawy.

Basen w Parku Kultury w Powsinie całko-
wicie zmienił swoje oblicze. Teraz obiekt
nie tylko cieszy oko nowoczesną architektu-
rą, ale także zachęca do korzystania z licz-
nych wodnych atrakcji. Modernizację prze-
szły niecki basenu i brodzika, jak również
system uzdatniania wody – stał się on wydaj-
niejszy i bardziej ekologiczny. Nowością jest

zjeżdżalnia typu anakonda, a także wodny
plac zabaw z wodotryskami i atrakcje dla
najmłodszych w brodziku. Wokół basenu
pojawiła się „plaża” wykonana z desek kom-
pozytowych, a także liczne nasadzenia i ma-
ła architektura. Wszystko utrzymane jest w
jasnych kolorach.

Dopełnieniem zmian była przebudowa
budynku sanitarno-szatniowego. Teraz go-
ście mogą korzystać z nowych przebieralni,
pryszniców i toalet, a całość jest dostosowa-
na do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi.

Prace prowadzone były od jesieni ubiegłe-
go roku i kosztowały blisko 9,7 mln zł. Obiekt
będzie czynny przez cały sezon letni, co-
dziennie w godz. 10.00-20.00.

Modernizacja basenu jest kolejnym eta-
pem zmian, jakie w ostatnich latach prze-
szedł Park Kultury w Powsinie. Na początku
2018 roku do użytku oddano gruntownie
wyremontowane całoroczne korty teniso-
we. Prace prowadzone były od nawierzchni,

aż po pokrycie hali, którą teraz ogrzewają ci-
che nagrzewnice. Powłoka posiada świetli-
ki umożliwiające grę w dzień bez potrzeby
używania sztucznego światła. Wieczorem
odpowiednie doświetlenie zapewniają re-
flektory w technologii LED.

W czerwcu ubiegłego roku zakończyła
się również budowa nowego placu zabaw –
prace wiązały się z całkowitą wymianą do-
tychczasowego wyposażenia. Teren został
podzielony na kilka stref funkcjonalnych,
dedykowanych młodym warszawiakom w
różnym przedziale wiekowym. Są tu zarów-
no urządzenia do wspinania, piaskownice,
huśtawki, karuzele oraz zjeżdżalnie. Plac
został przystosowany do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami.

Przy okazji wszystkich prac wymieniana
była również mała architektura. Pojawiły
się nowe ławki, kosze i stojaki rowerowe.
Całość dopełniły stoły do gry w szachy, bry-
dża, tenisa stołowego i piłkarzyki. Więcej
jest też leżaków i stołów piknikowych.

W ubiegłym roku zakończyła się moder-
nizacja placu gier. Największą atrakcją jest
tu teraz 18-dołkowy tor do mini golfa. Wy-
mieniona została także nawierzchnia na bo-
iskach do gier zespołowych. Na terenie usta-
wione zostały zadaszenia membranowe
chroniące przed słońcem, letnie przebieral-
nie, piłkochwyty, źródełka z wodą, zamgła-
wiacze rozpraszające delikatną mgiełkę
wodną, stojaki rowerowe oraz ławki. Mo-
dernizacja objęła prawie 5000 m kw. terenu
rekreacyjno-sportowego parku.

Dodatkowo warszawiacy zdecydowali,
że z Budżetu Partycypacyjnego, w Powsi-
nie ustawiona zostanie automatyczna toale-
ta miejska. Toaleta znajduje się przy ul Ma-
ślaków, w sąsiedztwie dębu “Hetman”, na
przecięciu głównych ciągów pieszych. Nie-
opodal potężnego dębu działa również sta-
cja Warszawskiego Roweru Publicznego Ve-
turilo.

W latach 2015-2019 Park Kultury w Po-
wsinie przeszedł modernizacje, których
łączna kwota przekroczyła 16 557 000,00
złotych. To m a s z  D e m i a ń c z u k

Już za cztery lata po Warszawie będzie jeździć ponad
pół tysiąca niskopodłogowych tramwajów. Tramwaje
Warszawskie i Hyundai Rotem Company podpisały
umowę na dostawę 213 nowych tramwajów. Nad
wspólnym projektem będą pracowali polscy i koreań-
scy inżynierowie.

– Zakupy taboru oraz budowa nowych tras zwiększą atrakcyjność
tego środka transportu i podniosą jakość życia mieszkańców stoli-
cy. Warszawski Transport Publiczny będzie synonimem komunika-
cji nowoczesnej i przyjaznej wszystkim pasażerom. Przyczynią się
do tego z pewnością tramwaje, które właśnie kupujemy od Hyun-
dai’a – z całkowicie płaską podłogą, bardzo nowoczesne, niskopo-
dłogowe i klimatyzowane. To największa umowa w naszej dotych-
czasowej historii. I z pewnością nie ostatnia – mówi Rafał Trzaskow-
ski, prezydent m. st. Warszawy.

To największa umowa na tramwaje podpisana dotychczas w
Polsce i jedna z większych w Europie. Dostawy są podzielone na
dwie części: w zamówieniu podstawowym Tramwaje Warszawskie
kupią 123 sztuki, a w ramach opcji będzie możliwy zakup kolejnych
90. Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zbudu-
je je za 1 mld 825 mln zł netto.

Wszystkie pojazdy w ramach zamówienia podstawowego mają
zostać dostarczone do stolicy do końca 2022, a te budowane w ra-
mach opcji – do końca 2023 roku. Zakup uzyskał częściowe dofi-
nansowanie z funduszy UE w wysokości 285 mln zł. 

Do stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów szynowych, o różnej dłu-
gości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Będą to naj-
dłuższe tramwaje w stolicy. Ich długość sięgnie 32,5 metrów, czy-
li będzie aż 2,5 metra większa niż długość najpopularniejszych, do-
tychczas używane tramwajów niskopodłogowych. Dzięki temu w
każdym tramwaju będzie mogło podróżować nawet 240 osób. 

Wagony będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring we-
wnętrzny i zewnętrzny z dostępem on-line oraz w system informa-
cji pasażerskiej. Pojazdy będą przyjazne środowisku – spełnią wy-
sokie wymagania dotyczące emitowanych dźwięków, a oszczędność
prądu zapewnią zasobniki energii.

Nowe tramwaje są specjalną konstrukcją „szytą na miarę” dla War-
szawy – z całkowicie płaską podłogą i skrętnymi wózkami. W od-
różnieniu od obecnie używanych tramwajów, dzięki nowej techno-
logii, w nowych wagonach przedni i ostatni wózek będzie miał
możliwość skrętu, co pozwoli ograniczyć zużycie szyn, a także za-
pewni cichszą jazdę na łukach.

Dzięki nowemu zakupowi warszawiacy będą mogli częściej po-
dróżować niskopodłogowymi, wygodnymi wagonami. Przyjazny-
mi dla pasażerów z niepełnosprawnościami oraz opiekunów z
dziećmi w wózkach. Docenią je też seniorzy. Po stołecznych to-
rach jeździ obecnie niemal 530 tramwajów i składów tramwajo-
wych. 311 wagonów, czyli aż 59 procent floty tramwajowej to wa-
gony niskopodłogowe. Już dziś Warszawa, wśród miast eksplo-
atujących od lat tramwaje, może się pochwalić najwyższym w Pol-
sce procentowym udziałem wagonów niskopodłogowych kupo-
wanych jako nowe. Po zrealizowaniu całości kontraktu na 213 wa-
gonów, około 80 procent wszystkich tramwajów w stolicy będzie
już miało niską podłogę.

– W najbliższych latach przed Tramwajami Warszawskimi stoją
wielkie wyzwania - połączenie szynami rejonów miasta, które by-
ły dotychczas odcięte od sieci tramwajowej, takich jak np. Gocław
czy Wilanów. Mamy za sobą już pierwsze przetargi. Zbudujemy bli-
sko 20 kilometrów nowych torów, co pozwoli mieszkańcom na
szybkie i wygodne podróże po stolicy. Teraz jesteśmy u progu reali-
zacji jednego z kamieni milowych naszego planu - podpisujemy
umowę na 123 nowoczesne, ekologiczne tramwaje, z opcją doku-
pienia dodatkowych 90 – dodaje Wojciech Bartelski, prezes Tram-
wajów Warszawskich.

W stolicy przybędzie blisko 20 km nowych tras tramwajowych.
Inwestycje są współfinansowane w ramach perspektywy budżeto-
wej UE na lata 2014 – 2020. Pojazdy wyprodukowane przez kore-
ańskiego producenta pojadą między innymi tunelem do Dworca Za-
chodniego, do Wilanowa i na Gocław. Tramwaje Warszawskie
przygotowują się też do budowy trasy na ul. Kasprzaka, a także mię-
dzy Nowodworami a Winnicą. Na przełomie maja i kwietnia 2019
roku ogłoszone zostały pierwsze przetargi na te inwestycje, a ko-
lejne zaplanowano na najbliższy czas.

Fundusze UE pozwolą także na budowę nowej, piątej zajezdni,
która będzie potrzebna do obsłużenia większej liczby tramwajów
wyjeżdżających na stołeczne tory.

– Hyundai Rotem traktuje Polskę jako miejsce długoterminowe-
go rozwoju. Otworzymy w Warszawie oddział działający w całej Eu-
ropie, będziemy dążyli do pozyskania nowych zamówień. Mamy
ogromne doświadczenie w budowie pojazdów szynowych – pocią-
gi dużych prędkości, wagony metra, pociągi poruszające się na po-
duszce magnetycznej, a także tramwaje oraz pojazdy light rail,
które dostarczyliśmy już do 36 krajów świata – podkreśla Geon Yong
Lee, dyrektor generalny Hyundai Rotem 

Co ważne, aż 60 procent komponentów w nowych tramwajach
dla stolicy będzie pochodziło z Polski i Unii Europejskiej. Cały
osprzęt energoelektroniczny powstanie w Warszawie i dostarczy go
firma Medcom, która współpracuje ze światowymi producentami
taboru szynowego. Z innej polskiej firmy mającej siedzibę w War-
szawie – ATM - będą pochodziły rejestratory parametrów tech-
nicznych, jak m.in. badających prędkość czy inne informacje zbie-
rane podczas jazdy. Hyundai Rotem zaplanował, że ponad 40 pro-
cent pojazdów z całego zamówienia dla Warszawy zostanie zbudo-
wane w Polsce. E w a  R o g a l a

Warszawiacy mogą już
ugasić pragnienie wodą z
miejskich źródełek. Pierw-
sze kraniki zostały uru-
chomione przy ul. Nowy
Świat, na pl. Dąbrowskie-
go i pl. Teatralnym. W ra-
mach pilotażu pojawi się
ich łącznie 30. Lokalizacje
wybrali mieszkańcy w
projektach Budżetu Oby-
watelskiego.

– Mieszkańcy coraz chętniej
rezygnują z butelkowanej wody
na rzecz warszawskiej kranówki.
Teraz jest ona również dostępna
w przestrzeni miejskiej. Publicz-
ne źródełka można spotkać przy
głównych punktach stolicy – mó-
wi Justyna Glusman, dyrektorka
koordynatorka ds. zrównowa-
żonego rozwoju m.st. Warsza-
wy i dodaje – Zmiany klimatycz-
ne sprawiają, że upały są do-
kuczliwe. W trosce o bezpieczeń-
stwo warszawiaków zapewnia-
my im dostęp do świeżej wody.

Miejskie kraniki są podłączo-
ne do podziemnych hydrantów.
Lokalizacje źródełek zostały wy-
brane na podstawie projektów
zgłoszonych w budżecie obywa-
telskim. Wygląd kraników z wo-
dą zainspirowany jest charakte-

rystycznymi, zielonymi wieża-
mi w korycie Wisły, z których
najbardziej znana jest tzw. „Gru-
ba Kaśka”. Słynna instalacja po-
wstała dokładnie 55 lat temu.

– Mamy dwa rodzaje źróde-
łek. Jedne są zielone, a drugie z
brązowym wykończeniem, tak
by pasowały do zabytkowej oko-
licy. Kraniki spełniają najwyż-
sze standardy jakości, są bez-
pieczne, higieniczne a zarazem
komfortowe dla mieszkańców.
Wyregulowany strumień wody
pozwala wygodnie napić się
bezpośrednio z kraniku, jak
również uzupełnić bidon – mó-
wi Renata Kuryłowicz, zastęp-
czyni dyrektora Zarządu Zieleni
m.st. Warszawy.

Obsługa urządzeń jest prosta.
Mogą z nich korzystać dzieci i
dorośli. Źródełka mają przy pod-
stawie specjalne miski dla zwie-
rząt. Dodatkowo projekt był kon-
sultowany z Pełnomocnikiem
Prezydenta m.st. Warszawy ds.
dostępności, by kraniki były wy-
godne dla osób z niepełnospraw-
nościami.

Prosta forma modelu ułatwia
bieżące czyszczenie i dezynfek-
cję. Warszawską kranówkę do-
starcza Miejskie Przedsiębior-

stwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie. Jednostka
odpowiada też za codzienną eks-
ploatację źródełek - każde ujęcie
będzie sprawdzane i czyszczo-
ne każdego dnia. Po przeprowa-
dzeniu testów jakości wody w
lipcu uruchamiane będą kolej-
ne ujęcia.

To pierwsza realizacja w Pol-
sce, którą Warszawa realizuje w
tak dużej skali. Na podstawie pi-
lotażu będzie można sprawdzić,
jak instalacje sprawdzają się w
miejskiej przestrzeni.

Źródełka z warszawską kra-
nówką pojawią się w następują-
cych lokalizacjach: plac Na Roz-
drożu/ Al. Ujazdowskie, plac
Zbawiciela, plac Konstytucji,
plac Trzech Krzyży, ul. Nowy
świat/ ul. Smolna, ul. Bracka,
plac Grzybowski, Ogród Saski,
plac Bankowy/ ul. Senatorska,
plac Teatralny, ul. Krakowskie
Przedmieście, ul. Czerniakow-
ska/ ul. Gagarina, plac Unii Lu-
belskiej, ul. Waryńskiego, ul. No-
wowiejska/ plac Politechniki, ul.
Emilii Plater na wysokości Zło-
tych Tarasów, ul. Emilii Plater/
ul. Pańska, plac Dąbrowskiego,
park Wielkopolski/ ul. Wawel-
ska, ul. Marszałkowska/Al. Je-
rozolimskie, ul. Marszałkowska/

ul. Królewska, ul. Chłodna, al.
Solidarności przy Urzędzie
Dzielnicy Wola, plac Mirowski/
Al. Jana Pawła II, al. Solidarno-
ści/ Muranów, ul. Anielewicza/
al. Jana Pawła II, ul. Edelmana/
Muzeum Polin, ul. Muranow-
ska/ ul. Andersa, przy Multime-
dialnym Parku Fontann.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.
st. Warszawie S.A. każdego dnia
uzdatniania ponad 350 mln li-
trów wody, która jest ujmowa-
na z dwóch niezależnych w peł-
ni odnawialnych źródeł: spod
dna Wisły oraz bezpośrednio z
Jeziora Zegrzyńskiego. Woda,
zanim trafi do mieszkańców,
przechodzi wieloetapowy pro-
ces uzdatniania, który – w przy-
padku wody ujmowanej spod
dna Wisły – trwa nawet 50 go-
dzin (wliczając w to także infil-
trację). Dzięki przeprowadzo-
nym w ostatnich latach inwesty-
cjom, unowocześnione są
wszystkie stacje uzdatniania wo-
dy, wyposażone m.in. w ozono-
wanie pośrednie i filtry węglowe
czy flotację ciśnieniową. Efek-
tem jest zauważalna poprawa
smaku i zapachu warszawskiej
kranówki. K a m i l  D ą b r o w a

F o t .  R .  M o t y l

Powsin zaprasza na basen!

Miejskie źródełka z kranówką już są!

213 nowych tramwajów



1 1

Z Klastra Energii „Kraina
Jeziorki” powinien być już
wkrótce niemały pożytek.
Chodzi o zabezpieczenie
potrzeb energetycznych
powiatu piaseczyńskiego i
stworzenie warunków
rozwoju gospodarki ni-
skoemisyjnej w oparciu o
źródła rozproszone. 

W poprzednim artykule po-
zwoliłem sobie na dość swobod-
ną aczkolwiek nie bezzasadną
krytykę postawy tych, którzy w
kwestii energetyki podejmują w
naszym imieniu decyzje. Stara-
łem się wykazać, że decyzje te
nie zawsze zgodne są z naszym,
lokalnym, zdrowym rozsądkiem
i interesem społecznym, ba na-
wet krajowym. Nie zamierzam
tu dociekać przyczyn takich a
nie innych rozstrzygnięć, ale
chciałbym zwrócić uwagę na ich
potencjalne reperkusje dla nas i
naszych potomnych. Niestety,
musze zauważyć, że to piwo
przyjdzie wypić nam wszystkim,
a ci naprawdę odpowiedzialni
… cóż, powiem może i brutalnie
ale … być może ich to już nie bę-
dzie dotyczyć.

W mojej osobistej ocenie jed-
nym z niewielu świetlistych
punktów w tej paragrafowej
gmatwaninie jest zapis dotyczą-
cy klastrów energii. Jako jedna z
niewielu dziedzin zawartych w
ustawie o Odnawialnych Źró-
dłach Energii (OZE) wyprzedza
pozostałą część Europy, wyzna-
czając nowy trend. Niektórzy po-
wiedzą, że u naszych zachodnich
sąsiadów od dawna funkcjonują
spółdzielnie energetyczne i in-
nego rodzaju wspólnoty, ale for-
ma zaproponowana w naszej le-
gislacji jest jednak nowatorska. 

Co to jest klaster energii? 
Nie wiem, czy łatwiej będzie

odpowiedzieć  czym klaster ener-
gii jest, czy określić  czym klaster
nie jest.  Na wszelki wypadek nie
należy mylić tego pojęcia z „kla-
serem” (fr. classeur), czyli segre-
gatorem albo albumem na znacz-
ki pocztowe. W przestrzeni in-
formacyjnej funkcjonuje kilka de-
finicji ale jeszcze brak  tej osta-
tecznej. Jako jeden z inicjatorów
piaseczyńskiego klastra dołożę
więc jeszcze jedną  próbę.    Kla-
ster energii jest to dobrowolne
zrzeszenie się osób fizycznych,
podmiotów prawnych, jednostek
samorządu terytorialnego, jed-
nostek naukowych itp., więc wła-
ściwie wszystkich chętnych, przy
czym zrzeszenie to zorganizowa-
ne jest w celu zoptymalizowania
sposobu zaspokojenia wszelkich
potrzeb energetycznych konsu-
mentów z terenu klastra,  a tak-
że rozwiązania lokalnych proble-
mów z wytwarzaniem energii
związanych pod kątem kosztów
ekonomicznych oraz środowi-
skowych. 

Czyli... No właśnie. Co można,
a co nie można ? I w ogóle po co
??? Nowelizacja ustawy o OZE
jasno określiła zasięg terytorial-
ny klastra  do powierzchni po-
wiatu lub pięciu sąsiadujących
ze sobą gmin, niekoniecznie
mieszczących się w tym samym
powiecie. Ta sama nowela  sche-
matycznie nakreśliła potencjalne
cele działalności klastra i kto te
cele ma realizować. Uznano tu
również, że klaster jako taki nie
będzie posiadał osobowości
prawnej czyli wszelkie realne
działania winny być prowadzo-
ne przez konkretnych jego
uczestników, a nie przez sam kla-
ster.  Ten zaś – poprzez koordy-
natora – może te indywidualne
działania swoich członków jedy-
nie harmonizować.

Mamy więc orientacyjnie
określoną społeczność upraw-
nioną do wzięcia spraw wokół
energetycznych we własne ręce,
ale ...czy jesteśmy na to przygo-
towani ? Czy wiemy jak to zrobić
? Czy mamy niezbędne narzę-
dzia ?Czy wiemy jak się nimi po-
sługiwać ? Czy znamy ścieżki le-
gislacyjne ? Wreszcie, czy są ja-
kieś wzorce i dobre praktyki w
tym temacie? Z kim przyjdzie
nam współpracować i kto będzie
nam sprzyjał ?   Kto będzie z ta-
kiego obrotu spraw niezadowo-
lony i dlaczego? 

Dreptanie we mgle? 
Chcielibyśmy  mieć dobre od-

powiedzi na te pytania, niestety
jednak – wiele z nich jest wciąż
otwartych, a mimo upływu już
kilku lat od powołania tego roz-
wiązania wciąż znajdujemy się
we mgle informacyjnej i legisla-
cyjnej. Nie mogę powiedzieć, że
ministerstwo energii nic nie robi
ale mam wrażenie, że podobnie
jak my, wciąż drepce we mgle.
Podejmowane są różne działa-
nia i tylko jakby brak było deter-
minacji lub pieniędzy,  aby je do-
kończyć. Dzisiaj klastry to dzie-
dzina wciąż innowacyjna i wy-
maga dogłębnej i wielopłaszczy-
znowej eksploracji w wielu kie-
runkach. Pewne jest natomiast,
że wszelkie działania prowadzą-
ce do poprawy lokalnego bezpie-
czeństwa energetycznego, jako-
ści dostaw energii, efektywności
energetycznej, właściwego zago-
spodarowania odpadów oraz
ograniczenia degradacji środo-
wiska naturalnego są tymi dzia-
łaniami, które stanowią istotę kla-
stra. One w zasadzie stanowić
powinny podstawową istotę dzia-
łania samorządu lokalnego bo o
lokalne warunki używania ener-
gii tu przecież idzie i nie jest obo-
jętne, jak ta energia jest wytwa-
rzana i jak się nią gospodaruje.
Nie możemy mieć przeświadcze-
nia, że prąd jest w GNIAZDKU i
tyle. Ta dostarczona do naszych
gniazdek energia gdzieś w jakiś

sposób została wyprodukowana
i w jakiś sposób do nas dotarła.
Czy jednak były to metody opty-
malne? I tu właśnie mamy ten
ważny i newralgiczny  moment –
wszystko zależy od punktu wi-
dzenia i subiektywnej oceny, a
powinna ona należeć do tych,
którzy poniosą tego działania
konsekwencje. 

Współpraca klastrowa powin-
na  prowadzić do korzyści eko-
nomicznych i społecznych dla
środowiska, w którym żyjemy,
pracujemy, spędzamy wolny czas
i które chcemy pozostawić na-
szym potomkom. Świat się zmie-
nia, my się zmieniamy i nadszedł
czas na zmiany w jednym z ostat-
nich bastionów źle pojętego tra-
dycjonalizmu. 

Smartfon zamiast kabla
Klastry w mojej  opinii  mają

wypracować przedpole dla praw-
dziwej rewolucji w energetyce.
Przypomnijmy sobie telefon na
kablu i całe późniejsze zmiany
aż do dzisiejszego smartfonu.
Dzisiaj nasza energetyka stoi
przed podobnie dramatyczną
perspektywą. Jeden z kierunków
tych zmian to energetyka roz-
proszona i obywatelska. Jest oka-
zja abyśmy w tych sprawach jako
bezpośrednio zainteresowani
mogli mieć swoje zdanie, a co
więcej w znacznym zakresie o
nich zdecydować.  Oczywisty jest
fakt, że eksperymenty w dziedzi-
nie energetyki  są niedopuszczal-
ne, że cała dziedzina bezpieczeń-
stwa, jakości oraz kosztów do-
staw energii dla mieszkańców te-

renu klastra to sprawy bardzo
wrażliwe. Mam tego pełną świa-
domość, ale mam też świado-
mość jak wielki jest tu potencjał. 

My, mieszkańcy, poprzez
współpracę i wymianę myśli, do-
świadczeń, spostrzeżeń oraz dys-
ponując wsparciem jednostek
naukowych i fachowców, najle-
piej wiemy, co należałoby zmie-
nić, gdzie znaleźć rezerwy, po-
trafimy najtrafniej zidentyfiko-
wać dostępne lokalnie źródła
energii i mamy świadomość jak
ją pozyskiwać, aby zminimali-
zować negatywny wpływ jej wy-
twarzania na nasze lokalne śro-
dowisko. To my będziemy wie-
dzieli jak optymalnie zagospo-
darować nasze lokalne zasoby.

Ziarna padły na podatny grunt.
Kilku zapaleńców, którzy przeko-
nani są o tym, że warto – wystąpi-
ło z ta inicjatywą.  Ale kilku zapa-
leńców, nawet z poważnym
wsparciem samorządów teryto-
rialnych, nie będzie w stanie zreali-
zować tego zadania. Dla sukcesu
klastra niezbędne jest zbudowa-
nie lokalnej struktury, która opie-
rać się będzie na współpracy i two-
rzeniu synergii. Bez udziału przed-
siębiorców funkcjonujących w
przestrzeni lokalnej nie uda nam
się osiągnąć sukcesu. Potrzebna
będzie pomoc Ministerstwa Ener-
gii w wytyczaniu szlaków, potrzeb-
na będzie pomoc inwestycyjna
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, potrzebna będzie po-
moc lokalnego Operatora Sieci
Dystrybucyjnej – PGE Dystrybu-
cji, potrzebna będzie wreszcie
współpraca nas wszystkich.  

Mocno wierzę, że pośród nas
nie brakuje tych, którzy potrafią
objąć te dziedziny bez bojaźni i
odnajdą się w labiryntach stwo-
rzonych przez zawodową ener-
getykę.  Może warto stworzyć
platformę współpracy i wymia-
ny poglądów, aby w oparciu o
nią wypracować jakieś dobre
dla NAS rozwiązania. Może bę-
dzie ona miejscem znalezienia
odpowiedzi na powyższe pyta-
nia. Poznamy  oczekiwania i po-
mysły społeczności lokalnej, po-
znamy pomysły na   funkcjono-
wanie klastrów zaproponowane
przez Departament Energii Od-
nawialnej i dowiemy się – na ile
możemy liczyć ze strony tych,
którzy dysponują pieniędzmi
na wsparcie takich inicjatyw.
Poznamy wizję innych inicja-
tyw klastrowych, które podąża-
ją podobnymi drogami. Może
w oparciu o te wszelkie kanały
zbudujemy skuteczną i realizo-
walną strategię działania 
klastra.  

Oto moja propozycja – zago-
spodarujmy na początek w spo-
sób optymalny to, co już mamy
a dopiero potem myślmy  o wy-
twarzaniu.  

Energia zaoszczędzona jest
energią najtańszą.

Energia zaoszczędzona jest
energią dostępną od zaraz.

Energia zaoszczędzona nie
powoduje wzrostu presji na śro-
dowisko.

Jak to realizować ? 
11.. Sprawdzamy jak gospoda-

rujemy już posiadanym zasobem

energii elektrycznej, ciepła i chło-
du  oraz jak optymalizujemy je-
go zużycie.

22.. Bilansujemy wewnętrzne
zużycie energii na poziomie in-
dywidualnego  konsumenta. 

33.. Budujemy obszar bilanso-
wania grupowego energii po-
między konsumentami w kla-
strze. 

44.. Określamy możliwość za-
spokojenia potrzeb energetycz-
nych w oparciu o lokalny poten-
cjał dla OZE oraz źródeł rozpro-
szonych. 

55.. Budujemy lokalny poten-
cjał wytwórczy oraz magazyno-
wy w oparciu o zdefiniowane
możliwości klastra przy wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.

66.. Dążymy  w miarę możliwo-
ści do osiągnięcia samowystar-
czalności energetycznej w opar-
ciu o lokalny potencjał. 

77.. Wszystkie powyższe działa-
nia prowadzimy w kierunku
ograniczenia do minimum ne-
gatywnego wpływu wytwarza-
nia energii na nasze lokalne śro-
dowisko.

88.. Wszystkie powyższe działa-
nia prowadzimy, aby ograniczyć
do minimum koszty energii dla
odbiorców w klastrze, reduku-
jąc bądź eliminując koszty prze-
syłu i dystrybucji. 

99.. Wszystkie powyższe działa-
nia prowadzimy transparentnie,
stawiając przy tym na budowę
świadomości społecznej  i sze-
roko pojętą edukację. 

D A R I U S Z  Z Y C H

O odnawialnych źródłach energii raz jeszcze

Żeby się klaster nie mylił z klaserem...

RYS. PETRO/AUGUST

W tym roku warszawiacy zgło-
sili do Budżetu Obywatelskiego
2166 projektów. Po raz pierw-
szy mieszkańcy mogli zgłaszać
projekty ogólnomiejskie, doty-
czące kilku dzielnic lub całego
miasta. Takich propozycji wpły-
nęło 199.

Zgłaszanie projektów do budżetu
obywatelskiego w Warszawie na rok
2020 zakończyło się 10 czerwca. Przez
trzy tygodnie, mieszkańcy mogli skorzy-
stać ze wsparcia pracowników urzędu.
Odbywały się maratony pisania projek-
tów do Budżetu Obywatelskiego. Po-
moc w wypełnieniu formularza zgło-

szeniowego można było uzyskać od
urzędników, którzy pełnili dyżury tele-
foniczne i stacjonarne.

– Przez tydzień urzędnicy wprowa-
dzali do systemu projekty złożone w
formie papierowej. Wszystkie zgło-
szone propozycje warszawiacy mogą
przeglądać na stronie www.app.twoj-
budzet.um.warszawa.pl – mówi Al-
dona Machnowska-Góra, dyrektorka
koordynatorka ds. kultury i komuni-
kacji społecznej. - Teraz pracownicy
urzędu ocenią możliwość realizacji
zgłoszonych projektów, a my gorąco
zachęcamy mieszkańców do rozmowy
o tych pomysłach oraz zadawania py-
tań ich autorom – dodaje.

Mieszkańcy zgłosili 1967 projek-
tów dzielnicowych oraz 199 ogól-
nomiejskich. Najwięcej pomysłów
dzielnicowych dotyczy Ursynowa -
208. Na drugim miejscu jest Praga-
-Południe - 178, na trzecim Białołę-
ka 169, a zaraz za nimi Wawer – 168
i Mokotów – 166. Zdecydowana
większość projektów została złożo-
na elektronicznie 88%, zaś papie-
rowo 12%. Autorów projektów jest
1216, to o 50 osób więcej niż w ro-
ku ubiegłym. Na poziomie ogólno-
miejskim mieszkańcy zgłosili pro-
jekty z obszaru zdrowia, ochrony
powietrza, pomocy osobom niepeł-
nosprawnym, zieleni i szeroko ro-

zumianej przestrzeni skwery, kład-
ki czy drogi rowerowe.

Do 8 sierpnia trwa etap oceny zgło-
szonych projektów. Pracownicy urzę-
du sprawdzają, czy projekty zostały
zgłoszone prawidłowo. Ocena formal-
na polega m.in. na sprawdzeniu czy
do projektu dołączona została lista
poparcia z odpowiednią liczbą pod-
pisów mieszkańców, czy zostały za-
warte wszystkie niezbędne informacje
itd. Jeżeli formularz zgłoszeniowy wy-
maga uzupełnienia, autorzy projek-
tów mogą dostarczyć brakujące infor-
macje lub dokumenty.

Projekty, które zostaną ocenione po-
zytywnie na etapie oceny formalnej

trafią do właściwych merytorycznie
komórek – wydziałów w dzielnicach,
jednostek lub biur m.st. Warszawy.
Pracownicy merytoryczni sprawdzą
projekty pod kątem możliwości ich re-
alizacji (ocenią m.in. zgodność z prze-
pisami prawa, możliwość realizacji w
ciągu jednego roku itd.) Ocena mery-
toryczna zakończy się 8 sierpnia.

Głosowanie odbędzie się we wrze-
śniu. Mieszkańcy wybiorą, które z
projektów poddanych pod głosowanie
zostaną zrealizowane. W przyszłym
roku na realizację pomysłów miesz-
kańców z budżetu obywatelskiego
m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83
mln zł. K D

Ursynowianie zgłosili najwięcej projektów
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W szystko wskazuje na to, że po podjęciu przez radę miasta uchwały
zmieniającej regulamin Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów, zmieni się również opracowa-

na wielkim nakładem sił i środków przez ursynowski SPZOZ koncepcja orga-
nizacyjna Szpitala Południowego. Dotychczas to SPZOZ Ursynów był odpowie-
dzialny za budowę szpitala, po podjęciu uchwały przez miejskich radnych szpital stanie się sa-
modzielną jednostką. Finansowo jest to dla ursynowskiego lecznictwa sytuacja korzystna, tak wiel-
ki szpital wymaga bowiem gigantycznych nakładów. Wizerunkowo zaś to wypisz wymaluj sta-
re powiedzenie “Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść”. Okazuje się bowiem, że włożony przez
ursynowski SPZOZ ogromny trud w opracowanie koncepcji organizacyjnej nowego szpitala,
mówiąc nawiasem – przejrzystej, spójnej i zgodnej z potrzebami pacjentów z południa Warsza-
wy, obróci się wniwecz. Media doniosły bowiem, że ma zostać przywrócona fatalna, moim zda-
niem, koncepcja sprzed lat. 

Warto przypomnieć, że budowa szpitala na Ursynowie trwa od 13 lat. Obiecanki pojawiały
się zawsze przed wyborami samorządowymi, potem zapadała cisza. Dzisiaj na działce u zbie-
gu ul. Pileckiego i Indiry Gandhi prace wreszcie weszły w ostatni etap. Kolejne miesiące upły-
ną m. in. na wyposażaniu Szpitala Południowego w sprzęt medyczny. Nikomu nic na wyrost nie
zarzucam, ale z doświadczenia wiem, że wielomilionowe przetargi na bardzo drogi sprzęt me-
dyczny oraz inny specjalistyczny, konieczny do wyposażenia nowoczesnego szpitala, może być
wabikiem dla ludzi o lepkich rączkach. Dlatego CBA powinno objąć każdy z planowanych prze-
targów dyskretną opieką operacyjną. Wszak strzeżonego pan Bóg strzeże, a ostrożności nigdy
nie za wiele. Szczególnie w Polsce, znanej powszechnie z przetargowych skandali i kantów na
ogromną skalę. 

Jaką koncepcję opracowano drzewiej w SPZOZ Ursynów? Kością niezgody był brak w Szpitalu
Południowym oddziału pediatrii, co wywołało wściekłość młodych ursynowskich mamuś. Twier-
dzą one, że brak pediatrii w szpitalu zlokalizowanym w tak młodej dzielnicy jak Ursynów, jest skan-
dalicznym zaniedbaniem. Tymczasem Ursynów wcale nie jest aż tak młodą dzielnicą, jak się utar-
ło. Może 40 lat temu faktycznie tak było. Dziś część północną i duży obszar części centralnej dziel-
nicy do ul. Przy Bażantarni, zabudowany “wielką płytą”, w lwiej części zamieszkują osoby w wie-
ku, nazwałbym to – słusznym. Zachodziłem w głowę, o co chodzi z tym brakiem pediatrii w nowo
budowanym szpitalu. Coś musiało być na rzeczy. Wystarczyło kilkanaście telefonów i dwa pisma
sformułowane w trybie ustawy Prawo Prasowe, by poznać przyczynę.

P ediatria nie została zaplanowana w Szpitalu Południowym bynajmniej nie z powodu bra-
ku wyobraźni. Wprost przeciwnie, to właśnie wyobraźnia odegrała tu znaczącą rolę. Z pi-
sma otrzymanego z NFZ wynika bowiem, że świadczenia szpitalnej opieki zdrowotnej dla

dzieci udzielane są w 9 podmiotach leczniczych zlokalizowanych w samej Warszawie i w dwóch szpi-
talach zlokalizowanych tuż za granicami miasta (Dziekanów Leśny i Piaseczno). Podkreślam –
mowa wyłącznie o szerokim dostępie dzieci do LECZENIA SZPITALNEGO, a nie ambulatoryjnego.
W stolicy oddziały pediatryczne mają Szpital MSW, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziec-
ka, Dziecięcy Szpital Kliniczny przy Żwirki i Wigury, Szpital Bielański, Szpital Dziecięcy przy Nie-
kłańskiej, Szpital im. Świętej Rodziny przy Madalińskiego, Warszawski Szpital dla Dzieci przy Ko-
pernika oraz WIM przy Szaserów. 

NFZ doniósł mi, że “analizując obecny stan szpitalnej bazy pediatrycznej w Warszawie należy stwier-
dzić, iż na obszarze Warszawy skoncentrowane są szpitale, kliniki oraz instytuty dysponujące poten-

cjałem zdolnym do pełnego zabez-
pieczenia potrzeb mieszkańców
nie tylko samego miasta, ale rów-
nież innych regionów Polski, na
świadczenia pediatryczne. W oce-
nie NFZ nowe inwestycje w tym
obszarze obarczone są ryzykiem
ich niewykorzystania”. Może dlate-
go Fundusz wyraził ostatnio sprze-
ciw przeciwko uruchomieniu w

Szpitalu Południowym oddziału pediatrycznego i ociąga się z podpisaniem kontraktu. 
Do mnie uzyskane informacje jak najbardziej przemawiają. W przekonaniu o łatwym dostępie

warszawskiej dziatwy do hospitalizacji utwierdza mnie także informacja, że “na  dzień 17 czerw-
ca 2018 r. w szpitalach dziecięcych czas oczekiwania: przypadki pilne – 0 dni, przypadki stabilne –
0 dni”. W przypadku Szpitala Południowego nie miało zastosowania pojęcie “geriatria w zamian za
pediatrię”. Oddział geriatryczny miał powstać nie w miejsce pediatrii, która w ogóle nie była w tej
placówce planowana z powodów jak wyżej, lecz w wyniku znacznego powiększenia interny. Taki
manewr dałby miejsce nie tylko geriatrii, ale również neurologii połączonej z rehabilitacją neuro-
logiczną. Dzięki znaczącemu poszerzeniu interny w Szpitalu Południowym specjalistyczną i co waż-
ne – szybką pomoc medyczną otrzymałaby zwiększająca się z roku na rok liczba pacjentów dotknię-
tych udarami, które wymagają błyskawicznej reakcji lekarzy (tak zwana “złota godzina”). Należy
pamiętać, że ofiarami udarów coraz częściej padają ludzie młodzi. 

M edia podały ostatnio, że w Szpitalu Południowym znajdzie się 309 łóżek na oddziałach:
SOR, wewnętrznym, kardiologii, ginekologii, położniczym z odcinkiem neonatologii,
geriatrii (liczba łóżek nieznana, ale zapewne mniejsza niż zaplanowano w koncepcji opra-

cowanej przez SPZOZ Ursynów), ortopedii oraz chirurgii. Jakiego oddziału brakuje, w odniesieniu
do planu sporządzonego przez SPZOZ Ursynów? Neurologii. Nic nie pisze się też o oddziale reha-
bilitacji kardiologicznej, który był planowany. Cóż, wychodzi na to, że miejskich decydentów nie ra-
zi fakt, iż specjalistyczna pediatria mieści się aż w 9 podmiotach leczniczych zlokalizowanych w sa-
mej Warszawie, a “udarowcy” mają do dyspozycji jedynie dwie wysoko wyspecjalizowane placów-
ki. W ogłoszonym w zeszłym roku przez resort zdrowia programie pilotażowym trombektomii
mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego weźmie udział tylko jedna placówka warszaw-
ska – Wojskowy Instytut Medyczny. Drugim podmiotem wysoko wyspecjalizowanym w leczeniu uda-
rów jest Instytut Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego. 

Dyskusję – co jest ważniejsze: pediatria, geriatria czy neurologia – można określić jako typowo
akademicką. Jednak fakty są takie, że w Warszawie pediatrii naprawdę jest pod dostatkiem, a ge-
riatrii i neurologii tyle co kot napłakał. Ważne więc jest to, czego najbardziej warszawiak potrzebu-
je. I tu twarde dane. Światowa Organizacja Udaru Mózgu szacuje, że co szósta osoba na świecie do-
zna w swoim życiu tej przypadłości. Co roku na udar umiera około 6 mln osób, a w samej Europie
1,25 mln. W Polsce udar mózgu występuje rocznie u 70-80 tys. osób, z czego 25-30 tys. pacjentów
umiera. Co 8 minut ktoś przechodzi udar mózgu. Jeśli w Szpitalu Południowym nie znajdzie się za-
planowany przez SPZOZ Ursynów oddział neurologii wraz z neurologiczną rehabilitacją, będzie to
wielki błąd, za który może zapłacić zdrowiem bądź życiem wielu mieszkańców południowej War-
szawy.

To samo tyczy kardiologii oraz kardiologicznej rehabilitacji. Każdego roku w Polsce zawał serca
dotyka około 100 tys. osób, co równa się liczbie mieszkańców sporej wielkości miasta. Zawały ser-
ca odpowiadają aż za 48 proc. zgonów, podczas gdy choroby nowotworowe jedynie za 23 proc. Cie-
szył fakt, że w swoim czasie dzięki negocjacjom z NFZ udało się SPZOZ Ursynów poszerzyć  oddział
kardiologii i stworzyć osobny oddział rehabilitacji kardiologicznej. W pierwotnych planach kardio-
logia miała bowiem liczyć... 15 łóżek, po korekcie miało ich być kilkadziesiąt. I to był znakomity po-
mysł. Należy pamiętać, że zawał przydarza się nie tylko tylko ludziom starym, aż 50 proc. zgonów
z tego powodu dotyczy osób w wieku produkcyjnym. 

Z a kilka dni wystosuję na plac Bankowy kilka pytań w trybie ustawy Prawo Prasowe i zażą-
dam konkretów, czyli wykazu wszystkich oddziałów w Szpitalu Południowym oraz poda-
nia dokładnej liczby łóżek na każdym z nich. Jeśli okaże się, że brakuje oddziału neurolo-

gii oraz oddziałów rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej, a oddział kardiologii pomniejszo-
no do 15 łóżek, jak było we wstępnej koncepcji miasta, oświadczam, że wypowiadam odpowiedzial-
nym za to miejskim decydentom medialną wojnę. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy „południowcy” umrą na udar?

„Pediatria nie została zaplano-
wana w Szpitalu Południowym
bynajmniej nie z powodu braku
wyobraźni. Wprost przeciwnie,
to właśnie wyobraźnia odegrała
tu znaczącą rolę.”

W szelka przesada nie jest dobra. Tym razem przesadziła trochę pogo-
da. Na ogół lubimy ciepło, ale właśnie… Bez przesady, z umiarem, nie
powyżej 30 stopni. Co za dużo, to niezdrowo. 

Upały, które nawiedzają Polskę w ostatnich dniach, dostarczają argumentów
zwolennikom teorii, że sami, czyli wszyscy ludzie razem i każdy z osobna jeste-
śmy za to odpowiedzialni. Pokazywane w rozmaitych telewizjach białe niedźwiedzie głodujące z
powodu braku lodu, bez którego nie mogą polować na ulubione przez nie foki, trafiają do wyobraź-
ni każdego. Czujemy się odpowiedzialni za nieszczęsne białe misie i ze zrozumieniem przyjmuje-
my na „klatę” kierowane pod naszym adresem oskarżenia ekologów. 

Tymczasem problem ocieplania się klimatu jest znacznie bardziej złożony i na pewno nie da się
go rozwiązać na poziomie emocji, przy całej empatii dla białych czworonogów, którym lód dosłow-
nie usuwa się spod nóg. Teoria, jakoby zasadniczy wpływ na zmiany klimatyczne miał człowiek emi-
tując gazy cieplarniane do atmosfery, wciąż pozostaje tylko teorią. Nie znaczy to, że jestem zwolen-
nikiem zanieczyszczania atmosfery, mórz i oceanów, czy czegokolwiek. Wręcz przeciwnie. O śro-
dowisko należy dbać i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – będziemy żyli w zdrowszym
dla nas świecie. Po drugie – konieczność wprowadzania nowych technologii, nieszkodzących śro-
dowisku, przyspiesza rozwój cywilizacyjny również w pozostałych dziedzinach gospodarki. 

Dla przykładu, przypomnijmy sobie jeżdżące po ulicach autobusy miejskie, w których można by-
ło nawdychać się spalin zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Dziś takie pojazdy, kopciuchy, zosta-

ły wyeliminowane, a na ich miejsce wpro-
wadzono nowe autobusy, często z napę-
dem elektrycznym. Stało się to możliwe,
właśnie dzięki nowym technologiom. 

Według danych Eurostatu emisje dwu-
tlenku węgla pochodzące ze spalania pa-
liw kopalnych w 2018 roku spadły w Unii
Europejskiej o 2,5 %. Nie wszystkie kra-
je jednak odnotowały spadek. W niektó-
rych nastąpił nawet wzrost. Jednym z
takich krajów jest Łotwa, gdzie emisja
dwutlenku węgla zwiększyła się o około

8,5 %. Również w Polsce odnotowano niewielki wzrost. Na taki stan rzeczy złożyło się wiele czyn-
ników. Nie dajmy się jednak zwariować. Nie jesteśmy wcale największymi trucicielami planety. Da-
leko nam do największych. W samej UE niemal dwukrotnie więcej szkodliwych substancji emitu-
ją nasi zachodni sąsiedzi i pozostali, Francja, Hiszpania, Włochy, Zjednoczone Królestwo. O ironio,
to oni najgłośniej krzyczą o potrzebie ograniczania zanieczyszczeń i konieczności przejścia na tzw.
czystą energię. I tu pełna zgoda. Marząc o łyku czystej, trzeba zacząć od siebie. 

Według niektórych teorii emisja CO2 do atmosfery jest główną przyczyną globalnego ocieplenia
i stanowi około 80 % wszystkich gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Tego rodzaju koncep-
cje trudno udowodnić, a jeszcze trudniej wykazać bezpośredni wpływ człowieka na wzrost tempe-
ratury na naszej planecie. Próby mające na celu potwierdzenie powyższej tezy spotykają się z
kontrargumentami, że zmiany klimatyczne zachodzą na Ziemi cyklicznie i trudno mówić tu o roli
ludzi w tego rodzaju procesach. Zdania naukowców są w tej kwestii różne, a sami klimatolodzy są
podzieleni na zwolenników „ochrony” klimatu i tych, którzy sceptycznie odnoszą się do obwinia-
nia kogokolwiek za taki stan rzeczy. Faktem jest, że podobne zjawiska występowały już na naszej
błękitnej planecie niezależnie, czy mieszał się do tego człowiek, czy nie. Występowały też przed po-
jawieniem się homo sapiens.

Osobiście, przychylam się do tych drugich, czyli sceptyków. Co nie znaczy, że „lepsze traktowa-
nie” Ziemi, a zwłaszcza dbanie o czystość atmosfery i zasoby wody nie przyniesie wszystkim korzy-
ści. Nie da się jednak oddzielić działalności ekologów wszelkiego autoramentu od biznesu i intere-
sów, które przy okazji troski o planetę, po prostu kwitną. Grono sceptyków, jeśli chodzi o ochronę
naszego globu i atmosfery wokół niej, nie maleje. Nic dziwnego, bo gdy spojrzymy na konkrety i fak-
ty, nie są one przekonujące nawet dla zwolenników szeroko rozumianej ekologii. Okazuje się, że mi-
mo prób i starań podejmowanych m. in. przez UE nie udało się doprowadzić do znaczącego zmniej-
szenia emisji gazów do atmosfery, a tym bardziej powstrzymać wzrost temperatury. Powstaje więc
uzasadnione pytanie - po co to wszystko? Paradoksalnie, jedynym zauważalnym efektem jest efekt
cieplarniany. Ale to jedyny wymierny efekt. Czy więc cała ta zakrojona na szeroką skalę „akcja” ma
jakikolwiek sens?

Przypomina to leczenie pacjenta ziołami, lekami homeopatycznymi, czy też dobrym słowem.
Wszystko to na pewno nie zaszkodzi. Pytanie, czy pomoże? Otóż tego nie wie nikt. Jedno wydaje
się pewne, idzie ocieplenie…

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Marząc o łyku czystej...

„Upały, które nawiedzają
Polskę w ostatnich dniach,
dostarczają argumentów
zwolennikom teorii,  że sami,
czyli wszyscy ludzie razem 
i każdy z osobna jesteśmy
za to odpowiedzialni”

W Centrum Promocji Kultury Dzielnicy
Praga Południe na ul. Podskarbińskiej
swoje prace zaprezentowała Anna Foryc-
ka-Putiatycka. Wystawa nosi tytuł „Sztu-
ka katedr”. 

Autorkę zafascynowały te wspaniałe budowle
sakralne, zarówno w sferze duchowej, jak też ze
względu na niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju
piękno. Nie ma chyba nikogo, kto patrząc na te ma-
jestatyczne wytwory ludzkiego geniuszu, nie po-
dziwiałby ich doskonałych proporcji, wyobraźni
projektantów oraz kunsztu budowniczych. To już
druga edycja cyklu poświęconego katedrom tej ar-

tystki. Jak sama zauważa, wystawę poprzedził
pożar paryskiej Notre-Dame. 

– Pozostała ona w mojej pamięci jako duchowe
wspomnienie Paryża. W niej przeżywałam ważną
dla Francuzów podróż naszego Papieża do Lour-
des, jak też późniejszą jego śmierć. Z tą częścią
miasta byłam szczególnie blisko związana. Prze-
życie pożaru, który oglądałam w telewizji było
dla mnie jak strata kogoś bliskiego. Wtedy też
zrozumiałam, że Francuzi stracili swoje serce –
zwierza się artystka.

Motywy katedr pojawiają się w obrazach olej-
nych, grafikach, monotypiach. Szczególnym zain-
teresowaniem autorki cieszą się ozdobne portale
(gotyckie zwieńczone ostrym łukiem, co odróżnia
je od zaokrąglonych portali romańskich). 

– Obraz pt. „Nie jesteś sam” malowałam od la-
ta 2018 i moje zdziwienie było ogromne, gdy spoj-
rzałam na niego w dniu pożaru. Wtedy nadałam
mu taki właśnie tytuł. Na wystawie przedstawiam
prace nawiązujące tematycznie do katedr, które
stworzyłam w ostatnim dwudziestoleciu mojej
twórczości. Są to realistyczne obrazy malowane w
Paryżu, aż po wizje i wspomnienia ruin tych ma-
jestatycznych budowli, które nawet zarośnięte i
opuszczone mają swoją głęboką wymowę. Gotyk
zawsze był związany z przyrodą. Pierwsze katedry
to katedry leśne („gothique silvestre”). Nawiązu-
ję do nich w moich monotypiach, jak również nie-
wielkich linorytach – wspomina Anna Forycka-P-
utiatycka.

Warto podkreślić, że Anna Forycka-Putiatycka
jest artystką niezwykle aktywną. Oprócz swojej
pracy twórczej znajduje również czas na organi-
zowanie wystaw, także w swoim ogrodzie na Sa-
skiej Kępie. Jest założycielką Grupy Twórczej Sym-
fonia skupiającej w swych szeregach artystów z
różnych dyscyplin m. in. malarzy, rzeźbiarzy inspi-
rujących się w swojej twórczości muzyką. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Sztuka katedr Anny Foryckiej-Putiatyckiej 
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Na służewieckim torze za-
debiutowały dwuletnie fol-
bluty i nie obyło się bez
niespodzianek. Gwoź-
dziem minionego mityngu
był selekcyjny bieg o na-
grodę Janowa (Przychów-
ku) dla czteroletnich ara-
bów czystej krwi. Był to
ostatni wyścigowy mityng
przed niedzielną wielką
Galą Derby i trzytygodnio-
wą przerwą.

Wnagrodzie Janowa
gniady Dragon nie
zawiódł swoich

zwolenników. Podopieczny tre-
nera Macieja Janikowskiego roz-
bił stawkę składającą się z dzie-
więciu rywali wygrywając wy-
ścig “w ręku”. Tym samym po-
twierdził swoje aspiracje do wy-
grania gonitwy Derby dla koni
arabskich czystej krwi (28 lip-
ca). W sobotnim wyścigu dla de-
biutujących dwulatków pełnej
krwi angielskiej na dystansie
1300 m imponujące zwycięstwo
aż o 22 długości odniósł treno-
wany przez Macieja Jodłowskie-
go ogierek Gran Emperor pod
Antonem Turgajewem. Czas go-
nitwy mocno przeciętny, więc
nasuwa się podejrzenie, że pozo-
stali uczestnicy tego biegu byli
kompletnie nieprzygotowani do
wyścigów. Dzień później Turga-
jew “uśpił” tor wygrywając wy-
ścig na dystansie 1200 m na
kompletnie nieliczonym dwulet-
nim Sewerusie (foto).  

W sobotę w gonitwie V
doszło do skandalu.
Dosiadany przez

Martina Srneca arab Rajwan Al
Khalediah w sposób ewidentny
zajechał na ostatnich metrach
drogę finiszującemu polem Ara-
showi pod dżokejem Aleksan-
drem Kabardowem, który mu-
siał wstrzymać rozpędzonego
konia przegrywając tym samym
wyścig o półtorej długości. Ko-
misja Techniczna nie zareago-
wała, choć § 37 pkt 1 regulami-
nu w sposób jasny  precyzuje pre-
rogatywy stewardów: “nadzór
nad przestrzeganiem przepisów
regulaminu wyścigów konnych,
w tym nadzór nad prawidłowo-
ścią przebiegu gonitwy, a w przy-
padku podejrzenia wystąpienia
nieprawidłowości wszczęcie po-
stępowania wyjaśniającego i
ogłoszenie tego w sposób zwy-
czajowo przyjęty na danym torze
wyścigowym”. 

O braz mówi więcej niż
1000 słów i nie sposób
zaprzeczyć, że tuż

przed celownikiem Srnec zaje-
chał Kabardowowi drogę. Tym
większe zdumienie budzi ko-
mentarz anonimowego autora
na oficjalnej stronie interneto-
wej Toru Służewiec, tu cytat: “w
końcówce nie trzymał się on
(Rajwan Al Khalediah) przez
moment linii prostej i niemal

wpadł na niego rozpędzający się
Arash, którego dosiadał Aleksan-
der Kabardov. Nikt jednak nie
złożył protestu, i słusznie, bo in-
cydent ten nie miał istotnego
wpływu na wynik gonitwy”. Ta
osoba prawdopodobnie ogląda-
ła inny wyścig i coś jej się pomy-
liło. Należy jednakowoż zwró-
cić uwagę na słowo “rozpędzają-
cy się”, bo w nim tkwi klucz do
tego incydentu. W tej lakonicznej
informacji jest jedna nieprawda
i jedno mocno naciągane stwier-
dzenie, które nie ma pokrycia w
faktach (zapis video). Po pierw-
sze, protest został złożony, ale z
przyczyn formalnych (wpłynął
dopiero po zważeniu jeźdźców
przez sędziego u wagi, a powi-
nien być złożony niezwłocznie
po zakończeniu gonitwy) nie
mógł zostać rozpatrzony. Po dru-
gie, incydent ten wpłynął jednak
w sposób znaczący na rozstrzy-
gnięcie gonitwy. 

N a I piętrze Trybuny
Honorowej nie było
widza, który by tego

nie dostrzegł, szczególnie kiedy
odtworzono finisz gonitwy z ka-
mery ustawionej za celowni-
kiem. Co na to Komisja Technicz-
na, która, ponownie cytuję z re-
gulaminu: “sprawuje nadzór nad
przestrzeganiem przepisów re-
gulaminu wyścigów konnych, w
tym nadzór nad prawidłowością
przebiegu gonitwy, a w przypad-
ku podejrzenia wystąpienia nie-
prawidłowości wszczęcie postę-
powania wyjaśniającego i ogło-
szenie tego w sposób zwyczajo-
wo przyjęty na danym torze wy-
ścigowym”. Nic. Zero reakcji.
Jest więc okazja, by pokusić się
o wyjaśnienie, co może ozna-
czać termin “wszczęcie postępo-
wania wyjaśniającego”? Jak
zwykle w polskich przepisach
mówi on dużo i nic. Jest zbyt
enigmatyczny i należy go uści-
ślić. W opinii wielu bywalców
Służewca, szczególnie tych star-
szej daty, termin ten upoważnia
stewardów z KT do złożenia pro-
testu, bez względu na to, czy zro-
bi to trener lub jeździec. Tak by-
ło kiedyś, tak powinno być dzi-
siaj. Wynik gonitwy został wypa-
czony, więc Rajwan Al Khale-
diah powinien zostać przesunię-
ty z pierwszego miejsca na trze-
cie (za Arasha), a zwycięzcą
ogłoszony ogier Dodge, który za-
jął miejsce drugie. 

Na poparcie tej tezy
przywołuję incydent z
tegorocznych amery-

kańskich Derby rozgrywanych
w Kentucky. Na śliskim torze
ogier Maximum Security zbyt
mocno wszedł w zakręt na ostat-
nią prostą utrudniając jazdę ry-
walom. Zwracam uwagę – led-
wo widoczna gołym okiem koli-
zja miała miejsce na zakręcie,
kilkaset metrów przed metą, a
nie jak w sobotę na Służewcu na

ostatnich metrach przed celow-
nikiem. Maximum Security wy-
grał Derby, ale drugi na celowni-
ku dżokej Flavien Prat na Coun-
try House zgłosił protest, który
został uwzględniony. Maximum
Security, tegoroczny triumfator
amerykańskich Derby, został
zdegradowany na 17. miejsce w
stawce 19. biegnących koni. Każ-
dy faul jest faulem i takim pozo-
stanie. Komisja Techniczna mu-
si w takich przypadkach reago-
wać, ponieważ idzie o prestiż i
czystość polskich wyścigów kon-
nych, które niezbyt dobrze się
mają. Idzie też o pieniądze gra-
czy, a to nie przelewki. Brak re-
akcji na wypaczenia daje rów-
nież do ręki potężny oręż zwo-
lennikom spiskowych teorii dzie-
jów i to jest najgorsze. 

Od wielu lat działalność
służewieckich stewar-
dów jest mocno kryty-

kowana na torze i przypomina
słynny film o znamiennym tytule
“Wystarczy być”. Generalnie, zaj-
mują się oni wyłapywaniem licz-
by batów wlepianych koniom
przez jeźdźców na ostatniej pro-
stej i nakładaniem symbolicznych
kar za to przewinienie. Nie są su-
rowo karani trenerzy za niewłaści-
we przygotowanie koni do wyści-
gów (zsuwające się siodła, niedo-
ciągnięte popręgi, urwane strze-
miona, etc.), jeźdźcy za niedołoże-
nie starań do zajęcia lepszego
miejsca w gonitwie, co zdarza się
bardzo często, właściciele koni za-
chowujący się na padoku niczym
najgorszego sortu chuliganeria.
Z łezką w oku wspomina się cza-
sy, kiedy na torze nie było świę-

tych krów. Spieszony, niekiedy do
końca sezonu, mógł być każdy,
bo ówczesna KT nie miała litości.
Potężne “pajdy” otrzymywali naj-
więksi czempioni toru, jak świętej
pamięci Mieczysław Mełnicki, Je-
rzy Jednaszewski, czy Tomasz
Dul. Ten ostatni został kiedyś spie-
szony na 10 dni za niedołożenie
starań do zajęcia... czwartego
miejsca w gonitwie. To już nieste-
ty historia. Szkoda.  

Wnajbliższą niedzielę
Derby, gonitwa cie-
sząca się wyjątko-

wym prestiżem, w której mierzą
się najlepsze trzyletnie konie peł-
nej krwi angielskiej. Wyścig ten
elektryzuje pasjonatów wyści-
gów konnych pod każdą szeroko-
ścią geograficzną. Jego triumfa-
tor staje się bohaterem (bohater-
ką) mediów oraz postacią pu-
bliczną. Nie inaczej jest w Pol-
sce. W niedzielę służewiecki hi-
podrom będzie gościł kilkanaście
tysięcy widzów, których czekają
wielkie emocje, bowiem w tym
roku nie ma w stawce 17 koni
zdecydowanego faworyta. Orga-
nizator przygotował na tę oko-
liczność wiele atrakcji, warto
więc odwiedzić w tym dniu sto-
łeczny hipodrom i zagrać w koń-
skim totalizatorze, by dać sobie
szansę na wygranie niekiedy du-
żych pieniędzy. Zdarzało się bo-
wiem często, że Derby wygrywał
“fuks” i za podstawową stawkę 3
zł w zakładzie porządkowym ka-
sa wypłacała ponad tysiąc. Obec-
ność w tym dniu na torze wy-
łącznie w roli widza to grzech.
Nawet królowa angielska obsta-
wia w Epsom symbolicznie za

jednego funta. Nie namawiam
do uprawiania hazardu, nama-
wiam do wzięcia udziału w zaba-
wie, która podnosi poziom adre-
naliny w organizmie.

Pytanie tylko, które ko-
nie należy obstawić. W
tym roku typowanie w

Derby jest wyjątkowo trudne i
moim zdaniem szanse na zwy-
cięstwo ma przynajmniej sze-
ścioro uczestników. Najwyżej
sklasyfikowany w handicapie ge-
neralnym ogier Noble Eagle (81
kg) wcale nie musi być fawory-
tem publiczności i typerów, bo-
wiem w czerwcowej nagrodzie
Iwna został ograny przez klacz
Pride of Nelson (80,5) posiada-
jącą dodatkowy atut w postaci
znakomicie spisującego się na
Służewcu czeskiego dżokeja
Tomáša Lukáška. Profesjonalizm
tego jeźdźca, a przede wszyst-
kim jego zmysł taktyczny, może
okazać się kluczowym czynni-
kiem prowadzącym do zwycię-
stwa. W kolejce po Błękitną
Wstęgę ustawiła się także klacz
Nemezis (75,5), której ojciec ir-
landzki Sea The Stars wygrał
m.in. angielskie Derby groma-
dząc łącznie na swoim koncie
astronomiczną kwotę 4,4 mln
funtów angielskich. Konie po
tym ogierze mocno zaakcento-
wały swoją obecność w tegorocz-
nym królewskim mityngu w
Ascot, m.in. Stradivarius, trium-
fator The Gold Cup (G1). Na Ne-
mezis pojedzie ściągnięty z Wysp
dżokej Fergus Sweeney, który na
koniu Dark Blue wygrał w maju
na Służewcu wyścig o Puchar
Jubileuszu 15–lecia wejścia Pol-

ski do Unii Europejskiej z udzia-
łem specjalnie zaproszonych na
tę okoliczność zagranicznych
jeźdźców. 

Duże aspiracje do zwy-
cięstwa w Derby mają
także ogiery Ophelia`s

Aidan (79,5) i Salasaman (78)
oraz klacz Plantea (78,5). Sala-
saman wyraźnie uległ w nagro-
dzie Iwna klaczy Pride of Nel-
son i ogierowi Noble Eagle, ale
tym razem zamiast amazonki
pojedzie na nim doświadczony
słowacki profesjonał Jaroslav Li-
nek. Tego konia nie wolno lekce-
ważyć, podobnie jak Arkano
(75), triumfatora nagrody Mo-
kotowskiej wyłaniającej zimo-
wego kandydata na Derby, któ-
rego forma zwyżkuje. Natomiast
Ophelia`s Aidan, Plantea oraz
Emiliano Zapata (80,5), który
po zwycięstwie w nagrodzie Ru-
lera jako jedyny w stawce ma
szanse na wywalczenie Trzech
Koron (wygranie w jednym sezo-
nie nagród Rulera, Derby i St.
Leger), to konie - widma. Żaden
z nich nie został bowiem podda-
ny próbie dystansowej, więc nie
sposób przewidzieć, które z tej
trójki wytrzyma morderczy dy-
stans 2400 m. 

J ak widać zagadek jest
mnóstwo, co zapowiada
ogromne emocje. “Czar-

nym koniem” tegorocznej goni-
twy Derby według “Passy” może
być ogier Alex Dream (74,5) pod
słowackim dżokejem Michalem
Abikiem. Początek niedzielnej
gali o godzinie 14.00.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  B e a t a  N i k o n o r o w

Skandal na Służewcu – zajechanie drogi

W niedzielę Derby: pewnie z niespodziankami

AAnnttoonn TTuurrggaajjeeww ““uuśśppiiłł”” ttoorr wwyyggrryywwaajjąącc nnaa kkoommpplleettnniiee nniieelliicczzoonnyymm ddwwuulleettnniimm SSeewweerruussiiee ((77))..

Dr Daria Sikorska z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – wraz z
zespołem badaczy m.in z Samodzielnego Zakładu Entomologii Stosowanej WOBIAK
oraz WBIŚ i współpracowników z Wielkiej Brytanii – prowadzi badania nad
wylęgiem komarów w nadwiślańskich łęgach w Warszawie. Próbują dowiedzieć się,
co tak naprawdę nas gryzie – a raczej kłuje.

W Polsce jest aż 47 gatunków komarów, z czego większość niestety kąsa. Jak powszechnie wiadomo,
kłują tylko samice i jest im to niezbędne do rozmnażania. Naukowcy z SGGW badają larwy komarów
w powstałych po ustąpieniu wód Wisły zbiornikach wodnych, ale używają także dronów do określenia
zasięgu potencjalnych miejsc składania jaj. Specjalna precyzyjna kamera, wyposażona w wiele
czujników, rejestruje znacznie więcej, niż możemy dostrzec ludzkim okiem.

Dzięki temu naukowcy będą w stanie określić rzeczywistą skalę zjawiska i miejsca, w których
komary mogą się rozmnażać. Póki co, zidentyfikowali trzy gatunki komarów, które są do siebie
bardzo podobne, chociaż różnią się nieco preferencjami co do siedliska, w którym się rozmnażają.
Najbardziej uciążliwy i w tej chwili najliczniejszy Aedes vexans najczęściej składa jaja w tymczasowych
zbiornikach wodnych, np. pozostałych po wezbraniu wody, co obserwuje się obecnie nad Wisłą.

Jest to w tej chwili najbardziej uporczywy gatunek komara, z którym będziemy prawdopodobnie
mieć do czynienia jeszcze przez kilka tygodni. Komary te potrafią złożyć 100 mln jaj na hektar! Co
gorsza, w poszukiwaniu żywiciela potrafią przelecieć nawet 15 km!

w w w . s g g w . p l

Co nas gryzie nad Wisłą? 
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę 
antyki i przedmioty 

z likwidacji mieszkań, 
502 85 40 90; 22 646 32 67, 

ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA pokój-
mieszkanie, 602 651 211

WWYYNNAAJJMMĘĘ pokój 12 m2 na
Mokotowie starszej, pracującej
kobiecie. Korzystne warunki, 
tel.: 506 080 150

ZZAAMMIIEENNIIĘĘ 56 m2, Hirszfelda
Ursynów na większe z garażem
podziemnym, Ursynów, 
531 219 915 

AANNGGIIEELLSSKKII, 601 333 707
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII , 508 310 505
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, poprawki,

matury, skutecznie,
doświadczenie, 605 783 233

ZZAAMMIIEENNIIĘĘ 56 m2 Hirszfelda
Ursynów na większe z garażem
podziemnym Ursynów, 
531 219 915

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

sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
kkuuppnnoo
!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

piękny apartament, kamienica 
z 1938 r., 601 720 840 

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 601 720 840 

!KKaabbaattyy, 85 m2, 3 pok. do
wejścia, c. 745 tys. zł do neg.,oś.
zamknięte, 601 720 840 

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

!MMiieesszzkkaanniiee 67 m2, ul. Wróbla,
blisko metra, 3 pok.,dobra cena
640 tys. zł do neg., świetny punkt,
601 720 840 

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

! SSttaarróówwkkaa, 79 m2, 3 pok. c.1.3
mln. zł do neg., cisza,spokój,
świetny punkt, 601 720 840

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1 mln 700
tys. zł - do neg., 601 720 840

DDUUŻŻYY WWYYBBÓÓRR DDOOMMÓÓWW:: 
SSaaddyybbaa,, MMookkoottóóww,, WWiillaannóóww,,

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 601 720 840 

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

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

!DDoomm wolnostojący 180 m2,
Nowa Iwiczna na działce 1000 m2.,
c. 1 mln. zł do wejscia, wysoki
standard, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2

c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna

pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 601 720 840 

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 950 tys. zł.
Tel. 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, dom w pobliżu
tężni 350/1000 m2 działki,
oddzielny garaż na 2 samochody,
starodrzew, piękna okolica c. 1
milion 490 tys. zł., 601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, segment
250 m2, blisko metra, tylko 
1 mln.520 tys. zł, 601 720 840 

!MMookkoottóóww, segment 280/450
m2 działki, blisko metra. Cisza,
spokój, dobra cena 1 mln 780 tys.
zł, 601 720 840,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

! SSuuppeerrddoomm,, Wilanów 270 m2,
świetny standard, obok Pałacu w
Wilanowie, oś. zamkniete, 3,5 mln
zł, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do wejścia,
2 mln 500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, 
tylko 1 mln. zł., 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2
każda, 601 720 840

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

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy 
ul. Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww,  tuż przy
Wiertniczej, 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

!WWiillaannóóww, 18 tys. m2,
wszystkie media, 601 720 840 

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.300

(garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 

ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 
84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

!BBiiuurroowwiieecc, 3000 m2,
Warszawa, dobry standard z
parkingiem na 75 samochodów,
601 720 840, możliwość kupna
1/2 biurowca

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!GGrroocchhóóww, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, sklep spożyczy
działający, dobre dochody, do
wynajęcia, 18 tys.zł/m-c lub
sprzedaż,  z powodu braku czasu,
601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, 
z wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

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

!RReessttaauurraaccjjaa 130 m2,
Centrum, do wynajęcia, działajaca
od wielu lat, pełne wyposażenie,
wieloletni klienci, 15 000 zł/m-c,
601 720 840 

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 601 720 840 

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA nnrr
330033 w Warszawie przy ul.
Koncertowej 8 zatrudni osoby na
stanowisku woźnej w wymiarze
1/2 etatu lub pełen etat.
Informacje pod numeren telefonu:
22 643 65 34

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią i pana do
sprzątania osiedla przy Metrze
Kabaty, 504 226 160

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY do prac
fizycznych w firmie produkcyjnej,
okolice Piaseczna, 602 253 180

ZZAATTRRUUDDNNIIMMYY 
montera

22 754 46 70

AANNTTEENNYY TV SAT.  Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń 501 700 315

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

BBUUDDOOWWAA domów, elewacje,
694 401 711

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,
poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

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, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 668

327 588 

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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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 ZZddzziissłłaaww MMiieerrzzeecckkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

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

2 2  5 4 4  1 2  0 0
Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa (czynne całą dobę
przez 7 dni w tygodniu) 1 9 1 1 5

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.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

2 2  4 8 4  2 3  0 0 ,  2 2  4 8 4  2 3  1 0
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 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

W górach jest wszystko co kocham (Jerzy Harasymowicz)

Lubię usiąść na Rynku w Muszynie,
Na ławeczce z Harasymowiczem.

Nawet wiatr się zatrzymał tuż przy niej,
Krążąc między Krynicą, Tyliczem.

Niczym frant pogwizduje radośnie,
Czasem tylko wraz z deszczem zaszlocha,

O jesieni, o lecie i wiośnie,
Nucąc: w górach jest wszystko co kocham.

Chciałbym tutaj na dłużej zagościć,
Zakochanych w poezji odszukać,
By opiewać ten kraj łagodności

W wierszach, które zaklęte są w bukach.

Lubię spojrzeć na wzgórze zamkowe,
Kiedy wiatr gna mnie w stronę Szczawnika,

Żeby w górach przygody mieć nowe,
Gdzie gra w klonach góralska muzyka.

Lubię usiąść nad brzegiem Popradu,
Wziąć do ręki Almanach Muszyny,

Dawnych dziejów poszukać tam śladów,
Dzielić przodków marzenia i czyny.

Lubię usiąść na łące zielonej,
Kiedy słońce wędruje po szczytach,
Na słowacką przeprawić się stronę,
By przyjaciół z Lubovnej powitać.

Lubię zajrzeć w uroczy zakątek,
Ogrodową się przejść z Ziemianinem,

Z przyjaciółmi na dobry początek
Muszynianką się upić jak winem.

Chwilo trwaj! Zanim życie przeminie,
Chcę przemierzać znajome ulice.

Lubię wracać na Rynek w Muszynie,
Żeby usiąść na ławce z księżycem.

To nie sztuka chwalić Kruka...
Początek lipca od lat tradycyjnie spędzam w Muszynie. Pięknie tu i znacznie spokojniej, niż w

zatłoczonej o tej porze roku sąsiedniej Krynicy. Malownicze zakątki, wędrówki górskimi szlakami
i spływ doliną Popradu, wyprawy na sąsiednią Słowację, to wystarczające powody, aby bez resz-
ty pokochać ten kraj łagodności. Nie dziwię się zatem wcale, odwiedzając tu starych przyjaciół, że
choć nadal są mieszkańcami Ursynowa, połowę swego serca oddali Muszynie.

Bożena i Rysiek Krukowie to ludzie wyjątkowi. Warto przybliżyć ursynowskim sąsiadom ich syl-
wetki. Sądzę, że zasługują na to, aby dołączyć do pocztu wybitnych i barwnych postaci Ursynowa.

Rysiek z zawodu jest prawnikiem, Bożena inżynierem, oboje pochodzą z Krakowa. Bożena jest
wnuczką Seweryna Mściwujewskiego, który po I Wojnie Światowej założył uzdrowisko w Muszy-
nie i był jej pierwszym Naczelnym Lekarzem. To po nim Bożena odziedziczyła nie tylko willę
Wanda, stojącą przy prowadzącej na Zapopradzie ulicy noszącej dziś jego imię, ale także żyłkę wiel-
kiego społecznika. Zdewastowaną willę udało się odzyskać w latach dziewięćdziesiątych po okre-
sie bezprawnego zaanektowania jej w PRL-u przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Trzeba by-
ło nieludzkiego wysiłku i ofiarnej pracy, aby odzyskała swą świetność. Dziś to nieomal muzeum,
w którym pieczołowicie zgromadzone zostały bezcenne pamiątki.

Bożena z własnej inicjatywy zaczęła wydawać Almanach Muszyny, będąc przez ponad ćwierć
wieku jego redaktorem naczelnym. Efekty są imponujące. Powstało kilkanaście opasłych roczni-
ków, zawierających materiały historyczne i eseje o naukowej wartości, prezentujących zebrane do-
kumenty, wspomnienia i lokalną twórczość.

Oboje powołali Stowarzyszenie Miłośników Almanachu, aktywizujące nie tylko miejscową spo-
łeczność, ale także współpracujące na różnych polach ze stroną słowacką. Wspierają inicjatywy Mu-
zeum Państwa Muszyńskiego i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, założyli Fundację i Komi-
tet Stypendialny, ułatwiający start uzdolnionej muzycznie i poetycko młodzieży. Potrafili skupić
wokół siebie i pozyskać do działania takie tuzy, jak Witold Kaliński (wieloletni dyrektor warszaw-
skiego Liceum im. Tadeusza Reytana, późniejszy wójt Wierchomli), poeta Adam Ziemianin (zięć
Emila Zegadłowicza) oraz profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierz Przyboś. Miałem
wielki zaszczyt i przyjemność brać udział w pracach tego zacnego gremium. Dawni stypendyści
ze szkół Muszyny, Krynicy, Złockiego czy Powroźnika (a było ich już ponad 300) to dziś uznani ar-
tyści, cenieni pisarze i naukowcy.

Bożena i Rysiek poznali się przed laty jako uczniowie jednej klasy VI Liceum Ogólnokształcące-
go im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Razem prowadzili harcerski Szczep Watra, w czasach, kie-
dy byłem komendantem Staromiejskiego Hufca ZHP Wawel. Potem nas obu porwała Warszawa,
przez pięć lat działaliśmy razem w Głównej Kwaterze Harcerstwa, a gdy 40 lat temu tworzyłem od
podstaw pierwszy na Ursynowie zespół szkół, Rysiek organizował Dom Polonii w Pułtusku. Nasza
harcerska przyjaźń trwa ponad pół wieku. Ja byłem świadkiem na jego ślubie, Rysiek był świad-
kiem na moim. Związało nas harcerstwo, wspólne pasje i radość, jaką obaj czerpiemy ze społecz-
nego działania.

Czy może być coś piękniejszego od barwnego, aktywnego życia i najtrwalszej z możliwych bez-
interesownej przyjaźni?

POZDROWIENIA Z MUSZYNY

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Poprawne rozwiązanie brzmi: 
((…… zzaa ttoo)) WWŁŁAADDEEKK AASSII SSAAKKEE DDAAŁŁ WW ((pprreezzeenncciiee))..

Pierwsza poprawne rozwiązanie nadesłała pani Teresa Bielikie-
wicz z Lidzbarka Warmińskiego (!) już w czwartek o godz. 6 rano!
Pani Teresa otrzymuje za to nagrodę specjalną.

Publiczne losowanie symbolicznych nagród (10 broszur z teksta-
mi MKWD z autografem autora) odbyło się podczas spotkania czy-
telników Passy z Wojciechem Dąbrowskim we wtorek 2 lipca.

Nagrody otrzymują: Danuta Bartoń, Leszek Berger (prawnik),
Marika Borkowska (prac. branży energetycznej), Lidia Figurska, Ju-
lian Hofman (inżynier geodeta), Zofia Orlik, Bogdan Smulski (eko-
nomista), Jolanta Rybka (technik chemik), Ryszard Sulej, Włodzi-
mierz Stawarz.Autor postanowił przyznać 3 dodatkowe nagrody
specjalne uczestnikom spoza Warszawy, którzy znaleźli zagadkę w
internecie. Są to: Tadeusz Haftaniuk (kierowca autobusu, Chełm),
Grzegorz Korbolewski (marynarz, Gdynia) i Maria Rej (Kraków).

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział w zaba-
wie. Nagrody wysyłamy pocztą.

ROZWIĄZANIE KONKURSU 
Z PALINDROMEM

DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy””,, uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144,, tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 
Akcja „Lato w mieście na Ursynowie” w Domu Sztuki. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku

szkolnym „Letnie zabawy dłutem i kredką”. Poniedziałki i środy: 08 i 10 lipca (prowadzi: artystka
plastyczka Jolanta Frieze) oraz 05, 07, 12 i 14 sierpnia (prowadzi: artystka plastyczka Małgorzata
Sołtysiak), w godzinach 10.00-11.00 i 11.15-12.15. Zapisy w sekretariacie Domu Sztuki (tel. 22 643
79 35, 22 641 29 62). Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.*

Galeria Domu Sztuki zaprasza na wystawę prac uczestników warsztatów plastycznych (dzieci,
młodzieży i dorosłych, w tym seniorów), prowadzonych w Domu Sztuki w Roku Kulturalnym
2018/2019. Wstęp wolny.
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