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Dlaczego w Warszawie więcej boisk piłkarskich
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Sezon ogórkowy sprawia, że
problemy drugorzędne ura-
stają do rangi pierwszorzęd-

nych. Dlatego zapewne zrobił się
nagle szum wokół wnuczki naszego
sąsiada z Ursynowa – Leszka Mille-
ra, byłego premiera i byłego lidera
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziewczyna już od pewnego czasu
zwracała na siebie uwagę w me-
diach społecznościowych z racji nie-
pośledniej urody, podkreślanej do-
datkowo obfitymi tatuażami, ostat-
nio jednak sprowokowała internau-
tów do napisania szerokiej fali ko-
mentarzy na temat swojej orienta-
cji seksualnej, zaznaczając, że jest
raczej „bi” niż „hetero”. Oczywiście,
co komu do tego, jak jest z tą orien-
tacją panny Moniki naprawdę? Czy
ludzie nie mają większych zmar-
twień niż „coming out” jednej ze
współobywatelek? Tym bardziej,
gdy prowokacyjne odezwanie na
Instagramie może być li tylko próbą
zwiększenia swojej popularności bez
faktycznego dołączania do tych, co
kierują się rozrywkową maksymą:
żeby życie miało smaczek – raz
dziewczynka, raz chłopaczek. 

D ziadek Leszek zaświadczył
całą mocą swojego autory-
tetu, że wnuczka jest na

pewno normalna, czyli „hetero”. I
to powinno wiele osób uspokoić,
bowiem lepiej być „hetero” niż he-
terą, ale okazało się, że dopiero ko-
mentarz tego polityka, znanego

skądinąd z liberalnych poglądów i
lewicowej proweniencji, wywołał
szeroki odzew. Środowisko LBGT
poczuło się obrażone, a w każdym
razie urażone i sam szef SLD Wło-
dzimierz Czarzasty natychmiast
przedstawił na Facebooku oficjal-
ną linię partii w kwestiach męsko-
-damskich poprzez taką oto dekla-
rację: „Uważam wszystkie orien-
tacje seksualne za jak najbardziej
normalne. Każdy powinien żyć w
zgodzie ze sobą, swoją naturą, oso-
bowością, psychoorientacją płcio-
wą i orientacją seksualną.”

P o takim oświadczeniu wie-
lu internautów uznało, że
przewodniczący Czarzasty

stanął również na czele Sojuszu
Lewizny Seksualnej i poparł na
przykład taką orientację, jaką
przejawiał chociażby arcybiskup
Józef Wesołowski, traktujący nie-
letnich chłopców na Dominikanie
jak prostytutki. Tak to można się
zapędzić pochopnymi deklaracja-
mi w kozi róg, choć z drugiej stro-
ny – wobec zachodzących obecnie
w Polsce gwałtownych zmian
prawnych i obyczajowych – coraz
trudniej określić, co jest jeszcze
normą, a co nie. 

P anna Monika lansuje się w
mediach bardzo zręcznie,
mając wiele pouczających

przykładów ze świata show busi-
nessu i być może zechce pójść nawet
śladem bodaj najsłynniejszej
wnuczki, a raczej prawnuczki na
świecie, czyli Amerykanki Paris
Hilton, której pradziadek Conrad
założył znaną sieć hoteli. Paris by-
ła posyłana do szkoły dla dzieci
niezrównoważonych emocjonal-
nie i najpierw wyżywała się, grając
w hokeja na lodzie, a potem grając
już głównie rolę skandalistki, wsa-
dzonej nawet za kraty, gdy ją przy-
łapano na jeździe po alkoholu. 

J eśli chodzi o Leszka Millera,
który powoli staje się li tylko
dziadkiem sławnej wnuczki,

to warto przypomnieć, że na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, gdy
był już posłem, buszująca po Sejmie
fałszywa hrabina „Anastazja Po-
tocka” – w rzeczywistości zaś Ma-
rzena Domaros – zaliczyła go do
swoich najlepszych kochanków,
chociaż te opowieści miały zapew-
ne tyle samo wspólnego z prawdą,
co jej całkowicie sfałszowany ży-
ciorys oraz funkcja korespondent-
ki Le Figaro. Swego czasu ta pierw-
sza skandalistka III RP, wydzwa-
niająca do różnych osób, zatelefo-

nowała również do mnie i miałem
okazję przeprowadzić z nią wy-
wiad – ku uciesze czytelników z
Ursynowa. W końcu nie od dziś
wiadomo, że nic się tak dobrze nie
sprzedaje w mediach jak skandal. 

J ednym z wątków całego mi-
tu, jaki stworzyła wokół sie-
bie fałszywa hrabina, miała

być chęć odzyskania zabranych
przez komunę dóbr pod Łowiczem.
Po wielu latach przekonujemy się
jednak, że przedstawianie fałszy-
wych tytułów własnościowych to
nie była wyłącznie specjalność
sprytnej  panny Marzeny. Może to
od niej łebscy adwokaci nauczyli

się wyłudzania warszawskich nie-
ruchomości. Akurat w tym wypad-
ku nie były to wyłudzenia metodą
„na wnuczka” lub „na wnuczkę”,
tylko „na kuratora”. Wiemy prze-
cież, że stołeczne sądy, jak również
Samorządowe Kolegium Odwo-
ławcze – „klepały” nawet najwięk-
szą bzdurę, przedstawianą przez
tzw. handlarzy roszczeń, pozwa-
lając na uwłaszczanie bandy cwa-
niaków, wykorzystujących na całe-
go brak odpowiednich regulacji
prawnych. 

C o ciekawe, w omamianiu
otoczenia, a co gorsza – rów-
nież ważnych instytucji, ro-

lę Marzeny Domaros przejęła te-
raz inna Marzena, do niedawna
szefowa jednego z wydziałów Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, której
nazwisko możemy na  razie poda-
wać tylko jako K z kropką. Dama ta
doczekała się zasłużonego tytułu
najbogatszej urzędniczki w Polsce,
bo mało kto tak dorobił się na
krzywdzie prawowitych spadko-
bierców właścicieli warszawskich
nieruchomości – jak ona. Nie wiem
akurat, jaka jest orientacja seksu-
alna Marzeny K., ale – jak można
sądzić – jej orientacja w sprawach
statusu prawnego wielu stołecznych
kamienic wydaje się godna pozaz-
droszczenia. Pani Marzena była
właśnie uprzejma zażądać 6,3 mln
złotych w związku z nieruchomo-
ścią przy ulicy Sieleckiej. Odrzuca-
jąc to żądanie, sędzia sądu okręgo-
wego Andrzej Kuryłek sformuło-
wał nader trafnie uzasadnił, że od-
szkodowanie nie może służyć te-
mu, aby wypłacane były milionowe
kwoty osobom niezwiązanym z po-
szkodowanymi dawnymi właści-
cielami, tym bardziej, gdy osoby te
nabyły roszczenia z bezcen. 

T ylko że owo nabywanie
roszczeń było możliwe, bo-
wiem przez całe lata obo-

wiązywał system prawny, pozwa-
lający na tak jawne bezeceństwo
bez uwzględnienia skutków kata-
klizmu, jakim była druga wojna
światowa. I jakoś uczeni profesoro-
wie prawa nie podnosili alarmu,
nie nawoływali do wprowadzenia
odpowiednich ograniczeń, aż się
mleko wylało. Dziś już wszystkich
nieprawości wyprostować się nie
da. a tymczasem wytęsknionej
ustawy reprywatyzacyjnej – jak
nie było, tak nie ma...

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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Zgubiłeś dokument? 
Zastrzeż go – to bardzo ważne!

Wakacje – szczyt sezonu urlopowego i wypoczynkowych wyjazdów,
a także okres w którym najczęściej gubimy lub tracimy dokumen-
ty. Większość z nas zwykle nie wie co robić, gdy portfel z dowodem
osobistym zostanie przypadkiem zostawiony w restauracji, albo w
autobusie wyciągnie go z plecaka złodziej. Konsekwencje takiego
zdarzenia mogą być bardzo przykre i bolesne. Co więc robić, żeby się przed nimi
zabezpieczyć?

Posługując się cudzym dowodem tożsamości oszuści i złodzieje mogą wykorzystać np. do wy-
łudzania kredytów i pożyczek z banku. Dokumenty wykorzystywane są również do zakładania fik-
cyjnych firm lub oszustwa polegającego na unikaniu opłat za hotel czy wynajem samochodu.
Każdego dnia w całej Polsce zdarza się po kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobio-
nym dokumentem. Łącznie w ciągu 2017 roku było ich ponad 6,7 tysięcy. Dlatego – niezależnie od
przyczyny – po utracie dokumentów powinno się je jak najszybciej zastrzec w banku. Trzeba to zro-
bić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Najważniejsze do-
kumenty, które powinniśmy zastrzegać to: dowód osobisty, paszport oraz prawo jazdy. Zastrzegać
należy także karty płatnicze i dowody rejestracyjne samochodów.

Cały proces zastrzegania dokumentów obsługują banki. Wystarczy zgłosić się osobiście w dowol-
nej placówce, dowolnego banku – większość przyjmuje takie zgłoszenia od wszystkich osób, na-
wet tych, które nie są ich klientami. Po zgłoszeniu zastrzeżenia dane zgłaszającego są automatycz-
nie przekazywane do Centralnej Bazy Danych, a stamtąd trafiają natychmiast do wszystkich innych
banków, a także operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji. Część ban-
ków przyjmuje także zastrzeżenia telefonicznie lub poprzez systemy bankowości elektronicznej (w
tym przypadku przeprowadzana jest standardowa identyfikacja tożsamości, a bank przyjmie
zgłoszenie pod warunkiem, że osoba dzwoniąca jest jego klientem). Wsparciem dla klientów ban-
ków, którzy utracili kartę płatniczą jest z kolei specjalny numer telefonu 828 828 828 (więcej na
ten temat na stronie www.zastrzegam.pl). 

Warto pamiętać, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko oso-
by, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych w ogóle nie korzystają.
Po zastrzeżeniu dokumentów, każdy przypadek ich użycia zostanie zidentyfikowany i zablokowa-
ny, a sprawa jest wyjaśniana przez policję. Przypadki kradzieży dokumentów – oprócz zastrzeżenia
w banku – należy zgłaszać również na policji, która ma obowiązek wystawienia odpowiedniego za-
świadczenia o przyjęciu takiego zgłoszenia, a także powinna podjąć działania w celu ustalenia
sprawcy kradzieży. O utracie dokumentu osobno trzeba także zawiadomić urząd, który go wydał
(w przypadku dowodu osobistego – jest to urząd gminy, w przypadku prawa jazdy i dowodu reje-
stracyjnego auta – urząd powiatowy, a w przypadku paszportu – urząd wojewódzki). Tam składa
się również wniosek o wydanie nowego dokumentu. Jeśli zdarzenie miało miejsce za granicą, na-
leży zgłosić się do najbliższej polskiej placówki konsularnej, która wystawi dokument tymczasowy.

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, nikt nie ma pra-
wa żądać od nas pozostawienia dowodu osobistego w zastaw. Takie żądania są naruszeniem obo-
wiązującego prawa i przewidziana jest za nie kara pozbawienia wolności do jednego miesiąca lub
kara grzywny. Dowód osobisty trzeba okazywać na prośbę funkcjonariuszy Policji, Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu, Straży Leśnej i Służby Więziennej, a także pracowników inspekcji han-
dlowej, kontroli skarbowej, ZUS, pracowników ochrony osób i mienia, sprzedawców alkoholu, pra-
cowników hotelu oraz osób działających w imieniu zarządcy drogi. 

O przekazanie dowodu osobistego do wglądu może prosić nas tylko Policja i Straż Graniczna.
Przedstawiciel żadnej innej instytucji nie może odebrać nam dokumentu tożsamości, ani w celu
spisania danych, wykonania kserokopii, ani tym bardziej jako „zastaw” w zamian za np.: wypoży-
czenie sprzętu sportowo-turystycznego. P r z e m y s ł a w  P r z y b y l s k i

A u t o r  j e s t  r z e c z n i k i e m  p r a s o w y m  b a n k u  C r e d i t  A g r i c o l e
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WWyyżżsszzaa SSzzkkoołłaa PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii
jest uczelnią niepubliczną, utworzoną
na podstawie pozwolenia Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10
czerwca 2009 roku. Jej założycielem
jest Pani dr Beata Mydłowska. OOdd ssaammee-
ggoo ppoocczząąttkkuu sswwoojjeeggoo iissttnniieenniiaa uucczzeellnniiaa
ffuunnkkccjjoonnuujjee ww WWaarrsszzaawwiiee,, wwee wwłłaassnnyymm
kkaammppuussiiee,, nnaa PPrraaddzzee PPoołłuuddnniiee pprrzzyy uullii-
ccyy KKaalleeńńsskkiieejj 33..

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
stanowi integralną część narodowego
systemu edukacji i nauki. W swoich
działaniach Uczelnia kieruje się zasada-
mi wolności nauczania.

W ramach naszej oferty dydaktycznej
dla studiów I stopnia prowadzimy sta-
ły nabór na kierunki: KKoossmmeettoollooggiiaa,,
DDiieetteettyykkaa,, PPeeddaaggooggiikkaa,, AAddmmiinniissttrraaccjjaa..
Kształcenie obejmuje naukę w syste-
mie stacjonarnym lub niestacjonarnym
przez 6 semestrów (3 lata).

W ramach cyklu studiów II stopnia
oferujemy kierunki KKoossmmeettoollooggiiaa,, DDiiee-
tteettyykkaa oraz PPeeddaaggooggiikkaa**. Kształcenie
obejmuje naukę w systemie stacjonar-
nym lub niestacjonarnym przez 4 se-
mestry (2 lata).

Na studiach I i II stopnia KKoossmmeettoolloo-
ggiiaa,, DDiieetteettyykkaa,, PPeeddaaggooggiikkaa,, AAddmmiinnii-
ssttrraaccjjaa pprroowwaaddzziimmyy wwiieellee cciieekkaawwyycchh
ssppeeccjjaallnnoośśccii.. Tworząc specjalności i
programy studiów reagujemy na po-
trzeby rynku pracy, pracodawców, stu-
dentów.

Dietetyka – to nauka medyczna o
żywieniu człowieka zdrowego i cho-
rego. Dietetyka zajmuje się: zasada-
mi żywienia człowieka zdrowego; za-
sadami żywienia człowieka chorego;
oceny stanu odżywienia; oceny wza-
jemnego wpływu farmakoterapii i ży-
wienia; zapobiegania chorobom za-
leżnym od żywienia; kontrolowania
jakości produktów żywnościowych i
warunków ich przechowywania; bio-
chemicznymi podstawami żywienia;
prowadzenia edukacji żywieniowej;
psychologią żywienia; technologiami
gastronomicznymi.

Kosmetologia, kosmetyka lekarska
(łac. cosmetologia) – dział dermatolo-

gii zajmujący się badaniem, opisywa-
niem, leczeniem i pielęgnowaniem
skóry w tym dotkniętej chorobą lub
defektem (alergie, suchość, łojotok,
łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów,
paznokci. Kosmetologia jest ściśle
związana z higieną życia i odżywia-
nia, metodami farmakologicznymi, fi-
zykoterapeutycznymi i chirurgią pla-
styczną.

Podczas gdy medycyna służy leczeniu
chorób, opracowywaniu sposobów
ochrony zdrowia i w pewnych aspek-
tach – urody, kosmetologia związana
jest z pielęgnacją skóry, włosów i pa-
znokci. Działania kosmetologów mają
na celu zwiększenie atrakcyjności fi-
zycznej, uzyskanie zdrowego wyglądu
oraz unikanie efektów starzenia się.
Choć wskazane tu różnice pomiędzy
kierunkiem lekarskim a kosmetolo-
gicznym dotyczą istotnych sfer, warto
też wiedzieć, że po bliższym przyjrzeniu
się specyfice zajęć i programowi, studia
kosmetologiczne bardzo przypominają
studia medyczne!

Pedagogika – zespół nauk o wy-
chowaniu, istocie, celach, treściach, me-
todach, środkach i formach organizacji
procesów wychowawczych. Jako na-
uka o edukacji (wychowaniu i kształce-
niu) należy do nauk społecznych i zaj-
muje się rozwojem i zmianami mecha-
nizmów wychowania oraz kształcenia
na przestrzeni całego życia człowieka.

Studia pedagogiczne to studia zaska-
kujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o
edukacji jest nie jedna, ale wiele dzie-
dzin naukowych. Jest to pierwsze i naj-
poważniejsze zaskoczenie kandydatów
na Pedagogikę.

Pedagogika to nauka o procesach
edukacyjnych i wychowawczych. Ma
swoje źródła w filozofii, socjologii, psy-
chologii i w wielu dziedzinach humani-
stycznych. Być może dlatego do dziś
trwają spory czy pedagogika jest nauką
społeczną, czy humanistyczną. JJeeddnnoo
jjeesstt ppeewwnnee –– ssttuuddeenntt ppeeddaaggooggiikkii mmuussii
bbyyćć oottwwaarrttyy nnaa rróóżżnnee rrooddzzaajjee ii ffoorrmmyy
wwiieeddzzyy..

Administracja (łac. administrare –
być pomocnym, obsługiwać, zarządzać,
ministrare – służyć) – działalność or-
ganizatorska realizowana przy pomocy
aparatu urzędniczego, obejmująca za-
kres spraw o charakterze publicznym,
regulowana przez ogólne normy praw-
ne. W innym ujęciu może także ozna-
czać zarządzanie jakimikolwiek spra-
wami, własnymi (np. gospodarstwem
domowym) lub cudzymi (np. czyimś
przedsiębiorstwem).

Mówi się, że trudno dziś o państwo-
wy etat w urzędzie, jednak warto pró-
bować do skutku. Wielu urzędników

przechodzi na emeryturę, tworząc miej-
sca pracy dla młodych kadr. Jeżeli oso-
ba, która może się pochwalić ukończe-
niem Administracji, nie uzyska pracy
w instytucjach publicznych – nic straco-
nego. W wielu firmach, korporacjach,
przedsiębiorstwach potrzeba świetnie
wyszkolonych pracowników admini-
stracyjnych.

PPoozzaa ssttuuddiiaammii II ii IIII ssttooppnniiaa pprroowwaa-
ddzziimmyy ssttuuddiiaa ppooddyypplloommoowwee ii kkuurrssyy cceerr-
ttyyffiikkoowwaannee..

Studia podyplomowe w WSP to strzał
w dziesiątkę dla wszystkich tych, którzy
nie wyobrażają sobie wykonywania za-
wodu bez dodatkowego zaplecza wie-
dzy i doświadczenia na najwyższym
poziomie. Prowadzimy studia podyplo-
mowe kwalifikacyjne i doskonalące.
Studia podyplomowe dla nauczycieli
m. in. KKwwaalliiffiikkaaccjjee nnaauucczzyycciieellsskkiiee –
przygotowujące do wykonywania za-
wodu nauczyciela. Cieszące się dużą
popularnością studia podyplomowe
FFrryyzzjjeerrssttwwoo ii kkoossmmeettoollooggiiaa ssttoossoowwaannaa
i wiele innych.

ZZaapprraasszzaammyy rróówwnniieeżż ddoo nnaasszzyycchh
sszzkkóółł śśrreeddnniicchh ((lliicceeuumm,, tteecchhnniikkaa)) ii ppoo-
lliicceeaallnnyycchh oo kkiieerruunnkkaacchh:: tteecchhnniikk eelleekk-
ttrroorraaddiioolloogg,, tteecchhnniikk uussłłuugg ddeennttyyssttyycczz-
nnyycchh,, tteecchhnniikk iinnffoorrmmaattyykk,, tteecchhnniikk uussłłuugg
kkoossmmeettyycczznnyycchh ii iinnnnee..

Studia w WSP w Warszawie to studia
w dobrej atmosferze, to małe grupy i
świetnie przygotowana, wysoko wy-
kwalifikowana kadra naukowo-dydak-
tyczne, to zajęcia z przedmiotów zawo-
dowych z prowadzącymi o dużym do-
świadczeniu praktycznym (zdobytym
poza szkolnictwem wyższym) z zakre-
su prowadzonych zajęć. Naszych stu-
dentów i słuchaczy obsługuje wykwali-

fikowana kadra administracyjna, a wła-
dze uczelni pomagają rozwiązywać pro-
blemy studentom.

Studia w Wyższej Szkole Przedsię-
biorczości są płatne. Studenci mogą jed-
nak wnosić opłatę za naukę nawet w
kilku dogodnych dla siebie ratach. Po
spełnieniu warunków otrzymują sty-
pendia socjalne, naukowe, sportowe,
dla studentów niepełnosprawnych. Bu-
dynki są objęte systemem monitorowa-
nia, co podnosi poziom bezpieczeń-
stwa. Na uczelni działa aktywnie Sa-
morząd Studencki. Wspieramy studen-
tów niepełnosprawnych i z zagranicy.

Nasze pracownie specjalistyczne ko-
smetologiczne, chemiczne, biologicz-
ne, technologii żywienia są bardzo do-
brze wyposażone w nowoczesny sprzęt
i materiały, studenci mogą z nich ko-
rzystać także poza zajęciami przygoto-
wując różnego rodzaju prace i uczestni-
cząc w badaniach. Studenci mają do-
stęp do sprzętu komputerowego z odpo-
wiednim oprogramowaniem i dostę-
pem do Internetu. 

Studenci, słuchacze oraz uczestnicy
kursów doskonalących mają prawo nie-
odpłatnie korzystać ze zbiorów biblio-
teki uczelni. Uczelnia ma dostęp do spe-
cjalistycznych czasopism wydawanych
przez największe światowe wydawnic-
twa naukowe Elsevier, Springer Publi-
shing, Wiley, Nature oraz Science, a
także baz danych Scopus i Web of
Knowledge.

PPoołłoożżoonnyy nnaa PPrraaddzzee PPoołłuuddnniiee pprrzzyy
uulliiccyy KKaalleeńńsskkiieejj 33 ((ooppooddaall RRoonnddaa WWiiaa-
ttrraacczznnaa)) kkaammppuuss UUcczzeellnnii ttoo mmiieejjssccee
śśwwiieettnniiee sskkoommuunniikkoowwaannee z centrum
Warszawy (dojazd tramwajem 17 mi-
nut). Szybki dojazd tramwajem do

Dworca Wschodniego (6 minut). Z
Ronda Wiatraczna można dojechać
sprawnie do każdej dzielnicy Warsza-
wy. WW ppoobblliiżżuu UUcczzeellnnii zznnaajjdduujjee ssiięę
wwiieellee sskklleeppóóww ww ttyymm ssppoożżyywwcczzyycchh,,
ppuunnkkttóóww ggaassttrroonnoommiicczznnyycchh ((bbaarryy,, rree-
ssttaauurraaccjjee,, iittpp..)) ggddzziiee mmoożżnnaa ttaanniioo ii
ssmmaacczznniiee zzjjeeśśćć.. Niedaleko „Galeria
Wiatraczna”. Do „Galerii Wileńskiej”
dojazd zajmuje 12 minut. W pobliżu
wiele punktów usługowych. Są miejsca
parkingowe. 

Uczelnia jest aktywna w sferze pracy
naukowo-badawczej i wydawniczej. Or-
ganizowane są konferencje naukowe z
zakresu nauk medycznych i społecz-
nych oraz interdyscyplinarne. Wyda-
wane są „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości”, a także in-
ne publikacje naukowe. Współpracuje-
my z uczelniami zagranicznymi, pro-
wadzimy wymianę międzynarodową.

KKoonnttaakktt:: 
WWyyżżsszzaa SSzzkkoołłaa PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii ww

WWaarrsszzaawwiiee
uull.. KKaalleeńńsskkaa 33,, 0044 336677 WWaarrsszzaawwaa
tt:: 2222 887700 0000 0011
kk:: 551188 995577 333322
ee:: ddzziieekkaannaatt@@wwssppkkoossmmeettoollooggiiaa..ppll
NNaasszzaa ssttrroonnaa iinntteerrnneettoowwaa::

wwwwww..wwssppbbmm..eedduu..ppll

Posiadamy 19 lat doświadczeń, przed
nami jubileusz 20 lecie.

Studiuj z nami!

k s .  p r o f .  d r  h a b .  S t a n i s ł a w  U r b a ń s k i
R E K T O R

**nnaa kkiieerruunnkkuu PPeeddaaggooggiikkaa ppoo uuzzyysskkaa-
nniiuu zzggooddyy MMNNiiSSWW

Szanowni Państwo, Droga młodzieży!
Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęsz-
cza do naszych placówek ponad 1500 studentów, słuchaczy,
uczniów. Posiadamy wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprzyrzą-
dowanie pracownie specjalistyczne. Sale wykładowe zaopatrzone
są w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istot-
ne w naszym programie edukacyjnym są zajęcia praktyczne oraz
nauka nowych technologii i języków obcych, dlatego studenci mo-
gą się u nas uczyć: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub
rosyjskiego. Zapewniamy dobre teoretyczne i praktyczne przygoto-
wanie absolwentów do wykonywania zawodu i poruszania się na
rynku pracy.
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, jjaakk mmoożżeemmyy ppooddssuu-
mmoowwaaćć eettaapp ggłłoossoowwaanniiaa ww eeddyyccjjii BBuuddżżeettuu PPaarrttyy-
ccyyppaaccyyjjnneeggoo 22001199 nnaa UUrrssyynnoowwiiee??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: W tym roku mieszkańcy mo-
gli wybierać z rekordowej liczby aż 168 projektów,
na które wydzieliliśmy z budżetu Ursynowa kwo-
tę  6 500 000 zł. To najwyższa kwota w historii bu-
dżetu partycypacyjnego na Ursynowie. W tego-
rocznej edycji na Ursynowie zagłosowało 9 447
osób. To 1 700 osób mniej niż w poprzednim ro-
ku.  Zaledwie 122 głosujących wybrało formę pa-
pierową, pozostali głosowali elektronicznie. Po-
dobny trend obserwujemy w całej Warszawie, we
wszystkich dzielnicach głosowało blisko 90 tys.
warszawiaków. Jeżeli przypomnimy czytelnikom
„Passy”, że w pierwszej edycji głos oddało prawie
150 tys. osób, to można zauważyć, że spadek jest
bardzo widoczny. W tym roku na Ursynowie zwy-
ciężyło 57 projektów: 18 z obszaru ogólnodziel-
nicowego, 11 z obszaru Zielonego Ursynowa, 12
z obszaru Ursynowa Północnego oraz 16 z ob-
szaru Ursynowa Południowego. Najwięcej głosów

w całej dzielnicy zdobył projekt „Ursynowski szlak
rowerowy”, na który zagłosowało 3349 osób.
Wśród zwycięskich projektów jest wiele takich,
których realizacja podniesie komfort życia w dziel-
nicy czy też upiększy naszą okolicę. Wiele pro-
jektów to kontynuacja pomysłów znanych z po-
przednich lat, takich jak np. murale czy bezpłat-
ne  seanse filmowe dla dzieci. Wszystkie projekty
będą realizowane w przyszłym roku. Szkoda tyl-
ko, że tegoroczna edycja upływa pod znakiem
mniejszego zainteresowania mieszkańców głoso-
waniem i ideą partycypacji w podejmowaniu istot-
nych dla rozwoju dzielnicy decyzji. 

CCzzyy uurrzząądd ddoottaarrłł zz iinnffoorrmmaaccjjąą oo BBPP ddoo wwsszzyysstt-
kkiicchh mmiieesszzkkaańńccóóww ??  

Na Ursynowie promowaliśmy Budżet Partycypa-
cyjny bardzo aktywnie. I w tym zakresie uważam,
że zrobiliśmy więcej niż w ubiegłych latach.  Aby
informacja dotarła do mieszkańców, zamieszcza-
liśmy ogłoszenia w prasie, przekazaliśmy plakaty
do przedszkoli, szkół, domów kultury, placówek
UCSiR, przychodni zdrowia, spółdzielni mieszka-
niowych. Plakaty informujące o głosowaniu były
obecne w plenerze, w komunikacji miejskiej, a na-
wet na budynku Multikina. Zrealizowaliśmy tak-
że intensywną i różnorodną kampanię informacyj-
ną w mediach społecznościowych. W czasie wszyst-
kich imprez organizowanych przez urząd promo-
waliśmy głosowanie i umożliwialiśmy promocję
projektów ich autorom.  Wzorem lat ubiegłych
urzędników informujących o głosowaniu można
było spotkać w namiotach informacyjnych przy
stacjach metra. I wreszcie do ursynowskich go-
spodarstw domowych  wysłaliśmy 68 tys.  egzem-
plarzy informatorów ze wszystkimi projektami. 

DDllaacczzeeggoo zzaatteemm lliicczzbbaa oossóóbb zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh
BBuuddżżeetteemm PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyymm ssyysstteemmaattyycczznniiee ssppaaddaa??

Jak wspomniałem wcześniej, taki trend obser-
wujemy w całej Warszawie. Być może, obecna
formuła Budżetu Partycypacyjnego już się wy-
czerpuje. Mieszkańcy otrzymali bowiem informa-
cję zarówno o projektach, jak i o terminie głoso-
wania. Treści dotyczące BP można było znaleźć do-
słownie wszędzie, więc nie sposób wskazać obsza-
ru do poprawy. Zniechęcenie ideą BP jest zresztą
bardzo widoczne. Z przykrością obserwowałem,
jak w moim bloku kosz zapełniał się egzemplarza-
mi naszego informatora o projektach. Oznacza
to, że  z wielu skrzynek pocztowych informator
trafił bezpośrednio do kosza, bez jakiejkolwiek
próby zapoznania się z jego treścią. Trudno zrozu-
mieć,  dlaczego tak wielu mieszkańców Ursynowa
i Warszawy rezygnuje z możliwości współdecydo-
wania o pieniądzach, które zmieniają dzielnicę i
miasto. Być może, wynika to z faktu, że procedu-
ry każdej edycji Budżetu Partycypacyjnego rozcią-
gnięte są  aż na 8 miesięcy. Trudno w tak długim
okresie utrzymać zainteresowanie.  Ostateczna
liczba projektów dopuszczona do głosowania tak-

że nie ułatwiała wyboru, być może projektów by-
ło po prostu zbyt dużo.  Na koniec nie mogę prze-
milczeć faktu, że są nie wszystkie projekty z po-
przednich edycji są wykonywane w terminie. Naj-
częściej wynika to z przeciągających się procedur
czy braku chętnych do wykonywania niektórych
inwestycji oraz z nierozstrzygania przetargów.
Ale mamy także projekty odroczone w czasie ze
względu na protesty społeczne. Szkoda, że tylko
takie projekty rozbudzają emocje sąsiadów i spra-
wiają, że ludzie naprawdę zaczynają interesować
się przebiegiem poszczególnych etapów Budżetu
Partycypacyjnego.  Paradoksalnie, brak takich
projektów w tegorocznej edycji budżetu BP mógł
mieć  wpływ na frekwencję. 

CCzzyy BBuuddżżeett PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyy zzłłaappaałł zzaaddyysszzkkęę?? 
W mojej opinii zdecydowanie tak. Założenia

BP są niewątpliwe  właściwe. Centrum Komu-
nikacji Społecznej musi jednak poważnie popra-
cować nad regulaminem. Liczę, że postulaty
płynące także z Ursynowa zostaną wysłuchane.
Trzeba wyeliminować najsłabsze ogniwa proce-
su. Nie możemy nie reagować na to, że udział
obywateli w każdym roku jest coraz mniejszy.
Utrzymanie tego trendu byłoby zaprzeczeniem
idei partycypacji i mogłoby doprowadzić do te-
go,  że aktywna mniejszość będzie urządzać
okolicę pasywnej większości. Musimy znaleźć
sposób na pobudzenie do aktywności przewa-
żającej części społeczeństwa, w przeciwnym
razie Budżet Partycypacyjny po prostu straci
rację bytu.  

ŁŁuukkaasszz CCiioołłkkoo jjeesstt zzaassttęęppccąą bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa
zz rraammiieenniiaa ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPRROOJJEEKKTT UURRSSYYNNÓÓWW..
WW zzaarrzząąddzziiee ddzziieellnniiccyy ooddppoowwiiaaddaa zzaa llookkaallee kkoommuu-
nnaallnnee,, kkuullttuurręę oorraazz kkoommuunniikkaaccjjęę zz mmiieesszzkkaańńccaammii  ww
ttyymm zzaa BBuuddżżeett PPaarrttyyccyyppaaccyyjjnnyy..

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na
uroczyste wciągnięcie flagi oraz koncert
organizowany w ramach obchodów 74.
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Z inicjatywy władz Ursynowa po-
wstał także okolicznościowy śpiewnik –
ŚPIEWAMY RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ.

PPRROOGGRRAAMM OOBBCCHHOODDÓÓWW::
11 ssiieerrppnniiaa ((śśrrooddaa)) oo ggooddzz.. 1177..0000 – przy Urzędzie

Dzielnicy Ursynów – uroczyste wciągnięcie flag.
2299 lliippccaa ((nniieeddzziieellaa)),, ggooddzz.. 2200..3300 – Śpiewajmy

razem dla Niepodległej – wspólne śpiewanie pie-
śni powstańczych, legionowych i patriotycznych
z udziałem ursynowskich chórów Ars Chori i Iu-
venis oraz gościnnie chóru Ab Imo Pectore pod dy-
rekcją Zbigniewa Tupczyńskiego. Koncert odbę-
dzie się na placu przed kościołem pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego (al. Komisji Edukacji Na-
rodowej 101.

11 ssiieerrppnniiaa ((śśrrooddaa)) oo ggooddzz.. 99..0000 – uroczyste zło-
żenie wieńców i zapalenie zniczy przez przedsta-
wicieli środowiska Pułku „Baszta”, ursynowskie-
go koła ZKRPiBWP oraz władze Dzielnic Ursyno-
wa i Mokotowa przed pamiątkowym głazem przy

ul. Puławskiej 266 oraz tablicą memoratywną na
ogrodzeniu Toru Wyścigów Konnych.

ZZłłoożżeenniiee kkwwiiaattóóww oorraazz zzaappaalleenniiee zznniicczzyy ww iinn-
nnyycchh mmiieejjssccaacchh ppaammiięęccii nnaa tteerreenniiee UUrrssyynnoowwaa
zzwwiiąązzaannyycchh zz PPoowwssttaanniieemm WWaarrsszzaawwsskkiimm::

- cmentarz przy ul. Anyżkowej – grób Krystyny
Krahelskiej oraz Zbigniewa Filipowicza

- pas zieleni przy skrzyżowaniu ulic Rodowi-
cza i Ciszewskiego – obelisk poświęcony Janowi
Rodowiczowi „Anodzie”

- cmentarz przy ul. Łagiewnickiej – kwatery
żołnierzy i poległych w Powstaniu Warszawskim

- w Lesie Kabackim na mogiłach pomordowa-
nych na przedłużeniu ul. Moczydłowskiej i prze-
dłużeniu ul. Rybałtów

– W zeszłym roku udanie zapoczątkowaliśmy
na Ursynowie wspólne śpiewanie pieśni powstań-
czych. Chcemy kontynuować tę piękną tradycję.
Tegoroczny koncert będzie wyjątkowy, ponieważ
obchodzimy doniosły jubileusz 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, dlatego śpiewnik
powstańczy wzbogaciliśmy także o pieśni legiono-
we i patriotyczne. Śpiewajmy razem dla Niepodle-
głej! – zaprasza zastępca burmistrza Łukasz Ciołko.

W ubiegłą sobotę (21 lip-
ca)  w Lasku Brzozowym
odbyła się kolejna potań-
cówka ursynowska Po
wielkim sukcesie potańcó-
wek w ubiegłych latach –
trwa ich kolejna edycja,
niezmiennie gromadząc
na plenerowych parkie-
tach tłumy mieszkańców. 

W czasie sobotniego wyda-
rzenia dostępne były atrakcje
dla dzieci, takie jak dmucha-
niec i konkursy taneczne. Z ko-
lei w niedzielę ( 22 lipca) w ra-
mach cyklu pn. „Bajki na tra-
wie w Parku „Moczydełko”
przy ul. Wełnianej, odbyło się
przedstawienie teatralne dla
dzieci pt.: „O Elfach i Chrząsz-
czu co żyli w gąszczu”, w wy-
konaniu aktorów z Teatru Ju-
maja.  Licznie zgromadzona
publiczność – zarówno dzieci,
jak i opiekunowie – wzięła
udział w animacjach rucho-
wych i ćwiczeniach dykcyj-
nych, mających na celu przy-
bliżenie pracy aktora. Przed-
sięwzięcia zostały sfinansowa-
ne ze środków Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy.

– W ubiegły weekend na Ursy-
nowie każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. W sobotę kolejny raz
pełni energii mieszkańcy bawili
się na potańcówce , w niedzielę
najmłodsi oglądali spektakl ple-
nerowy w ramach cyklu „Bajki
na trawie” . Przez całe wakacje
można bawić się s sąsiadami –
ponieważ przed nami jeszcze
trzy potańcówki oraz  trzy plene-
rowe spektakle dla najmłod-
szych.  Gorąco zachęcam aby w
tych wydarzeniach wziąć udział
– mówi zastępca burmistrza Łu-
kasz Ciołko

NNaajjbblliiżżsszzee wwyyddaarrzzeenniiaa ww
ssiieerrppnniiuu::

WW ssoobboottęę –– 1111 ssiieerrppnniiaa – w
Dzielnicowym Ośrodku Kultury
przy ulicy Kajakowej odbędzie
się kolejna potańcówka. Muzycz-
na zabawa potrwa od 17.00 do
21.30.

WW nniieeddzziieellęę –– 1122 ssiieerrppnniiaa oo
ggooddzz.. 1166..0000 na „Olkówku” - zo-
stanie zaprezentowany spektakl
pt.: „Mapa marzeń”, w wyko-
naniu aktorów z Teatru Kultu-
reska. Mile widziane kocyki do
siedzenia na trawie.

Już w czwartek
(26.07) kolejny pokaz ple-
nerowy w ramach obec-
nej  edycji Ursynowskie-
go Lata Filmowego. Pod
Kopą Cwila można oglą-
dać najlepsze komedie z
ostatnich lat!  Dla wielbi-
cieli kina zaplanowano
tym razem pokaz filmu
ZŁE MAMUŚKI . Start se-
ansu o godzinie 21.45,  a
na pokaz zaprasza Urząd
Dzielnicy Ursynów.

Łukasz Ciołko o Budżecie Partycypacyjnym

Dlaczego spada liczba głosujących?

Ursynowskie Lato Filmowe – Złe Mamuśki

74. rocznica Powstania Warszawskiego na Ursynowie

Niech zabrzmi patriotyczny śpiew!

Wprost bajecznie się tańcowało!
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Ruszyła budowa „Sportowego placu zabaw w Sadku Natoliń-
skim”, co stanowi efekt realizacji projektu Budżetu Partycypacyjne-
go, na który zagłosowało 1798 osób.  Inwestycja zostanie zrealizo-
wana w Sadku Na Wyżynach (park pomiędzy ulicami Żabińskiego
i Małcużyńskiego) naprzeciwko siłowni plenerowej powstałej w
2014. Jeszcze przed końcem wakacji dzieci powinny móc w pełni
korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ustawionych na tym
placu zabaw.

Plac zabaw w Sadku

Konsultacje DOK Ursynów 
– jest raport

W kwietniu br. zostały przeprowadzone Konsultacje Społecz-
ne dotyczące funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej przy
Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej
12b. W konsultacjach tych wzięło udział wielu mieszańców,
którzy za pomocą maili, ankiet i telefonów, wyrazili swoje pomy-
sły na działania w MAL-u. Podczas konsultacji uzyskano wiedzę
na temat działań, których mieszkańcy oczekują w MAL-u na
Zielonym Ursynowie. Na stronach Urzędu Miasta st. Warszawy
(www.um.warszawa.pl) w zakładce DLA MIESZKAŃCOW –
KONSULTACJE SPOŁECZNE można zapoznać się z raportem z
tych konsultacji.

Świadczenia dla 
mieszkańców Ursynowa

Od 1 lipca rozpoczął się nabór wniosków o świadczenie
wychowawcze, zwane potocznie ,,500+” na nowy okres
zasiłkowy 2018/2019. W ciągu pierwszych trzech tygo-
dni mieszkańcy Ursynowa złożyli drogą elektroniczną
1738 wniosków. Więcej osób, bo prawie 5000 zdecydo-
wało się złożyć wniosek o jednorazową wyprawkę
szkolną, czyli świadczenie Dobry Start, znane także
pod nazwą ,,300+”. 

Wnioski składane drogą elektroniczną są sukcesywnie rozpa-
trywane przez ursynowskich urzędników. Jeszcze w lipcu nastąpi
pierwsza wypłata świadczenia „piórnikowego” – do mieszkańców
Ursynowa trafi ponad 550 tys. złotych. Od 1 sierpnia wnioski o
świadczenia 500+ i 300+, a także o świadczenia rodzinne i świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego będzie można również składać
osobiście w Urzędzie Dzielnicy Ursynów – na dedykowanych sta-
nowiskach na parterze, w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Dodat-
kowo, w pierwszych dwóch tygodniach września wnioski o świad-
czenia 500+ i 300+ będą przyjmowane we wszystkich ursynow-
skich szkołach publicznych. Do składania wniosków zachęca zastęp-
ca burmistrza Ursynowa – Antoni Pomianowski:

„Namawiam wszystkich mieszkańców Ursynowa, uprawnio-
nych do otrzymania świadczenia ,,Dobry Start” czy 500+, do jak
najszybszego złożenia wniosku o przyznanie świadczenia na ko-
lejny okres zasiłkowy. Wniosek prawidłowo złożony w lipcu lub
sierpniu to gwarancja otrzymania świadczenia 300+ najpóźniej
do końca września oraz nieprzerwanych wypłat 500+ w paź-
dzierniku. W szczególności zachęcam do korzystania w składaniu
wniosków z drogi elektronicznej, to proste, wygodne i pozwala
oszczędzić sporo czasu. Jest to rozwiązanie skuteczne, o czym
mogą zaświadczyć tysiące ursynowian, którzy zdecydowali się w
ciągu ostatnich tygodni skorzystać z tej drogi. Wnioski składane po-
przez bankowość elektroniczną, czy profil zaufany, trafiają bezpo-
średnio do systemu, na którym pracują urzędnicy, co w znaczący
sposób usprawnia drogę od złożenia wniosku do jego rozpatrze-
nia” – wyjaśnia Antoni Pomianowski.

Upalne lato sprzyja wypo-
czynkowi w plenerze. Jed-
nym z wypróbowanych
sposobów jest spędzenie
gorącego dnia nad wodą.
Warszawiacy mają do dys-
pozycji jeziora, zalewy i
rzeki. Kąpieliska w podob-
nych miejscach różnią się
znacznie od tradycyjnych
basenów. 

Jednym z takich, licznie od-
wiedzanych przez mieszkańców
miejsc jest plaża i kąpielisko nad
Jeziorkiem Czerniakowskim. O
bezpieczeństwo kąpiących się
dbają przeszkoleni ratownicy. 

Jeziorko Czerniakowskie to nie
tylko woda, ale też okolice, które
chętnie są wykorzystywane przez
miłośników spacerów. Otoczenie
jeziora stanowią bowiem tereny
objęte ochroną m. in. ze względu
na swoje walory przyrodnicze.
Są tam siedliska licznych ptaków,
gadów, ssaków i roślin. Niestety,
to miejsce, które od wielu pokoleń
odwiedzane jest przez okolicz-
nych mieszkańców, ulega stop-
niowej degradacji. Największym

zagrożeniem dla zbiornika jest
stałe obniżanie się poziomu wód
gruntowych i zanieczyszczenia.
Wprawdzie o powyższych zagro-
żeniach przeczytać można na za-
mieszczonych wokół jeziora ta-
blicach informacyjnych, a nawet

o możliwych sposobach zapobie-
gania niekorzystnym zjawiskom,
ale jak dotąd żadne z wymienio-
nych rozwiązań nie doczekało się
realizacji. 

A tymczasem jezioro znika w
szybkim tempie. Jeśli nie zosta-

ną podjęte skuteczne kroki po-
wstrzymujące jego degradację,
to niedługo nie będziemy mogli
cieszyć się tą enklawą dzikiej
przyrody ani kąpieliskiem.

Te k s t  i  f o t o
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Ratujmy Jeziorko Czerniakowskie!
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Spotkania z mieszkańcami to
już stały fragment przedwybor-
czej gry kandydatów na stano-
wisko prezydenta Warszawy.
Kandydat Platformy Obywatel-
skiej i Nowoczesnej Rafał Trza-

skowski odbył  w poniedziałek
23 lipca błyskawiczny Tour de
Varsovie, dobijając do mety o
północy.

– Warszawa powinna być zarządza-
na z poziomu ulicy, a nie tylko i wy-
łącznie z poziomu Ratusza. Sami war-
szawiacy o tym mówią, właściwie w
każdej z dzielnic Warszawy. Dominu-
ją pytania dotyczące dzielnicy, cza-
sem dotyczące nawet osiedla, te rze-
czy najbardziej lokalne. I do tego chce-
my się cały czas odwoływać. Dlatego
tak ważne jest, by być jak najbliżej
warszawiaków – tymi słowami w po-
niedziałek 23 lipca w pobliżu stacji
metra Ursynów rozpoczął rajd po War-
szawie “18 dzielnic w 18 godzin” Ra-
fał Trzaskowski. 

Szybki start 
na Ursynowie

Ursynowianie czytający podczas po-
rannej drogi do pracy facebook’owe
newsy ze zdziwieniem zauważyli, że
dokładnie o godz. 6:10 była możliwość
spotkania się z  Rafałem Trzaskowskim.
Briefingiem przy stacji metra Ursynów
rozpoczął Trzaskowski swój “rajd war-
szawski “.

– Stawka tych wyborów jest olbrzy-
mia – kontynuował Trzaskowski. –Tutaj
będzie się rozstrzygało, czy dalej nasze
państwo ma wyglądać tak jak w tej
chwili, czy też jest szansa na zmianę, że-
by rządzić razem ze współobywatelami.
Chcę również jasno pokazać w tych naj-
bliższych dniach, że można walczyć z
polityką, która jest oparta na manipu-

lacji, na kłamstwie, na hipokryzji. Chce-
my pokazać, że można inaczej. Pokaże-
my też w ciągu najbliższych dni narzę-
dzia, które  pozwolą taką politykę pro-
wadzić. Ale najważniejsze jest to, żeby
być blisko ludzi. Ja myślę o tym, że pre-
zydent powinien mieć dyżury nie tylko
w Ratuszu, ale również w dzielnicach.
I dlatego dzisiaj będziemy blisko war-
szawiaków – w 18 dzielnicach Warsza-
wy w 18 godzin - obiecywał ursynowia-
nom Rafał Trzaskowski. 

Ursynowskie spotkanie trwało krót-
ko, w sumie niespełna pół godziny, jed-
nak była to już kolejna możliwość po-
rozmawiania z kandydatem. Trzaskow-
ski odwiedził “wiosenny namiot Rober-
ta Kempy” podczas kilku spotkań bur-
mistrza z mieszkańcami, był również
na Dniach Ursynowa, gdzie podczas
briefingu wraz z burmistrzem i innymi
kolegami z PO przedstawiali program
dla Ursynowa. O tym ostatnim spotka-
niu pisaliśmy szerzej w „Passie” z dnia
14 czerwca br.

Zarządzać Warszawą 
z poziomu ulicy

Zaraz po Ursynowie nastąpiło spo-
tkanie w Wilanowie,  a potem przyszła
kolej na Mokotów, Wawer, Rembertów,
Wesołą, Saską Kępę. W tych dzielnicach
spotkania odbyły się do południa. Wizy-
ty w pozostałych 11 dzielnicach prze-
ciągnęły się do około 23.00, po czym
nastąpił briefing podsumowujący w Błę-
kitnym Wieżowcu i stamtąd “rzutem na
taśmę” odwiedziny w dzielnicy Włochy,
zakończone dokładnie o godz. 24.00.

– Udało nam się odwiedzić w ciągu
tego dnia wszystkie dzielnice Warsza-
wy – powiedział na spotkaniu końco-
wym Rafał Trzaskowski. – Chodziło o
to, żeby pokazać, że prezydent War-
szawy może być aktywny, może być
we wszystkich dzielnicach, że powi-
nien zarządzać Warszawą z poziomu
ulicy, a nie z poziomu Ratusza. Roz-
mawialiśmy o wielu działaniach uda-
nych, ale również o miejscach proble-
matycznych, które można by zmieniać.

Dowiedzieliśmy się, co jest najważniej-
szym problemem dla warszawiaków.
Rozmawialiśmy z radnymi, z władzami
dzielnicy. To kwestie komunikacji, po-
łączeń pomiędzy dzielnicami, kwestie
sportu i rekreacji, ochrony zdrowia.
Rozmawialiśmy bardzo dużo o eduka-
cji. I najważniejsze jest to, że program
powinien być zbudowany oddolnie.
Powinien wychodzić od dzielnic, od
osiedli, a potem dochodzić do proble-
mów, które są problemami Warszawy
jako całości. I o tym można było się
dzisiaj przekonać” – podsumował kan-
dydat na prezydenta Warszawy.

Odkrycie Ameryki, 
ale z refleksjami

Cóż, niektóre ze spostrzeżeń, wnio-
sków i refleksji, które pojawiły się pod-
czas “rajdu” wydają się dosyć oczywiste
i naturalne, i nawet wcześniej po-
wszechnie znane, jednak z poziomu
obecnych władz miasta były jakby mniej
zauważane. Rafał Trzaskowski przygo-
towuje się do przejęcia władzy w stoli-
cy w wyniku najbliższych wyborów. Bę-
dzie to jednak również przejęcie sche-
dy po zarządzających Warszawą od kil-
kunastu lat bez przerwy. Nie tylko z za-
niedbaniami, ale i sprawami nie do koń-
ca załatwionymi. Wśród wielu spraw
na czele z czarną dziurą reprywatyza-
cyjną są problemy z komunikacją miej-
ską, ograniczanie poprzez “uspokaja-
nie ruchu”, a miejscami blokowanie
przejezdności ulic wielkiego miasta,
nierównomierny rozwój infrastruktu-
ry dzielnicowej w tym edukacyjnej, re-
kreacyjnej, ale w szczególności – fak-
tyczne oderwanie od reprezentatyw-
nej opinii społecznej. Rady dzielnic mo-
gą podejmować uchwały dotyczące naj-
ważniejszych problemów lokalnych, ale
w obecnych realiach wcale to nie ozna-
cza, że uzyskają one akceptację “miasta”
i dosłużą się realizacji. Konsultacje kan-
dydata na prezydenta z władzami dziel-
nic są pozytywnym symptomem. Oby
Rafał Trzaskowski, jeśli wygra wybory,
pamiętał o swoich obietnicach.

Nie mają szczęścia wszyst-
kie inwestycje otaczające
ul. Kazury. Właśnie unie-
ważniono piąty przetarg
na budzącą kontrowersje
budowę żłobka wewnątrz
osiedla.  Kolejny raz ofer-
ty wykonawców niemal
dwukrotnie przekroczyły
środki, jakimi dysponuje
dzielnica. Najtańsza pro-
pozycja realizacji wynio-
sła aż 9,5 mln złotych. 

M ieszkańcy ulicy Ka-
zury obawiają się,
że planowany we-

wnątrz ich osiedla żłobek spo-
woduje napływ aut rodziców
odwożących codziennie swoje
pociechy do placówki. Powoła-
no nawet w tej sprawie specjal-
ny zespół, którego zadaniem
jest wypracowanie kompromi-
sowego rozwiązania. Póki co, z
ostatniego przetargu wyłączono
25 miejsc parkingowych, które
zaplanowano w projekcie – ich
losy nie są jeszcze rozstrzygnię-
te. Sytuacja w tej okolicy jest o
tyle trudna, że codziennie wą-
skimi osiedlowymi uliczkami
przejeżdża tranzyt omijający za-
tłoczone rondo u zbiegu ul. Pła-
skowickiej i Stryjeńskich. Do-
datkowo budowa Południowej
Obwodnicy Warszawy wymu-
siła likwidację 400 miejsc par-
kingowych zlokalizowanych
wzdłuż ul. Płaskowickiej. Kie-
rowcy musieli przenieść swoje
samochody na miejsca we-
wnątrz osiedla. Wszystko to
spowodowało wzrost napięć po-
między użytkownikami aut a
pieszymi. 

P lanowany żłobek może
więc dodatkowo skom-
plikować sytuację. Na

razie jego powstanie stoi jednak
pod znakiem zapytania. Znacz-
ny wzrost cen materiałów bu-

dowlanych spowodował, że ofer-
ty wykonawców kosztami nie-
mal dwukrotnie przebijają pie-
niądze, jakie ma do zaoferowa-
nia za wybudowanie placówki
dzielnica. Poprzednie cztery
przetargi unieważniono z tych
samych powodów. W efekcie wy-
budowanie żłobka w 2019 roku
staje się nierealne. Podobnie
sprawa wygląda z planowanym

wewnątrz osiedla na terenach
zieleni miasteczkiem ruchu ro-
werowego. Budząca niechęć są-
siadów inwestycja dotychczas
nie doczekała się wyboru wyko-
nawcy. Pomimo przeprowadze-

nia pięciu przetargów, kwoty, ja-
kie miała do zaoferowania dziel-
nica na jej wykonanie, również
były zbyt niskie. Być może to do-
brze, bo wiele osób chciałoby,
aby teren pod miasteczko rowe-
rowe został zagospodarowany
inaczej, z zachowaniem więk-
szej ilości zieleni, na co zwraca-
ło uwagę stowarzyszenie Projekt
Ursynów.  

C o ciekawe, inwestycji-
-widmo wokół ul. Ka-
zury jest więcej – teo-

retycznie gotowe przedłużenie
ulicy Belgradzkiej od kilku mie-
sięcy nie jest podłączone do ru-
chu, a na skrzyżowaniu z ul.
Stryjeńskich brakuje oznako-
wań poziomych. Pierwotnie za-
kończenie prac miało nastąpić
15 maja, ale od tego czasu upły-
nęły już 2 miesiące. Wszystkie-
mu winne jest Innogy Polska, w
którym trwają procedury biu-
rokratyczne związane z wyzna-
czeniem nadzoru energetyczne-
go. Mieszkańcy mają też sporo
obaw o potencjalne przedłuże-
nie ulicy Belgradzkiej aż do ul.
Pileckiego – wszystko dlatego,
że kiedyś już takie plany były, a
z bliżej nieokreślonych przyczyn
burmistrz Robert Kempa pod-
trzymał decyzję o budowie dwu-
pasmowej jezdni, kończącej się
ślepo po 180 metrach. Choć ofi-
cjalnie wszyscy zaprzeczają, że
takie przedłużenie powstanie,
to jednak byłoby ono sporym
kłopotem dla mieszkańców osie-
dla Kazury, którzy obawiają się
wynikającej z niego likwidacji
parkingów oraz zwiększonego
hałasu i spalin pod oknami. War-
to dodać, że gdyby ulica Bel-
gradzka była przedłużana – mu-
siałoby to nastąpić po północ-
nej stronie tzw. Górki Kazurki –
bliżej bloków. 

B rak oddania do użyt-
ku przedłużenia ulicy
Belgradzkiej blokuje

także uruchomienie powstałego
niedawno w tym miejscu ośrod-
ka wsparcia dla niepełnospraw-

nych – miejsce to nie ma drogi
dojazdowej. Wybrany w 2014
roku w ramach Budżetu Party-
cypacyjnego, budzący kontro-
wersje projekt budowy ośrod-
ka jest inwestycją, która zali-
czyła 3-letnie opóźnienie. Zgod-
nie z zasadami budżetu obywa-
telskiego projekt powinien zo-
stać zrealizowany jeszcze w
2015 roku, okazało się jednak,
że został dopuszczony do głoso-
wania z nadużyciami – w pro-
jekcie nie zaplanowano drogi
dojazdowej do ośrodka, co po-
drożyło jego koszt o niemal 50
%. Procedury związane z bu-
dową drogi oraz opieszałość
urzędników sprawiły, że pomi-
mo upływu wielu miesięcy,
ośrodek wciąż nie funkcjonuje. 

C zy nad ulicą Kazury
ciąży klątwa? Cztery
niezrealizowane in-

westycje to niewątpliwie dużo.
Oczywiście, powodów można
upatrywać w przyczynach ze-
wnętrznych – opieszałość Inno-
gy, wzrost cen materiałów bu-
dowlanych, pech. Wiele zależy
jednak od jakości pracy urzęd-
ników. Gdyby przygotowano na
te inwestycje więcej środków,
być może dziś rozstrzygnięcie
przetargów na żłobek nie było-
by problemem. Pytanie: czy ko-
nieczna w tej sytuacji była budo-
wa aż dwupasmowego przedłu-
żenia ulicy Belgradzkiej? Taki
przekrój jezdni również zwięk-
sza koszty, które można by spo-
żytkować na inny cel. Jedno jest
pewne – każdy z tych przykła-
dów pokazuje, że Ursynów za-
sługuje na to, aby nadzór nad

inwestycjami sprawowały oso-
by, które zbudują zespół kompe-
tentnych urzędników chcących
działać na rzecz mieszkańców
Ursynowa! Jeżeli włodarze nie
będą przełamywać urzędniczej
bierności, to jeszcze długo nasza
dzielnica będzie rozwijała się w
żółwim tempie. Jest jednak wie-
le przykładów na to, że można
to zmienić. Np. w 2018 roku sto-
warzyszenie Projekt Ursynów
zwróciło uwagę na problem śli-
skich listew na stacjach metra.
Dzięki jego naciskom na ZTM,
udało się w krótkim czasie zmu-
sić urząd do pilotażowej wymia-
ny listew na antypoślizgowe na
dwóch stacjach metra. Jeśli się
sprawdzą, wymiana nastąpi
także na pozostałych stacjach.
To pokazuje, że chcieć to móc.
Nieudolność urzędniczych dzia-
łań przełamać może presja ze
strony mieszkańców.   Aby tak
się stało, za naszą dzielnicę od-
powiedzialność muszą wziąć
niezwiązani z partiami politycz-
nymi aktywni mieszkańcy Ur-
synowa, którzy dobrze rozumie-
ją problemy swojej dzielnicy!

M a c i e j  A n t o s i u k

Kandydaci na prezydenta Warszawy przyspieszają

Rajd po mieście Trzaskowski rozpoczął od Ursynowa

Czy skończy się klątwa ulicy Kazury?



7



8

Co się kryje za kulisami warszawskiego futbolu...

Miasto wspomaga głównie Legię... Cudzoziemską

Nie od dziś wiadomo, że sport
wyczynowy w Warszawie leży
martwym bykiem, a jego wize-
runek ratuje tylko arcymistrzy-
ni rzutu młotem Anita Włodar-
czyk, siatkarze ONICO, wspiera-
ni przez KS Metro oraz piłkarze
Legii, chlubiący się wprawdzie
tytułem mistrza Polski, ale
kompromitujący się na arenie
międzynarodowej. 

Ostatnio media podniecały się
tym, że zarówno w skali kra-
ju, jak i w skali Warszawy ra-

port NIK wykazał, iż ogromna liczba
piłkarskich Orlików albo jest już w fatal-
nym stanie, albo nie wykorzystuje się tej
młodzieżowej bazy w oczekiwanym
stopniu. Jeśli chodzi o Warszawę aku-
rat, warunki do rozwoju piłkarstwa są
jednak ogólnie słabe i nic tu nie ma do
rzeczy to, że o rzut beretem od siebie
przykuwają wzrok dwa nowoczesne
stadiony: Narodowy po praskiej stro-
nie, a przy Łazienkowskiej – Miejski Sta-
dion Legii Warszawa, opatrzony imie-
niem Józefa Piłsudskiego. Tak się skła-
da, że w stolicy jest miejsce do rozgry-
wania meczów – nawet na najwyższym
szczeblu, bo pozwalają na to z jednej
strony następca Stadionu Dziesięciole-
cia, zafundowany nam przez państwo
kosztem bodaj ponad dwu miliardów
złotych, z drugiej zaś dawny Stadion
Wojska Polskiego, zmodernizowany kil-
ka lat temu nakładem z grubsza biorąc
400 mln złotych, wysupłanych z kasy
miasta. I takie bogactwo inwentarza
może w zasadzie cieszyć, tylko że z fak-
tu, iż mamy do dyspozycji dwie repre-
zentacyjne areny niewiele dla warszaw-
skiej piłki wynika. 

Nie zamierzam bynajmniej
znęcać się nad ponoszącą
głównie spektakularne klę-

ski pierwszą drużyną Legii Warszawa
– bo tak już bywa, że w praktyce każ-
dy zespół jest raz na wozie, raz pod
wozem. I nie o mniej lub bardziej tra-
fione wzmocnienia transferowe ani
nie o dobór na stanowisko głównego
trenera mi chodzi. To jednak nieza-
przeczalna prawda, że – choć od lat
wielu funkcjonuje Akademia Piłkar-
ska tego klubu, a jego skauci rozjeżdża-
ją się po całej Polsce w poszukiwaniu
młodych talentów – efekt tych wysił-
ków sprowadza się niemalże do zera i
chociaż to dobre, że objawił się wresz-
cie wzbudzający poważne nadzieje i
wyszkolony pod każdym względem
jak trzeba – junior Sebastian Szymań-
ski. Poza tym zaś nie jest to wcale na-
sza kochana warszawska Legia, tylko
składająca się z zagranicznych najem-
ników Legia Cudzoziemska. Oczywi-
ście, ktoś może przypomnieć, że za ko-
muny było podobnie, bo na Łazien-
kowskiej  grali tylko sporadycznie
rdzenni warszawiacy, większość gra-
czy podstawowego składu natomiast to
byli zawodnicy ściągnięci wojskowy-
mi środkami przymusi z innych klu-
bów, głównie śląskich. Jakkolwiek
przychodziło nam na to wtedy patrzeć,
jedno nie ulegało wątpliwości: w Legii
grali wyłącznie Polacy, bo też ze wzglę-
dów politycznych nikt nie próbował
sięgać po imigrantów. 

T eraz, gdy mamy na szczeblu
centralnym futbol w pełni za-
wodowy, nie względy patrio-

tyczne się liczą, jeno rzeczywiste umie-
jętności zawodników, więc zagranicz-

ne wzmocnienia czołowych drużyn
klubowych są oczywistą konieczno-
ścią. Skoro nie mamy własnych wy-
chowanków na odpowiednim pozio-
mie, to trzeba się wzmacniać cudzo-
ziemcami, zgodnie z zasadą: jak się
nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.
I wcale nie odkrywam tu Ameryki,
przypominając jednakże, iż wartościo-
wych piłkarzy własnego chowu też do-
brze byłoby mieć – przynajmniej do
czasu, gdy przekupią ich możniejsze
kluby europejskie. Tymczasem War-
szawa tak dobrego narybku prawie
nie wychowuje i jeden Robert Lewan-
dowski jeszcze nie czyni wiosny. 

Z amiast zastanawiać się wszak-
że, dlaczego w Legii kręci się
szkoleniowa karuzela (zdaje

się, że w ciągu trzech lat zmieniono aż
40 trenerów klubowych) i że grająca
jeszcze niedawno w Ekstraklasie Polo-
nia całkiem zeszła na psy, chciałbym
zwrócić uwagę na rzecz absolutnie wyj-
ściową, a jest to liczba pełnowymiaro-
wych boisk do gry w piłkę nożną, bo
tylko na takich można uprawiać fut-
bol wyczynowo. 

S am – mimo podeszłego wieku
– wciąż grywam w piłkę z
młodzieżą i dobrze wiem, jak

trudno jest znaleźć w stolicy pełno-
wymiarowe boisko do amatorskiej ko-
paniny, a również dla potrzeb wyczy-
nowych jest z tym bardzo krucho.
Władze miasta i państwa postarały się
o to, żeby owych profesjonalnych pla-
ców do kopania było jak najmniej. Nie
ma już stadionu Gwardii z jego pięcio-
ma boiskami, nie ma stadionu War-
szawianki ani Sarmaty, próbowano
też zlikwidować boiska Hutnika i Var-

sovii. No i przede wszystkim na specja-
listycznym obiekcie piłkarskim, jakim
jest Stadion Narodowy, nie ma na co
dzień ani jednego boiska. Jeśli ma być
rozegrany ważny mecz, trzeba tam
rozwijać chodniki trawiaste, co za każ-
dym razem kosztuje ponoć blisko mi-
lion złotych. Projektodawcy Narodo-
wego nie chcieli też widzieć kopania
piłki wokół tego giganta i dlatego nie
powstały na powrót służące kiedyś
młodzieży boiska na błoniach przy
Zielenieckiej i nie ma nawet boiska
bocznego przy samym stadionie, któ-
re latami służyło drużynom rozgry-
wającym  mecze na Stadionie Dzie-
sięciolecia do rozgrzewki.

Z pomocą Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej udało mi
się z grubsza ustalić, gdzie są

jeszcze w Warszawie pełnowymiarowe
boiska do futbolu, przy czym część z
nich nie jest do tego celu używana. I
oto lista tych placów:

- Stadion Narodowy 1
- Stadion przy Łazienkowskiej 3
- Agrykola 1
- Delta (Sadyba) 1
- Stadion Polonii 2
- Politechnika 1
- Park Skaryszewski 2
- Varsovia 1
- Marymont 2
- Spójnia 2
- AWF 3
- Hutnik 2
- Olimpia 2
- WAT 1
- Okęcie 1
- Wyścigi Konne 1
- Skra 1
- Okopowa 1

- Przyszłość Włochy 1
- Ursus 2
- Łabiszyńska (dawniej Polonez) 1
- Targówek 1
- Escola Varsovia -Tarchomin, Biało-

łęka 3
- Rembertów 3
- Wesoła 1
- Radość 1
- Kawęczyńska 1
- Zerzeń (Wawer) 1
- Międzylesie 1

C ały Mokotów i Ursynów pozo-
stają bez boiska pełnowymia-
rowego (to przy Koncertowej

ma tylko gabaryty młodzieżowe). Jeśli
chodzi o dwa wymienione boiska Spój-
ni, to na jednym powstał bodajże golfo-
wy driving range, drugie zaś (obok Cen-
trum Olimpijskiego) służy do ujeżdża-
nia koni albo jako parking. Dwa leśne
stadiony w Rembertowie nie są już uży-
wane do futbolu wyczynowego (jeden
został zresztą sprywatyzowany). Po
wielkich targach udało się władzom Le-
gii pozyskać od miasta teren (od strony
Czerniakowskiej) pod dwa boiska dla
Akademii Młodzieżowej, ale czy to wy-
starczy na potrzeby klubu mieniącego
się mistrzem Polski? Dla porównania,
londyńska Chelsea oferuje piłkarskiej
młodzieży... 28 boisk treningowych pod
miastem. I to jest cała różnica kultury
futbolowej w Polsce i za granicą, zresz-
tą nie tylko w Europie Zachodniej. Mo-
że więc, zanim znowu napompujemy
balon złudnej piłkarskiej potęgi w na-
szym kraju, po prostu weźmy się za bu-
dowanie boisk. Niech chłopaki i dziew-
czyny mają gdzie grać.

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

DDaawwnnee bboocczznnee bbooiisskkoo ((pprrzzyy SSttaaddiioonniiee DDzziieessiięęcciioolleecciiaa)) –– ddzziiśś nniiee iissttnniieejjee ZZaammiiaasstt ttrraawwiiaassttyycchh bbooiisskk nnaa bbłłoonniiaacchh pprrzzyy SSttaaddiioonniiee NNaarrooddoowwyymm 
mmaammyy ppaarrkkiinnggoowwąą ppuussttaaćć

SSttaaddiioonniikk pprrzzyy KKoonncceerrttoowweejj nnaa UUrrssyynnoowwiiee jjeesstt bbaarrddzzoo pprrzzyyddaattnnyy –– aallee nniiee ddoo
ffuuttbboolluu wwyycczzyynnoowweeggoo

4400 llaatt tteemmuu ww mmiieejjssccuu,, ggddzziiee ssttooii tteenn bbllookk pprrzzyy DDoolliinnccee SSłłuużżeewwiieecckkiieejj,, 
bbyyłłoo bbooiisskkoo ppiiłłkkaarrsskkiiee jjeeddnnoossttkkii wwoojjsskkoowweejj
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Wykonawca przebudowy ul. Marynar-
skiej będzie miał czas do końca wakacji
na poszerzenie frontu robót i wprowa-
dzenie na budowę dodatkowych pracow-
ników i maszyn. W tym czasie jezdnia uli-
cy zostanie zwężona do jednego pasa w
każdym kierunku. Rozpoczynają się przy-
gotowania do wprowadzenia zmian.

Powiększenie placu budowy pozwoli m.in. roz-
począć prace przy budowie jednej z podpór wia-
duktu w ul. Postępu oraz podpory kładki dla pie-
szych przy ul. Wynalazek – filary powstaną w
miejscu obecnie użytkowanej jezdni. PUT „Inter-
cor” sp. z o.o., wykonawca prac, zwróciło się do
władz Warszawy z prośbą o możliwość poszerze-
nia placu przebudowy ul. Marynarskiej, a tym sa-
mym zawężenia jezdni. Warunkowa zgoda zo-
stała wydana jedynie czasowo.

Robotnicy będą więc mieli blisko miesiąc, aby
przyspieszyć prace. Zgoda na zwężenie drogi – ruch
będzie odbywał się po istniejącej, południowej jezd-

ni dwoma pasami ruchu; po jednym w każdym kie-
runku – została bowiem wydana jedynie na okres wa-
kacji. Następnie w miarę postępu prac będą udo-
stępniane do ruchu kolejne, nowo wybudowane
fragmenty drogi, a od 3 września również trasa tram-
wajowa do pętli Służewiec, przy węźle z trasą S79.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu plano-
wane jest w pierwszych dniach sierpnia. Wówczas
od zachodu Marynarską będzie można jechać pro-
sto i skręcić w prawo w ul. Wynalazek, a kierujący
z ul. Postępu i Wynalazek będą mogli jedynie skrę-
cić w prawo. Przejazd ul. Marynarską od wschodu
będzie możliwy tylko na wprost. Taka organizacja
ruchu będzie obowiązywała do 31 sierpnia 2018 r.

Przygotowania do wprowadzania tych zmian
będą prowadzone etapami przez trzy noce 26-
27, 27-28 i 30-31 lipca. W tym czasie, w godz.
22.00-6.00, na ul. Marynarskiej wybudowane zo-
staną tak zwane „przewiązki”, które umożliwią
sprowadzenie ruchu z dwóch pasów na jeden lub
rozprowadzenie z jednego na dwa pasy. B M

Na ul. Marynarskiej 
trwa wyścig z czasem
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Przez ostatnie lata War-
szawa osiągała bardzo
wysoki poziom inwestycji
biurowych. W 2006 r. ofe-
rowała około 2,8 mln m
kw. powierzchni biurowej.
Obecnie jest to już około
5,3 mln m kw., a realizo-
wane projekty dostarczą
w najbliższym okresie ko-
lejnych setek tysięcy me-
trów kwadratowych po-
wierzchni. 

M iasto stołeczne się
rozwija – Warszawa
już dawno przegoni-

ła pod względem podaży nowo-
czesnej powierzchni biurowej
stolice krajów Europy Środko-
wej i podjęła rywalizację z za-
chodnimi metropoliami. Co jed-

nak martwi, to niekontrolowany
rozwój miasta – wbrew świato-
wym trendom. 

M ieszkańcy chcą
zmian, a miasto po-
winno iść  drogą  wy-

tyczoną przez inne światowe
metropolie. Berlin, Oslo, Londyn
– te stolice radzą sobie z ograni-
czeniem emisji pyłów i z prze-
konaniem mieszkańców do
transportu publicznego. W Lon-
dynie nowe, gigantyczne wie-
żowce mają zaledwie po kilkana-
ście miejsc parkingowych. War-
szawa jest pod tym względem
daleko w tyle – stołeczne drapa-
cze chmur, bezpośrednio zloka-
lizowane przy stacji metra lub
stacji kolejowej, otrzymują moż-
liwość budowy ponad 1000

miejsc parkingowych, podczas
gdy w Londynie nowoczesny 72-
kondygnacyjny wysokościowiec
The Shard ma ich jedynie 48.

Dlatego jednym z pod-
stawowych proble-
mów staje się nieogra-

niczony ruch samochodów oso-
bowych w ścisłym centrum War-
szawy. Wraz ze wzrostem poda-
ży powierzchni biurowej wzra-
sta liczba miejsc parkingowych,
co zachęca pracowników do ko-
rzystania z transportu indywidu-
alnego i rezygnacji ze zbiorowe-
go. Prowadzi to do sytuacji, gdy
większość mieszkańców dojeż-
dżających do pracy transportem
publicznym, stoi w korkach przez
nadmierną liczbę samochodów
osobowych, które oprócz spowol-
nienia komunikacji miejskiej za-
truwają środowisko.  

M iasto nie potrafi kon-
trolować liczby ofe-
rowanych miejsc

parkingowych i jednocześnie boi
się śmiałych decyzji, co widać na
przykładzie uchwały Rady War-
szawy z 2006 r. o wskaźnikach
miejsc parkingowych. Doku-
ment jest archaiczny, a zawarte
w nim limity nie są przestrzega-
ne przez urzędników i dewelope-
rów. Warszawa to miasto, które
zmierza do paraliżu komunika-
cyjnego, a odpowiadają za to de-
weloperzy i urzędnicy.

Najbardziej agresywni
deweloperzy – HB
Reavis i Ghelamco –

dostają od miasta w prezencie
kolejne łaskawe warunki zabu-
dowy. Miasto i deweloperzy, ra-
zem i po cichu, trują nas swoją
nieodpowiedzialną polityką.
Warsaw Spire dysponuje 1200
miejscami parkingowymi, a Var-
so zapewni kolejne 1100 miejsc
w otoczeniu ścisłego centrum
Warszawy, tymczasem w Lon-
dynie w centrum buduje się w
wieżowcach po kilkanaście
miejsc parkingowych, właśnie
po to, żeby nie korkować i nie
truć miasta. 

J akie są trendy w Euro-
pie? W Londynie opłata
za wjazd do strefy pierw-

szej (w tym City) kosztuje 11,5
funtów za dzień, a opłata par-
kingowa wynosi od 12 do 32
funtów za godzinę (57 – 150
pln/h). Dlatego większość pra-
cowników centrum Londynu ko-
rzysta z komunikacji miejskiej.
Londyn, podchodzi również nie-
zmiernie restrykcyjnie do limi-
tów budowanych parkingów w
centrach biurowych. Przykła-
dem tego są najnowsze londyń-
skie wieżowce. Tak jak już wspo-
mniałem na wstępie, Wieża The
Shard ma 72 kondygnacje i tyl-
ko 48 miejsc parkingowych. No-
wa siedziba Google’a – Landscra-
per, 11 kondygnacyjny budynek
o powierzchni ponad 90 tys. m
kw., będzie dysponowała blisko
700 miejscami parkingowymi
dla rowerów i tylko 4 dla samo-
chodów. Z kolei 38-piętrowy The
Scalpel posiada 1 miejsce par-
kingowe dla niepełnospraw-
nych, 18 motocyklowych oraz
398 rowerowych, a 46-piętrowy
Heron Tower dysponuje jedynie
kilkoma miejscami parkingowy-
mi dla niepełnosprawnych oraz
251 miejscami dla rowerów, któ-
re zlokalizowane są w garażu
podziemnym.

WAmsterdamie opła-
ta za godzinę parko-
wania na ulicy wy-

nosi 5 euro. Odwiedzający mogą
również zaparkować pod biu-
rowcami lub w dużych parkin-
gach typu park & ride, których
operatorem jest miasto. Kierow-
cy mają zatem wiele możliwo-
ści, a wpływy do budżetu miasta
z tego tytułu wyniosły w 2015
roku 190 mln euro. Jednak po-
daż miejsc parkingowych dla po-
dróżujących samochodem jest
znikoma. Trzy czwarte miejsc
przy ulicach w centrum jest za-
jętych przez jego mieszkańców. 

Jeszcze inaczej z inwazją
samochodów radzi sobie
stolica Francji. Paryż po-

stanowił tak dostosować wyso-
kość opłaty parkingowej, aby by-
ła ona dostępna dla mieszkań-
ców, którzy chcą załatwić drobne
sprawy w centrum. Jednocześnie
dłuższy czas parkowania znacz-
nie podnosi koszt postoju i ogra-
niczony jest do maksymalnie 6
godzin, co ma zniechęcić pracow-
ników biur do korzystania z trans-
portu indywidualnego. Wysokość
podstawowej stawki za parkowa-
nie w centralnych dzielnicach Pa-
ryża to 4 euro/h (strefa 1). Jed-
nak stawka dotyczy tylko pierw-
szych 2 godzin parkowania, a każ-
da kolejna godzina to znaczne
zwiększenie opłat dla kierowców:
3 godzina parkowania - 8 euro, 4
godzina - 10 euro, a 5 i 6 godzina
to po 12 euro/h. Wykorzystując
więc maksymalny dozwolony
czas parkowania w centralnych
dzielnicach Paryża (6 h), zapłaci-
libyśmy 50 euro (ok. 210 zł).

O slo wybrało strategię
zbliżoną do Londynu.
Od 2019 r. stolica Nor-

wegii chce całkowicie zakazać
ruchu samochodowego w cen-
trum miasta. Już teraz wjazd do
centrum i parkowanie na jego
terenie znacznie zdrożały,
zwłaszcza w godzinach szczytu.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Spada zarówno liczba
samochodów na ulicach, jak i
emisja gazów cieplarnianych. W
kolejnym kroku samochody ma-
ją zniknąć zupełnie, pozostawia-
jąc przestrzeń dla pieszych i ro-
werów. Setki miejsc parkingo-
wych zostaną przekształcone na
parki kieszonkowe i ścieżki ro-
werowe o łącznej długości 60
km. To wszystko zostało skorelo-
wane z polityką subsydiowania
zakupu rowerów (dotacja 500-
1000 euro).

M adryt również stawia
na transport publicz-
ny. Władze stolicy

Hiszpanii ogłosiły, że od listopa-
da zdecydowana większość cen-
trum miasta będzie zamknięta
dla samochodów. Jedynymi po-

jazdami, które zostaną dopusz-
czone do ruchu w tej strefie, bę-
dą samochody należące do
mieszkańców, taksówki, trans-
port publiczny oraz samochody
dostawcze (pod warunkiem ze-
rowej emisji spalin). Madryt mo-
tywuje swoją decyzję potrzebą
zmiany funkcjonowania miasta,
gdzie transport publiczny, piesi
i rowerzyści będą traktowani
priorytetowo.

W ] tej sprawie, jako
Centrum Monito-
ringu Rozwoju War-

szawy opracowaliśmy raport.
Znajduje się on na naszym Fa-
cebooku. Zachęcam Państwa do
zapoznania się ze wszystkimi
wnioskami tego raportu. 

C e z a r y  H o l d e n m a j e r
O t w a r t y  U r s y n ó w

OODD RREEDDAAKKCCJJII
Trudno nie podpisać się pod

uwagami Cezarego Holdenmaje-
ra obiema rękami i nie zapytać
po raz kolejny: kto konkretnie ze
sprawujących władzę w Warsza-
wie do tego inwestycyjnego bez-
hołowia doprowadził, bo to był
wieloletni proces, stanowiący na-
stępstwo ustawowego zlikwido-
wania racjonalnych planów za-
gospodarowania przestrzennego
w mieście. Nic dziwnego, że wielu
przyjeżdżających do Warszawy
cudzoziemców pytało ze zdumie-
niem, czy stolica Polski ma jakie-
goś gospodarza. Inna sprawa, że
w porównaniu z innymi stolicami
europejskimi Warszawa dopiero
rozwija szeroko rozgałęziony i
bezkolizyjny transport publiczny
(metro), więc dojeżdżanie wła-
snymi samochodami odgrywa
jeszcze ważną rolę. Niemniej, do-
puszczenie do takiego zgromadze-
nia biurowców jak „Mordor”
(dawny Służewiec Przemysłowy)
w miejscu, do którego nie dociera
metro, dobitnie świadczy, że za-
miast racjonalnego zarządzania
miastem mieliśmy kiedyś w ratu-
szu sen pijanego wariata. I ten sen
chyba nadal trwa.

Teren Parku Olkówek jest bar-
dzo ważnym miejscem na mapie
Północnego Ursynowa, a w
szczególności dla sąsiadujących
z nim mieszkańców ulicy Pusz-
czyka, Wiolinowej oraz najbliż-
szej okolicy. Jeszcze kilka lat te-
mu, a dokładnie w 2010 r. była
to niezagospodarowana łąka z
podupadającym małym placem
zabaw, gdzie można było spo-
tkać pojedyncze dziecko, ale
również znaleźć pozostawione
butelki po nocnej libacji. 

W 2011 r. za kadencji Burmistrza Pio-
tra Guziała otwarto jeden z najnowo-
cześniejszych obiektów rekrecyjnych
na Ursynowie – „Jurajski plac zabaw”,

jak jest czasami nazywany. Służy on
dzieciom w różnym wieku, od raczku-
jących począwszy, na młodzieży skoń-
czywszy.

Wspólnie z czytelnikami chciałem
rozpocząć dyskusję jak zagospodaro-
wać pozostałą część Parku Olkówek.
Zarówno do strony wschodniej, jak i
zachodniej jest to teren, który możemy
razem ukształtować. Od strony ulicy
Wiolinowej do niedawna straszył ohyd-
ny parking, który na szczęście został
zlikwidowany. Natomiast nadal do-
skwiera okolicznym mieszkańcom
„wolna amerykanka” dotycząca parko-
wania samochodów gości z innych
dzielnic. Rodzice przyjeżdżający z
dziećmi na plac zabaw parkują na traw-

nikach, gdzie popadnie.  W tym miejscu
bardzo dobrze jest rozbudowana ko-
munikacja miejska, w bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się w stacja me-
tra Ursynów. Ten problem rozwiąże się
w dalszej przyszłości wraz z decyzją o
ewentualnej budowie zespołu miesz-
kaniowego „Wiolinowy Pasaż”. Ponie-
waż sprawa pozwolenia na budowę nie
jest ostatecznie rozstrzygnięta,  wstrzy-
muje to przebudowę drogi dojazdowej.
Między ulicą Wiolinową a parkiem bra-
kuje jasno wytyczonych granic między
drogą, chodnikiem (którego tak na-
prawdę nie ma) a miejscami parkingo-
wymi. To wszystko można w przyszło-
ści zmienić w bardzo przyjazny ciąg
pieszo-jezdny.

Aktualnie teren parku to przestronna
łąka, która czasami służy do organiza-
cji miejskich imprez różnego rodzaju
(strefa dziecięca w trakcie dni Ursyno-
wa, potańcówki czy też teren na plene-
rowe teatrzyki dla najmłodszych). Z
pewnością warto pamiętać o takim
przeznaczeniu na przyszłość, ale nadal
pozostaje pole do popisu w związku z
zagospodarowaniem pozostałego tere-
nu. Zachodnia część Parku Olkówek
aktualnie jest mekką wielbicieli czwo-
ronogów. Może tak powinno pozostać?
Jako że życie mojej rodziny toczy się w
bezpośrednim otoczeniu parku, wielo-
krotnie poruszałem sprawę zmian na
„Olkówku” w rozmowach z sąsiadami.
Zdania są podzielone, jak to w zróżni-
cowanym społeczeństwie bywa.

Nie zadowolimy wszystkich, ale mo-
żemy stworzyć bardzo ciekawą koncep-
cję. Dzięki temu, że wypowie się mło-
dzież, rodziny z dziećmi oraz seniorzy
można liczyć na wiele interesujących
pomysłów i dlatego konieczne jest zor-
ganizowanie konsultacji dotyczącej
przyszłego kształtu tej okolicy. Teren ten
w planie zagospodarowania ma prze-
znaczenie rekreacyjne – naturalnym wy-
daje się więc umiejscowienie na nim
ścieżek, ławek, drzew oraz innych nasa-
dzeń. Niemniej jednak można tradycyj-
ny park urozmaicić i wzbogacić o inne
elementy. Być może powinien pojawić
się obiekt o charakterze sportowym, np.
kort do tenisa ziemnego, inni zapragną
kawiarni z prawdziwego zdarzenia, a
jeszcze inni tylko drobnych zmian.

Ludzka wyobraźnia nie zna granic.
Wspólnie można zaprojektować park,
możemy ten teren zagospodarować tak,

jak tego pragniemy. Nie rozumiem, dla-
czego aktualni włodarze Ursynowa
nadal tego nie zrobili, a nasza okolica
jest traktowana po macoszemu. Wszyst-
ko, co się dzieje pozytywnego w na-
szym sąsiedztwie, wynika głównie z
działań społecznych, a nie działań
władz. To nasi sąsiedzi przygotowują
różnego rodzaju projekty w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego.  Weźmy więc
ponownie sprawy we własne ręce i za-
projektujmy wspólnie Park Olkówek. Z
tego, co mi wiadomo, od kilku dobrych
lat w Urzędzie Gminy istnieje plan za-
gospodarowania dla tego terenu, ale
nic z tego nie wynika.

Same pomysły wymagają jeszcze po-
mocy w realizacji. Bez silnego partnera
społecznego, który wesprze nasze dzia-
łania, może być trudno doprowadzić
do realizacji projektów. 

Przekonam społeczników ze Stowa-
rzyszenia „Nasz Ursynów”, aby zaan-
gażowało się ono i zorganizowało kon-
sultację w tej sprawie. Skutecznie dzia-
łali na rzecz sprawy związanej z ochro-
ną Kopy Cwila przed zabudową miesz-
kaniową i z pewnością zależy im na za-
dowoleniu okolicznych mieszkańców.
Jestem przekonany, że wspólne, od-
ważne działania dadzą nam wkrótce
pożądany efekt.

W a s z  s ą s i a d ,
P i o t r  R y c h c i k

Jak deweloperzy korkują Warszawę

Zaprojektuj z nami Park Olkówek!
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Prawie 1500 wraków aut
zniknęło z ulic miasta
dzięki działaniom strażni-
ków miejskich

Stare i wyeksploatowane po-
jazdy powinny być złomowane
przez ich właścicieli. Zdarza się,
że ci pozostawiają je jednak na
parkingach czy poboczach dróg
lub na „złomowisko” wybierają
tereny zielone. Tzw. wraki zaj-
mują miejsca parkingowe,  są
zagrożeniem dla mieszkańców

i środowiska. W pierwszej poło-
wie 2018 roku na skutek dzia-
łań strażników miejskich z tere-
nu Warszawy usunięto 1484
wraki. 

Porównując, w I półroczu
2017 r. w wyniku działań straż-
ników z warszawskich ulic znik-
nęło niespełna 1300 wraków, z
czego 592 pojazdy zostały usu-
nięte przez ich właścicieli. W
tym roku do końca czerwca licz-
ba ta wzrosła do prawie 1500

pojazdów, z czego 709 usunęli
ich posiadacze na skutek czyn-
ności wszczętych przez straż
miejską. 

Wystarczy niedługi czas, aby
pozostawiony pojazd stał się
wrakiem szpecącym okolicę. Sa-
mochody, którymi nikt nie jeź-
dzi, „wrastają” w parkingi, zaj-
mują coraz więcej tak potrzeb-
nych w Warszawie miejsc posto-
jowych. Niestety, tylko niektóre
z nich mogą być usunięte przez
straż miejską bezzwłocznie. Są to
wraki, które zagrażają bezpie-
czeństwu, czyli takie, które ma-
ją powybijane szyby, są otwar-
te, z których wyciekają płyny eks-
ploatacyjne.

Każdy pojazd, który nie po-
siada tablic rejestracyjnych lub
stan pojazdu wskazuje na jego
nieużytkowanie, zostanie usu-
nięty. W takich sytuacjach straż-
nicy wszczynają procedurę, któ-
ra w pierwszej kolejności ma na
celu ustalenie właściciela auta.

Jednym z takich przykładów
jest Fiat 126p stojący na war-
szawskim Żoliborzu. Na pojeź-
dzie „ząb czasu” odcisnął silne
piętno – niegdyś „maluch” był

marzeniem kierowców, a dziś
porośnięty mchem, z grubą
warstwą brudu, korozją i
uszkodzeniami, wolno „wra-
sta” w asfalt. Posiadacz twier-
dzi, że to nie wrak. Jeżeli wła-
ściciel nie zgłosi się na wezwa-
nie, to wówczas pojazd zostanie
usunięty. Często zdarza się tak,

że posiadacze takich aut, po
upomnieniu sami usuwają sa-
mochody.

Aby pozbyć się wraku, wystar-
czy zadzwonić pod nr 986 i po-
informować w którym miejscu i
jak długo stoi auto. Każde zgło-
szenie takiego pojazdu będzie
sprawdzone i jeśli będzie on no-

sił znamiona nieużytkowania
bądź będzie ewidentnym wra-
kiem, to zostanie usunięty z zaj-
mowanego miejsca. Obecnie
mieszkańcy coraz częściej zgła-
szają pojazdy, które szpecą oko-
lice, zagrażają środowisku i zaj-
mują miejsca postojowe.
S t r a ż  M i e j s k a  m .  s t .  W a r s z a w a

Jak automobil staje się demobilem

„Gdzie mam zaparkować, jak wszystko zajęte”, „Tu
wszyscy tak parkują”, „Mnie stać na to, żeby sobie tu
stać”, „Ja tylko na chwilę” – to tylko wybrane wymów-
ki, które mogliśmy usłyszeć podczas realizacji spotu w
ramach kampanii społecznej „10 metrów” Zarządu
Dróg Miejskich. 

Nielegalne parkowanie samochodów w rejonie przejść to po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszego uczestnika ruchu.

– Przepisy prawa są jednoznaczne i zakazują parkowania oraz po-
stoju w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.
Niestety, część kierowców ich nie respektuje, stwarzając tym samym
zagrożenie i pośrednio przyczyniając się do potrąceń pieszych.
Chcemy uzmysłowić kierowcom, że bardzo często tych 10 metrów
dzieli życie od śmierci – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezy-
denta m. st. Warszawy.

Już trzy lata temu Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął działania ma-
jące na celu poprawę sytuacji pieszych na stołecznych drogach.

– To właśnie wtedy rozpoczęliśmy audyt wszystkich naziem-
nych przejść bez sygnalizacji na terenie Warszawy. A po zakończe-
niu analizy tych blisko 2000 miejsc nasunął się wniosek, że głów-
nym zagrożeniem dla bezpieczeństwa niechronionych uczestni-
ków ruchu jest ograniczona widoczność. A przyczyną nagminne par-
kowanie samochodów w rejonie przejść dla pieszych – dodaje Łu-
kasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

A Zarząd sukcesywnie wdraża zalecenia audytorów, wprowa-
dzając zmiany w organizacji ruchu na kolejnych przejściach i po-
prawiając bezpieczeństwo w rejonie „zebr”. Kampania społeczna
„10 metrów” to kolejny zaplanowany element działań w tym za-
kresie. Skierowana jest do kierowców i ma zwrócić uwagę na za-
grożenie wynikające z nielegalnego parkowania samochodów w
rejonie przejść.

– Oprócz już wdrażanych zmian w organizacji ruchu, chcemy
budować świadomość społeczną, że za tymi przepisami przema-
wiają konkretne i ważne powody. Kierowcy samochodów, zasta-
wiając przejścia, nie dają szansy innym na dostrzeżenie pieszego
wchodzącego na jezdnię. A wiele tych osób nawet nie zdaje sobie
sprawy z niebezpieczeństwa, jakie powodują – informuje Michał
Domaradzki, zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Trans-
portu. 

W Warszawie w ciągu 5 lat na przejściach dla pieszych zginęło
250 osób, w tym 30 dzieci. Kampania „10 metrów” ma pokazać, że
każdy, kto parkuje zbyt blisko przejścia może być współodpowie-
dzialny za tragiczny wypadek.

K a r o l i n a  G a ł e c k a

A Ty, jaką masz wymówkę?
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Piórem Derkacza

Sobowtór trenera 
angielskich piłkarzy

Każdy z nas ma podobno swojego sobowtóra. Często bywa tak, ze sobowtór lepiej wyglą-
da od oryginału. Przekonał się o tym sam Chaplin, który w konkursie na sobowtóra Chaplina
zajął ostanie miejsce.  Ponieważ piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportową,
to i sobowtórów w tej branży aż nadto. Przekonał się o tym trener anglików, gdy przed meczem
i w czasie meczu pokazywany był  na … trybunie.  Patrząc jak na mundialu grali nasi piłka-
rze, można było odnieść wrażenie, że to sobowtóry tych z eliminacji. Tutaj  rodzi się  pytanie,
gdzie były w tym czasie „oryginały”... 

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

B udujemy mosty dla pana starosty… To słowa dziecięcej wyliczanki, w któ-
rej mosty były budowane dla starosty. Nie wiadomo, czy dlatego, że za
nie płacił, czy z innego powodu. Mosty w dzisiejszej Warszawie służą

przede wszystkim jej mieszkańcom, ale nie tylko. Korzysta z nich również wielu
przyjezdnych oraz tranzyt. Służą oczywiście w miarę potrzeb, a potrzeby te są co-
raz większe. Istniejące mosty już nie wystarczają. Potrzebne więc są kolejne. 

Mosty spinają lewobrzeżną i prawobrzeżną część Warszawy w jeden organizm. Trudno wy-
obrazić sobie funkcjonowanie miasta bez nich. Jako mieszkańcy usytuowanego po obydwu
stronach Wisły jesteśmy skazani na stały związek z królową polskich rzek. Majestatycznie prze-
pływa ona przez nasze miasto. To królowanie bywa wprawdzie przyjemne, ale też sprawia kło-
poty zarządzającym miastem, jak i mieszkańcom. Choćby takie, że z jednego brzegu na drugi
trzeba się jakoś przedostać. Pływanie wpław raczej odpada, a przeprawy promowe, jak ta w Gas-
sach, mają ograniczoną wydolność i znikome znaczenie dla ruchu między jednym brzegiem a
drugim. Zresztą działa ona tylko w okresie od wiosny do jesieni. Zimą jest ze względów tech-
nicznych wyłączona z użytku. Pozostają więc mosty, których mamy dziewięć, a dziesiąty pozo-
staje w budowie, lecz to wciąż za mało. Most Poniatowskiego, most Łazienkowski, most Siekier-

kowski, most Śląsko-Dąbrowski i
most Świętokrzyski zapisały się
trwale w świadomości warsza-
wiaków. Podobnie jak most śred-
nicowy w rozkładach jazdy kolei,
a także most Gdański, z którego
korzysta zarówno transport dro-
gowy, jak i kolej. 

Planowane są nowe przeprawy
przez Wisłę, które połączą kolejne

dzielnice prawobrzeżnej Warszawy z lewobrzeżną. Można dziś mówić o pięciu takich przedsięwzię-
ciach. Podążając z biegiem rzeki od południa na północ już widzimy zaawansowane prace związa-
ne z budową mostu Południowego. Połączy on Wilanów z Wawrem na wysokości osiedli Bartyki na
Wilanowie oraz Julianów w Wawrze. Most jest częścią większej inwestycji, a mianowicie - drogi eks-
presowej S2.

Idąc dalej wzdłuż Wisły w kierunku północnym, zobaczy się niedługo jeszcze jeden most łączą-
cy również Wilanów z Wawrem, ale o bardziej lokalnym przeznaczeniu niż poprzedni oraz Siekier-
ki i Międzylesie. Będzie to most na zaporze usytuowany w pobliżu mostu Siekierkowskiego (na le-
wym brzegu), a na prawym będzie od niego oddalony brzegu (do okolic ulicy Chodzieskiej). 

Również północne dzielnice Warszawy zostaną połączone nowym mostem. Planowany most Kra-
sińskiego ma połączyć Żoliborz (ulica Krasińskiego) z Targówkiem (ulica Budowlana). Prawdopo-
dobnie powstanie też wiadukt pozwalający na przeprowadzenie trasy po stronie praskiej. Jest on
planowany pomiędzy sąsiadującymi ze sobą mostami. Ma być częścią Małej Obwodnicy Tramwa-
jowej oraz Obwodnicy Śródmiejskiej. 

Nowe inwestycje mogą cieszyć, szczególnie planujących przejazd z jednej strony miasta na dru-
gi brzeg, choć nie tylko. Mosty są istotnym elementem architektonicznym, mającym zasadniczy wpływ
na wygląd miasta. Warto aby o tym pamiętali projektanci zanim zabiorą się do pracy. 

Nie należy zapominać również o tym, iż rzeki dla miast są wielkim darem. Nie na darmo więk-
szość z wielkich europejskich miast powstało w ich pobliżu. Nasi przodkowie doceniali znaczenie
gospodarcze, komunikacyjne i obronne rzek. Tymczasem dziś Wisła w obrębie całej niemal War-
szawy, z wyjątkiem bliskiego Śródmieściu Powiśla, traktowana jest jak niepotrzebna przeszkoda.
Decydenci miejscy zdają się nie zauważać jej walorów. A przecież można tę piękną, zachowującą
w dużej mierze swój naturalny charakter rzekę przybliżyć warszawiakom. I to dosłownie. Istnieją
znane od wieków sposoby, które mogą „zwrócić” nam Wisłę. Abyśmy mogli cieszyć się z jej obec-
ności. By była chlubą wśród europejskich rzek, a także, by sposób jej zagospodarowania stał się wzo-
rem do naśladowania dla innych. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Budujemy mosty…

„Planowane są nowe przeprawy
przez Wisłę, które połączą 
kolejne dzielnice prawobrzeż-
nej Warszawy z lewobrzeżną.
Można dziś mówić o pięciu 
takich przedsięwzięciach”

To było jak za starych do-
brych lat w bielańskiej
Akademii Wychowania Fi-
zycznego: w studenckim
klubie Relax grono przyja-
ciół zorganizowało spo-
tkanie, na którym wspo-
minano absolwenta tej
uczelni – doktora Stanisła-
wa Stefana Paszczyka.

Spotkanie w miejscu pamię-
tającym pierwsze występy arty-
styczne Maryli Rodowicz zorga-
nizował Zbigniew Sikora, autor
książki o Stefanie Paszczyku pt.
„Pasja sportu”. Zmarłego w roku
2008 naszego ursynowskiego są-
siada, byłego prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego (1997-
2005) wspominali między inny-
mi: dwaj bracia – Ludwik i Józef;
ukochana żona Danuta, były rek-
tor bielańskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego – prof. dr hab.
Henryk Sozański, wiceprezes
PKOl prof. dr hab. Kajetan Hą-
dzelek, a także dawny dyrektor
generalny WKS Legia Janusz
Żbikowski i moderujący dyskusję
red. Andrzej Lewandowski. Była
też grupa wychowanków –
uczestników prowadzonego
przez Stefana w roku 1963 obo-
zu sportowego w Krówce w Bo-
rach Tucholskich, na którym po-
jawili się między innymi  póź-
niejszy mistrz Polski w trójskoku
Andrzej Lasocki i skoczek
wzwyż, dzisiejszy profesor pra-
wa Marek Pliszkiewicz. Co cieka-
we, reportaż z tego obozu opu-
blikował w miesięczniku „Lek-
ka atletyka” ojciec Marka – Józef
Pliszkiewicza, zaś zdjęcia ubar-
wiające tekst zrobił 20-letni na-
ówczas Janusz Szewiński, w
przyszłości czołowy fotorepor-
ter kraju, który poślubił najlep-
szą polską lekkoatletkę Irenę Kir-
szenstein. 

Wśród osób trenujących w
Krówce byli brat Ludwik oraz
Danuta Olejniczak, która rok

później została żoną Stefana. O
tym wszystkim przypomniał ze-
branym kierownik sekcji lekko-
atletycznej AZS AWF z tamtych
lat – Zdzisław Bobiatyński, któ-
ry przyniósł kilka kopii wspo-
mnianego miesięcznika „Lekka
Atletyka”. W wypowiedzi Zdzi-
sława Bobiatyńskiego szczegól-
nie wzruszające było przypo-
mnienie, iż po nagłej śmierci oj-
ca Stefan jako najstarszy z czte-

rech synów musiał jako 21-latek
zostać głową rodziny i zadbać o
wychowanie braci. Jak się okaza-
ło, wszyscy oni „wyszli na ludzi”.
Nic dziwnego, że jedną z cech,
jakimi wyróżniał się Stefan Pasz-
czyk, była przedwczesna dojrza-
łość i poczucie odpowiedzialno-
ści za innych. 

Doktor nauk o wychowaniu
fizycznym, a jednocześnie poeta
Krzysztof Zuchora zacytował te-
go wieczoru fragment swojego
wiersza pt. „Stefanowi” („Po-
grzeb natenczas ładniej wygląda
niż życie, spłoszone salwą ptaki
kołują samotnie”). 

Gdy w roku 1961 Stefan
Paszczyk, będący jeszcze stu-

dentem AWF, podjął z koniecz-
ności pracę zarobkową i został
trenerem sekcji lekkoatletycz-
nej Polonii Warszawa, już na
pierwszym obozie szkolenio-
wym – w Inowrocławiu – spo-
tkał niezwykle utalentowaną
piętnastolatkę – Irenę Kirszen-
stein, która trzy lata później
zdobyła w Tokio trzy medale
olimpijskie. 

Sam zetknąłem się ze Stefa-
nem w roku 1964, gdy był już
pracownikiem Studium W.F. i
Sportu na Uniwersytecie War-
szawskim i właśnie pod jego
skrzydłami zacząłem trenować
biegi sprinterskie. Potem zabły-
snął jako szef szkolenia Polskie-
go Związku Lekkoatletycznego
oraz teoretyk w dziedzinie orga-
nizacji sportu. Na tym polu wy-
kazywał się pomysłowością pra-
cując w różnie się nazywającej
centrali zarządzania sportem w
Polsce, a na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych swoją ogromną wie-
dzę przekazał w dużym stop-
niu gospodarzom Igrzysk Olim-
pijskich w Barcelonie, dzięki
czemu Hiszpania zdobyli 22
krążki, w tym 13 złotych, zaj-
mując szóste miejsce w klasyfi-
kacji medalowej.

W III RP Stefana wciągnięto
też do polityki i został posłem
na Sejm z ramienia SLD. Tak się
złożyło, że ten z gruntu dobry
człowiek starał się przez całe ży-
cie wszystkim pomagać, a jako
organizator sportu był po pro-
stu tytanem pracy. Zapewne dla-
tego zdrowie nie wytrzymało i
Stefan przeszedł do lepszego ze
światów w wieku zaledwie 68
lat. Kto go znał wszakże, ten o
dobroci i życzliwości tego nie-
zwykłego człowieka na pewno
nie zapomni. Spotkanie wspo-
mnieniowe w Relaksie było tego
najlepszy świadectwem.

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

Arcyciekawa książka „Budowniczowie II
Rzeczypospolitej”, napisana przez prof.
Mariana Marka Drozdowskiego na przy-
witanie stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości – powinna być lekturą
obowiązkową dla szkół.

Już same tytuły rozdziałów zachęcają do prze-
czytania tego aż 700-stronicowego dzieła, obja-
śniającego, jakie były konkretnie zasługi naszych
wielkich patriotów i polityków w budowaniu no-
wej Polski w okresie 1918-1939. Mamy więc:

- „Model prezydentury Józefa Piłsudskiego
(1918-1922)”

- „Rola Romana Dmowskiego i Ignacego Pade-
rewskiego w konferencji pokojowej w Paryżu w
1919 roku”

- Wkład Ignacego Jana Paderewskiego w polską
kulturę muzyczną i obywatelską. Warszawskie
epizody biografii.

- wkład Wojciecha Korfantego w polską kultu-
rę polityczną i w walkę o niepodległość Polski w
latach 1903-1922

- Refleksje o działalności parlamentarnej Igna-
cego Daszyńskiego

- Jędrzej Moraczewski – pierwszy premier rzą-
du II RP

Szczególnie interesujące mogą być uwagi auto-
ra książki na temat roli, jaką odegrał Paderewski
– „ideowy przywódca Polonii amerykańskiej”, któ-
ry na konferencji pokojowej w Wersalu owocnie
współpracował z Dmowskim i to głównie ich dzie-
łem było wynegocjowanie stosunkowo korzyst-
nego dla Polski traktatu, będącego refleksem I
wojny światowej. Sam Paderewski położył wprost
nieocenione zasługi dla ojczyzny na niwie czysto
politycznej, z jednej strony pozytywnie nastraja-
jąc dla Polski państwa Ententy i Stany Zjednoczo-
ne, z drugiej zaś godząc nasze wiecznie zwaśnio-
ne stronnictwa. 

Oceniając z kolei Paderewskiego jako wielkie-
go artystę, prof. Drozdowski zadaje takie oto py-
tanie retoryczne: „Nie wiem, ilu pianistów pol-
skich na swych recitalach miało ponad 16 tys. słu-
chaczy, jak miał Paderewski na koncercie w 1932
roku w Madison Square Garden...”. I trzeba przy-
znać, że był to na tamte czasy sukces nie lada, bo
wielka Madison Square Garden służyła przede
wszystkim do rozgrywania najpoważniejszych
zawodów sportowych, a skoro tam zorganizowa-

no koncert Paderewskiemu, to znaczy, że zainte-
resowanie jego grą było przeogromne. Był Pade-
rewski na początku ubiegłego wieku może najbar-
dziej wziętym (a na pewno najlepiej zarabiają-
cym) artystą na świecie, a jednak zamiast zajmo-
wać się li tylko własną karierą pianistyczną, po-
mógł w ukształtowaniu nowej Polski, będąc, po
prawdzie, jednym z jej ojców założycieli i pełniąc
nawet rolę premiera.

Szczerze mówiąc, książkę prof. Drozdowskiego
– łącznie z bibliografią – przeczytałem jednych
tchem. Bo to rzadko spotykana lekcja historii,
uświadamiająca nam kto zbudował zręby II Rze-
czypospolitej i jakże pouczająca dla dzisiejszych
polityków, gotowych znowu rozerwać Polskę na
strzępy.

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

Niezapomniany Stefan Paszczyk

Prezent od Drozdowskiego dla Niepodległej
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Spoglądając na dzisiejszą Ru-
munię, na ogół nie zdajemy so-
bie sprawy, jak wielkie znacze-
nie miał dla jej ziem tak zwany
Siedmiogród, kraina zagospo-
darowywana i broniona w swo-
im czasie przez Krzyżaków, a
najeżdżana przez Mongołów.

G dy w maju 1990 r.  odrodził
się w Polsce samorząd teryto-
rialny, Warszawa podzielo-

na została na siedem dzielnic-gmin.
Jednostki te były gminami ze wszystki-
mi prawami zagwarantowanymi w
ustawie o samorządzie gminnym, na-
tomiast słowo „dzielnica” świadczyło o
przynależności do większej całości, ja-
ką jest Warszawa. Bardzo szybko, na
określenie ówczesnego stanu stolicy,
powstało prześmiewcze określenie
„Siedmiogród”. Oponenci w stosunku
do władz miasta przy każdej okazji na-
zywali ustrój Warszawy Siedmiogro-
dem, co miało być obraźliwe i demasko-
wać absurdalność miejskiej administra-
cji. W 1992 r. utworzona została ósma
dzielnica-gmina – Ursus i ironiczna na-
zwa znikła z medialnego obiegu. Naj-
prawdopodobniej ze względu na trud-
ność przypisania „Ośmiogrodowi” ja-
kichś negatywnych cech. 

Siedmiogród natomiast kojarzył
się z wampirami, Drakulą i Vla-
dem Palownikiem. Moim zda-

niem, ówczesny ustrój nie był dosko-
nały, ale metodą małych kroków moż-
na było doprowadzić go do poprawno-
ści. Zamiast nowelizacji jednak nastąpi-
ły rewolucyjne zmiany. Pierwsza w
1994, a kolejna w 2002 r. Sądzę, że wła-
śnie czeka nas zmiana następna. W
pierwszych wiekach poprzedniego ty-
siąclecia Niemcy były krajem bardzo
ludnym, toteż szczególnie  tam było za-
wsze wielu chętnych do osiedlania się
poza granicami państwa. Przyjmuje się,
że istniały wówczas w Europie Central-
nej 2 – 3 regiony, które ze względu na
żyzne gleby i bogactwo minerałów, a
także przychylność miejscowych wład-
ców – uważano za europejskie „ziemie
obiecane”.  Jednym z takich regionów
był Śląsk, innym Spisz, ale najatrakcyj-
niejszym – kraina nazywana Transyl-
wanią  (łac. Trans Silvania – „zalesie”),
na terenie obecnej Rumunii. Koloniza-
cję tego obszaru ludnością niemiecką –
nazwaną w uproszczeniu Sasami – roz-
począł król Gejza II (1141-1162), który
sprowadzając nowych osadników dą-
żył do zaludnienia ówczesnych kresów
państwa węgierskiego. Koloniści przy-
bywali głównie z zachodnich części

Świętego Cesarstwa Rzymskiego i w
większości posługiwali się dialektami
frankońskimi. Głównym powodem za-
proszenia przybyszów była obrona gra-
nicy przed napadami plemion koczow-
niczych. Nie bez znaczenia był także
fakt, iż Niemcy uchodzili wówczas za
naród gospodarny i władający specjali-
styczną wiedzą z zakresu górnictwa i
przeróbki metali, co było nadzwyczaj
cenne w krainie bogatej w kopaliny. 

Druga faza kolonizacji rozpo-
częła się na początku XIII wie-
ku, wówczas to kolejne grupy

ludności przybywały głównie  z Bawa-
rii, Nadrenii, Południowych Niderlan-
dów i Turyngii. Osadnicy niemieccy ob-
darzeni zostali przez węgierskich wład-
ców licznymi przywilejami i dotyczyło
to nie tylko mieszczan, ale także ludno-
ści wiejskiej – chłopów. Z druga fazą
osadnictwa saskiego w Siedmiogrodzie
wiąże się krótki epizod związany ze
znanymi nam Krzyżakami, którzy w
tym okresie zmuszeni byli do opusz-
czania Palestyny. Szukali więc miejsca
w Europie, szczególnie terenu zamiesz-
kałego przez Niemców lub blisko Nie-
miec. Takim obszarem była wówczas
Transylwania, od kilkudziesięciu lat  za-
siedlana przez Sasów, ale nieustannie
nękana najazdami, m. in. Połowców.
Król węgierski Andrzej II – pragnąc
ochronić swoje królestwo – zaprosił
Krzyżaków w 1211 r. i podarował im
teren na południowym wschodzie Tran-
sylwanii. Krzyżacy zbudowali liczne
zamki i miasta, w tym największe Kron-
stadt (Braszów).

Wielki mistrz Hermann von
Salza (1179-1239) szukał
przede wszystkim  terenu,

gdzie można by prowadzić działalność
militarną, walczyć z niewiernymi, ale
przede wszystkim utworzyć własne, sa-
modzielne państwo zakonne. Teren po-
darowany przez Andrzeja II wydawał
się odpowiedni. Król obdarował Krzyża-
ków także licznymi przywilejami, m. in.
prawem sprowadzania osadników, bu-
dowania grodów i miast, organizowania
targów i własnego sądownictwa, eks-
ploatacji złóż srebra i złota.  Zwolnił ich
także  ze świadczeń na rzecz dworu i
opłat skarbowych. Krzyżacy zbudowali
wówczas w Transylwanii liczne zamki i
miasta, a wśród nich Marienburg (rum.
Feldioara), który był siedzibą komtura
krajowego. Powstrzymali najazdy ko-
czowników. Kontynuowali akcję osadni-
czą, wykorzystując do tego celu licznych
przybyszów z Niemiec. Król Andrzej II
szybko zorientował się jednak w praw-
dziwym celu aktywności Krzyżaków. Po
bezowocnych działaniach dyplomatycz-
nych, Andrzej II w roku 1225  wkroczył
z wojskiem do posiadłości zakonu i zmu-
sił Krzyżaków do opuszczenia kraju.
Wówczas – jak wiemy – nasz mazowiec-
ki książę Konrad zaprosił rycerzy zakon-
nych do Polski (1226 r.). Wkrótce wspo-
mniany wielki mistrz Hermann von Sal-
za z całą energią zaczął zagospodarowy-
wać nowe posiadłości. Wiemy np., że
28 grudnia 1233 r. wydał przywilej lo-
kacyjny dla Chełmna i Torunia – ale to
już całkiem inna historia. 

W tym mniej więcej czasie
(1241-1242) na Transylwa-
nię zwaliła się nawała mon-

golska, niszcząc znaczną część kraju.
Następuje jednak szybka odbudowa i
rozbudowa. Powstają nowe zamki i
miasta, niektóre na zrębach wcześniej
istniejących węgierskich. Główne sa-
skie miasta w Siedmiogrodzie to:  Bi-
stritz (rum. Bistriţa, pol. Bystrzyca),
Hermannstadt (rum. Sibiu, pol. Sybin),
Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, pol.
Kluż-Napoka), Kronstadt (rum. Braşov,
pol. Braszów),  Mediasch (rum. Me-
dias),  Mühlbach (rum. Sebes) i
Schässburg (rum. Sighisoara). W tej
epoce ukształtowała się niemiecka na-
zwa regionu: Siebenbürgen (Siedmio-
gród). Nazwę tę wiąże się z siedmio-
ma grodami: Sighişoara (niem.:
Schässburg), Sabeş (Mühlbach),
Oräştie (Broos), Miercurea Sibiului
(Reussmarkt), Nocrich (Leschkirch),
Cincu (Grossschenk) i Rupea (Reps). 

Siedmiogród zamieszkały jest
przez istną mozaikę narodowo-
ściową: Węgrów, Rumunów, Sa-

sów, Szeklerów, Romów i innych.  W cią-
gu wieków stworzyli oni barwną i nie-
zwykle bogatą kulturę, w tym kulturę
materialną. Jednym z jej przykładów są
tzw.  zamki chłopskie, stanowiące osobli-
wość na miarę europejską.  Idea zam-
ków chłopskich ma rodowód niemiecki i
wiążę się głównie z Westfalią, skąd z
osadnikami przywędrowała do Transyl-
wanii. Z blisko 300 siedmiogrodzkich
warowni tego typu do naszych czasów
przetrwało ok. 160. Warownie te można
podzielić na dwa typy. Pierwszym są „kla-
syczne” zamki wzniesione zazwyczaj na
wzgórzach poza osadą, natomiast drugi
typ to warowne kościoły usytuowane we-
wnątrz wsi. Mnie szczególnie fascynuje

fakt, iż poczynając od XIII wieku chłopi
siedmiogrodzcy byli na tyle zorganizowa-
ni, że z własnej woli i na własne potrze-
by przez kilkanaście, a czasem kilkadzie-
siąt lat wznosili obiekty, które być może
kiedyś im się przydadzą. Na ich wzniesie-
nie należało przeznaczyć dziesiątki ty-
sięcy „roboczogodzin” własnej pracy, ale
także znaczne środki finansowe na wyna-
jęcie kierowników robót i innych rze-
mieślników, na wyprodukowanie lub za-
kup milionów sztuk cegieł, na wyprodu-
kowanie lub zakup setek ton wapna, se-
tek metrów sześciennych drewna, ton
wyrobów metalowych itd. Podjęcie ta-
kich inwestycji przez lokalne społeczno-
ści – moim zdaniem – świadczy także o
zamożności tamtego społeczeństwa, jak
również o rozwiniętym rzemiośle. Gdy się
zna nasz słomiany zapał towarzyszący
różnego rodzaju inicjatywom społecz-
nym, zdumiewa wytrwałość i konse-
kwencja wiejskiej społeczności Siedmio-
grodu, której efektem są wspomniane
„chłopskie” warownie.  Zamki nie miały
stałej załogi. Użytkowane były przez oko-
liczną ludność w czasach zagrożenia.
Tam lokowano zapasy na czas oblężenia
oraz utrzymywano kwatery dla miesz-
kańców, jak również pomieszczenia na
przechowanie bydła i innego dobytku.
Bardzo często na terenie zamku budo-
wano kaplicę, która była świątynią oko-
licznej ludności oraz szkołę, z której korzy-
stano przez cały czas, co było też rodza-
jem dozoru nad zamkiem.  Cechą charak-
terystyczną zamków chłopskich był brak
na ich terenie „palatium”, tj. rezydencji
feudała.  Jednym z licznych przykładów
chłopskich zamków są ruiny zamku Stol-
zenburg.

R ównie interesujące są warow-
ne wiejskie kościoły, niekiedy
otoczone podwójnym, a na-

wet potrójnym murem obronnym, wy-
posażone we flankujące wieże oraz licz-
ne strzelnice, hurdycje, machikuły i wy-
kusze. Łatwo jest przejść obok takiej in-
formacji, ale jeżeli skonfrontuje się ją  z
danymi np. z Mazowsza, gdzie zaledwie
trzy miasta (Płock, Warszawa i Pułtusk)
miały mury obronne, to osiągnięcia wie-
śniaków Siedmiogrodu nabierają wła-
ściwych wymiarów i budzą szacunek.
W warownych kościołach po wewnętrz-
nej stronie murów, na kilku poziomach,
istniały ciągi ponumerowanych po-
mieszczeń, które stanowiły schronie-
nie dla konkretnych rodzin. To taki za-
pasowy dom na wypadek zagrożenia.
Każdy więc wiedział, gdzie ma się udać
i co go tam czeka. Ostatnim punktem
oporu był ufortyfikowany kościół z wła-
snym ujęciem wody. 

Z nakomitym przykładem takiej
świątyni jest warowny kościół
w miejscowości Prejmer

(niem. Tartlau). Znajduje się ona na te-
renie podarowanym w 1211 r. przez
króla Andrzeja Krzyżakom, którzy
wznieśli tu kościół w 1218 roku. Mury
wokół świątyni mają 14 m wysokości i
4,5 m grubości, a okrąg nimi otoczony
ma średnicę ok. 70 m. Wokół murów
znajdowała się fosa. Wejście wzmoc-
nione jest rodzajem barbakanu, we-
wnątrz którego urządzona była szko-
ła. Po  wewnętrznej stronie murów
przygotowane są „wojenne domy” (po-
mieszczenia) dla 270 rodzin, a we-
wnątrz fortalicji magazyny (różnego
rodzaju piwnice i składziki) na prze-
chowywanie żywności i dobytku oraz
obory, stajnie  i chlewy dla bydła i trzo-
dy. Zespół warowny we wsi Prejmer
oraz sześć podobnych  w Siedmiogro-
dzie wpisany jest na listę światowego
dziedzictwa UNESCO (1999 r.).

Fascynujące dzieje Siedmiogrodu

DDzziieeddzziinniieecc cchhłłooppsskkiieeggoo zzaammkkuu SSttoollzzeennbbuurrgg WWoojjeennnnee kkwwaatteerryy wwiieeśśnniiaakkóóww PPrreejjmmeerr

OObbrroonnnnyy cchhłłooppsskkii kkoośścciióółł ww mmiieejjssccoowwoośśccii PPrreejjmmeerr ww SSiieeddmmiiooggrrooddzziiee
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BBIIUURROO KKRREEDDYYTTOOWWEE
Pożyczki na oświadczenie, 

577 668 566

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN, 
791 373 004

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, 605 036 850
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327
MMAATTEEMMAATTYYKKAA,, FIZYKA,

poprawki, matury poprawkowe,
605 783 233

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, poprawki,
matury, dojeżdżam, 504 057 030

AADDAAMMÓÓWW - działka budowlana
1216 m2, cena zł 120384,- do
negocjacji, tel. 504 071 908

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

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

KKUUPPIIĘĘ małe mieszkanie
Ursynów, Mokotów, 601 213 555

PPIIĘĘKKNNAA DDZZIIAAŁŁKKAA 
bbuuddoowwllaannoo-rreekkrreeaaccyyjjnnaa 22443300 mm

kkww.. ww MMiicchhaałłóówwkkuu kkoołłoo
NNiieebboorroowwaa ww BBoolliimmoowwsskkiimm PPaarrkkuu
KKrraajjoobbrraazzoowwyymm,, 11 kkmm oodd wwjjaazzdduu

nnaa AA-22 ((wwęęzzeełł SSkkiieerrnniieewwiiccee))..
4400-5500 mmiinnuutt oodd UUrrssyynnoowwaa..
CCzzęęśścciioowwoo zzaaddrrzzeewwiioonnaa..

OOggrrooddzzoonnaa nnoowwyymm ppłłootteemm
ddrreewwnniiaannyymm.. PPrrąądd,, wwooddoocciiąągg..

OOssttaattnniiaa zz sszzeeśścciiuu.. 
5588 zzłł mmeettrr kkwwaaddrraattoowwyy.. 
TTeelleeffoonn:: 550022 8866 0000 1111.. 

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ do wynajęcia
pomieszczenia ok. 40 m2 na
działalność gospodarczą, 
605 823 393

SSPPRRZZEEDDAAMM dom w Powsinie,
795 154 602

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
!6600 mm 22, Nowe Miasto, super

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

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

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

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

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

!KKuuppiięę 2-3 pok. na Starówce,
601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł, 601 720 840

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, przepiękny
penthouse z tarasem 100 m na
dachu, cisza, spokój,  1.700 tys. zł -
do neg., 601 720 840

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, ok.

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 100 m2,
tylko 360 tys. zł, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, 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

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2

. Cena 1,95 tys. zł, 601 720 840
!MMookkoottóóww, pół bliźniaka

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

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

! SStteeggnnyy, 55 m2, 3 pokoje, 
400 tys. zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 75 m2, 4 pokoje,
ładne, do wejścia, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa budowlana

JJóózzeeffoossłłaaww, 2300 m2, wszystkie
media, 601 720 840

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

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

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

lokal z witrynami, dobry punkt, 
do wynajęcia, 11 tys/m-c, 
601 720 840

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

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!DDoo wwyynnaajjęęcciiaa Kabaty,

mieszkanie 53 m2 (2 pok.) z
garażem. Cena 2,5 tys. zł, 
601 720 840

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO SSPPRRZZĄĄTTAANNIIAA bloków 
i terenów, 601 398 426; 
510 056 006

MMŁŁOODDAA z niewielką
niepełnosprawnością szuka pracy
biurowej, 514 200 226

SSZZKKOOŁŁAA PPOODDSSTTAAWWOOWWAA 330033
ul. Koncertowa 4 zatrudni
sprzątaczkę - pełen etat oraz
pomoc kuchenną - 1/2 etatu. 
Tel. 22 643 65 34

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ osobę do
dodawania produktu do sklepu
internetowego. Praca zdalna, 
604 297 154, e-mail:
venus2style@gmail.com

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ pana do sprzątania
terenu, osiedle zamknięte,
Ursynów, 606 737 678

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

MMIIĘĘDDZZYYZZDDRROOJJEE kwatery
prywatne wynajmę, 660 170 459

WWCCZZAASSYY w górach. Świeradów
Zdrój, 604 886 734

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

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,,
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII, 
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY,, budowlane,
ogrodzenia,, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

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

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

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

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

KKUUPPIIĘĘ mleko kobiece, 
22 649 48 77; 606 26 82 92
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 2 6  6 7  0 0
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

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

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
Wydawca – AAggeennccjjaa rreekkllaammoowwaa IIMMAAKKOO SSpp.. JJaawwnnaa,, 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa.. uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660022-221133 555555;; ee-mmaaiill:: iimmaakkoo @@iimmaakkoo..ccoomm..ppll;; Skład i łamanie – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; 
Druk: AAGGOORRAA SS..AA..;; Kolportaż – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj,, tteell.. 660055-336644-339977;; PPAASSSSAA jjeesstt cczzłłoonnkkiieemm PPoollsskkiieeggoo SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa PPrraassyy LLookkaallnneejj.. RReeddaakkccjjaa nniiee jjeesstt zzoobboowwiiąązzaannaa ddoo ppuubblliikkaaccjjii nniieezzaammóówwiioonnyycchh tteekkssttóóww..

Wpadł kurier 
z Ursynowa

Ursynowscy policjanci odzy-
skali towar wart 15 000 złotych.
Nieuczciwy kurier nie zamie-
rzał dostarczyć go oczekującym
klientom. Kryminalni z wydzia-
łu do walki z przestępczością
przeciwko mieniu w mieszka-
niu Tomasza K. znaleźli i zabez-
pieczyli dziesiątki pudełek z
markowymi butami, koszulki,
perfumy oraz inne rzeczy. Nikt
w firmie nie wiedział, że 43-la-
tek zrobił ze swojego mieszka-
nia magazyn towaru, który nie
trafił do adresatów.

Funkcjonariusze ustalili, że
Tomasz K. połaszczył się na
smartfona swojego kolegi. Tele-
fon miał trafić do klienta, jed-
nak 43-latek skorzystał z nie-
uwagi współpracownika ładują-
cego towar do samochodu i za-
brał paczkę z kabiny dostaw-
czaka. O sprawie kradzieży ope-
racyjnie dowiedzieli się poli-
cjanci z ursynowskiego wydzia-
łu, zajmującego się zwalcza-
niem przestępstw przeciwko
mieniu. Dalsze ustalenia dowio-
dły, że za sprawą kradzieży stoi
jeden z kurierów, i że to nie jest
jego pierwszy występek.

Kryminalni odwiedzili go w
jego mieszkaniu wczesnym po-
rankiem i tam odkryli prawdzi-
wą hurtownie towaru, który za-
miast do klientów trafiał do nie-
go. Podczas przeszukania poli-
cjanci znaleźli też smartfona,
od którego wszystko się zaczę-
ło. Dziesiątki pudełek z marko-
wymi butami, t-shirty, perfumy
oraz inne rzeczy trafiły do poli-
cyjnego depozytu. 43-latek na-
tomiast został zatrzymany. O

swoim odkryciu funkcjonariu-
sze powiadomili firmę kurier-
ską. Natychmiast po tej infor-
macji kierownictwo złożyło za-
wiadomienie o przywłaszcze-
niu towaru o wartości 15 000 zł.

Tomasz K. już usłyszał zarzu-
ty. Grozi mu kara do 5 lat wię-
zienia.

Kradzioną kartą kupił 
alkohol i papierosy 

Ursynowscy policjanci ustali-
li i przedstawili zarzuty 48-lat-
kowi podejrzanemu o posłuże-
nie się kartą bankomatową, któ-
rą włamał się na konto po-
krzywdzonego. Mariusz D. zre-
alizował 17 transakcji. Płacąc
głównie za alkohol i papierosy,
wydał prawie 17.000 zł. Został
rozpoznany po publikacji w me-
diach, którą umieścili śledczy.
Teraz w jego sprawie zadecy-
duje sąd, który może go skazać
nawet na 10 lat więzienia.

Policjanci z ursynowskiego
wydziału do walki z przestęp-
czością przeciwko mieniu pro-
wadzili dochodzenie w sprawie
nieautoryzowanej transakcji
przy użyciu karty płatniczej. Ze
wstępnych ustaleń wynikało,
że mężczyzna wszedł nielegal-
nie w posiadanie karty po-
krzywdzonego oraz kodu PIN i
dokonał wypłat na kwotę 16
500 zł.

W trakcie dochodzenia uda-
ło się pozyskać wizerunek po-
dejrzanego w czasie, kiedy do-
konywał jednej z transakcji.
Kryminalni postanowili umieści
zdjęcie podejrzanego w me-
diach i to był przełom w spra-
wie. Mężczyzna został rozpo-
znany przez jednego ze świad-
ków. Na podstawie ustalonego
imienia i nazwiska funkcjona-
riusze ustalili adres i zatrzyma-
li 48-latka, który następnie usły-
szał zarzuty włamania się na
konto i kradzieży pieniędzy. Mi-
mo dowodów w sprawie Ma-
riusz D. zaprzecza, żeby dopu-
ścił się przestępstwa. W tej spra-
wie jednak ostatecznie zadecy-
duje sąd, który może skazać go
nawet na 10 lat pozbawienia
wolności.

Ojciec i syn 
złapali złodzieja 

Właściciele jednej z myjni sa-
mochodowych na Ursynowie
ujęli na gorącym uczynku 54-
letniego obywatela Gruzji, któ-
ry skorzystał z chwilowej nie-
uwagi jednego z nich, wszedł
do środka samochodu i chciał
zabrać schowane w skrytce pie-
niądze. Schwytany mężczyzna
został przekazany w ręce funk-
cjonariuszy, którzy umieścili
Damiana O. w policyjnym
areszcie. Grozi mu kara do 5 lat
więzienia.

54-latek został zatrzymany
przez ojca i syna na ich myjni,
podczas usiłowania kradzieży
pieniędzy z samochodu. Tłuma-
czył się, że przyjechał do War-
szawy zwiedzać galerie handlo-
we. Tymczasem policjanci usta-
lili, że jego zamiar pobytu w Pol-
sce był zgoła inny. Jak się okaza-
ło, 54-letni obywatel Gruzji po-
dróżował po mieście szukając
okazji do kradzieży.

Kiedy pod wieczór podjechał
na jedną z myjni przy ul. Pu-
ławskiej, właściciele właśnie od-
świeżali swoje samochody. Po-
dejrzany skorzystał z tego, że
jeden z mężczyzn przed wjaz-
dem na myjkę, pozostawił na
chwilę niezabezpieczone auto,
wszedł do środka i zaczął je plą-
drować w poszukiwaniu pie-
niędzy. Nie zdążył jednak wy-
ciągnąć 1000 zł., które po-
krzywdzony miał w skrytce pod
łokciem, gdyż zauważył go oj-
ciec właściciela pojazdu, który
właśnie wyjeżdżał z drugiego
stanowiska.

Szybka reakcja pokrzywdzo-
nego i jego ojca pozwoliła ująć
intruza i przekazać go w ręce po-
licjantów. Funkcjonariusze za-
trzymali Damiana O. Od po-
krzywdzonego natomiast przy-
jęli zawiadomienie o usiłowaniu
kradzieży pieniędzy. Podczas dal-
szych czynności Gruzin usłyszał
zarzuty. Na wniosek policjantów
i prokuratora mokotowski sąd za-
stosował wobec niego 3 miesięcz-
ny areszt. Teraz grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolności.

Kronika Stróżów Prawa
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