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C hociaż z zasady nie kryty-
kuję kolegów po fachu, co-
kolwiek im z gęby wyleci,

spod pióra wypłynie lub w obiek-
tyw wpadnie, to przyznam, że w
jakże ważnym dla Polaków w ogó-
le, a warszawiaków w szczególno-
ści dniu 1 sierpnia rano lekko mnie
zmroziło, gdy na portalu „wPolity-
ce.pl” u samej góry home page’u
powitała mnie enuncjacja: „/.../ III
RP gardziła martyrologią. Koniec
tej wioski, nadchodzi Trzaskow-
ski – to hasło i spoty mówią na-
prawdę wszystko”. Ów anons był
zajawką artykułu, w którym dep-
cze się Rafała Trzaskowskiego ja-
ko kandydata PO na prezydenta
Warszawy, wskazując, że „nawet
Wyborcza przestała na niego sta-
wiać”. Zaraz obok zaś – jako
pierwsza w rzędzie wiadomości
dnia widniała kolejna zajawka:
„TYLKO U NAS: Wyjątkowe wi-
deo z Szydło”. 

W przedwyborczą bijatykę
w Warszawie nie zamie-
rzam się wtrącać, szanu-

jąc wszystkich kandydatów na me-
ra miasta i jeśli jakieś medium opo-
wiada się za jednym z nich, a kopie
drugiego – to proszę bardzo, ani
mnie to ziębi, ani grzeje. Tylko je-
śli się komuś zarzuca nieszanowa-
nie martyrologii i jednocześnie sa-
memu nie szanuje powagi chwili,
jaką jest kolejna rocznica Powsta-
nia Warszawskiego, eksponując

własne politykierstwo – to jest w
tym chyba zadziwiająca sprzecz-
ność. Tym większa, że zamiast zdję-
cia jednego z powstańczych boha-
terów umieszcza się w centralnym
miejscu home page’u wizerunek
mówiącej o Powstaniu wicepremier
Beaty Szydło, anonsując jej „wyjąt-
kowe wideo”, jakby to ona osobiście
zdobyła PAST-ę albo zaciekle bro-
niła gmachu Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych. 

P ani Beata, owszem, mówi w
tym klipie o wielkim czynie
powstańców i o bestialstwie

Niemców, ale nie jest akurat w tym
mówieniu wyjątkiem, bo wyjątko-
wość wypada przypisywać same-
mu czynowi powstańczemu. No
cóż, pewnie jestem na tym punkcie
cokolwiek przeczulony, będąc sy-
nem żołnierza Armii Krajowej, po-
wstańca warszawskiego. I dobrze
wiem, że owo poderwanie się prze-
ciwko Niemcom w roku 1944 był w
sensie moralnym – pięknym przy-
kładem zjednoczenia Polaków, więc
gdy dziś – w ramach brudnej wal-
ki politycznej – próbuje się społe-
czeństwo podzielić, to ani to działa-
nie patriotyczne, ani chrześcijań-
skie – choć zwolennicy tej „linii” lu-
bią powoływać się w swojej pysze na
Boga Najwyższego, na Maryję Za-
wsze Dziewicę i po raz już nie wia-
domo który powołują Jezusa Chry-
stusa na króla Polski. Gdy jednak
ktoś usiłuje wykorzystać symbolikę
religijną lub patriotyczną dla wła-
snej promocji i gdy z Powstania
Warszawskiego robi polityczną
trampolinę, to ja akurat – w reak-
cji na to dalej rzygam niż widzę.

N a temat sensu lub – jak
uważają niektórzy – bez-
sensu powstańczej walki

w 1944 napisano już tomy i po-
wiedziano w zasadzie wszystko,
zgadzając się jednak bezdyskusyj-

nie, że uczestnicy tego patriotycz-
nego zrywu przeciwko niemiec-
kiemu okupantowi byli najpraw-
dziwszymi bohaterami. Dlatego
co roku, gdy nadchodzi 1 sierp-
nia, dzwonię do mojego starszego
kolei z Przeglądu Sportowego Zyg-
munta Głuszka, który do tych naj-
prawdziwszych bohaterów Po-
wstania należał. I to on, naów-
czas 16-letni smarkacz z Szarych
Szeregów, brawurowo wykonał
arcyważną misję, zleconą przez
Komendę Główną AK – przepły-
wając Wisłę pod niemieckim
ostrzałem. I to on ma prawo po la-
tach oceniać, co wtedy miało sens,
a co nie, bo sam doskonale pamię-

ta atmosferę tamtych dni i prze-
ogromną chęć, żeby bić Niemca. A
za nieprzemyślane i pochopne roz-
kazy dowódców Zygmunt prze-
cież nie może ponosić odpowie-
dzialności, bo to nie on posyłał lu-
dzi na śmierć. 

N ie tylko ja się wzruszam,
wstępując w progi Mu-
zeum Powstania Warszaw-

skiego, którego ojcem-założycielem
był Lech Kaczyński i nie tylko ja
przechowuję dobrą pamięć o po-
wstańcach, w tym o moim stryju
Henryku Petruczence (Batalion
„Kiliński”), o którego niebywałych
dokonaniach w 1944 dowiedzia-
łem się dopiero na jego pogrzebie –

z ust towarzyszy broni, bo sam
Henryk nie zwykł się chwalić, na-
wet w gronie rodziny. Dziś już na-
wet ci, którzy za bardzo nie wyro-
śli z krótkich majtek usiłują sobie
doczepiać wizytówkę AK, a zwy-
czajne bandziory zasłaniają swoje
niecne czyny mającą symboliczną
wymowę Kotwicą. O tempora, o
mores ! –  chciałoby się powtórzyć
za Cyceronem, ale byłoby to tylko
rzucanie słów na wiatr.

Ł atwo obecnie zauważyć mą-
drali, którzy w zaciszu gabi-
netów, wciskając dupy w wy-

godne fotele, pławią się w różnych
archiwach i z pozycji domorosłej
wyroczni oceniają ludzi i ich czyny

sprzed lat, dzieląc ich sobie podle
politycznych upodobań, niezależ-
nie od tego, że ci niemile widziani
walczyli kiedyś ramię w ramię z
mile widzianymi – o wspólną spra-
wę narodową. Dlatego coraz czę-
ściej podlane sosem politycznej
stronniczości fety rocznicowe napa-
wają mnie po części obrzydzeniem.
Bo jedni pragną 1 sierpnia śpie-
wać patriotyczne pieśni i ronić łzy,
inni natomiast nawet w takiej
chwili wolą sączyć jad i napadać na
bliźnich. 

W tym numerze „Passy”
wspominam wspaniałą
postać Haliny Konopac-

kiej, zdobywczyni pierwszego zło-
ta olimpijskiego dla Polski (Am-
sterdam 1928) i współsalwatorki
złota Banku Polskiego we wrześniu
1939 roku. Mało kto tak zasłużył
na pośmiertne uhonorowanie naj-
wyższym odznaczeniem państwo-
wym, Orderem Orła Białego – jak
Halina. Tyle że to uhonorowanie
jakoś dziwnie odwleka się w czasie,
chociaż już wiele lat w Urzędzie
Prezydenta RP złożył odpowiedni
wniosek PKOl. Mam nadzieję, że w
90-lecie olimpijskiego triumfu Ko-
nopackiej w rzucie dyskiem An-
drzej Duda nie zapomni o tej nie-
przeciętnej Polce, jak również o jej
nieprzeciętnym mężu – pułkowni-
ku Ignacym Matuszewskim, któ-
ry wśród licznych zasług dla ojczy-
zny miał również tę może najważ-
niejszą – wprost mistrzowskie roz-
pracowanie wywiadowcze bolsze-
wików w wojnie 1920 roku. 

B o nie chciałbym, żeby jak
niektórzy poprzedni prezy-
denci szanowny pan An-

drzej wybrali w tej kwestii rozwią-
zanie typu: dudy w miech...

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

n a c z e l n y @ p a s s a . w a w . p l

PP oo ww ss tt aa nn ii ee  tt oo  nn ii ee  pp oo ll ii tt yy cc zz nn aa  tt rr aa mm pp oo ll ii nn aa .. .. ..PP oo ww ss tt aa nn ii ee  tt oo  nn ii ee  pp oo ll ii tt yy cc zz nn aa  tt rr aa mm pp oo ll ii nn aa .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Jak co roku,  uroczyście
obchodzono na Ursynowie
kolejną, tym razem już 74.
rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. 

Przedstawiciele Rady i Zarzą-
du Dzielnicy uczestniczyli w wie-
lu wydarzeniach upamiętniają-
cych walkę powstańczą. 

Obchody 74. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego
rozpoczęły się już w niedzielę, 29
lipca – przed kościołem pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. Przyby-
li liczni mieszkańcy Ursynowa i
innych dzielnic, zachęceni tytu-
łem koncertu „Śpiewajmy razem
dla Niepodległej” . Spośród kil-
kunastu utworów wykonanych
tego wieczora wymienić można
m. in. „Marsz Mokotowa”, „O mój
rozmarynie”, „Piechotę” oraz
„Warszawiankę” i „Warszawskie
dzieci”, odśpiewane przy niema-

łym wzruszeniu widzów. Świa-
dectwem entuzjastycznego przy-
jęcia chórów były głośnie oklaski
oraz bisy, w czasie których za-
brzmiały m. in. „Czerwone maki
na Monte Cassino” oraz „Piosen-
ka o mojej Warszawie”. 

We środę , 1 sierpnia, tradycyj-
nie o godz. 9.00 złożono wieńce
przed pamiątkowym  głazem
przy ul. Puławskiej 266 i pod Ta-
blicą Memoratywną na ogrodze-
niu Toru Wyścigów Konnych.  To
jedne z niewielu miejsc na tere-
nie Ursynowa, na których toczy-
ły się walki powstańców z nie-
mieckim okupantem. W czasie
wojny, na tym terenie znajdo-
wało się lotnisko – a więc ze stra-
tegicznego punktu widzenia by-
ło to ważne miejsce na mapie
ówczesnej Warszawy.

W uroczystości wzięli udział:
prezydent Miasta Stołecznego

Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz, delegacje władz samo-
rządowych Dzielnicy Ursynów i
Mokotów, przedstawiciele: Śro-
dowiska Pułku AK „Baszta”, Ur-
synowskiego Koła Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych,
Policji Warszawa-Ursynów,
przedstawiciele Straży Miejskiej
oraz Torów Wyścigów Konnych
oraz innych organizacji. 

Pamięć o Powstaniu War-
szawskim uczczono także
przed ursynowskim ratuszem.
Władze dzielnicy wraz z licz-
nie zebranymi mieszkańcami
Ursynowa oraz harcerzami z
ursynowskiego hufca harcerzy
„Rawicz” z flagami w dłoniach
– o godzinie „W” wstrzymali
ruch na skrzyżowaniu al. Ko-
misji Edukacji Narodowej oraz
ul. I. Gandhi, oddając hołd po-
ległym. Chwilę później przy
dźwiękach polskiego hymnu na
maszt przed ratuszem została
wciągnięta flagę narodowa z
powstańczą kotwicą oraz flagi
stolicy. 

– Zarówno poprzez udział w
koncercie, poprzez złożony wie-
niec czy też udział w uroczystym
wciągnięciu flagi – upamiętnia-
my uczestników Powstania War-
szawskiego. I choć to już 74.
rocznica – pamięć o bohaterskiej
walce pozostaje. Dla mnie szcze-
gólnie cenne jest to, że co roku w
wydarzeniach, jakie organizuje-
my, są obecni uczestnicy Powsta-
nia Warszawskiego. Dumny je-
stem także z naszych mieszkań-
ców, którzy bez względu na wiek
uczestniczą w naszych wydarze-
niach – co roku coraz liczniej –
mówi zastępca burmistrza Łu-
kasz Ciołko.

74. rocznica Powstania Warszawskiego – pamiętamy!
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PPAASSSSAA:: PPooddoobbnnoo jjaakkoo ssttoowwaa-
rrzzyysszzeenniiee NNaasszz UUrrssyynnóóww rrzzuuccaa-
cciiee hhaassłłoo jjeeddnnoośśccii ddzziiaałłaanniiaa
uuggrruuppoowwaańń ssppoołłeecczznnyycchh ww
ddzziieellnniiccyy ww oobblliicczzuu wwyybboorróóww ssaa-
mmoorrzząąddoowwyycchh......

PPIIOOTTRR MMAACCHHAAJJ,, pprreezzeess SSttoo-
wwaarrzzyysszzeenniiaa NNaasszz UUrrssyynnóóww::
Prawdopodobna data wyborów
21 października sprawia, że to
już rzecz pilna. Jako ruch miejski
byliśmy pionierami nie tylko na
Ursynowie, ale w całej Warsza-
wie, wystartowawszy w 2006
roku. Potrafiliśmy przekonać
społeczeństwo, żeby zaufało
spontanicznie powstałej organi-
zacji, nie będącej partią politycz-
ną. Inspiracją do założenia Na-
szego Ursynowa było pamiętne
spotkanie w Domu Sztuki, na
którym mieszkańcy ulic Koński
Jar i Nutki wystąpili w obronie
zielonych terenów pod Kopą

Cwila, przeciwstawiając się ich
zabudowie. Za namową tych
właśnie mieszkańców założyli-
śmy stowarzyszenie, wystawia-
jąc swoją reprezentację w wybo-
rach do samorządu 2006. Od ra-
zu udało się osiągnąć duży suk-
ces, bo uzyskaliśmy aż 6 man-
datów w Radzie Dzielnicy. 

WWssppaarrlliiśścciiee ssppoołłeecczznnoośśćć wwaall-
cczząąccąą oo uuttrrzzyymmaanniiee zziieelloonneeggoo
cchhaarraakktteerruu ppiięękknneeggoo tteerreennuu ppoodd
KKooppąą.. CCzzyy oossttaatteecczznniiee uuddaałłoo ssiięę
oobbrroonniićć tteenn tteerreenn pprrzzeezz zzaabbeettoo-
nnoowwaanniieemm??

Tak, jak najbardziej i do dzi-
siaj nie tylko mieszkańcy Nutki i
Końskiego Jaru, ale cały Ursy-
nów mogą się cieszyć, mając w
rejonie Kopy jakby swoją dzielni-
cową agorę, gdzie przecież odby-
wają się coroczne Dni Ursynowa
i wiele innych imprez. Przy oka-
zji przypomnę, że w pierwszym

programie naszego stowarzysze-
nia były również dwa arcyważne
punkty: metro nocą i  Szpital Po-
łudniowy. To my zaczęliśmy na-
ciskać na władze miasta w tych
sprawach, no i pierwsza została
załatwiona niemalże od ręki, a
druga jest właśnie w stadium re-
alizacji. W kolejnym podejściu
wyborczym zdobyliśmy w dziel-
nicy aż 10 mandatów i weszli-
śmy do koalicji sprawującej przez
cztery. W wyborach 2014 nasz
wynik też nie był zły – zdobyliśmy
siedem mandatów – i znowu zo-
staliśmy drugą siłą w obrębie ra-
dy. Nasze sukcesy stały się zachę-
tą do zakładania innych ugrupo-
wań miejskich na Ursynowie,
które poszły jakby za naszym
przykładem.

AAllee ww zzwwiiąązzkkuu zz ttyymm ddoosszzłłoo
ddoo rroozzddrroobbnniieenniiaa ssiiłł ssppoołłeecczz-
nnyycchh,, ccoo cchhyybbaa nniiee jjeesstt kkoorrzzyyssttnnee

ww ppeerrssppeekkttyywwiiee kkoolleejjnnyycchh wwyy-
bboorróóww......

Oczywiście, bowiem system
D ‘Hondta, obowiązujący w wy-
borach samorządowych, prefe-

ruje partie, zwłaszcza duże, a
znikome szanse daje takim ma-
łym organizacjom jak te na Ursy-
nowie, w następstwie czego głos
społeczny przegrywa w więk-

szości wypadków z głosem par-
tyjnym.  No i w efekcie do władz
lokalnych trafiają ludzie przy-
noszeni w teczkach, a niejedno-
krotnie przy podejmowaniu de-
cyzji interes partyjny przeważa
nad interesem mieszkańców. Za-
tem, podchodząc do sprawy
pragmatycznie, zwracam się na
łamach „Passy”, jako najwięk-
szej platformy prasowej Ursyno-
wa, o zwarcie szeregów przez
istniejące w dzielnicy ugrupo-
wania społeczne. Krótko mó-
wiąc, Nasz Ursynów wyciąga rę-
kę do: Inicjatywy Mieszkańców
Ursynowa, Projektu Ursynów,
Otwartego Ursynowa oraz Mia-
sta Ursynów. Zamiast pozosta-
wać w rozdrobnieniu, zjednocz-
my się, żeby w wyborach zdo-
być jak najwięcej mandatów ja-
ko połączone ugrupowanie, bo
przecież w jedności siła.

Ursynowskie Lato Filmowe trwa
Już w czwartek  (2.08) kolejny pokaz plenerowy w ramach

obecnej  edycji Ursynowskiego Lata Filmowego na Ursynowie.
Dla wielbicieli kina zaplanowano pokaz filmu PRAKTYKANT.
Start seansu o godzinie 21.15 – jak zwykle pod Kopą Cwila. 

Rozmawiamy z Piotrem Machajem

Nasz Ursynów wyciąga rękę do sąsiadów
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Trwają prace remontowe i moderniza-
cyjne w ursynowskich placówkach
oświatowych. Jak co roku czas wakacji
to dla ursynowskich urzędników i pra-
cowników ursynowskiej oświaty praco-
wity czas, aby pod nieobecność uczniów
poprawić warunki nauki i przeprowa-
dzić niezbędne prace. 

Trwa remont bloku sportowego w SP nr 319
przy ul. Wokalnej 1 oraz wymiana instalacji elek-
trycznej w Szkole Podstawowej 303 przy ul. Kon-
certowej 8. W Szkole Podstawowej nr  343 przy
ul. Kopcińskiego 7 zaplanowano naprawę po-
krycia dachowego oraz remont podłóg w salach
zajęć. Prace remontowe w wakacje obejmą tak-
że korytarze, szatnię i pomieszczenia admini-
stracyjne w Przedszkolu 286 przy ul. Manda-
rynki 1. W Szkole Podstawowej 336 przy ul. Mał-
cużyńskiego 4 trwa remont sanitariatów oraz
wymiana kanalizacji sanitarnej. Remont sal i ko-
rytarzy oraz schodów zewnętrznych to zakres

najbliższych prac w Szkole Podstawowej 16, ul.
Wilczy Dół 4.

„Okres wakacji to czas intensywnych prac obejmu-
jących remonty i rozbudowę ursynowskich placówek
oświatowych. Przypominam,  że łącznie dysponu-
jemy w tym roku rekordowym w historii Dzielnicy
Ursynów budżetem na oświatę w wysokości ponad
291 mln zł. Z tej kwoty realizujemy ambitne inwe-
stycyjne oświatowe na które zaplanowano 28,5
mln, na remonty przeznaczymy ponad 9,5 mln zł.
Ale realizowane już prace i plany na ten rok to oczy-
wiście nie koniec inwestycji w ursynowską oświatę.
Pozyskaliśmy dodatkowe środki w wysokości 10,6
mln na lata 2018-2020. Pieniądze umożliwią rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul Mandaryn-
ki, Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskie-
go oraz  Szkoły Podstawowej nr 81 przy  ul. Puszczy-
ka. Sądzę że niezaprzeczalnym efektem działań w
obecnej kadencji będzie poprawa warunków na-
uki w ursynowskich placówkach oświatowych –
mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Pod koniec lipca na ul. Stryjeńskich pojawiło się nowe przejście dla pieszych. Jest to
kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo na Ursynowie. Projekt „Dodatko-
we przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozo-
wą” zakładał wyznaczenie nowej „zebry” na wysokości budynku Stryjeńskich 13D.
Projekt został wybrany głosami 900 mieszkańców obszaru Ursynów Wysoki Połu-
dniowy.

„W ramach prac poszerzyliśmy istniejącą wyspę i przebudowaliśmy ją na azyl, aby piesi mogli bez-
piecznie przekroczyć jezdnię. W najbliższym czasie zostanie także wymieniona oprawa istniejącego
oświetlenia, po to żeby przejście było lepiej doświetlone. Dzięki nowemu przejściu łatwiej będzie się
dostać do parku Moczydełko czy na pobliski bazarek” – informują urzędnicy z ZDM.

F o t o  Z D M

W niedzielę, 5 sierpnia, o godzi-
nie 19.00 odbędzie się drugi z cy-
klu koncert recitali fortepiano-
wych organizowanych przez
Urząd Dzielnicy Ursynów w ra-
mach obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. 

Cykl ten nosi tytuł “Armaty ukryte w
kwiatach…”, a pierwszy koncert w ra-
mach cyklu odbył się 15 lipca. To nie-
zwykłe wydarzenie muzyczne odbędzie
się na Forum przy fontannie, wewnątrz
osiedla SMB Kabaty (ul. Bronikowskie-
go) – wstęp wolny.

WW pprrooggrraammiiee:: 
Fryderyk Chopin - Nokturn Des-dur

op. 27 nr 2
Ignacy Jan Paderewski - Nokturn B-

dur op. 16 nr 4
Fryderyk Chopin - Mazurek B-dur op.

17 nr 1 
Ignacy Jan Paderewski - Mazurek A-

dur op. 9 nr 3
Fryderyk Chopin - Mazurek a-moll

op. 17 nr 4, Ballada f-moll op. 52
Ignacy Jan Paderewski - Legenda As-

-dur op. 16 nr 1
Fryderyk Chopin - Walc As-dur op. 34

nr 1, Polonez As-dur op. 53.

Wraz z początkiem waka-
cji Dzielnica Ursynów m.
st. Warszawy  pilotażowo
wprowadziła internetowy
system rezerwacji boisk
umożliwiający mieszkań-
com dostęp do wybranych
szkolnych boisk sporto-
wych – nie tylko piłkar-
skich. 

Dzięki temu obiekty przy dzie-
więciu ursynowskich placów-
kach oświatowych są efektyw-
nie wykorzystywane, a miesz-
kańcy mogą znaleźć inne osoby
chętne do wspólnej rozgrywki.

“Już od kilku lat w trakcie wa-
kacji boiska były udostępniane
mieszkańcom, teraz postanowi-
liśmy pójść krok dalej. Dzięki in-
ternetowemu systemowi można
nie tylko mieć pewność, że w wy-
branym terminie boisko będzie
wolne. Jego wielką wartością, na
której nam zależało, jest możli-
wość znalezienia ekipy do wspól-
nej gry. Nie każdy jest w stanie
skrzyknąć drużynę znajomych
na konkretną datę, a za sprawą
naszej strony nawet pojedyncze
osoby mogą znaleźć innych gra-
czy i skompletować skład. To z
pewnością zwiększa dostępność
sportu dla mieszkańców Ursyno-
wa” – mówi Antoni Pomianow-
ski, wiceburmistrz dzielnicy, od-
powiedzialny za sport

Na półmetku wakacji można
stwierdzić, że wprowadzone roz-
wiązanie sprawdza się doskonale.

Dzięki funkcjonalnej i intuicyj-
nej stronie www.otwartebo-
iska.ursynow.pl mieszkańcy Ur-

synowa w różnym wieku chętnie
korzystali z boisk do piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki, piłka
ręcznej czy siatkówki plażowej.
Największym zainteresowaniem
cieszyły się godziny objęte zapi-
sami, ale nie brakowało też osób,
które skorzystały z “otwartych”

terminów, w których można by-
ło po prostu przyjść na boisko i
skorzystać z niego na zasadzie
“kto pierwszy, ten lepszy”. Naj-
bardziej oblegane były boiska do
piłki nożnej, ale nie brakowało
także zainteresowania innymi
grami zespołowymi.

Program „otwartych boisk”
potrwa do końca wakacji.

Warto przypomnieć, że oprócz
dostępnych w systemie boisk
szkolnych do dyspozycji miesz-
kańców jest również 6 dzielnico-
wych, ogólnodostępnych obiek-
tów, z których korzystać można
od rana do późnego wieczora:

- w Parku im. Jana Pawła II –
boisko wielofunkcyjne,

- w Parku Lasek Brzozowy –
boisko do koszykówki,

- przy ul. Dembowskiego
(obok Szkoły Podstawowej nr
322, przy ul. Dembowskiego) –
boiska do koszykówki,

- przy ul. Puszczyka (obok blo-
ku z nr 9) – boisko do piłki noż-
nej oraz dwa boiska do koszy-
kówki,

- nad Jeziorem Zgorzała przy
ul. Kórnickiej – boisko do piłki
nożnej,

- „Orlik” przy ul. Przy Bażan-
tarni 3, boisko do piłki nożnej
oraz wielofunkcyjne.

Dodatkowo, w ramach pro-
gramu „Lato w Mieście”, na „Or-
liku” przy ul. Bażantarni 3, od 2
lipca do końca wakacji prowa-
dzona jest Wakacyjna Szkółka
Piłki Nożnej.

Obok budynku „Ursynote-
ki” przy ul. Na Uboczu 2
działa „Bibliobox”. Zakup
oraz montaż urządzenia
zostały sfinansowane ze
środków Budżetu Partycy-
pacyjnego projekt poparło
w głosowaniu 937 osób. 

Dzięki urządzeniu do odda-
wania książek czytanie jest
jeszcze łatwiejsze i przyjem-
niejsze. Książki wypożyczamy
tradycyjnie, ale jeśli nie może-
my ich zwrócić w godzinach
pracy biblioteki wystarczy
książki wrzucić do biblioboxu,
a pracownik Ursynoteki odłoży
je na półki. 

Wakacyjne remonty ursynowskich 
placówek edukacyjnych idą pełną parą

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 1166 SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 334433

SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 331199

BP: nowe przejście na Stryjeńskich

Kolejny Recital Fortepianowy na Ursynowie

Bibliobox –
jak oddać 

książkę 7 dni 
w tygodniu

Rezerwuj boiska przez Internet
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Przy ulicy Małej Łąki 7 jest jeszcze bardziej zielono! Jak infor-
muje Urząd Dzielnicy Ursynów, ukończono właśnie nowy mural,
będący efektem realizacji projektu „Ursynowskie Murale” złożo-
nego do Budżetu Partycypacyjnego. Pomysł  otrzymał poparcie
1503 głosujących. W ramach tego projektu powstaną jeszcze 2
murale: przy ul. Kazury 8 i ul. Na Uboczu 6. Obecnie trwają
prace przy ul. Kazury 8 – zakończenie planowane jest w połowie
sierpnia.

Kolejne ursynowskie murale

Chyba od zawsze brako-
wało porządnego chodni-
ka przy południowo-
wschodnim wyjściu z sta-
cji metra Imielin w kie-
runku ul. Cynamonowej i
enklawy Osiedla Na Skra-
ju. Sytuacja ta była przed-
miotem drwin i oburze-
nia, ale co ważniejsze była
też przedmiotem licznych
interpelacji i zapytań lo-
kalnych działaczy społecz-
nych. Po wielu latach
wreszcie chodnik wybudo-
wano, ale jego historia
jest pełna wybojów.

W 1995 roku, gdy oddano do
użytku pierwszy odcinek metra,
szlak pieszy do stacji Imielin, był
uczęszczany przez tysiące
mieszkańców podążających z
miejsc swojego zamieszkania,
ulic: Cynamonowej, Szolc-Rog-
ozińskiego, Grzegorzewskiej, a
nawet Nowoursynowskiej czy
Arbuzowej. Widać to bardzo wi-
dowiskowo na zdjęciach sateli-
tarnych dostępnych w miejskim
serwisie mapowym. Ogromny
przedept rysuje się tuż od stacji
w kierunku osiedli. Przez lata
mieszkańcy podążając do me-
tra mieli wątpliwy wybór, czy
iść wąskim chodnikiem pamię-
tającym jeszcze czasy pierwszej
budowy Ursynowa, czy może
błotnistą ścieżką, a może drogą
dojazdową. Sytuacja zmieniła
się w październiku 2013 roku,
gdy oddano do użytku budynek
Cynamonowego Domu. Wtedy
wąski chodniczek z płyt betono-
wych zastąpiony został szero-
kim chodnikiem prowadzącym
wzdłuż budynku do metra. To
naprawdę poprawiło warunki
komunikacyjne. Aczkolwiek te
działania nie były odpowiedzią

na prośby i petycje, lecz działa-
niem bardziej samorzutnym.
Warto w tym miejscu dodać, że
inwestycję realizowano w ra-
mach partnerstwa publiczno-
-prywatnego, a o wybudowanie
infrastruktury dla pieszych za-
biegał Zarząd Dzielnicy z bur-
mistrzem Piotrem Guziałem na
czele. Realizacja tak szerokiego
chodnika zmieniła znacznie cha-
rakter komunikacji pieszej, ale
prywatna inwestycja nie mogła
zaspokoić wszystkich potrzeb,
więc ogromna wydeptana ścież-
ka przebiegająca niemalże rów-
nolegle do tej nowo powstałej,
nie mieszcząca się już w obrębie
inwestycji, pozostała na kolej-
nych 5 lat. Dopiero na wiosnę
2018 roku, a więc po 23 latach
(!) powstała kompletna infra-
struktura przy południowo-

wschodnim wyjściu z metra
Imielin, w kierunku ulicy Cyna-
monowej. Wydarzyło się to za
sprawą projektu z Budżetu Par-
tycypacyjnego na rok 2018. Pro-
jekt pod nazwą „Zielona Oś Ur-
synowa” zakładał realizację li-
nearnego układu parkowego.
Autor projektu Mikołaj Pieńkos
przewidywał budowę chodni-
ków, postawienie ławek, koszy
na śmieci, latarń, dosadzenie
roślin. Realizacja tego projektu
nie tylko zdecydowanie polep-
szyła jakość przestrzeni przy
wyjściu z metra, co przede
wszystkim zlikwidowała okrut-
ny przedept pełen błota i kurzu.
Cała historia zakończyła się po-
zytywnie, ale meandry na dro-
dze do jej realizacji pokazują co
najmniej dwa ważne aspekty
sztuki samorządowej. 

Po pierwsze, sprawy lokalne
powinny być w gestii mieszkań-
ców i to oni powinni decydo-
wać o priorytetowych inwesty-
cjach lokalnych, takich jak
chodnik. Po drugie, Budżet Par-
tycypacyjny to świetne narzę-
dzie do takich działań. Skoro
ostatnia inicjatywa mieszkańca
Ursynowa, ujęta w demokra-
tyczny mechanizm głosowania,
okazała się sukcesem i dopro-
wadziła do realizacji chodnika,
to trzeba taką inicjatywę wspie-
rać. A ponieważ głosy obywa-
telskie stają się coraz ważniej-
sze w każdym kolejnym rozda-
niu samorządowych kart, mam
cichą nadzieję na rosnące
wsparcie dla budżetu obywa-
telskiego od składu przyszłej
Rady Dzielnicy. 

J a n  M i e c z y s ł a w  Ł a w r y n o w i c z

Nareszcie chodnik do przejścia!
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Bodaj najbardziej wzruszają-
cym sposobem czczenia pamięci
uczestników Powstania War-
szawskiego jest intonowanie pa-
triotycznych pieśni, szczególnie
tych, które w 1944 śpiewali sa-
mi powstańcy. 

– W ciągu najbliższych dni, nie tylko
teraz wspólnie śpiewając, ale i potem,
pamiętajmy i pochylmy się nad bohate-
rami, dzięki którym możemy tutaj być.
Zarówno tym, którzy przez 123 lata
niewoli zarówno czynem artystycznym
jak i czynem zbrojnym walczyli, by Pol-
ska nie została zapomniana; którzy od
1918 r. skutecznie walczyli, by Polska
odzyskała państwowość, jak i dla tych
wszystkich wspaniałych bohaterów Po-
wstania Warszawskiego sprzed 74 lat.
Zatrzymajmy się w dniu 1 sierpnia o
godz. 17, uczestniczmy jak najliczniej
w uroczystościach poświęconych i z
udziałem tych wspaniałych bohaterów,
których tak niewielu zostało. Okażmy
szacunek i pamięć ich wspaniałym czy-
nom - powiedział burmistrz Robert

Kempa, otwierając wieczór pieśni pa-
triotycznych.

To już drugi w historii placu kościo-
ła pod wezwaniem Wniebowstąpienia
Pańskiego wieczór pieśni patriotycz-
nych “Śpiewajmy razem dla Niepodle-
głej”, przy czym pozytywne zdziwienie
wzbudzała liczba uczestników. O ile na
pierwszy wieczór pieśni w 2017 r. przy-
było ok. 400 mieszkańców, w tegorocz-
nym wieczorze brało udział ponad 1000
osób. Śpiewanie jest najlepszym, naj-
piękniejszym sposobem pamiętania o
tradycji. Bo przecież te właśnie pieśni
wychodziły z ust tych, którzy walczyli o
wolność Ojczyzny i oddawali za nią ży-
cie – zarówno podczas I jak i II wojny
światowej. 

W wieczorze uczestniczyły trzy połą-
czone chóry: ursynowskich Ars Chori i
Iuvenis oraz gościnnie chór Ab Imo Pec-
tore pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyń-
skiego, wykonując patriotyczne pieśni
jak m. in. „Marsz Mokotowa”, „O mój
rozmarynie”, „Piechotę”, „Warszawian-
kę”, „Warszawskie dzieci”. “Modlitwa
obozowa” i kilka innych pieśni została
odśpiewana przez widownię na stojąco.
Niezależnie od wieku odbiorców, dało
się zauważyć, jak dużo emocji są w sta-
nie przekazać te pieśni. Nieukrywane
wzruszenie i nierzadko towarzyszące
mu łzy płynące po policzkach starszych
i młodszych uczestników koncertu, sta-
ły się świadectwem, że pamięć o Po-
wstaniu Warszawskim jest ciągle żywa
w społeczeństwie. 

– Na śpiewnikach jest zdjęcie wykona-
ne przez Eugeniusza Lokajskiego – w

nastroju uroczystej powagi zwrócił się
do publiczności wiceburmistrz Łukasz
Ciołko. – Jedno spośród 1000 innych z
Powstania Warszawskiego, kiedy doku-
mentował zbrodnie niemieckich żołnie-
rzy i losy powstańców. Mówię o tym, po-

nieważ tak ważne jest, abyśmy zachowa-
li pamięć nie tylko o historii, o dacie, ale
także o poszczególnych osobach, które tę
historię tworzyły. Dopóki pamiętamy o
nich, oni żyją. Żyją w nas, w naszych

wspomnieniach, w tym, co przekażemy
potomnym. Eugeniusz Lokajski ma swo-
ją ulicę na Ursynowie na Natolinie, jest
także szkoła podstawowa nr 340. Jeste-
śmy zobowiązani, abyśmy dzieciom i
wnukom przekazywali historię, abyśmy

na pytanie “kim był Eugeniusz Lokaj-
ski?” – potrafili odpowiedzieć. Abyśmy
potrafili naszym dzieciom, wnukom
przekazywać historię całej naszej ojczy-
zny – powiedział Łukasz Ciołko.

Na kulturalnej mapie Ursynowa rok
2018 jest rokiem szczególnym. W ra-
mach jubileuszu stulecia odzyskania
niepodległości odbędzie jeszcze bar-
dzo wiele przedsięwzięć. Będą to za-
równo koncerty fortepianowe, będzie
Dzień Patrona we wrześniu, Dzień bło-
gosławionego Władysława z Gielnio-
wa, będzie również wielka triada kon-
certowa: we wrześniu, październiku i
listopadzie, której głównym bohate-
rem będzie Ignacy Jan Paderewski -
jeden z ojców naszej wolności. Kon-
cert trzeci, największy, odbędzie się
11 listopada w Filharmonii Narodo-
wej, gdzie w uroczystej oprawie w re-
pertuarze znajdą się utwory Frydery-
ka Chopina i Ignacego Jana Paderew-
skiego.

I może jednym z najbardziej wzrusza-
jących momentów uroczystości stało
się podsumowanie wypowiedziane
przez wiceburmistrza Łukasza Ciołko:
... proponuję, by ostatnim zdaniem,
mottem naszego spotkania, jak i na-
szych ursynowskich obchodów 74 rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go, stał się wiersz piosenki “Pamiętaj
Warszawo, że prócz piosnki i łzy, jam
gotów Ci życie poświęcić”...

Czy to potrafią zrozumieć słoiki, któ-
re podczas syren 1 sierpnia o godz. 17
jechały bez zatrzymania ul. Ciszewskie-
go czy Rosoła, niepomne licznych wcze-
śniejszych apeli? Na szczęście przeciw-
wagą są liczne, bardzo liczne środowi-
ska patriotycznej młodzieży, które nie
tylko pamiętają, ale tę pamięć pogłę-
biają i rozwijają.

Śpiewajmy razem dla niepodległej

Osoby mieszkające w tzw.
zielonej części Ursynowa
nigdy nie miały łatwego
życia. Zmagają się z pod-
stawowymi problemami
życia codziennego, a prze-
cież płacą podatki i są peł-
noprawnymi mieszkańca-
mi miasta stołeczneo War-
szawy. Mimo to wciąż bo-
rykają się z niewyobrażal-
nymi dla przeciętnego
warszawiaka trudnościa-
mi, takimi jak brak chod-
ników, oświetlenia czy sie-
ci wodociągów. 

Przy ul. Karczunkowskiej i ul.
Ludwinowskiej istnieje poważ-
ny i niebezpieczny dla mieszkań-
ców problem, polegający na bra-
ku chodnika. Spędza to sen z po-
wiek rodzicom dzieci, które cho-
dzą pieszo do szkoły. Głównym
problemem ul. Baletowej i ul.
Krasnowolskiej był jeszcze do
niedawna brak komunikacji
miejskiej, który na szczęście po
batalii udało się rozwiązać –
choć przy Krasnowolskiej tylko
częściowo – udało się puścić au-
tobus jedynie do ul. Poloneza,
co nie do końca satysfakcjonuje
mieszkańców. Wg ZTM na od-

cinku Poloneza – Kądziołeczki
jest zbyt wąska ulica. Nie prze-
szkadza to jednak przy kurso-
waniu wozów asenizacyjnych
wywożących z całego terenu
szambo. I właśnie największym
problemem, królującym nad
wszystkimi innymi dla miesz-
kańców Zielonego Ursynowa jest
brak kanalizacji i sieci wodocią-
gów. Choć trwają już prace nad
kanalizacją w rejonie ulicy Kra-
snowolskiej, to wciąż wiele re-
jonów czeka na swoją kolej. 

Choć trwa obecnie budowa
przepompowni ścieków w ul.

Trombity, co umożliwi podłą-
czenie wspomnianej ulicy, jak
również ul. Dumki i ul. Nawłoc-
kiej, to kanalizacja na Zielonym
Ursynowie wciąż jest dobrem
luksusowym. W zeszłym roku
wysłałam kilkadziesiąt pism
podpisanych przez mieszkań-
ców do MPWiK i do Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych o umożliwienie
budowy sieci kanalizacyjnej w
rejonie ul. Krasnowolskiej.
Wpłynęłoby to pozytywnie na
środowisko naturalne poprzez
likwidację kilkuset szamb oraz

zmniejszenie ruchu ciężkich
wozów asenizacyjnych. Zapew-
ne poprawiłoby to również sa-
mopoczucie mieszkańców. Głos
mieszkańców i wyartykułowa-
nie ich potrzeb zaowocowało
przygotowaniami do budowy
kanalizacji. Sukces!!! Jednak
radość mieszkańców nie trwała
długo. Okazało się, że pominię-
to w planach największe osiedle
mieszkaniowe znajdujące się na
Krasnowoli, które ma na swoim
terenie 69 szamb! Nic nie wska-
zuje na to, że w najbliższym cza-
sie to się zmieni. Pomimo inter-
wencji w MPWiK i Urzędzie
Dzielnicy Ursynów wciąż bra-
kuje pozytywnej odzewu w tym
temacie. Od MPWiK możemy
się dowiedzieć za to, że wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku i w
ciągu kilku najbliższych lat ma
być zakończona budowa prze-
pompowni ścieków P-7 w rejo-
nie ul. Farbiarskiej. Ponoć
umożliwi to budowę sieci ka-
nalizacyjnej dla posesji znajdu-
jących się przy ul. Baletowej i
sąsiadujących z nią ulic. Według
planów ma to nastąpić do 2025
roku. Jednak, kiedy w rzeczywi-
stości to szczęście spotka War-

szawiaków z szambem na po-
sesji? Nie wiadomo. 

Brak kanalizacji to nie tylko
oczywiste problemy codziennego
życia. Wiąże się również z utrud-
nieniem otrzymania pozwolenia
na budowę, a w zasadzie nie-
możliwością jego otrzymania.
Pomimo wiedzy o braku kanali-
zacji Rada Miasta Stołecznego
Warszawy Uchwałą NR
XXVI/652/2016 z dnia 21 kwiet-
nia 2016 r. uchwalając miejscowy
plan zagospodarowania prze-
strzennego Zachodniego Pasma
Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej
wydała nakaz podłączenia
wszystkich budynków (z wyjąt-
kiem budynków gospodarczych,
kiosków oraz wolno stojących po-
mieszczeń na śmietniki), do miej-
skiej sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej, jednocześnie
zakazano budowy bezodpływo-
wych zbiorników na nieczysto-
ści ciekłe oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków bytowych.
Jednakże dopuszczono eksplo-
atację istniejących szamb na po-
trzeby istniejących już budynków
do czasu wybudowania miejskiej
sieci kanalizacyjnej. Kuriozum w
najczystszej postaci, której nawet

chyba mistrz Bareja nie dałby
wiary. Teren przeznaczony na
budowę mieszkaniową i usługo-
wą, na którym żaden inwestor
nie dostanie pozwolenia na bu-
dowę, bo nie ma kanalizacji, a
szamb budować nie wolno. Ale
jak już szambo jest to już wolno.
A jak są szamba to kanalizacja
niepotrzebna. Zagmatwane,
prawda? Czasem sądzę, że w na-
szych pokręconych realiach nikt
nie jest w stanie funkcjonować. A
mimo to są tacy inwestorzy, któ-
rzy funkcjonują całkiem nieźle.
Czyżby kolejny warszawski cud?
Nam, mieszkańcom pozostaje
czekać…trzymając oczywiście
rękę na pulsie. Wszyscy się zgo-
dzą, że kanalizacja jest potrzeb-
na, tylko jakoś od lat nic z tego
nie wynika.

K i n g a  S y d r y c h - S t o l a r e k

Albo szambo, albo kanał na Zielonym Ursynowie



9

Gdy większość z nas myśli o tym, jak
ukryć się przed upałami, niektórzy in-
tensywnie myślą już o nadchodzących
wyborach samorządowych. Choć najbar-
dziej widoczna jest kampania kandyda-
tów na prezydenta Warszawy, za 3 mie-
siące wybierzemy także radnych – Sejmi-
ku województwa, Rady m. st. Warszawy
oraz, co dla nas najważniejsze, radnych
Ursynowa. 

To w tych wyborach mieszkańcy zdecydują ko-
mu powierzyć rozwój dzielnicy na najbliższe 5
lat (nowelizacja ustawy wydłużyła kadencje samo-
rządów - przyp. aut.). Na kogo warto postawić?

Partie polityczne patrzą na samorządy jak na łup
wojenny w drodze do ostatecznego celu, jakim
jest dla nich większość sejmowa. Ponieważ mamy
dziś w Polsce dominację dwóch ugrupowań, ich
nadrzędnym celem jest wykończenie „tego drugie-
go”. Z tego względu, choć partyjni kandydaci po-
zorują działania lokalne i troskę o samorząd, tak
naprawdę w większości ich wystąpień kryje się
mniej lub bardziej zawoalowana wiadomość: „ci
drudzy są źli”. Nawet jeśli w szeregach partii znaj-
dują się autentycznie zaangażowani samorzą-
dowcy, w praktyce muszą się oni podporządkować
partyjnym nakazom „z góry”, nawet jeśli jest to
wbrew interesowi lokalnej wspólnoty.

Słyszałem kiedyś historię z pewnej gminy, gdy
podczas burzliwej sesji rady jeden z rajców zasu-
gerował otworzenie okna. Ponieważ radny ten
należał do partii opozycyjnej, przewodniczący za-
rządził... głosowanie w tej sprawie. Jakież było
zażenowanie obserwatorów, gdy okazało się że
rządząca większość, jak jeden mąż, odrzuciła ten
wniosek który z kolei jednomyślnie poparła par-
tia opozycyjna! Tak właśnie funkcjonują partie
polityczne, dla których plemienny podział jest po
prostu gwarantem istnienia. Dlatego właśnie par-
tyjni szefowie uparcie dzielą Polaków na lepszy i
gorszy sort, lub na tych oświeconych i ciemnogród. 

Partyjni radni rzadko są zainteresowani sprawa-
mi dzielnicy. Wystarczy prześledzić sobie aktyw-

ność ursynowskich radnych PO i PiS, żeby szybko
zauważyć, że w większości są kompletnie bierni i
jedyne, w co się angażują, to demonstracje pod Sej-
mem czy miesięcznice smoleńskie. Na Ursynowie
uaktywniają się kilka miesięcy przed wyborami,
naprędce prosząc burmistrza o wskazówki me-
rytoryczne, bo sami przez 3 i pół roku w ogóle nie
interesowali się dzielnicą. Czy naprawdę takie
osoby mogą być dobrymi reprezentantami miesz-
kańców? 

Na szczęście w dzielnicowych wyborach nie je-
steśmy skazani na ten przysłowiowy wybór mię-
dzy dżumą a cholerą. Największą aktywnością i za-
angażowaniem przez całą kadencję wykazują się
właśnie bezpartyjni radni, co można zaobserwo-
wać chociażby po liczbie złożonych interpelacji. Co
więcej, reprezentowane przez nich stowarzysze-
nia zrzeszają wielu lokalnych aktywistów, którzy
całkowicie społecznie angażują się w sprawy dziel-
nicy, od akcji charytatywnych po zbiórki podpisów
w ważnych dla mieszkańców sprawach. Dziś w Ra-
dzie Dzielnicy Ursynów zasiadają przedstawicie-
le aż czterech lokalnych stowarzyszeń: Inicjatywy
Mieszkańców Ursynowa (IMU), Otwartego Ur-
synowa (OU), Projektu Ursynów (PU) oraz Nasze-
go Ursynowa (NU). Ktoś, kto nie śledzi uważnie
wydarzeń lokalnych, może się w tych wszystkich
nazwach pogubić.

Choć mnogość lokalnych podmiotów świadczy
o dużej liczbie zaangażowanych przez nich
mieszkańców, w perspektywie wyborczej jest to
niestety ogromna słabość. Ordynację wyborczą
pisały partie polityczne, więc oczywistym jest, że
faworyzuje ona duże podmioty. Niestety, w wy-
borach prosta matematyka zawodzi: premiowa-
ne jest ugrupowanie z najlepszym wynikiem.
Widać to choćby po obecnym Sejmie, w którym
38% głosów w wyborach przełożyło się na ponad
połowę ogólnej liczby posłów dla obecnie rządzą-
cej partii. Z tego względu ursynowskie komitety
lokalne muszą się zjednoczyć, aby móc realnie re-
prezentować głos mieszkańców w przyszłej Ra-
dzie Dzielnicy. W przeciwnym razie zostanie ona
zdominowana przez dwie partie polityczne, a
debaty radnych będą głównie skupiały się na ja-
łowych sporach przeniesionych wprost ze sceny
ogólnokrajowej.

Jako Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa
(IMU) od dawna apelujemy do wszystkich lokal-
nych aktywistów abyśmy połączyli siły i stworzy-
li jedną, wspólną koalicję bezpartyjnych miesz-
kańców. W końcu wszyscy mamy jeden cel –
chcemy, aby Ursynów był dzielnicą, w której
jeszcze lepiej się mieszka, jeszcze wygodniej po-
dróżuje i jeszcze przyjemniej spędza czas wolny.
Za pośrednictwem gościnnych łamów PASSY
zapraszam do udziału w tej koalicji każdego. W
końcu 98% mieszkańców Ursynowa to osoby
bezpartyjne.

A n t o n i  P o m i a n o w s k i
W i c e b u r m i s t r z  U r s y n o w a

P r e z e s  I M U

W ostatni weekend rozpo-
częły się prace na związa-
ne z wymianą śliskich li-
stew dla niewidomych na
stacjach metra. Wszystko
w związku z serią pośli-
zgnięć i wypadków do ja-
kich doszło podczas ostat-
niej zimy. Stowarzyszenie
PROJEKT URSYNÓW po-
stanowiło wówczas podjąć
interwencję w tej sprawie,
której pozytywny finał wi-
dzimy dziś – ZTM montuje
nowe, ryflowane listwy na
posadzkach metra. 

Wszystko zaczęło się od nie-
szczęśliwego wypadku jednej z
mieszkanek Natolina, pani Ewy,
która w listopadzie zeszłego ro-
ku, w śnieżny dzień poślizgnęła
się na mokrych listwach. Woda
+ metal = bardzo niebezpiecz-
na powierzchnia. Pani Ewa w
trakcie zdarzenia wywróciła się
i niefortunnie uderzyła głową o
posadzkę. Choć musiało inter-
weniować pogotowie, szczęśli-
wie nie doznała poważnego
uszczerbku na zdrowiu. Histo-
ria ta spowodowała, że postano-
wiliśmy zająć się niebezpieczny-
mi listwami, na których pośli-
zgnięcia zgłaszało coraz więcej
mieszkańców Ursynowa. „Nie
możemy lekceważyć bezpie-
czeństwa pasażerów metra. Sto-
imy na stanowisku, że taka infra-
struktura powinna być planowa-
na z uwzględnieniem pełnej
funkcjonalności na lata.” – ko-
mentował Piotr Pieńkosz ze sto-
warzyszenia PROJEKT URSY-
NÓW.

Stowarzyszenie wystosowało
w tej sprawie petycję do ZTM,
którą w krótkim czasie podpisa-
ło ponad 600 osób. Początkowo
urzędnicy kręcili nosami, ale pod
naporem maili i szumu medial-
nego zmienili zdanie. Podjęli de-

cyzję o pilotażowej wymianie li-
stew na dwóch stacjach metra –
Kabaty i Imielin.  

Na pierwszy ogień poszła sta-
cja Imielin. Od ostatniej niedzie-
li na kilkudziesięciometrowym
odcinku przy południowym wyj-
ściu możemy podziwiać już an-
typoślizgowe listwy. Prowadnice
dla niewidomych będą teraz te-
stowane tak, aby docelowo ZTM
rozważył czy spełniają one swo-
ją role. Te znane z innych stacji
metra zawodzą – z ich powodu
rocznie zgłaszanych jest kilka-
dziesiąt wypadków. 

W weekend 4-5 sierpnia wy-
miana ma nastąpić także na sta-
cji Kabaty. Dzięki temu metro
stanie się bezpieczniejsze. Do-
tychczasowe prowadnice dla
niewidomych krytykowały na-
wet same organizacje zajmujące
się ich opieką. Gdy podejmowa-
liśmy w tej sprawie działania, za-
pytaliśmy o zdanie Polski Zwią-
zek Niewidomych, który rów-

nież dostrzegł niebezpieczeń-
stwo w „starych” listwach.   

Przykład listew w metrze po-
kazuje, że można skutecznie
działać na rzecz mieszkańców.
Czasem potrzeba tylko odrobiny
determinacji i presji na urzędni-
ków. Dlatego PROJEKT URSY-
NÓW będzie chciał reprezento-
wać Państwa głos w kolejnej ka-
dencji Rady Dzielnicy. 

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

W ostatnich dniach na uli-
cy Cynamonowej pojawili
się drogowcy, których za-
daniem było odmalowa-
nie oznakowania pasów
rowerowych, które zatarły
się po 2 latach użytkowa-
nia. Projekt przebudowy
ulicy został zrealizowany
z Budżetu Partycypacyjne-
go, jednak od samego po-
czątku budził kontrower-
sje. Czy pasy rowerowe to
dobre rozwiązanie na ur-
synowskich ulicach?

Celem projektu przebudowy
ulicy Cynamonowej i Derenio-
wej była poprawa bezpieczeń-
stwa na tych ulicach. W jego ra-
mach ulice zwężono do jedne-
go pasa, a w miejscu drugiego
wyznaczono miejsca parkingo-
we i pasy rowerowe. Na pochwa-
łę zasługuje wykonanie azyli dla
pieszych, jednak to właśnie kwe-
stia ruchu rowerów na ulicach
budzi największe kontrowersje.  

Pas rowerowy położony jest
między pasem ruchu dla samo-
chodów a miejscami parkingo-
wymi. Wielu rowerzystów boi się
korzystać z infrastruktury wy-

znaczonej na ulicy. Potwierdzają
to badania zlecone przez Dzielni-
cę Ursynów na wniosek radne-
go Kamila Orła ze stowarzysze-
nia PROJEKT URSYNÓW. Jedy-
nie 36% rowerzystów poruszają-
cych się po Cynamonowej i Dere-
niowej korzysta z pasów na jezd-
ni! Reszta wybiera chodnik, po-
nieważ nie czuje się pewnie i bez-
piecznie na ulicy. Co ciekawe za-
równo przy Cynamonowej i De-
reniowej jest miejsce na oddziel-
ną ścieżkę rowerową przy chod-
niku taką jak ta wzdłuż al. KEN,
którą chętnie poruszają się po
Ursynowie. Co więcej istniał go-
towy projekt takiej ścieżki przy
ul. Dereniowej, który nie został
zrealizowany przez budowę pa-
sów rowerowych.

Statystyki dotyczące liczby
zdarzeń drogowych na zwężo-
nych ulicach również nie wskazu-
ją na znaczącą poprawę bezpie-
czeństwa. W latach 2009-2015,
przed zwężeniem średnia roczna
zdarzeń drogowych na Cynamo-
nowej wynosiła 16, a po zwęże-
niu – 25. W przypadku Derenio-
wej jest to odpowiednio 31 przed
zwężeniem i 42 po zmianach.

Wprowadzone rozwiązanie
nie spełniają więc swoich zało-
żeń. Błąd ten można naprawić,
budując oddzielne ścieżki rowe-
rowe przy chodnikach, które są
chętnie wykorzystywane przez
wszystkich rowerzystów. Pew-
nie czują się na nich zarówno
rodziny z dziećmi, młodzi lu-
dzie jak i seniorzy. Po 2 latach
można stwierdzić, że ekspery-
ment z pasami rowerowymi nie
sprawdził się.

P i o t r  A N T O S I U K

Pasy rowerowe do poprawy czy do wymiany?

Wymieniają listwy w metrze

Czas na koalicję bezpartyjnych mieszkańców!

Nie utrudniajcie nam życia

Poruszając się po mieście, łatwo zauwa-
żyć wiele utrudnień komunikacyjnych.
Dotyczy to szczególnie tras dla pieszych.
Właściwie należy mówić nie o utrudnie-
niach, a o przeszkodach, na które natra-
fiają piesi poruszając się po wyznaczo-
nych dla nich chodnikach. 

Prawdziwą zmorą są sterczące z nich słupki,
latarnie, znaki drogowe, drzewa, donice i inne
wynalazki. Słupki to wszechobecna plaga. W War-
szawie są ustawiane na każdym kroku jako zapo-
ra dla kierowców parkujących na chodnikach. Za-
miast karać nieprzestrzegających przepisów kie-
rowców, karani są w ten sposób piesi. Trudno
przecisnąć się między ciasno ustawionymi słupka-
mi w pojedynkę, a idąc z dzieckiem za rękę jest
jeszcze trudniej. Przejechanie wózkiem dziecięcym
wymaga prawdziwej ekwilibrystyki. Na wielu
skrzyżowaniach wciąż brakuje podjazdów. Zje-
chanie i wjechanie na wysoki chodnik uniemoż-
liwia poruszanie się w takich miejscach. Tyle mó-

wi się o udogodnieniach dla inwalidów i osób nie-
pełnosprawnych ale niewiele się robi, by wyelimi-
nować przeszkody z ulic i chodników. Panowie i
panie decydenci, to wielki wstyd, że miasto stołecz-
ne obfituje w tego rodzaju utrudnienia. 

Zupełnym absurdem jest zostawianie drzew na
środku chodnika. Żeby była jasność – jestem wiel-
kim zwolennikiem drzew i wszelkiej zieleni. Jed-
nak w miejscach odpowiednich, w których nie są
zawalidrogą. Jednym z przykładów graniczących
z kompletnym idiotyzmem jest pozostawienie sta-
rego rozrośniętego drzewa na ul. Zdrojowej na
Sadybie. Piesi, idąc chodnikiem, napotykają przed
sobą drzewo, które zajmuje całą szerokość chod-
nika rozpychając przy tym betonowe płyty. Żeby
je obejść, trzeba zejść na jezdnię, narażając się na
kolizję z pojazdami. Zresztą cała ulica Zdrojowa to
przykład niechlujstwa i nonszalancji zarządzają-
cych nią wobec użytkowników. 

Pamiętajmy o takich sprawach przy najbliż-
szych wyborach. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Zaćmienia Księżyca należały za-
wsze do zjawisk elektryzujących
ludzkość. Księżyc w pełni świe-
cący tak jasno, że przedmioty
rzucają cień, niespodziewanie
od jednej strony zaczyna ciem-
nieć, staje się najpierw czerwo-
nawy, wreszcie cały przybiera
rdzawy kolor. 

Jest coś niepokojącego w tej wielkiej
ciemnoczerwonej tarczy. I równie nie-
spodziewanie pojawia się jasny pasek,
przechodzący w jaskrawo srebrzysty
sierp, coraz bardziej grubiejący, konse-
kwentnie rozprzestrzeniający się na ca-
łą powierzchnię Księżyca. 

Następne takie 
zaćmienie w 2023 

Tegoroczne zaćmienie faktycznie nale-
żało do wyjątkowych. Trwało bardzo dłu-
go, gdyż faza pełna, a dokładniej cień fa-
zy pełnej, widoczny był około 102 minut.
Pierwsze wrażenia obserwatorów nie by-
ły porażające. Ot, pojawił się Księżyc nad
południowo - wschodnim horyzontem,
tylko jakby przymglony, ciemniejszy, z
nietypowym kolorem. Jednak ten rdzawy
kolor miał w sobie coś magicznego, przy-
ciągał uwagę i zachęcał do obserwacji. 

W miarę podnoszenia się Księżyca na
nieboskłonie ukazywało się nowe zjawi-
sko: nieco poniżej, z chmur zalegających
nad horyzontem, wyłaniła się coraz bar-
dziej jaśniejąca czerwonawa “gwiazda”,
tworząc jakby nierozłączną kolorystycz-
ną parę z rdzawym Księżycem. To Mars,
który akurat tego samego dnia znalazł się
w swojej tzw. wielkiej opozycji i zaczynał
błyszczeć na niebie jako nocne najja-
śniejsze ciało. Wszystko w tym dniu by-
ło wyjątkowe.

W zasadzie zaćmienia Księżyca nie są
czymś nietypowym i na naszej planecie
są obserwowane po kilka razy każdego
roku. Zaćmienie występuje wtedy, gdy
Ziemia (jako planeta, jak i inne - pisze-
my z dużej litery) znajdzie się na jednej
linii pomiędzy Słońcem a Księżycem.
Taka sytuacja występuje dokładnie co
miesiąc, jednak powstały wówczas cień
Ziemi musi “trafić” w powierzchnię
Księżyca, a nie gdzieś obok. Warto pa-
miętać, że średnica Ziemi to ok. 12,7
tys. km, średnica Księżyca jest cztery
razy mniejsza, ale przeciętna odle-
głość pomiędzy nimi wynosi aż
381 tys. km. Na dodatek Księ-
życ z cieniem Ziemi musi
być widoczny na wieczor-
nym lub nocnym niebie
oraz muszą zaistnieć
przyjazne warunki at-
mosferyczne. Wymie-
nione czynniki zebra-
ne razem powodują,
że np. w Polsce za-
ćmienia Księżyca nie
są widoczne każde-
go roku, a jeśli nawet,
to najwyżej raz - dwa
razy rocznie, przy
czym nie są to zazwy-
czaj zaćmienia pełne i
trwają stosunkowo krótko.
I na przykład poprzednie za-
ćmienie Księżyca było 7 sierp-
nia 2017 r. i miało charakter czę-
ściowy. Jednak w tym roku wszystkie
warunki były korzystne, dzięki czemu
pełna faza zaćmienia trwała aż 1 go-
dzinę i 42 minuty. 

Zaćmienie nastąpiło zaledwie 14 go-
dzin po chwili, kiedy Księżyc był na swej
orbicie najdalej od Ziemi. Sprawiło to, że
wydawał się mniejszy i pozornie poru-
szał się wolniej. Z kolei Ziemia obecnie
jest tylko trzy tygodnie po chwili naj-
większego oddalenia od Słońca, dlate-
go stożek cienia całkowitego jest naj-
dłuższy i najszerszy. Na dodatek Księ-
życ przechodzi niemal przez środek te-
go cienia, mając do pokonania pozornie
dłuższą drogę. Dzięki temu mógł prze-
bywać w cieniu Ziemi tak długo. Na-
stępne takie okoliczności pojawią się dla
Polski dopiero w czerwcu 2123 r.

Ursynowskie górki 
oblepione widzami

Informacje o zbliżającym się zjawisku
astronomicznym były kolportowane w
mediach od wielu dni, a ursynowscy
internauci na portalach umawiali się
na wspólne obserwacje nieba. I faktycz-
nie, w szczytowym momencie zaćmie-
nia na Kopie Cwila było ponad 200

osób, ponad setkę można było spotkać
na Kazurce i Psiej Górce przy ul. Indiry
Gandhi. Przychodzili całymi rodzina-
mi, oczywiście z dziećmi, z wózkami, z
psami, były i pary, i single. Na krzeseł-
kach, kocykach, na stojąco, czasem z
kanapkami, jakimiś napojami – słowem
całkowicie niespodziewanie zrobił się
wieczorny piknik. Wiele osób miało
sprzęt fotograficzny ustawiony na sta-
tywach, lunety, lornetki. Wszystkie oczy
wlepione w południowo - wschodnią
część nieba, na Księżyc coraz bardziej
przyćmiony cieniem Ziemi. 

W fazie zaćmienia całkowitego Księ-
życ nie jest zupełnie niewidoczny, ale

jest znacznie ciemniejszy niż zwykle.
Na skutek załamania promieni słonecz-
nych w ziemskiej atmosferze do tarczy
Księżyca dociera tylko część promienio-
wania. Światło słoneczne rozprasza się
w atmosferze ziemskiej, przy czym naj-
bardziej tłumione jest promieniowanie
niebieskie, dlatego też zachowanie at-
mosfery ziemskiej przypomina działanie
czerwonego filtra. Sprawia to, że nor-
malnie srebrzysty Księżyc – gdy jest
oświetlony bezpośrednio światłem sło-
necznym – przybiera kolor rdzawy ze

względu na oświetlenie przefiltro-
wane przez atmosferę ziemską.

Oczywiście, w tym samym
momencie, hipotetyczni ob-

serwatorzy przebywający
na Księżycu, mogliby ob-

serwować zaćmienie
całkowite Słońca,
przykrytego przez
Ziemię, oraz ciemną
tarczę Ziemi otoczo-
ną świetlistą aureolą
światła słonecznego
rozproszonego w at-
mosferze.

Dodatkowe bonusy
– Mars i ISS

Torcik astronomiczny
tego wieczora miał rów-

nież swoje dwie wisienki.
Pierwsza to wspaniały Mars w

fazie wielkiej opozycji, świecący
pięknym czerwonym blaskiem poni-

żej Księżyca. Współgrając kolorystycz-
nie, stanowiły niezwykle harmonijną
parę. Wielka opozycja Marsa to rów-
nież stosunkowo rzadko spotykane zja-
wisko, kiedy “Czerwona Planeta” (tak
nazywany jest niekiedy Mars) znajdu-
je się jakby za nami w stosunku do Słoń-
ca, a więc jest doskonale widoczna ca-
łą noc i jest nie tylko najlepiej oświetlo-
na, ale zarazem jest najbliżej Ziemi. Bli-
skość to zresztą trochę iluzoryczna,
gdyż odległość wynosi obecnie “zaled-
wie” 57,6 mln km. 

Orbity Ziemi i Marsa w drodze wokół
Słońca nie są kołowe, lecz eliptyczne, i
oczywiście nie pokrywają się. Opozycje
Marsa występują co około 780 dni.
Kształty orbit powodują, że odległości

pomiędzy tymi planetami podczas ko-
lejnych opozycji są różne, co wpływa na
widoczność i pozorną wielkość (kąto-
wą) Marsa oglądanego z Ziemi. Pod-
czas najmniej korzystnych opozycji, np.
27 stycznia 2010 r., odległość Marsa
od Ziemi wynosiła ok. 99,3 mln km.
Choć i tak był on najjaśniejszym po
Księżycu ciałem na niebie, jego obser-
wowana wielkość była taka, jak mone-
ta 5 złotych widoczna z odległości 350
m. Patrzący przez dobrą lornetkę obser-
wator spostrzegłby jedynie, że coś tam
jest. Do oglądania szczegółów tej mo-
nety potrzebny byłby większy przy-
rząd. Natomiast podczas wielkiej opo-
zycji, więc również w tych dniach, wiel-
kością Mars przypomina 5 złotych wi-
dziane z odległości 200 m. Tak więc
przez dobrą lornetkę zobaczymy małą
tarczkę, a nawet nieduża luneta czy te-
leskop ukaże pewne szczegóły na tar-
czy tej planety. W tej chwili cały czas
(jeszcze ok. miesiąc) trwa okres znako-
mitej widoczności Marsa. Najlepiej ob-
serwować “Czerwoną Planetę” od ok.
22 wieczorem nad południowo -
wschodnim horyzontem.

Druga “wisienka” na torciku astro-
nomicznym to świetna widoczność
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
ISS, będącej w momencie przelotu naj-
jaśniejszym po Księżycu ciałem na nie-
bie, jaśniejszym niż Mars i widocznej
jeszcze nad zachodnim horyzontem
Wenus. Pierwsze moduły ISS wystrze-
lono w 1998 r.,  w następnych latach
stacja była sukcesywna rozbudowa aż
do 2011 r. Obecnie powierzchnia her-
metyczna wynosi 1160 m kw., a ze-
wnętrzne rozmiary (głównie baterie
słoneczne) to 108 m na 74 m długości.
Ze względu na sporą powierzchnię,
ISS odbija dużo światła słonecznego i
dlatego podczas przelotów widoczna
jest nad nami jak rozświetlony biały
lampion. 

Okresy widoczności ISS są cykliczne
i właśnie niedługo kończy się kolejny
cykl dobrej wieczornej widoczności na
Polską. ISS można obserwować jesz-
cze 2 sierpnia od godz. 22.05 – przelot
od zachodu trwający ponad 4 minuty
oraz 4 sierpnia od ok. 21.57 – przelot
trwający ok. 3 minuty.

Ursynowskie górki oblepione obserwatorami nieba

Takie zaćmienie Księżyca trafia się raz na 100 lat

Dzielnica Warszawy Pra-
ga Północ zajmuje więk-
szość terenów  historycz-
nej Pragi. Ma więc trady-
cję miejską, której począt-
kiem były prawa nadane
10 lutego 1648 r. przez
króla Władysława IV. Śla-
dem tej tradycji jest ulica
Ratuszowa, przy której
wprawdzie nie ma ratu-
sza, ale która niewątpli-
wie świadczy o miejskiej
tradycji. 

Miejski obszar prawego brze-
gu Wisły  składał się z 3 jury-
dyk: Golędzinowa (założonego
w 1764 r.), Pragi (1648 r.) oraz
Skaryszewa-Kamiona (1641).
W 1791 Pragę przyłączono do
Warszawy na mocy ustawy „Pra-
wo o miastach”, znoszącej

wszelkie jurydyki, a uchwalo-
nej przez Sejm Czteroletni. Od-
tąd stanowi ona część Warsza-
wy. Zasadnicza część Pragi – ta
położona vis a vis Starego Mia-
sta  – została bardzo poważnie
zniszczona podczas szturmu
wojsk Suworowa 4 listopada
1794 r. Dzieło zniszczenia było
dopełnione po wkroczeniu
wojsk napoleońskich. Na polece-
nie Bonapartego na praskim
brzegu Wisły zostało wybudo-
wane praskie przedmoście w
formie niewielkiej twierdzy ba-
stionowej. W tym celu wyburzo-
no wiele domów pozostałych po
„Rzezi Pragi”( zburzono ogółem
218 domów).   Prace fortyfika-
cyjne na Pradze rozpoczęto już
w grudniu 1806 r.  W okresie do
24 VII 1807 były one bardzo in-

tensywne; dziennie pracowało
tu wówczas od ok. 1000 do po-
nad 2000 ludzi. Przedmoście
praskie zaprojektowane zosta-
ło  w formie dzieła trójbastio-
nowego wzmocnionego cztere-
ma lunetami. Na przedpolu
znajdować miało się dalszych
osiem lunet otaczających obóz
warowny,  z których najpraw-
dopodobniej wykonano tylko
trzy. Żeby sfinansować gigan-
tyczne nakłady na fortyfikacje
Pragi, Serocka i Modlina, Fry-
deryk August dekretem ogłoszo-
nym 25 marca 1809 r. ustanowił
w Księstwie Warszawskim po-
datek osobisty na ten cel.

Po zwycięstwie nad Napole-
onem  i wkroczeniu Rosjan
twierdza odżyła na krótko w
okresie Powstania Listopadowe-
go, gdy jej resztki zostały odbu-
dowane pod kierownictwem
major Jana Pawła Lelewela, od
12 maja 1831 r. komendanta
Pragi. Po upadku powstania Ro-
sjanie przystąpili do ostatecznej
likwidacji praskich fortyfikacji.
Większość terenów pod twier-
dzę wykupiona została jeszcze
przez władze Księstwa War-
szawskiego, toteż władze Kró-
lestwa Polskiego mogły na tym
obszarze  realizować zabudowę
według przemyślanego planu
urbanistycznego. Wówczas wy-
tyczono m. in. ulicę Szeroką,
wiodącą do  mostu na jej prze-
dłużeniu. W czasach Polski Lu-
dowej ulica ta otrzymała imię

Karola Wójcika, a po 1990 r. –
Księdza Kłopotowskiego. Przy
tej ulicy pod numerem 15 znaj-
duje się gmach będący siedzibą
władz administracyjnych dziel-
nicy Praga Północ.  Budynek po-
wstał około 1956 r. (nie zacho-
wała się dokumentacja). Został
postawiony na fundamentach
budynku szkolnego, zniszczo-
nego we wrześniu 1939 r. Bu-
dynek szkoły, wzniesiony w la-
tach 1903-1906, był jednym z
dwóch będących własnością
miasta Warszawy. Drugi  budy-
nek, także zaprojektowany
przez  Henryka Juliana Gaya,
istnieje do dnia dzisiejszego przy

ul. Drewnianej 8 na Powiślu. La-
tem 1920 r. w budynku formo-
wały się pododdziały 236. pułku
piechoty, co przypomina
umieszczona na froncie gma-
chu pamiątkowa tablica. Obec-
nie (dane z 2016 r.) Praga Pół-
noc zamieszkała jest przez  66,9
tys. osób.

Najprawdopodobniej bezpo-
średnio po wybudowaniu biu-
rowca przy ówczesnej ul. Karola
Wójcika stał się on siedzibą dziel-
nicowej administracji. Nie jest
znany autor projektu, ani żadne
inne bliższe informacje. Z inwen-
taryzacji wiadomo tylko, że po-
wierzchnia powierzchnia użyt-

kowa 8 167 m kw., a kubatura
38 516 metrów sześciennych. 

Adres północnopraskiego ra-
tusza: Urząd dzielnicy Praga Pół-
noc m. st. Warszawy, 03-708
Warszawa, ul. Ks. Ignacego Kło-
potowskiego 15.

Według informacji z 2 wrze-
śnia 2016 r. w Urzędzie Dzielni-
cy Praga Północ zatrudnione by-
ły 203 osoby na 201,175 etatach.
Statystycznie na jeden etat w
urzędzie przypada na Pradze
Północ 332,5 mieszkańców.

(Średnia dla wszystkich dziel-
nic Warszawy wynosi 438 miesz-
kańców/1 etat)

L e c h  K r ó l i k o w s k i
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, czyli inwestor
trasy nazywanej “Południową
Obwodnicą Warszawy”, przez
długi czas – według różnych wie-
ści – ignorowała postulaty w
sprawie zainstalowania na jej
ursynowskim odcinku dwóch
filtrów oczyszczających powie-
trze wyrzucane z tunelu, w któ-
rym będzie przebiegał zmaso-
wany ruch tranzytowy, lub gra-
ła na zwłokę. 

Nadzieja na spełnienie tych żą-
dań – jak wynika z informacji
w “Passie” 25/2018 – zaist-

niała z chwilą, gdy 29 czerwca br. mini-
ster infrastruktury /w wyniku inter-
wencji jednego z kandydatów na prezy-
denta m. st. Warszawy, wiceministra
sprawiedliwości Patryka Jakiego/ za-
powiedział, że montaż  filtrów będzie
niezbędny ze względu na stale zwięk-
szający się ruch w obrębie miasta. O
rodzaju tych urządzeń mają zadecydo-
wać wyniki analiz przeprowadzonych
przez GDDKiA w krótkim czasie po od-
daniu do użytku wymienionego odcin-
ka trasy.

I nterwencja wiceministra Patry-
ka Jakiego /która – według jego
zapewnień podczas spotkania

z mieszkańcami Ursynowa – spowodo-
wała to oświadczenie/ zrodziła się w
atmosferze protestów wobec stano-
wiska GDDKiA. Istotne znaczenie mia-
ły w tej sprawie działania gremium
osób, które doprowadziły do wystoso-
wania pod adresem władz “Paktu na
rzecz Filtrów”. 

Główne zdanie tego tekstu
brzmi: “Oczekujemy od Sto-
łecznego Samorządu oraz

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej kon-
kretnych decyzji w tej sprawie”. Jego
sygnatariuszami są przedstawiciele or-
ganizacji społecznych: Otwarty Ursy-
nów, Inicjatywa Mieszkańców Ursyno-
wa, Projekt Ursynów, Nasz Ursynów,
Miasto Jest Nasze - Ursynów, Platforma
Obywatelska Koło Ursynów, Stowarzy-
szenie Mieszkańców Miasteczka Wila-
nów, Polskie Stronnictwo Ludowe /Ko-
ło Ursynów/, Nowoczesna Koło Ursy-
nów, a także burmistrzowie dzielnicy
Ursynów.

Powstały również wątpliwości.
Na przykład, czy deklarację w
sprawie instalacji filtrów trak-

tować poważnie, czy tylko jako obietni-
cę okolicznościową, coś w rodzaju  „kieł-
basy wyborczej” przed wyborami sa-
morządowymi? A to m. in. dlatego, że: 

– znacznie wcześniej wojewoda ma-
zowiecki /członek PiS/ wydał zgodę na
budowę tego odcinka „obwodnicy”, nie

zobowiązując inwestora do zainstalo-
wania filtrów; a „Paktu na rzecz Fil-
trów” nie podpisali członkowie PiS, mi-
mo że byli obecni przy stoliku, na któ-
rym wyłożono niezbędne dokumenty. 

P ostawa wymienionych człon-
ków PiS wydaje się dość osobli-
wa wobec wypowiedzi innych

znaczących członków tej partii w spra-
wie owych filtrów i samej lokalizacji tu-
tejszego odcinka Trasy A-2 czyli rzeko-
mej obwodnicy. Negatywne stanowi-
sko odnośnie kuriozalnej lokalizacji za-
jął przecież już znacznie wcześniej pre-
zydent Warszawy prof. Lech Kaczyń-
ski, za co dziękował mu Klub PiS w Ra-
dzie Dzielnicy Ursynów /por.. „Nasza
Metropolia” 02/2003/.

W ypada również zauważyć,
że filtry, gdyby nawet zaist-
niały, to przecież tym spo-

sobem uchylone zostałoby tylko jedno
z wielce szkodliwych zagrożeń wyni-
kających z wewnątrzstołecznej lokaliza-
cji tego odcinka trasy tranzytowej. Po-
zostają bowiem jeszcze tak szkodliwe
dla ekosystemu i środowiska zamiesz-
kania zagrożenia jak: osuszenie rozle-
głego obszaru /nieszczęsna „POW” ma
przecież przebiegać głęboko poniżej
metra/, dewastacja  rozległego obsza-
ru Warszawy południowej, hałas, drga-
nia, wibracje, wstrząsy. Zagraża to real-
nie niezbędnej miastu zieleni, obiek-
tom architektury historycznej i ich oto-
czeniu, obiektom użyteczności publicz-
nej. Pogarsza –  niezbędne obecnym i
przyszłym pokoleniom – warunki zdro-
wia i życia.

J akby tych szkód było za mało,
rzekomą obwodnicę zlokalizo-
wano w bezpośrednim skoja-

rzeniu z centralnym portem lotniczym
Okęcie, co stwarza wielki węzeł po-
wietrzno-autostradowy w zurbanizo-
wanej strukturze Stolicy Polski. A loka-
lizacja takiego kompleksu transporto-
wego w tym miejscu jest niedopusz-
czalna tak ze względów ekorozwojo-
wych, jak i ze względu na bezpieczeń-
stwo militarne. Względy ekorozwojowe
zostały już w zasadzie wymienione po-
wyżej. A podstawowy wzgląd militar-
ny to konieczność zabezpieczenia Sto-
licy na wypadek konfliktu zbrojnego,
kiedy to taki, jak ten kreowany przez
GDDKiA, węzeł transportowy w jej zur-
banizowanej strukturze, stałby się prio-
rytetowym celem zmasowanych ude-
rzeń przeciwnika. A przecież – na co
zwracano uwagę już wielekroć – ta sko-
jarzona z lotniskiem Okęcie trasa to
nie żadna obwodnica, lecz znacząca
część międzynarodowej autostrady
tranzytowej /Trasy A-2/, mającej łą-
czyć Berlin z Moskwą, a w przyszłości

prawdopodobnie Lizbonę z Władywo-
stokiem. Odbywający się nią transport
będzie przekraczał wielokrotnie para-
metry obecne. W świetle wspomnia-
nych zagrożeń, będący obiektem tych
uwag warszawski odcinek Trasy A-2
nie ma racji bytu w zurbanizowanej
strukturze miasta w żadnej formie kon-
strukcyjnej /na powierzchni, na estaka-
dzie czy także w tunelu z filtrami/.
Warszawa powinna być wolna od takie-
go węzła.  Racjonalne i wielorako ko-
rzystne dla Stolicy, Mazowsza i Kraju
jest jego usytuowanie w układzie poza-
miejskim, na obszarze Mazowsza, a
konkretyzacja jego optymalnej lokali-
zacji to zadanie dla specjalistów posia-
dających odpowiednie kwalifikacje fa-
chowe i społeczne.

F ormowanie wielkiego węzła
transportowego w Warszawie
nie wydaje się przedsięwzię-

ciem oryginalnym. Jego lokalizacja
przypomina bowiem ewidentnie zało-
żenia sławetnego planu Friedricha Pab-
sta, które w czerwcu 1939 r. sygnował
Adolf Hitler. Były one ukierunkowane
na zniszczenie naszej Stolicy i na ufor-
mowanie na jej części /Stare Miasto i
Krakowskie Przedmieście/ „nowego
miasta niemieckiego Warschau” z dwo-
ma, poczynając od Konotopy, trasami
autostradowymi, przecinającymi War-
szawę. Rozstaw realizowanych teraz
przez GDDKiA „obwodnic” /północnej
i południowej/ jest znacznie szerszy od
tego w planie Pabsta. Ale przecież nasza
Stolica od tamtego czasu została nie
tylko odbudowana, lecz i znacznie się
rozrosła.

N iemiecka „Warschau”, urzą-
dzona w myśl planu Pabsta,
miała stać się transporto-

wym instrumentem w strategii „par-
cia na Wschód” /Drang nach Osten/.
Dla Berlina zaś nową trasę autostrado-
wą zaplanowano i zbudowano już w la-
tach trzydziestych XX w. w odległości
30 km od centrum, aby chronić stolicę
Niemiec i jej mieszkańców. I taki trend,
zapewniający maksymalnie warunki
bezpieczeństwa i inne korzyści, jest
kontynuowany niezależnie od panują-
cego ustroju politycznego. Od czasu
zjednoczenia Niemiec likwiduje się ko-
lejne lotniska wewnątrz miasta, zamie-
niając je w znacznej mierze na tereny
zielone. Trwa również – poza zurba-
nizowaną strukturą Berlina – budowa
transkontynentalnego portu lotniczego
BBI, skojarzonego z autostradami kra-
jowymi i międzynarodowymi. Będzie
on dyskontował nie tylko finansowe
korzyści płynące z jego korzystnej loka-
lizacji w układzie Europa-Azja i inne
części świata.

T aki, jak ten realizowany przez
GDDKiA, układ transportowy
w naszej Stolicy był od dziesię-

cioleci przedmiotem analiz i krytyki
kompetentnych gremiów samorządo-
wych /stołecznych i podwarszawskich/,
osobistości państwowych, uczelnianych,
środowisk społecznych. Znalazło to wy-
raz w publikacjach prasowych i książko-
wych powstałych na Ursynowie /z wy-
bitnym udziałem samorządowców i pra-
cowników naukowych SGGW i innych
uczelni/,  w Akademii Obrony Narodo-
wej, w Polskiej Akademii Nauk, jak rów-
nież z udziałem specjalisty ONZ ds. au-
tostrad europejskich. Niestety,  koncep-
cje odpowiadające wymogom rozwoju
zrównoważonego i militarnego bezpie-
czeństwa Stolicy zostały zignorowane. A
jaka jest, powstała w wyniku tego, rze-
czywistość widzi każdy obiektywny ob-
serwator nie tylko sceny warszawskiej.

C zy więc – w świetle powyższe-
go – postulat zainstalowania
w tunelowym ursynowskim

odcinku rzekomej obwodnicy dwóch
filtrów /nawet gdyby został zrealizo-
wany/ byłby rozwiązaniem optymal-
nym, czy raczej stałby się przysłowio-
wym „listkiem figowym” osłaniającym
wielorako szkodliwą rzeczywistość? A
może /do czego zachęcałbym/, dys-
kontując dotychczasowe doświadcze-
nia, kontynuować zaistniałe już zaanga-
żowanie społeczne na rzecz takiego za-
gospodarowania tej strefy, które przy-
czyni się znacząco do zapewnienia
obecnym i przyszłym pokoleniom pożą-
danych warunków zdrowia i życia. Ana-
liza zaistniałych faktów i stanu wartości

ekosystemu wskazuje na konieczność
kontynuowania i konkretyzowania w
myśl założeń rozwoju zrównoważone-
go i militarnego bezpieczeństwa Stoli-
cy działań i  koncepcji obejmujących
Ursynów, Wilanów, Mokotów, Wawer. 

R ealizacji wynikających z ta-
kiego założenia zadań mógłby
– jak się wydaje – skutecznie

służyć Pakt na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Warszawy Południowej, które-
go zespołem inicjującym i wiodącym
mogliby stać się sygnatariusze „Paktu na
rzecz Filtrów”, dysponujący już pew-
nym doświadczeniem w tym zakresie.
Istotne jest to, żeby powstała kompe-
tentna osobowo i programowo struktu-
ra organizacyjna, która – wespół z czyn-
nikami samorządowymi, społecznymi i
państwowymi – przyczyni się zdecydo-
wanie do przeciwstawienia się trendom
destrukcyjnym w omawianym tu za-
kresie i do  rozwinięcia skutecznych
działań na rzecz rozwoju zrównowa-
żonego, ukierunkowanego na zapewni-
nie optymalnych warunków zdrowia i
życia dla ludzi, przyrody i kultury.

L udzi przydatnych dla zasilenia
i uefektywnienia działalności
Paktu na rzecz Rozwoju Zrów-

noważonego Warszawy Południowej
można by pozyskać m. in w dość licz-
nych na tym obszarze organizacjach
społecznych, wśród pracowników nauki
/poczynając od SGGW/, placówek kul-
tury, jak muzea /Muzeum Króla Jana III
w Wilanowie, Muzeum Polskiego Ru-
chu Ludowego na Mokotowie/ itd.

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k
F o t o  B o g u s ł a w  L a s o c k i

Zaledwie dwa filtry dla trasy na Ursynowie

Czy to szczyt osiągnięć Paktu?
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Piórem Derkacza

Bezduszne pojazdy
Auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym, a to z kolei uderzyło w ciężarów-

kę. Motocykl nie utrzymał się w pasie drogi i wjechał na drzewo. Bus zjechał na przeciwległy
pas ruchu  i zderzył się czołowo z ciągnikiem. Osobówka  przekroczyła prędkość na obszarze
zabudowanym o 80 km/godz. Takie komunikaty mamy w radiu na co dzień. Słuchając tego,
można zadać sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest człowiek?. A może człowiek  jest tyl-
ko bezwolnym uczestnikiem tych zdarzeń.   Dlaczego więc mandaty nie przychodzą na auto,
motocykl, busa, ciężarówkę,  a na człowieka przewożonego w przez te pojazdy?

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

Tym razem coś dla seniorów. Od transformacji ustrojowej w państwie w
1989 r. następują systematyczne zmiany w strukturze wieku Polaków.
Trwający proces starzenia się ludności Polski jest wynikiem sprzyjające-

go wzrostowi liczby staruchów zjawiska, jakim jest wydłużanie się życia oraz ob-
niżający się poziom dzietności. Od 1989 r. przeciętny Polak postarzał się o ponad
7 lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują systematyczny wzrost liczby ludności powy-
żej 60 lat. Do 2050 r. nawet pięciokrotnie może zwiększyć się liczba osiemdziesięciolatków, a na trzy
pracujące osoby przypadać będzie aż dwóch emerytów. Wśród osób w starszym wieku najliczniej-
szą grupę, bo prawie 1/3, stanowią osoby 60–64 letnie. W okresie ostatniego ćwierćwiecza ich liczeb-
ność wzrosła o blisko połowę. Jednak najwyższe tempo przyrostu dotyczyło osób w wieku co najmniej
80 lat. Obecnie mamy 1,5 mln takich obywateli, a w ciągu najbliższych 20 lat będą ich 3 miliony.

Zmiany przewidywane w liczbie i strukturze ludności w wieku 60 lat i więcej w perspektywie do
2050 r. powinny dać do myślenia obecnemu i kolejnym rządom. Drastycznie zwiększy się bowiem
liczba osób w wieku co najmniej 60 lat. W rezultacie udział osób  starszych  w  populacji mieszkań-
ców Polski zwiększy się z 21,5 proc. w roku 2013  r. (8,3  mln) aż do 40,4 proc. (13,7 mln) w roku
2050! W Warszawie przyrost  liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest najbardziej zauważalny w
trzech dzielnicach: na Ursynowie, na Bemowie i w Białołęce. W tych dzielnicach w ciągu ostatnich
dziesięciu lat liczba mieszkańców w wieku powyżej 65 lat nieomal się podwoiła. To są oficjalne da-
ne zawarte w opracowaniu wykonanym na zlecenie władz miasta. Tym samym postawiona w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku teza jakoby Ursynów był dzielnicą młodą – już się nie broni. 

Korzystne (ale nie dla finansów państwa) zjawisko wydłużania się życia Polaków spowodowało
prawdziwą rewolucję nazywaną “srebrną”. Prawdopodobnie od koloru włosów. Chodzi o radykal-
ny wzrost aktywności seniorów. Odwraca się wielowiekowa tendencja, która uwięziła osoby w wie-
ku poprodukcyjnych we własnych mieszkaniach i nałożyła na nie obowiązek pomagania w wycho-
wywaniu wnuków, a często wręcz ich wychowywania. I nagle przyszło olśnienie: “Poświęciłe(a)m
całe życie wpierw na edukację, pracę zawodową, a potem na wychowanie dzieci. Teraz jest mój czas,
który muszę jak najlepiej przeżyć, bo zegar biologiczny tyka i niestety nie stanie. Chcę wykorzystać
te ostatnie lata na przyjemności, których mi przez całe życie brakowało. Należy mi się to”. Senio-
rzy zaczęli wreszcie pojmować, w sensie pozytywnym, jedyną prawdę o przemijaniu. Nie wszyscy,
ale duża część, co cieszy. 

P rzystanek “emerytura” zaczyna być dla coraz większej liczby polskich seniorów okresem
spokoju i swobody, dążeniem do wypełnienia wolnego czasu z jak największą korzyścią dla
siebie. Integrują się z rówieśnikami uczestnicząc na przykład w zajęciach Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku i różnego rodzaju kursach organizowanych przez władze miast i gmin.
Trzy tygodnie w sanatorium, bo tyle trwają turnusy organizowane i finansowane przez Narodowy

Fundusz Zdrowia, to pełen relaks połączony z liftingiem wiotczejącego ciała oraz bogatym sanatoryj-
nym życiem. Rocznie ponad 400 tysięcy Polaków składa do NFZ niosek o skierowanie do sanatorium.
Kolejki są długie, na Mazowszu od momentu złożenia wniosku do wyjazdu na leczenie trzeba niekie-
dy czekać nawet 24 miesiące. Tu kamyk do rządowego ogródka. Skoro społeczeństwo starzeje się rząd
nie powinien, a wręcz musi zwiększyć środki na leczenie sanatoryjne, by okres oczekiwania na wyjazd
nie przekraczał 18 miesięcy. Znacznie szybciej załatwia sprawę Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któ-
ry również kieruje na lecznicze turnusy. Ale wyłącznie osoby czynne zawodowo w trybie tak zwanej

prewencji rentowej. ZUS wy-
syła do sanatorium osoby, któ-
rym skorzystanie z zabiegów
pomoże szybciej wrócić do peł-
nego zdrowia i sprawności.
Czas oczekiwania na rehabili-
tację to tylko 8 tygodni. 

Do sanatorium w ramach
NFZ może pojechać wyłącznie
osoba objęta ubezpieczeniem

zdrowotnym. Dla osób pracujących pobyt wiąże się z koniecznością wzięcia urlopu wypoczynkowe-
go. Lekarz nie wystawia bowiem na tę okoliczność zwolnienia. Natomiast pobyt na turnusie finanso-
wanym  przez ZUS odbywa się w ramach zwolnienia wystawianego przez lekarza w konkretnym sa-
natorium. W trakcie trzytygodniowego pobytu na turnusie z NFZ kuracjusz nie płaci za zabiegi prze-
pisane mu przez sanatoryjnego medyka. Jedynym wydatkiem jest dopłata do kosztów zakwaterowa-
nia i wyżywienia, które wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia. Za pokój jednoosobowy z łazien-
ką w okresie od października do kwietnia dopłacamy 28,8 zł za jeden dzień pobytu, natomiast od ma-
ja do końca września 36,1 zł. Miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje odpowiednio 17,3 zł i 24,1 zł. 

A by ubezpieczony mógł skorzystać z leczenia sanatoryjnego, musi mieć skierowanie od le-
karza pierwszego kontaktu. Kiedy skierowanie trafi do oddziału NFZ, właściwego ze wzglę-
du na adres zamieszkania pacjenta, weryfikuje je lekarz specjalista. Sprawdza, czy lecze-

nie uzdrowiskowe rzeczywiście jest uzasadnione. Warto wiedzieć, że NFZ nie jest biurem podróży,
więc pacjent nie może żądać skierowania go do wybranej miejscowości w preferowanym czasie. Ale
może o to poprosić na piśmie. Pracownice działu uzdrowiskowego mazowieckiego NFZ, z kierow-
nik Małgorzatą Krajewską na czele, są bardzo uczynne i jeśli jest to możliwe, idą na rękę pacjentom. 

Niekwestionowanym cesarzem polskich uzdrowisk jest bogaty w ofertę sanatoriów i rozrywek Cie-
chocinek. W sezonie kuruje się tam do 80 tys. osób. Wśród pacjentów popularne są także Krynica-
Zdrój, Busko-Zdrój, Rabka-Zdrój, Nałęczów i Kołobrzeg. Jednak Ciechocinek przebija konkurencję
swoją ofertą. Nie bez znaczenie jest też świetna lokalizacja tego uzdrowiska. Dla mieszkańców War-
szawy, Łodzi, Poznania, Bydgoszczy czy Gdańska, to ledwie półtorej do dwóch godzin jazdy samo-
chodem. Mieszkańców zabytkowego Torunia dzieli od Ciechocinka przysłowiowy rzut beretem.
Ciechocinek to miasteczko wyjątkowo urokliwe. Jego największymi bogactwami są fantastyczny mi-
kroklimat, słynne na całą Polskę tężnie, wysoko zmineralizowana, a właściwie lecznicza woda „Kry-
stynka”, bijąca na głowę osławioną i drogą „Vichy”, jak również sami mieszkańcy znani z gościnno-
ści i uprzejmości w stosunku do turystów. Poza tym, w Ciechocinku jest wyjątkowo bezpiecznie, co
w dzisiejszych niespokojnych czasach nie jest bez znaczenia. Sezon trwa tam przez okrągły rok. 

Ten felieton ma być zachętą dla seniorów z terenu południowej Warszawy, by aplikowali w NFZ
o sanatorium. Od lat korzystam z dobrodziejstw oferowanych przez uzdrowiska, bo przekonałem
się, że warto tam jechać na kurację. Człowiek wraca do domu w znacznie lepszej formie. Do tego
roku jeździłem prywatnie, ale przyjaciel powiedział mi dwa lata temu: “Czemu nie skorzystasz z usług
NFZ? Przecież płaciłeś na ubezpieczenie przez czterdzieści lat, więc należy ci się sanatorium jak psu
buda”. Pomyślałem, że faktycznie, czemu nie. W 2016 r. złożyłem wniosek i przyznano mi pobyt od
9 do 30 lipca w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku. Muszę
poświęcić tej placówce kilka słów, bo moim zdaniem, jest to najwyższa półka sanatoryjnego lecz-
nictwa, do tego znakomicie zarządzana. 

W 22. WSZUR – poza pacjentami kierowanymi przez NFZ – poddawani są rehabilitacji tak-
że polscy żołnierze wracający, niestety często w kiepskim stanie, z zagranicznych mi-
sji. Jest tam także oddział kardiologiczny, którym kieruje specjalista od chorób serca dr

Cezary Guga. Szpital wyposażony został w sprzęt nowej generacji, m. in. laser wysokoenergetycz-
ny “Cyborg”, wyciąg grawitacyjny “Protec” i Falę Uderzeniową. Największe wrażenie zrobili na mnie
tamtejsi fizjoterapeuci. To prawdziwi herosi stawiający na nogi ludzi ciężko poszkodowanych przez
los, takich jak na przykład młoda kobieta z Warszawy, która przeszła cztery(!) kolejne udary nie-
dokrwienne. Stosują unikalną koncepcję pracy z porażonym pacjentem o nazwie PNF (torowanie
nerwowo – mięśniowe), która została wymyślona w słynnej kalifornijskiej klinice Valejo. Nie ze wszyst-
kimi fizjoterapeutami miałem okoliczność, ale mgr Łukasz Michalak to według mnie cudotwórca.
Przyjechałem ze zrujnowanym barkiem nie mogąc ruszyć ręką. Po trzech tygodniach zajęć z nim
wyjechałem całkowicie sprawny, a kontuzjowany bark wydaje się silniejszy od zdrowego! Dwa la-
ta wcześniej pan Łukasz uwolnił mnie od bólów kręgosłupa i uchronił przed planowaną operacją. 

Mam okazję publicznie podziękować za wspaniałą opiekę wszystkim pracownikom 22. WSZUR,
a szczególnie pani Agacie Kołomyjec – za niespotykaną w tym kraju uprzejmość i uczynność. Do-
dam – dla każdego bez wyjątku pacjenta, choć nie każdy z nas zasługiwał na to swoim zachowa-
niem. A co do rehabilitantów dowodzonych przez panów Macieja Miklaszewicza i Mariana Gawi-
neckiego, to chapeau bas, jak mawiają Francuzi.   

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Jak być starym, ale jarym

„Przystanek “emerytura” zaczyna
być dla coraz większej liczby 
polskich seniorów okresem spo-
koju i swobody, dążeniem do 
wypełnienia wolnego czasu z jak
największą korzyścią dla siebie”K ażdy, kto odwiedził więcej niż raz warszawskie baseny, musiał zauwa-

żyć, że w pewnych godzinach robi się na nich tłoczno. Mam na myśli
przede wszystkim obiekty kryte, bo otwierane jedynie w sezonie letnim

pływalnie odkryte są niemal zawsze zatłoczone. Widać to m. in. w Powsinie, w par-
ku Szczęśliwickim, na Moczydle i przy ul. Inflanckiej. W dodatku prowadzone są
na nich prace konserwacyjne i remonty np. wymiana powłoki pneumatycznej, czy instalacji do uzdat-
niania wody. Prace remontowe do dobry „pretekst”, by zamykać latem również baseny znajdujące
się przy szkołach. Zwykle remonty trwają kilka tygodni, co oznacza że basen jest nieczynny przez
całe wakacje, właśnie wtedy gdy mogłyby korzystać z nich dzieci i młodzież także spoza danej szko-
ły. Nasuwa się oczywisty wniosek, że basenów w Warszawie jest za mało. Zresztą, dotyczy to rów-
nież innych obiektów sportowych. Być może przyczyną jest to, że nie są one dochodowe. Ich budo-
wa i eksploatacja stanowią obciążenie dla budżetu miasta. Jednak pod naciskiem mieszkańców, wła-
dze decydują się na budowę nowych obiektów. 

W dobie wszechobecnej informatyzacji, która zmieniła całkowicie nasz tryb życia, w efekcie
czego spędzamy coraz więcej czasu przed komputerem, ruch w jakiejkolwiek formie może mieć zba-
wienny wpływ na nasze zdrowie. Oczywiście, są i tacy, którzy uważają, że do aktywności fizycznej
niepotrzebne są żadne obiekty, bo wystarczy jakikolwiek sportowy strój i chodnik, po którym moż-
na biegać lub spacerować. Nie można się z tym zgodzić, bo obiektów sportowych nic nie zastąpi.

Można dzięki nim zacząć
swą przygodę ze sportem
pod okiem doświadczo-
nych instruktorów. Pozwa-
la to na uniknięcie częstych
błędów prowadzących do
kontuzji. Obiekty przezna-
czone do uprawiania spor-
tu i rekreacji są ważnym
czynnikiem w kształtowa-

niu właściwych nawyków od najmłodszych lat. Potrzeba ruchu zaszczepiona wśród dzieci i młodzie-
ży skutkuje zwykle tym, że jako dorośli chętniej garną się do sportu i czynnego wypoczynku rów-
nież jako dojrzali ludzie. Z grona najmłodszych sportowców wyrastają przyszli mistrzowie. Im licz-
niejsza jest rzesza amatorów, młodzików, tym większa szansa, że znajdą się wśród nich ci, którzy
zasilą kadry sportowców wyczynowych. 

Niezależnie od wyników w sporcie wyczynowym, zainteresowanie sportem w młodości ma
wpływ na dalsze życie. Zaowocuje wyższą sprawnością i lepszym zdrowiem przez następne lata, co
jest istotne zwłaszcza w późniejszym okresie życia. Aktywność ruchowa jest dobra w każdym wie-
ku, a korzyści są wymierne. Przekładają się choćby na obniżenie kosztów leczenia. Wielu tzw. cy-
wilizacyjnych chorób dałoby się uniknąć lub opóźnić ich pojawienie się prowadząc odpowiedni tryb
życia. Wiem, wiem… Już słyszę głosy malkontentów. 

– Ktoś palił i pił od dawna, nie uprawiał żadnych sportów a dożył późnego wieku. I co?
– I to, że nie wiemy ile dożyłby, gdyby nie palił i nie pił, a zamiast tego uprawiał sport w jakiej-

kolwiek formie?
Mówi się, że wyjątki potwierdzają regułę. Tak jest również w tym przypadku, o czym niestety świad-

czą smutne statystyki. Wynika z nich jedno – aktywny tryb życia jest dla nas lepszy niż gnuśnienie
przed telewizorem czy komputerem. Opóźnia lub zapobiega wiele chorobom określanym mia-
nem cywilizacyjnych. 

W stolicy działa blisko trzydzieści krytych basenów. Warto o tym pamiętać, planując aktywny wy-
poczynek w mieście. 

Z zapowiedzi niektórych polityków wynika, że zamierzają doprowadzić do znaczącego zwięk-
szenia liczby obiektów sportowych, w tym boisk do piłki nożnej. Niezależnie od tego, czy obietni-
ce te padają w kampaniach wyborczych, czy poza nimi,  warto takim inicjatywom przyklasnąć. Z
realizacji składanych obietnic będą rozliczać ich wyborcy. 

Jako obywatele powinniśmy wymagać, aby oprócz takich (niezwykle potrzebnych) inwestycji jak:
budowa ulicy Czerniakowskiej, budowa II linii metra, budowa przedszkoli i rewitalizacja miasta za-
dbano również o miejsca do aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji. Aby rozwijająca się gwał-
townie i niezwykle proekologiczna komunikacja rowerowa była wspierana przez władze miasta. Aby
przybywało tras, a istniejące drogi były przystosowane do ruchu rowerowego.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Zielone światło dla aktywnych

„Niezależnie od wyników w sporcie
wyczynowym, zainteresowanie
sportem w młodości ma wpływ na
dalsze życie. Zaowocuje wyższą
sprawnością i lepszym zdrowiem
przez następne lata”
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Rozgrywane w minioną niedzie-
lę na Służewcu Derby dla koni
arabskich czystej krwi zbiegły
się ze startem w Monachium
ogiera Va Bank, polskiego derbi-
sty z 2015 r., który zmierzył się
w gonitwie najwyższej kategorii
G1 z europejską czołówką fol-
blutów. Polski derbista spisał
się znakomicie, zajmując trzecie
miejsce.

Trenowany przez Macieja Jani-
kowskiego Va Bank został ku-
piony na aukcji Tattersalls Sep-

tember w Irlandii jako roczniak przez
Janusza Piotra Zienkiewicza i jego
wspólnika. Kosztował zaledwie 4,5 tys.
euro, czyli znacznie poniżej średniej.
Był to dla właścicieli ogiera interes ży-
cia. Va Bank wygrał 12 wyścigów z rzę-
du zdobywając m. in. Potrójną Koronę
(wygrane w tym samym sezonie w na-
grodach Rulera, Derby i St. Leger). W
2016 r. zarządzana przez Barry’ego Ir-
wina amerykańska stadnina Team Va-
lor International kupiła połowę udzia-
łów w Va Banku.   Ponoć za bardzo du-
że pieniądze, co mocno dziwiło znacz-
ną część wyścigowego środowiska na
Służewcu. Okazuje się, że Barry Irwin
jest o niebo lepszym  fachowcem od fol-
blutów niż “znawcy” koni na Służewcu
i dobrze wiedział co robi. 

W2008 r. Barry Irwin wyho-
dował w swojej stadninie
ogierka, którego nazwał

Animal Kingdom. Pochodzenie śred-
nie, brazylijsko – niemieckie. Jako dwu-
latek nie wystartował i nic nie wskazy-
wało, że jest to koń klasowy. Ale Irwin
wiedział swoje. W 2011 r. zapisał ogie-
ra do Kentucky Derby i zainkasował
pierwsze 1,5 mln USD za zwycięstwo.
Potem kolejne miliony za drugie miej-
sce w prestiżowym Preakness Stakes i
Breeder`s Cup Mile oraz spektakular-
ny triumf w Dubai World Cup z pulą na-
gród 10 mln USD. Łącznie Animal King-
dom zarobił dla Team Valor Interna-
tional 8.387.500 USD. Jeśli weźmie się
pod uwagę to, że Irwin miał w swojej
stadninie kilkadziesiąt folblutów świę-
cących triumfy w najbardziej prestiżo-

wych gonitwach można założyć, że ma
w oczach aparat rentgenowski. Co
prawda Va Banka podobno wypatrzy-
ła pani Irwin, ale decyzję o zakupie po-
wziął jej małżonek. Obejrzał wyścigi
polskiego derbisty i dostrzegł w tym
koniu to, czego nie dostrzegli ślepcy z
Polski, czyli gigantyczny potencjał wy-
ścigowy. Bo faktycznie jest to koń nie-
zwykle waleczny, szybko zbierający się
i dysponujący rzadko spotykaną “prze-
rzutką”. 

Barry Irwin uratował Va Banka
od zapaści w wyścigową ni-
cość, co groziło temu folbluto-

wi w polskim treningu. W Polsce trener
i właściciele odebrali Va Bankowi dwa
lata kariery zadowalając się jego trium-
fami na lokalnym chudziutkim rynku
wyścigowym. Nie dostrzegli drzemiące-
go potencjału, przez własną głupotę
przerwali imponujące pasmo zwycięstw
ogiera sadzając w siodle zięcia trenera,
jeździeckie beztalencie. To przez kary-
godny błąd jeźdźca Va Bank nieznacz-
nie przegrał Wielką Warszawską do
Cacciniego, od którego jest o klasę lep-
szy. Barry Irwin wyprowadził Va Banka
na szerokie wody zapisując go do goni-
twy najwyższej kategorii G1, która jest
niedostępna dla koni trenowanych w
Polsce. 

W minioną niedzielę w Mo-
nachium Va Bank wystarto-
wał pod dżokejem Eduardo

Pedrozą w gonitwie Grosser Dallmayr
Preis (2000 m). W wyścigach z pulą
nagród 155 tys. euro ściga się ścisłe za-
plecze europejskich folblutów. Słynna
stajnia Godolphin wystawiła ogiera
Benbatla, zwycięzcę m. in. tegoroczne-
go Dubai Turf (G1), który zgromadził
na swoim koncie astronomiczną kwotę
3,1 mln funtów brytyjskich. Angielski
Stormy Antarctic (triumfy w gonitwach
kategorii G2 i G3) oraz czołowe nie-
mieckie Iquitos i Walsingham zaliczane
były do faworytów gonitwy. Benbatl
pod Oisinem Murphym nie zawiódł wy-
grywając lekko w czasie 2.06,7 sek. Va
Bank stoczył zacięty pojedynek o drugie
miejsce z dosiadanym przez Jamesa
Doyla wałachem Stormy Antarctic ule-

gając mu dopiero kilkadziesiąt metrów
przed celownikiem. W gonitwie brało
udział 9 koni. 

T rzecie miejsce w wyścigu kate-
gorii G1 i przegrana tylko o
kilka długości z takim moca-

rzem turfu jak Benbatl, to olbrzymi
sukces polskiego derbisty. Oglądając
przebieg gonitwy, można założyć, że Va
Bank nie jest jeszcze w szczytowej for-
mie i stać go na znacznie więcej. Trzy
lata metod treningowych rodem z epo-
ki króla Ćwieczka dają o sobie znać.
Mieliśmy w Polsce konia, który napraw-
dę mógłby zawojować europejskie to-
ry, przynosząc krajowi splendor i po-
dziw wyścigowego środowiska. Zmar-
nowaliśmy tę szansę i być może nie do-
staniemy kolejnej przez najbliższe kil-
kadziesiąt lat. Nawet jeśli pojawiłaby się
następna gwiazda, zapewne też zosta-
łaby zmarnowana. Baza i metody tre-
ningowe stosowane na Służewcu to
prowizorka, archaizm i bylejakość. Naj-

lepszym dowodem na to jest fakt, że ża-
den koń trenowany w Polsce, poza swe-
go czasu Va Bankiem, nie może nawet
marzyć o sukcesach choćby w G3, nie
mówiąc o wyższych kategoriach. Po-
zostaje nam zabawa w konie w służe-
wieckim błocku, ale czy wyścigi konne
na niby są tym, czego oczekują pasjo-
naci tej niezwykle widowiskowej dyscy-
pliny sportu?

W rozgrywanej w niedzielę
na Służewcu gonitwie Der-
by dla koni arabskich czy-

stej krwi triumfował wyhodowany w
SK Janów Podlaski ogier Severus pod
Siergiejem Wasiutowem, jeźdźcem i
trenerem w jednej osobie. Drugie miej-
sce wywalczył Celebryta, a trzecie fa-
worytka publiczności klacz Sweet Dre-
am. Prestiżowa nagroda Oaks dla trzy-
letnich klaczy pełnej krwi angielskiej
padła łupem dosiadanej przez Micha-
ła Abika gniadej Santa Klary, która w
końcówce zdołała odeprzeć atak Jam

Julietty. Sprinterską  nagrodę Syreny
(kat. A) wygrał znajdujący się w znako-
mitej formie Nikus, bijąc nieznacznie
Umberto Caro oraz nieliczonego w to-
talizatorze Easy Go. 

G eneralnie z toru wiało nudą,
a widzów można było poli-
czyć na przysłowiowych pal-

cach jednej ręki, choć podczas mityngu
rozgrywano aż 9 wyścigów nagrodo-
wych, w tym Derby i 6 gonitw najwyż-
szych kategorii A i B. Jeśli zarząd Tota-
lizatora Sportowego, organizatora go-
nitw, nadal będzie skąpił środków na
promocję zabytkowego hipodromu i
nie zleci w przyszłym roku dużemu do-
mowi medialnemu przeprowadzenia
akcji promocyjnej na dużo większą niż
dotychczas skalę, to prędzej czy póź-
niej Służewiec całkowicie opustoszeje.
Raczej prędzej niż później. A może wła-
śnie o to chodzi?

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
A u t o r :  F a c e b o o k  E d y t a  W y ś c i g i

Wyścigom na Służewcu potrzebna większa promocja

Va Bank wypływa na szerokie wody

Nasza sąsiadka Krystyna Kotecka o Halinie Konopackiej

Pamięć o kobiecie, która najbardziej ozłociła Polskę

VVaa BBaannkk ttrriiuummffuujjee nnaa SSłłuużżeewwccuu

Ostatni dzień lipca był okazją
do świętowania pięknego jubile-
uszu, za jaki wypada uznać 90-
lecie zdobycia przez Halinę Ko-
nopacką pierwszego złotego me-
dalu olimpijskiego dla Polski.

W roku 1928 piękna Halina o figurze
modelki (181 cm, 66 kg) wystąpiła w re-
prezentacji Polski w Amsterdamie,
gdzie po raz pierwszy w historii Igrzysk
Olimpijskich dopuszczono kobiety do
zawodów lekkoatletycznych. No i pan-
na Konopacka wygrała już pierwszą ro-
zegraną tam konkurencję, poprawia-
jąc wynikiem 39,62 m własny rekord
świata. Na dodatek po raz pierwszy za-
grano za granicą Mazurka Dąbrowskie-
go jako oficjalny hymn Polski i tak do-
brze nam znaną melodią został uczczo-
ny – również pierwszy – polski triumf na
igrzyskach. 

Chociaż kariera lekkoatletyczna za-
wodniczki warszawskiego AZS  nie
trwała długo (1924 - 1931), Konopac-
kiej udało się ustanowić w rzucie dys-
kiem  aż siedem rekordów świata oraz
dwukrotnie wygrać tę konkurencję na
Światowych Igrzyskach Kobiet: w
1926 roku w Göteborgu i w 1930 w
Pradze. Jako dyskobolka nie poniosła
przez cały okres kariery ani jednej po-
rażki. Na dodatek zaś w 1927 i 1928
wygrała Plebiscyt „Przeglądu Sporto-
wego” na 10 Najlepszych Sportowców
Polski, a ta druga wygrana była szcze-
gólnie miła jej sercu, bowiem funkcje
reaktora naczelnego tej gazety spra-
wował wówczas sławny poeta z grupy
Skamander – Kazimierz Wierzyński,
która po olimpijskim  zwycięstwie Ha-
liny w dnia 31 lipca 1928 – już następ-
nego dnia został również uhonorowa-
ny złotym medalem na igrzyskach w
Amsterdamie, biorąc pierwsza nagro-
dę w konkursie literackim za tomik
wierszy „Laur olimpijski”. 

Krótko po igrzyskach Konopacka po-
ślubiła jednego z najwybitniejszych pił-
sudczyków – pułkownika Ignacego Ma-
tuszewskiego, który niedługo potem
miał objąć stanowisko ministra skar-
bu. We wrześniu 1939 był on jednym z
szefów arcyważnej misji uratowania
przed Niemcami warszawskiej części
złota Banku Polskiego, które wywie-
ziono dwunastoma autobusami miej-
skimi, a ostatni z nich, wyładowany po
brzegi cennym kruszcem, prowadziła
w ryzykownej eskapadzie aż do Ru-
munii sama Konopacka, jedna z pierw-
szych warszawianek siadających za
kierownicą.

Wobec postępującej inwazji Niemiec,
podbijających kolejne kraje europejskie,
państwo Matuszewscy – dzięki pomocy
sławnego pianisty Ignacego Paderew-
skiego i samego prezydenta Stanów
Zjednoczonych Franklina Delano Ro-
osevelta – zdołali schronić się przed hi-
tlerowską nawałą w USA. Po wojnie –
nie mieli po co wracać do Polski, bo je-
go, bohatera wojny 1920 z bolszewika-
mi ówczesne władze by natychmiast
aresztowały, a ją by za pewne spotkał
podobny los, jako bliską współpracow-
niczkę przedwojennego premiera Kazi-
mierza Świtalskiego. 

Dopiero w roku 1958 doczekaliśmy
się pierwszej powojennej wizyty Haliny
w Polsce – i wtedy z wielkiego wzrusze-
nia doznała lekkiego ataku serca. Potem
pojawiła się jeszcze dwukrotnie –  w
1970 i 1975. Zmarła w wieku 89 lat w
USA, a jej prochy zostały przywiezione
do Polski i pochowane 18 października
1990 w grobie rodzinnym na Cmenta-
rzu Bródnowskim w Warszawie. 

Pamięć o Halinie (a właściwie o Le-
onardzie Kazimierze – bo imię Halina
dopiero sobie przybrała jako dorosła
osoba) pielęgnuje jej siostrzenica Kry-
styna Kotecka, mieszkająca na pograni-
czu Ursynowa i Wilanowa. 

– Moja ciocia Halina bardzo chciała
wrócić do Polski na stałe, bo bardzo tę-
skniła za krajem, za swoim starym
przedwojennym towarzystwem, ale w
końcu zdecydowała się na pozostanie w
USA, gdzie po śmierci Matuszewskiego
wyszła ponownie za mąż za Jerzego
Szczerbińskiego, który zmarł w roku
1959. Decyzję o dalszym zamieszkiwa-
niu w Ameryce tłumaczyła trochę na

wesoło, mówiąc, że woli być tam mło-
da wśród starych niż w Polsce stara
wśród młodych. A swoje ostatnie lata
spędziła już w domach opieki. 

Gdy przybywała do Polski, zwykła
odwiedzać swoje ulubione miejsca, mię-
dzy innymi jeździliśmy z nią do Juraty
i tam spacerowaliśmy nad morzem –
jak przed wojną. W Warszawie stacjo-
nowała przez pewien czas w Grand Ho-
telu, ale tam przybywający codziennie
tłum gości po prostu nie dawał jej żyć. 

Oprócz Haliny w Ameryce wylądo-
wał po wojnie jej brat Tadeusz Kono-
packi, przedwojenny wykładowca Cen-
tralnego Instytutu Wychowania Fizycz-
nego. No cóż, oboje już od dawna nie
żyją. A ja staram się pielęgnować pa-
miątki rodzinne, pamiętając, że Kono-
paccy to stary szlachecki ród, który naj-
pierw pieczętował się herbem Grzy-
mała, a potem był to już herb zwany al-
bo „Odwaga”, albo „Mur”, bo został
nadany jednemu z naszych przodków,
śmiałemu rycerzowi, który przy ataku
na pewną twierdzę przedostał się przez
okalający ją mur do wewnątrz i otwo-
rzył bramę, ułatwiając przeprowadze-
nie szturmu – puentuje ciągniętą ze
swadą opowieść Krystyna Kotecka, któ-
ra po cichu liczy, że jeszcze w tym ro-
ku prezydent Andrzej Duda uhonoru-
je Halinę Konopacką najwyższym od-
znaczeniem państwowym – Orderem
Orła Białego.

Wydaje się, że ta wybitna patriotka,
która najpierw przysporzyła nam
pierwszego olimpijskiego złota, a po-
tem pomogła uratować złoty skarb na-
rodowy, bez wątpienia na to zasługuje.

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

KKrryyssttyynnaa KKootteecckkaa 

HHaalliinnaa KKoonnooppaacckkaa
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BBIIUURROO KKRREEDDYYTTOOWWEE.. 
Pożyczki na oświadczenie, 

577 668 566

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

KKUUPPIIĘĘ PPŁŁYYTTYY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM tanio używane
meble i AGD, 604 425 201

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
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

WWŁŁOOSSKKII, 508 790 880

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

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

HHOOTTEELL pracowniczy, pokoje 
2 i 4 osobowe. Piaseczno, 
ul. Nadarzyńska 53, 
tel. 603 323 603

KKUUPPIIĘĘ ładne, ciche, nieduże 
(2 pok.), 508 790 880

KKAAWWAALLEERRKKĘĘ kupię
bezpośrednio, 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
pokoiku z osobnym wejściem, 
508 790 880

SSPPRRZZEEDDAAMM ładne 2 pok.
Mokotów, 508 790 880

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
!6600 mm22, Nowe Miasto, super

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

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

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

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

!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 m2 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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
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

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

ŚŚLLUUSSAARRZZAA, spawacza, 
501 137 244

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ osobę w salonie
sprzedaży okien. Mile widziane
doświadczenie. Warszawa
Ursynów, 602 627 232

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

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ panią do
sprzątania przedszkola na
Ursynowie. Praca na pełny etat.
Umowa o pracę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, 601 778 504

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

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

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, 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, 
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 bagażowy, 

518 008 058

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 PPaawweełł KKaawwaallsskkii
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..

Picie pod chmurką 
Daniel W. wiedząc o tym, że

sąd skazał go wcześniej na pół
roku pozbawienia wolności i
przez to jest poszukiwany li-
stem gończym sam ściągnął na
siebie patrol Policji. Mężczyzna
spotkał się z kolegą i spożywał
alkohol w miejscu publicznym.
Nie spotkało się to z akceptacją
mieszkających w pobliżu osób,
które wezwały mundurowych. 

W ubiegłym roku mokotowski
sąd w procesie przeciwko Da-
nielowi W. oskarżonemu o kra-
dzież oraz posługiwanie się pod-
robionymi dokumentami skazał
go na 6 miesięcy pozbawienia
wolności. Wyrokowi towarzy-
szył nakaz stawienia się w wy-
znaczonej placówce penitencjar-
nej w konkretnym okresie. 31-la-
tek zignorował jednak nakaz są-
du i postanowił się ukrywać.

W dniu zatrzymania na ulicy
Czerniakowskiej spotkał się z
kolegą na wieczorną degustację
alkoholu. Około godziny 3:00
dyskusje prowadzone między
panami na świeżym powietrzu
utrudniały nocny wypoczynek
mieszkańcom.

Wezwani z tego powodu
mundurowi wylegitymowali
obu mężczyzn. Okazało się, że
Daniel W. od dawna powinien
znajdować się w zakładzie kar-
nym. Mężczyzna mający półto-
ra promila alkoholu w organi-
zmie trafił do policyjnego aresz-
tu. Jego kolega został natomiast
ukarany mandatem za spoży-
wanie alkoholu wbrew zakazo-
wi. Po wytrzeźwieniu zatrzy-
manego policjanci przewieźli
go do zakładu karnego, gdzie
spędzi najbliższe pół roku.

Wpadł z marihuaną
23-letni obywatel Ukrainy za-

mieszkujący od jakiegoś czasu w
Polsce handlował narkotykami.
Mężczyzna był już pięciokrot-
nie zatrzymywany i karany za
posiadania środków psychoak-
tywnych, głównie specjalizował
się w marihuanie. Działalność
zamknęli mu ursynowscy poli-
cjanci z wydziału do walki z
przestępczością przeciwko ży-
ciu i zdrowiu. Mężczyzna został

zatrzymany podczas sprzedaży
nielegalnego towaru. Grozi mu
do 10 lat więzienia.

Od jakiegoś czas policjanci zaj-
mujący się m.in. ściganiem prze-
stępstw narkotykowych pracowa-
li na osobą Jarosława S. Odkąd
23-latek sprowadził się z Ukrainy
do Polski nie poszukiwał legalnej
pracy. Dochód zaczął czerpać ze
sprzedaży marihuany. Policjanci
zatrzymywali go co najmniej pię-
ciokrotnie za posiadanie różnych
ilości substancji psychoaktyw-
nych. To jednak nie odstraszyło
go od dalszej działalności.

Tym razem wpadł na gorącym
uczynku. Policjanci zatrzymali go
z poporcjowanym towarem. W
jego mieszkaniu znaleźli resztę.
Łącznie ponad 50 gramów goto-
wego suszu trafiło do policyjnego
depozytu. 23-letni handlarz zo-
stał umieszczony w policyjnej ce-
li. Następnego dnia usłyszał za-
rzuty udzielania środków odu-
rzających w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej oraz posiadania
znacznej ilości narkotyków. Na
podstawie zebranych dowodów
oraz ze względu na kryminalną
przeszłość podejrzanego sąd po-
stanowił go aresztować na 3 mie-
siące. Teraz mężczyzna oczekuje
na rozprawę, na której może usły-
szeć wyrok nawet 10 lat pozba-
wienia wolności.

Kronika Stróżów Prawa

DDzziieecciiaarrnniiaa mmiieesszzkkaajjąąccaa pprrzzyy uull.. LLaacchhmmaannaa nnaa ttyyłłaacchh iimmiieelliińńsskkiieeggoo DDoommuu KKuullttuurryy „„SSttookkłłoossyy”” mmaa ppoo-
wwóódd ddoo rraaddoośśccii.. TTeerreenn ttaammtteejjsszzeeggoo ooggrróóddkkaa jjoorrddaannoowwsskkiieeggoo zzoossttaałł bboowwiieemm ggrruunnttoowwnniiee zzmmooddeerrnniizzoo-
wwaannyy,, aa nnaajjbbaarrddzziieejj iimmppoonnuujjąąccee wwrraażżeenniiee rroobbii ppookkrryyttee sszzttuucczznnąą nnaawwiieerrzzcchhnniiąą eelleeggaanncckkiiee mmiinnii-bbooiisskkoo
ddoo kkooppaanniiaa ppiiłłkkii.. ZZ ooddnnoowwiieenniiaa tteeggoo ppllaaccuu zzaabbaaww nnaa ppeewwnnoo uucciieesszząą ssiięę rróówwnniieeżż rrooddzziiccee,, pprrzzyypprroowwaaddzzaa-
jjąąccyy ttaamm sswwoojjee ppoocciieecchhyy,, bboo jjeesstt tteerraazz sscchhlluuddnniiee,, bbeezzppiieecczznniiee ii mmiiłłoo..

Super plac zabaw otwarty!
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