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W ydawało się już, że z po-
nurą nazwą Moskwa
mogą się nam kojarzyć

wyłącznie złe wiadomości i złe rze-
czy. Tymczasem jednak okazało
się ostatnio, iż Moskwa może być
naszym najlepszym pocieszycie-
lem. A dokładnie mówiąc – Anna
Moskwa, minister klimatu i środo-
wiska. Trudno mi wprawdzie zro-
zumieć, jakim cudem nawet naj-
bardziej wszechmocny minister
jest w stanie dyrygować klimatem
i środowiskiem naturalnym, ale
widać jest to możliwe, skoro w
rządzie RP został utworzony od-
powiedni resort, będący chyba od-
powiednikiem ideału w postaci
Ministerstwa Zdrowia, Szczęścia
i Wszystkiego Najlepszego. No
więc dyrygentka klimatu i środo-
wiska, stojąca na czele owego –
mówiąc z niemiecka – Ministe-
rium, zawiadomiła opinię pu-
bliczną, iż „w propozycji Komisji
Europejskiej dotyczącej gazu nie
ma na celu redukcji zużycia su-
rowca dla Polski”. To cokolwiek
niepoprawne językowo (może
przez media przekręcone) sfor-
mułowanie ma nas natchnąć
optymizmem w obliczu ogólno-
europejskiego kryzysu paliwowe-
go i na pewno jest ono sympatycz-
niejsze niż mój pomysł z Ministe-
rium, które w tym akurat wypad-
ku może niektórym kojarzyć się z
klimakterium. 

Starym polskim zwyczajem
jest częste bywanie pod ga-
zem, co jednak zrobimy, sko-

ro albo Władek Putin, albo Ursula
von der Leyen nam gaz wyłączą
lub przynajmniej przykręcą? Da-
remne będą okrzyki „więcej gazu”
i nikt już nie powie – wciśnij
względnie zapal gaz. Coraz szybciej
zaczyna nas obejmować narastają-
cy ciąg podstawowych braków i
jakby powracamy do czasów
zgrzebnego socjalizmu, gdy wciąż
brakowało tak ważnych artyku-
łów jak papier toaletowy i sznurek
do snopowiązałek. Ja sam jakoś
potrafiłem dać sobie radę w tam-
tym trudnym okresie. Nawet nagłe
zerwanie się linki gazu w moim
nowiusieńkim, wyprowadzonym
prosto z garaży FSO Bentleyu 125p
nie zbiło mnie z pantałyku. Wyją-
łem sznurowadło z buta, związa-
łem linkę i jakoś dało się dojechać
do najbliższej stacji serwisującej te
luksusowe limuzyny o zabytko-
wych, przedwojennych silnikach. 

W warunkach socjalizmu
najczęściej odczuwało się
niedostatek mięsa na

rynku. Wielu obywateli PRL, złak-
nionych wieprzowiny, wołowiny
lub baraniny – ratowały przed
śmiercią baby z cielęciną, obcho-
dzące bloki mieszkalne w mieście.
Taką babę traktowało się niemal
jak członka rodziny. Byli wszakże
i tacy, którym mięcha wciąż było za
mało, a kiełbasa wydawała im się
za droga. Ci malkontenci stworzy-
li solidarnie wspólny ruch, do któ-
rego, po powrocie z Ameryki, przy-
stąpiłem z wielką ochotą i okaza-
ło się, że ów brak zaopatrzenia
mięsnego był wystarczającym po-
wodem, żeby w Polsce upadł socja-
lizm. Wprawdzie patrzący stale na
świat nie przez różowe, lecz ciem-
ne okulary gen. Wojciech Jaruzel-

ski uprzedzał, iż „socjalizmu prze-
czekać się nie da”, ale mu udowod-
niono, że jest to jak najbardziej
możliwe. Rządzący Polską generał
starał się wybierać w swoich po-
czynaniach mniejsze zło, reszta na-
rodu wszelako wybierała większe
dobro. I tym sposobem nasz pięk-
ny kraj zerwał małżeństwo z
RWPG poświadczone Układem
Warszawskim, by zaraz potem
wziąć ślub z Unią Europejską, bio-
rąc na świadka NATO. Owszem,
podniosła wrzask całkiem spora
grupa malkontentów, która ze-
chciała ogłosić, że na skutek tego
mezaliansu Polska znalazła się w
ruinie, a teraz ci sami malkonten-
ci twierdzą, iż małżonka Unia nas
terroryzuje. Ale jak się rozejrzeć

po kraju, to każdy jego zakątek te-
mu przeczy. 

W Paryżu na przykład to
kościoły mają tak stare,
że np. Katedra Notre Da-

me, zbudowana w latach 1163 –
1345, zaczyna się Francuzom już
walić, tak jak Jaruzelskiemu za-
walił się socjalizm. U nas natomiast
stare katedry w całkiem dobrym
stanie, a nowych świątyń wprost
zatrzęsienie. Jedna piękniejsza od
drugiej. I jedynym zmartwieniem
jest to, że – jak alarmują media –
coraz bardziej brakuje księży, a do-
kładnie mówiąc mistrzów ceremo-
nii rodzaju męskiego i kto wie, czy
przed ołtarzami wyznania rzym-
skokatolickiego nie pojawi się w
końcu absolutnie niegodny tego

babski pomiot, będący – jak wiado-
mo – narzędziem szatana. Nie na
darmo, od setek lat mawia się u
nas: gdzie diabeł nie może, tam ba-
bę pośle. Choćby taką, jak mieszka-
jąca w moim sąsiedztwie, pyskata
jak mało kto pisarka Manuela
Gretkowska, która – o ile dobrze
pamiętam – jest zdania, że każdy
mężczyzna to bardzo prosty w ob-
słudze aparat – wystarczy urucho-
mić jedną dźwignię... 

A jeśli chodzi o dźwiganie cze-
gokolwiek i stosunki męsko-
-damskie, to wobec grożą-

cego nam braku węgla, warto cho-
ciaż podśpiewywać sobie tekst daw-
nej piosenki „Jak dobrze mieć są-
siada”, wylansowanej kiedyś przez
Halinę Kunicką: 

„Jak dobrze mieć sąsiada
Jak dobrze  mieć sąsiada
On wiosną się uśmiechnie

Jesienią zagada
A zimą ci pomoże

Przy węglu i przy koksie
I sama nie wiesz kiedy
Ułoży wam rok się...”

Całkiem niedawno pluliśmy
na węgiel, dążąc do zamy-
kania kopalń, a teraz to zno-

wu zrobił się skarb narodowy. Tyl-
ko, że kiedyś w każdym niemal do-
mu mieszkalnym widniały okien-
ka do piwnicy, gdzie zwalało się wę-
giel przywożony – a jakżeby inaczej
– przez wozaków wykorzystujących
wciąż trakcję konną. Teraz raczej
trudno sobie wyobrazić, żeby loka-
torzy luksusowego, mającego 52
piętra apartamentowca wnosili na
górę po schodach wiaderko z wę-
glem, tylko dlatego, że zabrakło i
gazu i prądu, a trzeba się ogrzać i
zjeść coś ciepłego. 

Oile na braki podstawowych
paliw nie mamy bezpośred-
niego wpływu i nawet – zda-

niem jednego mądrali – przymierza-
jąc się do zalecanego odgórnie zbie-
rania chrustu, nie odróżniamy tej
czynności od zbierania gałęziówki –
o tyle na sondaże odzwierciedlające
nastroje opinii publicznej możemy
mieć wpływ. Jakieś wścibiające swój
nos w cudze sprawy, pożal się Boże,
dziennikarzyny wyczaiły otóż, że
wpływający na opinię publiczną i
polityczne wybory sondaż można
sobie zamówić, płacąc państwową
forsą. W związku z tym powstała
nagle giełda sondaży, z których jed-
ne cenione są bardziej od drugich. I
publiczność zaczyna się zastanawiać:
czy wynik takiego sondażu to nie jest
po prostu kwestia ceny...

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

CC zz ee gg oo  PP oo ll ss cc ee  dd oo  ss zz cc zz ęę śś cc ii aa  bb rr aa kk .. .. ..CC zz ee gg oo  PP oo ll ss cc ee  dd oo  ss zz cc zz ęę śś cc ii aa  bb rr aa kk .. .. ..

RYS. PETRO/AUGUST
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Ogłoszono przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej z decyzjami ad-
ministracyjnymi niezbędnymi do rozbu-
dowy ul. Karczunkowskiej na odcinku od
ul. Puławskiej do granicy miasta. Prace
nad dokumentacją mają potrwać 20 mie-
sięcy od podpisania umowy. Termin skła-
dania ofert mija 24 sierpnia 2022 r.

Ulica Karczunkowska znajduje się na terenie
dzielnicy Ursynów i ma długość 1,6 km. Projekt
przebudowy ulicy ma zapewnić poprawę warun-
ków ruchu i bezpieczeństwa na drodze poprzez
rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pie-
szego. Przewidziano także m.in. przebudowę
oświetlenia ulicznego, budowę przystanków au-
tobusowych i przejść dla pieszych.

Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy
Karczunkowskiej uwzględniają budowę jednej
jezdni zapewniającej po jednym pasie ruchu w
każdym kierunku, obustronnych chodników,
drogi rowerowej oraz szpalerów drzew. Droga ro-
werowa ma łączyć się ze szlakiem rowerowym w
rejonie trasy S7 oraz rozwiązaniami rowerowy-
mi na wiadukcie nad linią kolejową i w rejonie
skrzyżowania z ul. Puławską.

Wykonawca wybrany w ogłoszonym przetar-
gu będzie miał za zadanie m. in. uzyskać decy-
zję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Przygotuje także projekt budowlany
i projekty wykonawcze niezbędne do realizacji
inwestycji. 

Cztery projekty zgłoszone do Budżetu
Obywatelskiego 2023 dotyczące War-
szawskiego Transportu Publicznego zo-
stały wybrane przez mieszkańców stoli-
cy. Będzie więcej zielonych wiat przy-
stankowych.

Warszawiacy i warszawianki do realizacji na
2023 r. wybrali łącznie 326 projektów kosztują-
cych ponad 101 mln złotych. Cztery z nich są „ko-
munikacyjne” i za ich realizację będzie odpowie-
dzialny Zarząd Transportu Miejskiego. Wszyst-
kie dotyczą wiat przystankowych – zazielenienia
dachów lub postawienia nowych zadaszeń.

Aż 26 zielonych dywanów ma się pojawić na
Targówku. Projekt „Zielone przystanki autobu-
sowe na Targówku” zakłada wyłożenie rozchod-
nikiem dachów wiat na przystankach: Młodzień-
cza (01, 02, 03, 04), Bohuszewiczówny (01 i
02), Przy Grodzisku (01 i 02), Chodecka (01 i
02), DKS Targówek (01 i 02), Lusińska (01),
Handlowa (01), Rembielińska (01 i 02), Mal-
borska (01 i 02), Szpital Bródnowski (03 i 04),
CH Targówek (01 i 03), Łojewska (01), Metro
Trocka (01, 03 i 06).

Realizacja projektu „Zielone przystanki autobu-
sowe w Rembertowie” oznacza wymianę dwóch
wiat przystankowych na takie, które będą miały
dachy pokryte rozchodnikiem. To przystanki Rem-
bertów-Ratusz 01 oraz Rembertów-Akademia 01.
Wiaty trzeba wymienić, bo te które są dziś, nie
utrzymają większego obciążenia dachu.

Z kolei na Ursynowie mieszkańcy chcieliby
zazielenić osiem wiat w ramach projektu „Łąki
na przystankach”. Są to przystanki przy metrze
Natolin i Imielin: Metro Natolin (01, 02, 03,

04), Metro Imielin (01, 02) oraz Polinezyjska 03
i Lanciego 01.

Nowe wiaty staną też na Bemowie(projekt „By
nie moknąć na przystankach – wiaty autobuso-
we”). W tym przypadku chodzi o przystanki przy
ulicy Obrońców Tobruku (Osiedle Leśne 01 i 02
oraz Fort Bema 01 i 02) – dziś nie ma przy nich za-
daszeń. Wiaty będą wyposażone w instalację fo-
towoltaiczną i zielone dachy, a przeszklenia zosta-
ną odpowiednio oznakowane, żeby nie rozbijały
się o nie ptaki.

Obsadzanie wiat przystankowych roślinno-
ścią pomaga dbać o czystość powietrza. Roz-
chodnik ogranicza zapylenie powietrza o ok. 15-
20 proc. i pochłania rocznie 7,3 kg dwutlenku
węgla. W upalne dni obniża temperaturę pod
dachem o 3-5 stopni Celsjusza, a w czasie desz-
czu magazynuje nawet 150 litrów wody, co przy-
czynia się do tak bardzo pożądanej retencji wo-
dy opadowej. Rozchodnik dzięki długiemu okre-
sowi kwitnienia sprzyja także owadom. I jest ła-
twy w utrzymaniu – dobrze znosi wahania tem-
peratury od ujemnej w zimie do kilkudziesięciu
stopni „na plusie” latem, deszcze, śnieg, ale też
okresy suszy. Jest on niemal bezobsługowy – nie
wymaga podlewania i nawożenia, a długo wyglą-
da świeżo i estetycznie.

Głosowanie na pomysły zgłoszone w ramach
9. edycji budżetu obywatelskiego trwało od 15 do
30 czerwca. Mieszkańcy mogli wybierać spo-
śród 1327 propozycji: 1189 dzielnicowych i 138
ogólnomiejskich. Łącznie udział w głosowaniu
wzięło 88 861 osób (więcej kobiet niż mężczyzn),
a aż 99 proc. głosów zostało oddanych drogą
elektroniczną. z t m . w a w . p l

Prawie 300 przejść dla
pieszych, w niemal wszyst-
kich dzielnicach Warsza-
wy, właśnie zyskuje dodat-
kowe oświetlenie. Prace są
na zaawansowanym eta-
pie – już ponad połowa za-
planowanych doświetleń
została wykonana.

Wykonywane właśnie doświe-
tlenia oznaczają, że trwający od
2016 roku program masowego
doświetlania przejść powoli do-
biega końca. Od tego czasu na
samych tylko ulicach podległych
ZDM dodatkowe oświetlenie zy-
skało blisko półtora tysiąca
przejść. Do tego należy doliczyć
oczywiście przejścia, które zo-
stały poprawione przy okazji
kompleksowej przebudowy ulic
oraz mniejsze inwestycje urzę-
dów dzielnic na lokalnych ulicz-
kach. Realizowana właśnie umo-
wa, obejmująca kilkaset lokaliza-
cji, jest prawdopodobnie ostat-
nią zakrojoną na tak dużą skalę.
To bardzo dobra wiadomość –
po prostu zbliżamy się już do
końca. Większość głównych ulic
otrzymała już doświetlenia lub
niedługo je otrzyma.

Zaawansowanie trwających
prac przekroczyło już 50 proc.
W niektórych dzielnicach (np.
w Ursusie czy na Bemowie) pra-
ce zostały praktycznie zakoń-
czone. ZDM chce, aby wszyst-
kie przejścia objęte umową zo-
stały doświetlone jeszcze w te
wakacje. Wiele zależy jednak
od dostępności materiałów,
głównie słupów, na których
montowane są oprawy.

Liczba przejść przewidzianych
do doświetlenia w poszczegól-
nych dzielnicach:

Bemowo – 10 przejść
Białołęka – 9 przejść
Bielany – 21 przejść
Mokotów – 17 przejść
Praga-Południe – 24 przejścia
Praga-Północ – 6 przejść
Rembertów – 1 przejście
Śródmieście – 18 przejść
Targówek – 19 przejść
Ursus – 51 przejść
Ursynów – 17 przejść
Wawer – 24 przejścia
Wesoła – 16 przejść
Wilanów – 23 przejścia
Włochy – 1 przejście
Wola – 12 przejść
Żoliborz – 30 przejść

W jednej lokalizacji (np. na
skrzyżowaniu) może znajdować
się więcej niż jedno przejście.
Dlatego doświetlenie 299 przejść
oznacza prace w 193 lokaliza-
cjach. To nie wszystko – oprócz
tego przejścia będą doświetlane
również w ramach innych inwe-
stycji. Ponadto kilkanaście zebr
zyska dodatkowe oświetlenie w
ramach kolejnej edycji budżetu
obywatelskiego.

Doświetlenie polega na za-
montowaniu dodatkowych źró-
deł światła w rejonie przejścia
dla pieszych. Ich zadaniem jest
oświetlanie zebry i jej otoczenia,
w tym dojścia do niej. Lampy są
precyzyjnie nakierowywane na
pasy, aby zapewniały jak najlep-
szą widoczność pieszych i jed-
nocześnie nie oślepiały kierow-
ców. W ustawianiu należytej bar-
wy i kierunku strumienia światła
pomaga zestaw najnowocze-
śniejszych sprzętów z zakupio-
nym rok temu najnowocześniej-
szym matrycowym miernikiem
luminancji na czele.

Widoczność pieszych na pa-
sach poprawiamy na dwa spo-
soby. Pierwszym jest instalacja
uzupełniającego oświetlenia. Po-
lega na montażu dodatkowych
słupów i opraw oświetlenio-
wych, które są zaprojektowane
tak, by oświetlały przechodzą-
cego przez zebrę. Druga metoda
to wymiana słupów jeden do jed-
nego. Oznacza usuwanie znaj-
dujących się tuż przy przejściach
starych słupów i wstawianie w
ich miejsce nowych, które są wy-
posażane w podwójne wysięgni-
ki, aby jeden skierowany był na
jezdnię, a drugi na zebrę.

z d m . w a w . p l

Lato to czas wzmożonego
zapotrzebowania na
krew. W najbliższą sobotę,
30 lipca, w godz. 9.00 -
14.00 zapraszamy na ko-
lejną zbiórkę krwi organi-
zowaną przez Klub Hono-
rowych Dawców Krwi
„Krewki Ursynów” przy
wsparciu Urzędu Dzielnicy
Ursynów. 

Obecnie w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Warszawie braku-
je szczególnie krwi z grup ARh+

i 0Rh-. Dlatego „Wszystkie ręce
na pokład!”

Tym razem zbiórka odbędzie
się stacjonarnie, w klimatyzo-
wanej sali 136 w Urzędzie Dziel-
nicy Ursynów (al. KEN 61). Pod-
czas akcji krwiodawstwa odbę-
dzie się również rejestracja po-
tencjalnych dawców szpiku, przy
współpracy z Fundacją DKMS
Polska.

W ciągu roku w Polsce ko-
nieczne jest dokonanie około mi-
liona transfuzji krwi. Na krew i
osocze czekają tysiące chorych.

Oddając krew, ratujemy życie in-
nym. Krwiodawcą może zostać
każdy zdrowy człowiek w wieku
od 18 a 65 lat. 

Kolejne terminy zbiórek: 27
sierpnia, 24 września, 29 paź-
dziernika, 26 listopada.

Klub Honorowych Dawców
Krwi Dzielnicy Ursynów powstał
w marcu 2017 roku. Liczy po-
nad 50 członków. Szczegóły do-
tyczące działalności klubu, do-
stępne są na stronie www.krew-
kiursynow.org.pl.

r e d .

Trwa doświetlanie prawie 300 przejść

Będzie projekt ulicy Karczunkowskiej

Więcej zielonych przystanków

Wakacyjna zbiórka krwi
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To wydarzenie łączy nas
wszystkich. Gdy w stolicy
wyją syreny,  na moment
zapadamy w wyjątkową
zadumę, snując refleksję o
życiu i śmierci, która stała
się jeszcze bardziej aktual-
na. Sprawdź obchody „Go-
dziny W” na Mokotowie i
Ursynowie. 

Pierwszego sierpnia 1944 r.
w okupowanej przez Niemców
stolicy wybuchło Powstanie War-
szawskie, największa zbrojna ak-
cja podziemia w Europie. O
17.00, czyli o Godzinie W, w ca-
łej Polsce oddajemy hołd po-
wstańcom, którzy 78 lat temu
postanowili sprzeciwić się ludo-
bójczej polityce niemieckiej III
Rzeszy. 

Mokotów w hołdzie 
Powstańcom i Warszawie
Mokotów to jedna z dzielnic

najbardziej doświadczonych w
Powstaniu Warszawskim, stąd
tak wiele tu miejsc, łączących się

z dramatycznymi wydarzenia-
mi 1944 roku. Pierwszy sierp-
nia, od lat, jest w Warszawie
dniem szczególnym. Pomimo że
w tym roku minie 78 lat od wy-
buchu najbardziej tragicznego
powstania w dziejach Polski, pa-
mięć o tamtych dniach hero-
izmu, ale również dramatu i gro-
zy, żywa jest w świadomości nie
tylko mieszkańców stolicy. 

Stało się już warszawską tra-
dycją, że obok uroczystości cen-
tralnych istnieje szereg obcho-
dów lokalnych, inicjowanych
przez organizacje kombatanc-
kie i władze poszczególnych
dzielnic, w miejscach i dniach
szczególnie ważnych dla uczcze-
nia powstańczego zrywu i walki. 

Na Mokotowie, z powodu prac
rewitalizacyjnych, nie odbędą
się uroczystości obchodzone co-
rocznie 1 sierpnia o godz. 21.00
na Kopcu Powstania Warszaw-
skiego. Przestrzeń zostanie upo-
rządkowana i zagospodarowa-
na zgodnie z historyczną sym-

boliką tego miejsca, a także z
myślą o przyrodzie. Przebudo-
wę, której koszt wyniesie ponad
24 mln zł, wykona firma RE-
MONDIS sp. z o.o. Za to od rana
1 sierpnia trwać będą uroczy-
stości w parku generała Gustawa
Orlicz-Dreszera pod pomnikiem
„Mokotów Walczący 1944”.  O
godzinie 10.00 odbędzie się: zło-
żenie kwiatów, podniesienie fla-
gi państwowej, iluminacja po-
mnika, złożenie „ognia pamię-
ci” przyniesionego przez „Sztafe-
tę pokoleń”. Tuż po nim nastąpi
Marsz Mokotowa - przemarsz z
Parku Dreszera na ul. Dworko-
wą, z przystankiem przy Gołęb-
niku, gdzie zostaną złożone
kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą żołnierzy AK „Baszta” –
twórców „Marszu Mokotowa”. 

Również kolejne dni na Mo-
kotowie będą pełne wydarzeń. 2
sierpnia o godzinie 16.30 w
Sanktuarium Narodowym św.
Andrzeja Boboli, ul. Rakowiec-
ka 61, nastąpi złożenie kwiatów

pod tablicą pamiątkową na mu-
rze świątyni oraz w „Krypcie
Męczenników” w Kolegium Je-
zuickim. Po niej odbędzie się
msza święta w intencji ofiar za-
mordowanych w Powstaniu
Warszawskim. Z kolei 4 sierp-
nia godz. 12.00, ul. T. Hołówki
3, odbędą się uroczystości pod
tablicą upamiętniającą Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego w 78.
rocznicę śmierci. Mokotowskie
obchody zakończą się dopiero
2 października o godz. 18.00
pod pomnikiem „Mokotów Wal-
czący 1944”. 

Ursynów pamięta 
o bohaterach Powstania
Również Ursynów, jak co ro-

ku, organizuje lokalne obchody.
Tereny dzielnicy były miejscem
ważnych wydarzeń w 1944 ro-
ku. To tu, już w pierwszego dniu
Powstania, żołnierze AK sztur-
mowali Tor Wyścigów Konnych,
a Las Kabacki był schronieniem
dla rozbitych i wycofujących się
oddziałów. 

Program  dzielnicowych ob-
chodów – 1 sierpnia (poniedzia-
łek): godz. 9.00 – złożenie wień-
ców i zapalenie zniczy przed pa-
miątkowym głazem oraz pod ta-
blicą memoratywną na ogrodze-
niu Toru Wyścigów Konnych, ul.
Puławska 266. 

Finałem dzielnicowych obcho-
dów będzie godz. 17.00 - uro-
czyste wciągnięcie flag przed
Urzędem Dzielnicy Ursynów, al.
KEN 61. O godzinie godz. 17.10
w tym miejscu odbędzie się kon-
cert- „Śpiewajmy razem piosen-
ki powstańcze”, czyli wspólne
śpiewanie pieśni powstańczych
i patriotycznych z udziałem ze-
społu wokalnego Ars Chori oraz
solistów: Magdaleny Schabow-
skiej – sopran, Agnieszki Mietlic-
kiej – sopran, Adama Sławińskie-
go – tenor, pod dyrekcją Zbignie-
wa Tupczyńskiego.

P i o t r  C e l e j

W dniu 28 lipca 2022 roku o godz. 15.00 na dziedzińcu
Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepod-
ległości, odbędą się uroczystości poświęcone upamięt-
nieniu tragicznej likwidacji więzienia Pawiak w przed-
dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. 

W planie obchodów przewidziane są okolicznościowe przemó-
wienia, złożenie wieńców pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego w
asyście warty honorowej Wojska Polskiego oraz przedstawienie
teatralne „Pawiak’ 44”.

Niemcy w latach II wojny światowej wprowadziły w stolicy Pol-
ski terror na niespotykaną dotąd skalę. Jednym z najtragiczniejszych
wydarzeń, jakie zapisały się na kartach historii Warszawy jest bru-
talna likwidacja Pawiaka i zacieranie śladów zbrodni, jakich dopusz-
czali się Niemcy przez pięć lat okupacji na Pawiaku i w areszcie śled-
czym na Szucha. Likwidacja więzienia Pawiak pod koniec lipca
1944 pociągnęła za sobą ogromną liczbę ofiar. W ostatnich dniach
lipca 1944 z Pawiaka wywieziono w nieludzkich warunkach ok.
1800 więźniów do obozów koncentracyjnych. W czasie transpor-
tu bez wody i powietrza setki więźniów udusiło się. Gestapo spali-
ło ich ciała na stacji kolejowej w Skierniewicach. Dziesiątki więźniów
rozstrzelano w ruinach getta. Wielu więźniów z tego transportu nie
przeżyło obozów koncentracyjnych.

„Niestety, fakt bestialskiej likwidacji więzienia Pawiak, który miał
miejsce tuż przed  1 sierpnia 1944, jest mało znany. Trzeba o nim mó-
wić, aby żyjącym kombatantom i byłym więźniom Pawiaka, po-
wiedzieć PAMIĘTAMY! Chcemy, aby fakty związane z II wojną świa-
tową były znane i ostrzegały przed nienawiścią i nazizmem” – mó-
wi Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.  

Na oficjalny program uroczystości, w oprawie honorowej Woj-
ska Polskiego złożą się: przemówienia okolicznościowe, w tym by-
łych więźniów Pawiaka, modlitwa ekumeniczna, złożenie wień-
ców pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz część artystyczna
– przedstawienie teatralne „Pawiak’44” w reżyserii Marii Reif – na
podstawie wspomnień byłych więźniów z transportów likwidacyj-
nych Pawiaka.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Blisko 7 tysięcy biegaczy widnie-
je na listach tegorocznego Biegu
Powstania Warszawskiego. W
sobotę 30 lipca w wyjątkowy
sposób uczczą oni pamięć Po-
wstańców. 

Trasy biegów na 5 i 10 km prowadzą
wśród wielu historycznych punktów
związanych z wydarzeniami z 1944 r.,
a na szyjach uczestników zawisną nie-
zwykłe, symboliczne medale. Na ta-
kim wydarzeniu nie może zabraknąć
żadnego fana biegania.

Do 31. edycji Biegu Powstania War-
szawskiego zostało już zaledwie kilka
dni. Impreza ta od lat cieszy się dużą
popularnością wśród biegaczy z całej
Polski. W tym roku nie jest inaczej –
już blisko 7 tysięcy osób zadeklarowa-
ło udział w biegu na 5 lub 10 km.
Możliwość startu ulicami w centrum
Warszawy, w klimacie lipcowego wie-
czora, to bardzo atrakcyjna perspek-
tywa dla wielu biegaczy. Przy całej
otoczce i podniosłej atmosferze im-
prezy, jest to bieg, którego po prostu
nie sposób pominąć w swoim kalen-
darzu. Co więcej, nawet jeżeli nie mo-
żesz osobiście wziąć udziału w bie-
gach rozgrywanych 30 lipca w War-
szawie, wciąż masz możliwość stać
się częścią tej wyjątkowej inicjatywy
i upamiętnić Powstańców poprzez

udział w wirtualnym 31. Biegu Po-
wstania Warszawskiego.

Nowa odsłona biegu
Każda z dotychczasowych edycji

Biegu Powstania Warszawskiego mia-
ła swój unikalny, niepowtarzalny cha-
rakter. Już sama idea upamiętniania
historycznych wydarzeń budzi u
uczestników wiele emocji. Zwłaszcza
że ulice i miejsca, które biegacze mija-
ją na trasie, są mocno związane z Po-
wstaniem Warszawskim. Chociaż tra-
sy uległy zmianom, to wciąż są prze-
pełnione historycznymi miejscami. W
ramach 31. Biegu Powstania Warszaw-
skiego zawodnicy będą mijać po dro-
dze m.in. pomnik Powstania Warszaw-
skiego, Plac Teatralny, pobiegną uli-
cami Starego Miasta, gdzie toczyły się
walki i dotrą do ul. Konwiktorskiej i
stadionu Polonii Warszawa, czyli sierp-
niowej linii frontu.

Tegoroczna edycja Biegu Powstania
Warszawskiego ma także wyjątkowy
charakter od strony organizacyjnej.
Wszystko za sprawą współpracy do-
tychczasowego organizatora czyli Ak-
tywnej Warszawy z Fundacją Maraton
Warszawski. Wspólna inicjatywa za-
owocowała nowymi pomysłami związa-
nymi z biegiem. Wśród nich znajdziemy
np. klasyfikację biegową Ligi Mistrzów

Warszawy, możliwość startu wirtual-
nego czy też akcję charytatywną na
rzecz wsparcia Powstańców - #Biegam-
Dobrze dla Bohaterów.

Wspólny hołd dla Powstańców
Na szczególną uwagę zasługuje wy-

jątkowa edycja akcji #BiegamDobrze
dla Bohaterów. Sama idea akcji chary-
tatywnej #BiegamDobrze jest znana
uczestnikom imprez organizowanych
przez Fundację Maraton Warszawski.
Jednak w przypadku 31. Biegu Powsta-
nia Warszawskiego ma ona wyjątkowy
charakter. Przede wszystkim, prowa-
dzenie zbiórki nie jest tym razem spo-
sobem na uzyskanie numeru startowe-
go. Zbiórkę może założyć każda oso-
ba, która zarejestrowała się na bieg.
Wystarczy tylko uruchomić taką opcję
w panelu rejestracyjnym.

Cała idea akcji #BiegamDobrze dla
Bohaterów polega na tym, że każdy
uczestnik ma możliwość poprzez swoją
zbiórkę symbolicznie, ale także realnie,
podziękować Powstańcom. Zebrane w
ramach akcji środki zostaną bowiem
przekazane na wsparcie tych, którzy w
1944 r. walczyli za wolność Warszawy i
Polski. Zostaną za nie zakupione np. apa-
raty słuchowe, wózki inwalidzkie czy
chodziki rehabilitacyjne, by umożliwić
Powstańcom jak najpełniejszy udział w

życiu społecznym oraz warunki funk-
cjonowania na co dzień. Warto założyć
zbiórkę i zachęcać inne osoby do jej
wspierania. Osoby, które uzbierają w ten
sposób co najmniej 300 zł, otrzymają w
formie podziękowania zaproszenie do
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wszyscy na start
Zarówno osoby biegnące na 5 km

jak i na 10 km, będą mogły na mecie
cieszyć się pięknym medalem, który
symboliką nawiązuje oczywiście do

wydarzeń z 1944 r. Na medalu znaj-
dziemy tarczę zegara, na której wska-
zówki ustawione są na godzinę 17:00,
czyli godzinę „W”. Oczywiście ten sym-
bol również jest obecny na krążku. Tak-
że uczestnicy biegu wirtualnego mają
możliwość otrzymania fizycznego me-
dalu, jeżeli zdecydują się na taką opcję
podczas rejestracji.

31. Bieg Powstania Warszawskiego
wystartuje 30 lipca o godzinie 20:30
(5 km) i 21:00 (10 km). Chociaż orga-
nizatorzy zapraszają uczestników wir-
tualnej odsłony zmagań do symbolicz-
nego połączenia się z innymi biegacza-
mi i wystartowania w sobotni wieczór,
to każdy, kto biegnie z aplikacją, ma
czas do 6 sierpnia na pokonanie zade-
klarowanego dystansu i wprowadze-
nie swojego wyniku do panelu. Co wię-
cej, aż do 6 sierpnia można zgłosić chęć
udziału w wirtualnym Biegu Powsta-
nia Warszawskiego. To furtka dla spóź-
nialskich, by nawet na ostatnią chwilę
dołączyć do tej wyjątkowej inicjatywy.

Więcej informacji i zapisy: 
www.biegpowstaniawarszawskiego.pl.

M a g d a  S k r o c k a - K o ł o d z i e j s k a

Bieg Powstania Warszawskiego z udziałem 7 tysięcy osób!

78. rocznica likwidacji 
więzienia Pawiak

Chwile, które nas łączą – obchody „Godziny W”
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Spotkania odbywać się będą w Parku gen. Gustawa Or-
licz-Dreszera (pomiędzy ulicami: Puławską, Odyńca,
Krasickiego i Ursynowską) we wszystkie wtorki sierp-
nia i września o godzinie 18.00. Pierwsze śpiewanki
już 2 sierpnia!

W programie znajdą się utwory, które powstały podczas Powsta-
nia Warszawskiego, popularne utwory patriotyczne zagrzewające
do walki i podtrzymujące na duchu żołnierzy walczących z hitlerow-
skimi Niemcami oraz kompozycje poświęcone Powstaniu War-
szawskiemu, stworzone przez autorów zainspirowanych opowie-
ściami i przeżyciami uczestników Powstania Warszawskiego.

Do wspólnego śpiewania zachęcać będzie zespół “Projekt 44” -
grupa muzyków promująca polskie piosenki patriotyczne z czasów
II Wojny Światowej.

W poniedziałek z inicjatywy Komendanta Rejonowego
Policji Warszawa II, Burmistrza Dzielnicy Mokotów
oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działające-
go przy Komendzie Stołecznej Policji odbyła się akcja
honorowego oddawania krwi, która została zorgani-
zowana z okazji obchodów 103. rocznicy powstania
Polskiej Policji. 

Krwiobus czekał przy wejściu Komendy Rejonowej Policji War-
szawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7.

W akcji udział wzięli mieszkańcy, policjanci, a także burmistrz
dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, który cyklicznie oddaje krew
od ponad 20 lat! 

Dziękujemy krwiodawcom! Każda kropla jest cenna!

W lipcu 1816 roku Królikarnię kupił właściciel dóbr nieborow-
skich, książę Michał Hieronim Radziwiłł. Po jego śmierci syn, Mi-
chał Gedeon Radziwiłł rozpoczął przebudowę i nową aranżację
wnętrz malowniczo położonego na skarpie pałacu. Przez kilkana-
ście lat jego ozdobą były dwa globusy Vincenza Coronellego, któ-
rego prace budziły podziw i szacunek w całej Europie; a także słyn-
na głowa Niobe, której poemat poświęcił Konstanty Ildefons Gał-
czyński. Kilkanaście lat temu okazało się, że to część starożytnej fi-
gury z II wieku n.e.

Wspólne śpiewanie 
piosenek powstańczych

Akcja honorowego 
oddawania krwi

Kartka z kalendarza

Trwa wyczekiwany remont ul. Odyńca. Na odcinku mię-
dzy al. Niepodległości a ul. Puławską wymieniona zo-
stanie nawierzchnia jezdni i wyremontowany chodnik.
Zgodnie ze standardem, przybędzie też więcej zieleni. 

Rozpoczęte roboty mają zdecydowanie większy zakres. Przede
wszystkim na odcinku między al. Niepodległości a ul. Puławską wy-
mieniona zostanie nawierzchnia jezdni, której stan pozostawia
dziś wiele do życzenia. Widoczne są spękania i wykruszenia w
miejscach usuwania dziur, kierowcom komfort podróżowania ob-
niżają też koleiny. Dlatego nowy asfalt zostanie wzmocniony siat-
ką szklaną, ułożoną między podbudową a warstwą wiążącą. Na 50-
metrowych dojazdach do skrzyżowań i przy przystankach autobu-
sowych dodatkowo położona zostanie jeszcze siatka szklano-węglo-
wą nasączona asfaltem pod warstwą ścieralną. 

Wyremontowane zostaną również chodniki. Po stronie północ-
nej nowe płyty o wymiarach 50 x 50 cm zostaną położone na całym
odcinku przewidzianym do naprawy. Płyty nie zastąpią jednak sta-
rych na całej szerokości – utworzony zostanie pas zieleni od stro-
ny krawędzi jezdni. W miejscu stref wyłączonych z ruchu przed
przejściami dla pieszych i przystankami powstaną ogrody desz-
czowe. Łącznie powstanie ich osiem – wszystkie w północnej czę-
ści ulicy. Po stronie południowej chodnik odnowiony będzie tylko
częściowo. Trotuar nie zostanie wyremontowany np. między wlo-
tami ul. J. Czeczota, bo tam na przyszły rok swoje prace zaplano-
wał jeden z gestorów sieci podziemnych. z d m . w a w . p l

Odyńca po nowemu...
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Muzyki cygańskiej czar
B o g u s ł a w  L a s o c k i

Kolejna zmiana nastroju i
miejsca koncertu “Mu-
zycznego Lata” - znów na
folkowo w Parku Przy Ba-
żantarni. Tym razem
Urząd Dzielnicy zafundo-
wał ursynowianom kon-
cert muzyki cygańskiej.
Zapowiedź występu Teresy
Migry z jej zespołem Kałe
Bała spowodowała, że
sporo czasu przed rozpo-
częciem  wszystkie miejsca
siedzące były zajęte, i rów-
nież  te co lepsze stojące
na obrzeżach placu. 

Magiczna muzyka
Chwila ciszy. Pierwsze, spo-

kojne jeszcze dźwięki. Rytmicz-
ne uderzenia palcami wyzwala-
ły odgłosy czasem dźwięczne, i
za chwilę trochę przytłumione.
To tabla - para kociołków z mem-
branami, pod wpływem uderzeń
palcami lub kiści dłoni wprowa-
dziła w magię muzyki cygań-
skiej. Instrument wymyślony w
Indiach, wykorzystywany rów-
nież do celów rytualnych, nie
mógł lepiej wprowadzić w cza-
rowną atmosferę. Za chwilę de-
likatne wejście gitary flamenco,
trochę bardziej w tle lekkie ude-
rzenia w struny gitary klasycz-
nej, i wreszcie subtelny, wibrują-
cy, modulowany  ale wybijający
się śpiew Teresy Migry. Rozpo-
czął się czarodziejski koncert. 

Specyfika tego czaru polega
również na tym, że mimo pozor-
nie spokojnej, nostalgicznej gry,
jakoś samoistnie pojawia się chęć
tańczenia. Już od pierwszego
utworu na parkiecie pojawiły się
pierwsi tańczący, nie tylko w pa-
rach, ale również single. Parkiet

właściwie cały czas był oblegany,
tylko chwilami, jakby przypad-
kiem robiło się luźniej. Przewa-
żali starsi, ale również sporo
średniego i młodszego pokole-
nia. I bardzo dużo dzieci. Wśród
maluchów wyróżniał się dwula-
tek Maksymilian, który już na
poprzednim koncercie folko-
wym Bum - Bum był bardzo ak-
tywny na parkiecie. Trzymał za
rękę dziewczynkę, chyba jeszcze
młodszą i wyraźnie speszoną,
zachęcając ją do tańca. A tuż
obok inna para dwudziestolat-
ków, świetnie tańczący, jakby ta-
niec był ich żywiołem. I starsi, i
seniorzy. Magia muzyki cygań-
skiej działała. 

Dla Teresy Migry dni lipco-
we tego roku są bardzo ważne.
Dokładnie w lipcu 1992 roku, a
więc trzydzieści lat temu, utwo-
rzyła zespół, który stopniowo
wszedł do czołówki romskich
grup muzycznych. Liderka gru-
py pochodzi z polskiej części
Spiszu. Urodziła się w cygań-
skiej osadzie w Czarnej Górze,
gdzie mieszka do dziś. Jej ród
wywodzi się z Cyganów Kar-
packich, jednej z  cygańskich
grup etnicznych zamieszkują-
cych tereny Polski,  od kilku wie-
ków prowadzących osiadły tryb
życia. W repertuarze grupy Ka-
łe Bała są zarówno utwory wła-
sne Teresy Migry, jak i utwory i
melodie Cyganów węgierskich,
słowackich, bałkańskich. Zespół
wykonuje również stare pieśni
cygańskie zarówno w tradycyj-
nych jak i całkiem nowych, ory-
ginalnych opracowaniach. Kałe
Bała ma na koncie dziewięć
płyt, liczne nagrania dla Pol-
skiego Radia, zagraniczne trasy
koncertowe. Bardzo aktywnie
uczestniczy w folklorystycznych
festiwalach krajowych i zagra-
nicznych. W skład zespołu
wchodzi: Maciej Rybka - akor-
deon, wokal, Piotr Hortmano-
wicz - gitara flamenco, Jacek
Kacica - cajon (drewniana
skrzynka perkusyjna, na której
siedzi się się okrakiem), Adam
Słupczyński - tabla (bębenki z

membranami) i liderka Teresa
Mirga - gitara, wokal.

– Kałe Bała to znaczy dokład-
nie “czarne włosy” - opowiada
„Passie” artystka Teresa Migra. -
Pierwszy skład zespołu to były
trzy dziewczęta w wieku dwuna-
stu lat. Dwie siostry bliźniaczki i
moja córka. Wszystkie miały
czarne głowy, czarne włosy, no i
po prostu od nich nazwa, taka in-
spiracja. Potem dziewczyny wy-
rosły, powychodziły za mąż, po-
wyjeżdżały, no i zostałam bez
nich. Teraz to już zespół towarzy-
szący, tylko pod tą starą, rodzin-
ną nazwą. A jeśli chodzi o twór-
czość, to piszę wiersze, a teraz pi-
szę książkę - mówiła liderka gru-
py Kałe Bała.

Dodatkową atrakcją koncer-
tu był występ taneczny grupy
romskich dzieci z Ukrainy. W ko-
lorowych ubrankach i zwiew-
nych sukienkach zajmowały po-
czesne miejsce na parkiecie
wśród tańczących. Organizacyj-
nie pobyt dzieci przygotował
m.in. Rajmund Siwak z Fundacji
“W stronę dialogu” z Krakowa .
Fundacja zajmuje się organizacją
pomocy dla rodzin romskich,
które ostatnio z Ukrainy przyje-
chały do Polski. Pomaga w inte-
gracji z nowym dla nich środowi-
skiem, aktywizacją zawodową i
edukacyjną.

Przywędrowali z Indii
Koncert prowadzony przez

Adama Dobrzyńskiego z Polskie-
go Radia, musiał zgodnie z tra-
dycją rozpocząć się od konkursu
pytań, oczywiście z nagrodami
przygotowanymi przez Urząd
Dzielnicy.  Tym razem jednak nie
było łatwo. Już po pierwszym
pytaniu “Skąd pochodzą Cyga-
nie?”, zapadła cisza. Dopiero po
chwili dał się słyszeć nieśmiały,
trochę niepewny głos “Z Indii...”. 

Faktycznie, Cyganie to ko-
czowniczy lud, który dotarł z Pół-
wyspu Indyjskiego aż na Bałka-
ny oraz dalej na obszar Europy
Zachodniej. Pierwsze wzmian-
ki o obecności Romów w Europie
i w Polsce pojawiają się w XI wie-

ku. Tworzona przez nich muzy-
ka zostawiła trwały ślad głów-
nie na folklorze bałkańskim,
hiszpańskim, rosyjskim oraz wę-
gierskim. Charakterystycznymi
cechami muzyki cygańskiej są
między innymi silna ekspresja,
improwizacja, często towarzy-
szą jej tradycyjne tańce i opo-
wieści. Muzycy zazwyczaj wy-
korzystują: skrzypce, drumla,
trąbki, cymbały, akordeony, tam-
buryn oraz gitary.

Specyfika muzyki cygańskiej
wywarła bardzo duży wpływ na
kulturę muzyczną Europy i
świata. Znane są pochodzące z
Rosji “romanse cygańskie”. Ro-
mowie wywarli  wpływ na mu-
zykę hiszpańską. Bez Cyganów
nie pojawiłoby się hiszpańskie
flamenco - zjawisko kulturowe
w Hiszpanii, związane z folklo-
rem Cyganów andaluzyjskich.
Wyraża się ono w wielu aspek-
tach sztuki i życia codzienne-
go. Może to być więc muzyka,
taniec lub śpiew flamenco, o
wyjątkowej ekspresji. Ukazują-
cej stan emocjonalny towarzy-
szący ludzkiemu życiu, w szcze-
gólności smutek bądź radość.
Flamenco nie istniałoby bez Gi-
tanos czyli Cyganów zamiesz-
kujących tereny Andaluzji. Wy-
wodzą się oni z ludów hindu-
skich, na co może wskazywać
wiele orientalnych elementów
ich tańca np. ruchy dłoni. Cy-
ganie ci na terytorium Hiszpanii
dotarli najprawdopodobniej w
XVI wieku z Flandrii. Nie zasy-
milowali się do końca z resztą
lokalnego społeczeństwa, a ich
ludowa tradycja uległa z cza-
sem wpływom innych kultur, w
szczególności arabskiej, żydow-
skiej i chrześcijańskiej. Elemen-
ty sztuki Gitanos, bazujące na
śpiewie, na przestrzeni wieków
podlegały wielu transforma-
cjom. Od prostych, chłopskich
przyśpiewek stały się wreszcie
bardziej wyrafinowaną formą
artyzmu. 

Śpiewanie flamenco to bar-
dzo ekspresyjna technika śpie-
wu. Właśnie ona jest w stanie

wyrazić emocje zawarte w tek-
stach piosenek (żalu, smutku,
cierpienia, tęsknoty, radości czy
szczęścia). Sam śpiew flamen-
co pełen jest charakterystycz-
nych frazowań, głębokiego ak-
centowania części niektórych
słów, nadawaniu im szczególnej
barwy oraz energii dźwięku.
Osoba, która wykonuje śpiew
flamenco to tzw. cantaor. Fla-
menco uznaje się za jedną z naj-
trudniejszych form śpiewu. To-
warzyszącym instrumentem jest
gitara flamenco, która jest specy-
ficzną wersją gitary klasycznej. 

Z muzyką cygańską wiąże się
również sporo mitów, choćby
wspólne korzenie muzyki cygań-
skiej i węgierskiej. 

Pozornemu podobieństwu
dał się zwieść nawet Franciszek
Liszt, który skomponował całą
serię rapsodii węgierskich,
opartych właściwie w całości
na muzyce cygańskiej. Rdzenny
węgierski folklor, choć istniał i
był wykonywany przede
wszystkim na wsi, nie był do
końca znany. Dopiero mniej
więcej pod koniec wieku XIX
zaczęto go odkrywać. Wówczas
okazało się, że muzyka cygań-
ska i węgierska zupełnie się od
siebie różnią, mimo że funkcjo-
nowały na tym samym terenie.
Dopiero znakomici węgierscy
kompozytorzy Béla Bartók i
Zoltán Kodály wprowadzili
zróżnicowanie, który utwór mo-
żemy określić “cygańskim”, a
który “węgierskim”. Nie zmie-
nia to faktu, że muzyka zarów-
no węgierska jak i cygańska, są
znane i kochane za swoiste
piękno i czar.

Romowie przemierzający
kontynenty azjatycki i europej-
ski, na przestrzeni dziejów przej-
mowali od ich mieszkańców róż-
ne elementy języka, kultury, tra-
dycji, obyczajów, mentalności.
Tworzyli w rezultacie wyjątkowy
model kulturowy, będący praw-
dziwym „tyglem” cywilizacyj-
nym. Adaptując elementy ob-
cych kultur, sami wnosili duży
wkład w ich wzbogacanie.

Wiele dawnych i obecnych
ikon światowej kultury, które
zawładnęły masową wyobraź-
nią odbiorców, posiada rom-
skie korzenie. Długą listę zna-
komitości tworzą nie tylko
gwiazdy show-businessu, ale
także wybitni sportowcy, poli-
tycy, naukowcy, poeci, pisarze.
Wśród osobistości o korzeniach
romskich najbardziej znane to
m. in.: 

- Charles Chaplin (Wielka Bry-
tania) - aktor, jedna z najwięk-
szych i najbardziej uwielbianych
gwiazd kina niemego

- Michael Caine (Wielka Bry-
tania) - aktor, dwukrotny zdo-
bywca Oscara

- Pola Negri (Polska/Stany
Zjednoczone) – aktorka, między-
narodowa gwiazda kina niemego

- Rita Hayworth (USA) – aktor-
ka, jedna z największych gwiazd
filmowych wszech czasów

- Edyta Górniak (Polska) - pio-
senkarka, 

- Elvis Presley (Stany Zjedno-
czone) – piosenkarz, król rock
and rolla

Engelbert Humperdinck (In-
die/Wielka Brytania) - piosen-
karz, sprzedał ponad 160 milio-
nów płyt na całym świecie.

Kolejne koncerty Muzycznego
Lata na Ursynowie odbędą się:

- 31 lipca, godz. 18, Park Jana
Pawła II, wystąpi  Marek Bracha,
który zagra koncert pod tytułem
„Władysław Szpilman Pianista
Warszawy”.

- 7 sierpnia, godz. 18.00, Park
Przy Bażantarni – Pozytywna
energia prosto z gór - Kapela gó-
ralska NA OBYRTKE, 

- 14 sierpnia, godz. 18.00, Park
im. Jana Pawła II – Drogi Polskie-
go Oręża w Muzyce Filmowej –
MILENA LANGE i WARSAW IM-
PRESSIONE ORCHESTRA

- 21 sierpnia, godz. 18.00,
Park Przy Bażantarni – Żywio-
łowa muzyka folkloru żydow-
skiego - zespół KLEZMAFOUR 

- 28 sierpnia, godz. 18.00,
Park im. Jana Pawła II – Świato-
we Przeboje Srebrnego Ekranu –
VINYL STRING QUARTET.
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INFORMACJA
Wójt Gminy Lesznowola, działając na podstawie 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

– o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1899 ze zm.), informuje, że na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na
stronie internetowej www.lesznowola.pl. zamieszczony

został na okres 21 dni wykaz części nieruchomości, 
na której usytuowane są garaże, oznaczonej 

nr ewid. 1/250, położonej w obrębie KPGO Mysiadło,
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku.

21 lipca 2022 r. w budyn-
ku Konstancińskiego Do-
mu Kultury – Willi Hugo-
nówka odbyło się uroczy-
ste podpisanie umów o
udzielenie dotacji z budże-
tu Województwa Mazo-
wieckiego.

Gmina Lesznowola uzyskała
dotacje na realizację inwestycji i
zakup wyposażenia w ramach
następujących programów:

– Budowa i modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów

rolnych – na „Przebudowę ulicy
Łąkowej w Kosowie” – dotacja
w wysokości 284 tys. zł,

– Mazowiecki Instrument Infra-
struktury Sportowej Mazowsze
2022 – na „Modernizację na-
wierzchni hali sportowej w Łazach”
– dotacja w wysokości 300 tys. zł,

– Mazowieckie strażnice OSP-
2022 – na „Modernizację straż-
nicy OSP Mroków” – dotacja w
wysokości 30 tys. zł,

– OSP-2022 – na „Zakup wy-
posażenia utrzymania umundu-

rowania bojowego dla OSP No-
wa Wola” – dotacja w wysokości
11,3 tys. zł.

Umowy podpisała Elżbieta
Lanc, członkini zarządu woje-
wództwa mazowieckiego oraz
Wójt Maria Jolanta Batycka–W-
ąsik (na zdjęciu druga z lewej) i
Skarbnik Marta Sulimowicz
(trzecia z lewej). W spotkaniu
udział wzięli także radni woje-
wództwa mazowieckiego – na
zdjęciu pierwszy z prawej Piotr
Kandyba.

Serwis samorządowy Polskiej Agencji
Prasowej opublikował ranking najbo-
gatszych i najbiedniejszych gmin w Pol-
sce, który powstał w oparciu o opubliko-
wane przez Ministerstwo Finansów
wskaźniki dochodów podatkowych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca dla
gmin na 2022 r. (wskaźnik G). Ranking
obejmuje wszystkie gminy w Polsce –
2477 samorządów.

Gmina Lesznowola zajęła 28. miejsce ze wskaź-
nikiem G w wysokości 4721,37 zł. Dla porówna-
nia pozostałe gminy z powiatu piaseczyńskim
uplasowały się na następujących pozycjach:

Konstancin-Jeziorna – 25. miejsce, wskaźnik
G w wysokości 4796,24 zł,

Piaseczno – 67. miejsce, wskaźnik G w wysoko-
ści 3493,72 zł,

Góra Kalwaria – 232. miejsce, wskaźnik G w wy-
sokości 2514,94 zł,

Tarczyn – 240. miejsce, wskaźnik G w wysoko-
ści 2497,24 zł,

Prażmów – 357. miejsce, wskaźnik G w wysoko-
ści 2231,31 zł.

Wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT
i CIT stanowią jedynie część dochodów gminy.
Ponadto zaliczają się do nich dochody ze sprzeda-
ży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu
państwa, a także środki unijne.

Wskaźnik G w szczegółach
Wskaźnik G dla każdej gminy oblicza się dzie-

ląc kwotę dochodów podatkowych (z tytułu po-
datku od nieruchomości; podatku rolnego; po-
datku leśnego; podatku od środków transpor-
towych podatku od czynności cywilnoprawnych;
podatku od osób fizycznych, opłacanego w for-
mie karty podatkowej; wpływów z opłaty skar-
bowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udzia-
łu we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz udziału we wpływach z po-
datku dochodowego od osób prawnych) za rok
poprzedzający rok bazowy przez liczbę miesz-
kańców gminy.

Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

Umowy na dotacje podpisane!

Lesznowola – wysokie miejsce w rankingu
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Blisko 3,4 mln Ukraińców
pozostaje nadal w Polsce –
wynika z najnowszego ra-
portu Unii Metropolii Pol-
skich. Tym samym lud-
ność naszego kraju na ko-
niec maja wynosiła 41,64
mln osób.

Według najnowszego rapor-
tu Centrum Analiz i Badań Unii
Metropolii Polskich im. Pawła
Adamowicza w maju br. ludność
Polski łącznie z Ukraińcami wy-
nosiła 41,64 mln. W kwietniu
było to nawet 42,11 mln. Wtedy
przebywało u nas najwięcej
uchodźców – i w Polsce mieszka-
ło prawie 3,85 mln Ukraińców,
podczas gdy przed wybuchem
wojny liczbę tę szacowano na 1-
4-1,5 mln osób. Na koniec maja
– 3,37 mln osób, a w samych 12
największych polskich miastach
1,43 mln. Wśród Ukraińców
przebywających w naszym kra-
ju siedmiu na dziesięciu miesz-
kało na terenach Unii Metropo-
lii Polskich (69 proc.).

Z analizy – która jest konty-
nuacją opublikowanego pod ko-
niec kwietnia raportu Unii Me-
tropolii Polskich „Miejska gościn-
ność: wielki wzrost, wyzwania i
szanse” – wynika, że w maju te-
go roku Ukraińcy stanowili 8
proc. ludności Polski.

Centrum Analiz i Badań UMP
skupiło się również na ludności
w 12 największych polskich mia-
stach  zrzeszonych w Unii Me-
tropolii Polskich oraz ich obsza-

rach metropolitalnych. Najwięk-
szą jak dotąd liczbę Ukraińców
mieszkających w tych metropo-
liach odnotowano w kwietniu
br. – 2,58 mln. W miastach UMP
również w kwietniu była ona naj-
wyższa – 1,60 mln.

Opracowane w raporcie dane
zostały zebrane przez firmę Se-
lectivv dzięki nowatorskiej meto-
dzie Geotrappingu®, która, po-
przez agregowanie informacji z
urządzeń mobilnych, pozwoliła
określić liczbę oraz lokalizację
Ukraińców i Ukrainek (osób od
15 roku życia) przebywających
w Polsce. Dane te zostały zesta-
wione z informacjami o nume-
rach PESEL, które z kolei pozwo-
liły oszacować liczbę ukraińskich
dzieci, mieszkających w Polsce.

– To, co zwraca uwagę w serii
danych Selectivv, to stały udział
Ukraińców przebywających na
obszarze największych 12 pol-
skich metropolii – 69 procent. Z
upływem miesięcy nie słabnie
zatem rola największych miast
jako głównych obszarów docelo-
wych uciekinierów z Ukrainy –
mówi dr hab. Agata Górny z
Ośrodka Badań nad Migracjami
Uniwersytetu Warszawskiego.

Ruszyło Ukraińskie 
Centrum Edukacji

Naukę polskiego, angielskie-
go, kursy IT i wiele innych – ofe-
ruje uchodźcom i uchodźczy-
niom otwarte właśnie Ukraiń-
skie Centrum Edukacyjne w

Warszawie. Centrum  mieści się
przy ul. Marszałkowskiej 77/79,
w budynku, w którym działa tak-
że Punkt Obsługi Obywateli
Ukrainy prowadzony przez
Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Uchodźcy i uchodźczynie z
Ukrainy będą mogli w centrum
rozwijać swoje umiejętności za-
wodowe i językowe, a także zdo-
być odpowiednie kwalifikacje.
Potrzebujący otrzymają wsparcie
psychologiczne, a organizowa-
ne przy Marszałkowskiej zajęcia
pomogą gościom z Ukrainy le-
piej zrozumieć polską kulturę.
Sąsiedztwo Punktu Obsługi Oby-
wateli Ukrainy Urzędu Pracy
m.st. Warszawy umożliwi bliższą
współpracę obu instytucji w ce-
lu rozwijania różnych, uzupeł-
niających się form wsparcia dla
Ukrainek i Ukraińców, w tym w
zakresie wybranych instrumen-
tów rynku pracy.

Centrum oferuje: naukę języ-
ka polskiego, naukę języka an-
gielskiego, kursy IT, zajęcia z do-
skonalenia umiejętności mięk-
kich, zajęcia dotyczące polskiej
kultury i historii, spotkanie kul-
turalne i edukacyjne.

Wszystkie zajęcia są bezpłat-
ne. Zaplanowano je na od po-
niedziałku do soboty w godzi-
nach 16:30-21:00. Szczegółowy
program można znaleźć na spe-
cjalnej stronie internetowej w ję-
zyku ukraińskim.

– Ukraińskie Centrum Eduka-
cyjne to kolejna partnerska ini-

cjatywa z udziałem m.st. War-
szawy na rzecz Ukrainek i Ukra-
ińców. Centrum będzie znaczą-
cym uzupełnieniem oferty mia-
sta dla naszych gości z Ukrainy
obok takich przedsięwzięć jak
bezpłatna dla uchodźców i
uchodźczyń „Przestrzeń pracy –
Ukraina” czy Punkt Obsługi Oby-
wateli Ukrainy prowadzony
przez Urząd Pracy m.st. Warsza-
wy. Jestem przekonana, że z
uwagi na różnorodność oferty,
działalność Ukraińskiego Cen-
trum Edukacyjnego spotka się z
dużym zainteresowaniem i być
może stanie się też inspiracją dla
podobnych inicjatyw w innych
polskich miastach  – mówi Karo-
lina Zdrodowska dyrektorka ko-
ordynatorka ds. przedsiębiorczo-
ści i dialogu społecznego w war-
szawskim Ratuszu.

Ukraińskie Centrum Eduka-
cyjne w Warszawie powstało
dzięki współpracy wielu partne-
rów: Urzędu m.st. Warszawy,
Urzędu Pracy m.st. Warszawy,
Ambasady Ukrainy, Ministerstwa
Edukacji i Nauki Ukrainy, Inicja-
tywy Środkowoeuropejskiej,
Fundacji Wyszehradzkiej oraz
Stowarzyszenia Edukacji Inno-
wacyjnej i Cyfrowej z Ukrainy.

Warszawa działa na rzecz
integracji gości z Ukrainy
W Centrum Wsparcia Koor-

dynacji odbyły się seminarium i
warsztaty dla organizacji uczest-
niczących w programie dotyczą-

cym integracji ukraińskiej i pol-
skiej młodzieży i ich rodzin. Or-
ganizatorem spotkania było
m.st. Warszawa we współpracy
z Międzynarodową Organizacją
ds. Migracji (IOM), Międzyna-
rodowym Komitetem Ratunko-
wym (IRC) oraz UNHCR.

– Organizacje pozarządowe
już pracują na rzecz integracji,
jednak to będzie długi proces,
którego musimy się nauczyć. Mu-
simy pamiętać, że ze względu na
sytuację na świecie migracje lud-
ności będą coraz częstsze, dlate-
go trzeba dążyć do profesjonali-
zacji tych działań. Potrzebujemy
odpowiedniego systemu, a wte-
dy wszyscy na tym skorzystamy
i nasza kultura się wzbogaci –
mówiła wiceprezydentka m.st.
Warszawy Aldona Machnowska-
-Góra, otwierając spotkanie.

W wydarzeniu wzięli udział
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych biorących udział
w programie integracyjno-edu-
kacyjnym dla młodzieży i ich ro-
dzin z Ukrainy i z Polski. Środki
na realizację tego zadania prze-
kazał UNICEF. Miasto zawarło
umowy dotacyjne z 25 organi-
zacjami na łączną kwotę ponad
9,2 mln zł.

Podczas seminarium poruszo-
no kilka tematów związanych z
przyjęciem uciekających przed
wojną uchodźców z Ukrainy.
Rozmawiano przede wszystkim
o tym, jak sobie radzić z konflik-
tami w kontekście różnic kultu-

rowych, jak się skutecznie ko-
munikować i tworzyć bezpiecz-
ne środowisko dla dzieci i mło-
dzieży. Zastanawiano się także
jak tworzyć grupy integrujące
uczestników konkretnych dzia-
łań.

Warsztaty przeprowadzili spe-
cjaliści z Międzynarodowego Ko-
mitetu Ratunkowego (IRC),
UNHCR, Warszawskiego Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Mię-
dzynarodowej Organizacji ds.
Migracji (IOM). Uczestnicy w
małych grupach mogli omówić
problemy i zastanowić się nad
sposobami ich rozwiązywania.
– Programy integracyjne na taką
skalę nie były realizowane do tej
pory w Warszawie, dlatego tak
ważne jest pozyskanie wiedzy
od doświadczonych ekspertów,
a także uczenie się od siebie wza-
jemnie. Będziemy ten proces
wzmacniać – dodaje Tomasz
Pactwa, dyrektor Biura Pomocy
i Projektów Społecznych.

Program skierowany jest
przede wszystkim do młodzie-
ży w wieku 14-21 lat i ich rodzin.
Organizacje pozarządowe prze-
prowadzą działania animacyj-
ne, integracyjne, edukacyjne, w
tym naukę języka polskiego. W
rekrutacji uczestników będą po-
magać streetworkerzy, których
zadaniem będzie dotarcie do
młodzieży spędzającej czas w
przestrzeni publicznej. Program
będzie realizowany do końca
2022 r. M B L

Serialowa Franciszka Maj i jej
przygody bawiły Polaków na po-
czątku XXI wieku. Mało kto wie,
że słynny „Skalskich dom” znaj-
duje się niedaleko stacji metro
Wilanowska. 

Do dzisiaj serial ma swoich zagorza-
łych fanów. Kręcona po polsku teleno-
wela komediowa ma swoje stałe pory
emisji na Comedy Central, jest też po-
pularna w internecie – niektóre odcin-
ki mają milionowe wyświetlenia. Po-
mimo tego, iż obraz był kręcony kilka-
naście lat temu, w 2019 Telewizja Pol-
sat wykupiła od TVN na wyłączność
prawa do pokazywania tego serialu.
Od 10 czerwca 2019 roku do 8 lutego
2020 roku i od 21 grudnia 2020 rok
produkcja emitowana jest w Super Pol-
sacie, i  Polsat Comedy Central Extra.
Okazuje się, że fani serialu mają możli-
wość obejrzenia słynnego budynku se-
rialowego na Mokotowie. 

Dom Niani Frani 
– nic się nie zmieniło!

Niedaleko stacji metra Wilanowska
znajduje się ten słynny dom Maksymi-
liana Skalskiego. Pod adresem Lenar-
towicza 13 na warszawskim Mokoto-
wie zobaczymy znaną z przebitek wi-
deo willę, gdzie częściowo nagrywa-
no serial. Studyjne nagrania realizo-
wano od 19 lipca 2005 roku do 25 lu-
tego 2009 roku w Farat Film na war-

szawskim Wawrze. Dom był jednak
wielokrotnie ogrywany do przebitek
wideo. Sama bryła rezydencji państwa
Skalskich niewiele zmieniła się od cza-
sów powstania serialu. 

Dom, określany przez okolicznych
mieszkańców mianem domu Niani Fra-
ni, to prywatna obecnie nieruchomość.
Pierwotnie budynek należał do powsta-
łej w 1923 oku Spółdzielni Mieszka-
niowej “Domy Spółdzielcze”. Budowę
willi przy Lenartowicza ukończono
około 1930 roku

w lipcu 2012 roku obiekt został wpi-
sany do gminnej ewidencji zabytków
miasta stołecznego Warszawa jako
przykład przedwojennej zabudowy
jednorodzinnej. Willa z dawnych mo-
kotowskich przedmieść zachowała
swój oryginalny kształt oraz kolory-
stykę. Obecnie należy do prywatnych
właścicieli, oglądać można ją tylko od
zewnątrz. 

Niania Frania – polska 
telenowela w stylu latino

Panna z warszawskiej Pragi - Frania
Maj, po utracie pracy i rozstaniu z na-
rzeczonym, przypadkiem obejmuje po-
sadę niani w domu majętnego produ-
centa telewizyjnego. Pełna humoru i
energii Frania zaprowadza nowe po-
rządki w nieco przesadnie uporządko-
wanym domu Skalskich. Frania Maj
niespodziewanie dla samej siebie skoń-

czyła karierę w salonie sukien ślubnych,
bo właściciel - były narzeczony - ją zwol-
nił. Frania postanawia rozpocząć no-
wy rozdział w swym życiu i zostaje
akwizytorką kosmetyków. Szukając
pierwszych klientów, trafia do domu
Maksymiliana Skalskiego - słynnego
producenta seriali telewizyjnych. 

Maks właśnie poszukuje nowej niani
dla trójki swych dzieci, które niedawno
straciły matkę. Myląc Franię z kolejną
kandydatką postanawia, choć nie bez
wahania, zatrudnić ją do opieki nad
dziećmi. Nowa niania okazuje się dla
niego prawdziwym skarbem, choć
Maks nie od razu zdaje sobie z tego
sprawę. Frania, dla swoich podopiecz-
nych, jawi się nie tylko opiekunką, ale
matką, przyjaciółką i przewodnikiem. 

Zagrana przez polskich aktorów tele-
nowela w stylu południowoamerykań-
skim podbiła serca Polaków. Scenariusz
serialu został oparty na oryginalnej wer-
sji skryptu, napisanej przez Petera Mar-
ca Jacobsona i Fran Drescher, odtwór-
czynię głównej roli (Fran Fine) w ame-
rykańskiej wersji. W tytułową postać w
polskiej adaptacji wcielała się Agniesz-
ka Dygant. W każdym odcinku wystę-
powała gościnnie znana postać ze świa-
ta show-biznesu, łącznie blisko 300 oso-
bistości. Serial cieszył się olbrzymim
zainteresowaniem publiki, dwukrotnie
przyznano mu telekamery dla najlep-
szej produkcji. P i o t r  C e l e j

Dom serialowej „Niani Frani” – czy wiesz, że jest na Mokotowie?

Polsko-ukraińska wspólnota

Jest nas ponad 40 milionów!
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Strefa płatnego parkowa-
nia w Warszawie funkcjo-
nuje od 1999 roku, czyli
od ponad dwóch dekad.
Do niedawna nie docho-
dziło w niej do żadnych
istotnych zmian. Coraz
większa liczba samocho-
dów w centralnych czę-
ściach miasta oraz zmia-
ny społeczne zachodzące
na przestrzeni lat spowo-
dowały, że SPPN w dotych-
czasowym kształcie prze-
stała spełniać swoje pod-
stawowe funkcje. 

Właśnie dlatego wprowadza-
my zakrojony na szeroką skalę i
największy w Polsce pakiet
zmian, mający na celu przywró-
cić strefie jej pierwotne założenia.

Chcemy utrzymać dynamicz-
ny rozwój SPPN w Warszawie.
W czerwcu br. Rada Warszawy
przyjęła uchwałę o włączeniu do
strefy kolejnych obszarów Pragi-
-Północ i Mokotowa. Oznacza to
konieczność wyznaczenia kolej-
no 1407 i 4848 miejsc postojo-
wych. Zwaloryzowane zostały
też stawki za postój, tak, aby stre-
fa prawidłowo spełniała swoją
funkcję, czyli zapewniała rotację
na miejscach postojowych. Jest
to w prostej linii efekt panującej
w kraju inflacji oraz związanej z
tym spirali cenowo-płacowej.
Strefa nie służy bowiem genero-
waniu zysków, jej podstawowym
celem jest zapewnienie wolnych
miejsc postojowych w warun-
kach dużej presji parkingowej w
centralnych obszarach miasta.
Wraz ze wzrostem płac opłata za
parkowanie przestaje spełniać
swoją funkcję, ponieważ staje się
relatywnie niższa. Stawki wzro-
sną o ok. 15%, w granicach do-
puszczonych ustawowo przez
rząd. Od 15 sierpnia pierwsza
godzina parkowania będzie kosz-
tować 4,5 zł, druga – 5,4 zł, trze-
cia – 6,4 zł, a czwarta i każda ko-
lejna – 4,5 zł.

Logiczną konsekwencją tych
zmian jest również podwyższe-
nie opłaty dodatkowej za nie-
opłacenie postoju. Po zmianach
opłata ta będzie wynosić 300 zł,
przy czym wniesiona w ciągu 7
dni będzie mniejsza o 100 zł.

Warszawa a inne miasta
Od 2 stycznia 2023 roku po-

wierzchnia warszawskiej SPPN
będzie wynosiła prawie 48,5
km2, czyli 9,4% powierzchni
miasta. Przed rozszerzeniami
przeprowadzonymi w ostatnich
latach jej obszar nie przekraczał
nawet 20 km2. Oznacza to po-

nad dwukrotnie zwiększenie po-
wierzchni. Dla porównania – w
Poznaniu jest to 12,7 km2 (4,8
%), w Krakowie 19,3 (5,9%), a
we Wrocławiu 15,5 (5,3%).
Warszawska strefa będzie więk-
sza niż strefy w Poznaniu, Kra-
kowie i Wrocławiu razem wzię-
te! Po zmianach, liczba wyzna-
czonych miejsc postojowych
przekroczy 58,5 tys.

Jaki pierwsi w Polsce urucho-
miliśmy również autorski system
e-kontroli. Tylko w 2021 roku 9
zakupionych przez nas pojaz-

dów, wyposażonych w system
skanowania tablic rejestracyj-
nych, przejechało 105 tys. km i
skontrolowało ponad 5,6 mln
pojazdów.

Skala prowadzonego przez
nas przedsięwzięcia musi robić
wrażenie. Należy pamiętać, że
wyznaczenie strefy nie polega
wyłącznie na ustawieniu no-
wych parkomatów. To przede
wszystkim praca związana ze
zmianą organizacji ruchu i wy-
znaczaniem tysięcy miejsc po-
stojowych. Np. wdrożenie stre-
fy na Żoliborzu i Ochocie ozna-
czało prace na ponad 250 uli-
cach – przy tym wszystkim mu-
simy pamiętać o uwzględnianiu
potrzeb mieszkańców, których
każdorazowo zachęcamy do
udziału w konsultacjach spo-
łecznych poprzedzających
wprowadzanie zmian.

Zmiany są potrzebne
Zmiany w warszawskiej SPPN

w ubiegłych dekadach zacho-
dziły bardzo powoli i nieade-
kwatnie do rozwoju miasta.
Pierwsze rozszerzenie i zmiana
stawek nastąpiło niemal 10 lat

po jej uruchomieniu. Wówczas
strefa została rozszerzona m.in.
o Powiśle, Stare i Nowe Miasto.
Kolejna korekta nastąpiła pod
koniec marca 2013 roku, kiedy
parkomaty przesunęły swój za-
sięg z Żelaznej do Okopowej na
zachodzie, z Koszykowej do Wa-
welskiej na południu, a na pół-
nocy zamiast Solidarności się-
gnęły Dworca Gdańskiego i Ron-
da Radosława oraz fragment
Pragi Północ. Jednak obowią-
zujące od 2008 roku stawki za
parkowanie pozostawały na tym

samym poziomie, zablokowane
nieżyciowym limitem narzuco-
nym ustawowo.

Duży krok naprzód
Kolejne zmiany przyszły do-

piero w 2020 roku – po konsul-
tacji z mieszkańcami zdecydo-
waliśmy się rozszerzyć strefę o
część Woli i Pragi-Północ. Wzro-
sła również kara za brak opłaco-
nego postoju – z 50 do 250 zł.
Wzrost kar za nieopłacenie po-
stoju był kamieniem węgielnym
pod dalszy rozwój strefy i do-
stosowanie jej do obecnych re-
aliów. Tak niska kara wręcz za-
chęcała do tego, by unikać opłat
za parkowanie, czyniąc strefę
wyjątkowo nieefektywnym roz-
wiązaniem.

Na początku 2021 roku w ży-
cie wszedł duży pakiet zmian,
zawierający m. in. zmianę sta-
wek za parkowanie, które nie by-
ły waloryzowane od 12 lat!  By-
ło to możliwe dzięki urealnieniu
ustawy, blokującej podniesienie
stawek. Od tej pory kierowcy za
pierwszą godzinę parkowania
mieli zapłacić 3,9 zł. Mimo pod-
wyżki, ceny w Warszawie wciąż

były jednymi z najniższych w
Polsce. Były też (w odniesieniu
do minimalnego wynagrodze-
nia) nadal dwukrotnie mniej od-
czuwalne niż w momencie ich
wprowadzania w 2008 r. (wów-
czas stanowiły 0,27% wynagro-
dzenia minimalnego, dziś limit
ustawowy wynosi 0,15%).

Drugą ważną zmianą było
wydłużenie godzin obowiązy-
wania opłaty za parking w stre-
fie. Na taki ruch już dawno zde-
cydowała się większość polskich
i europejskich miast. Niektóre z

nich poszły dalej, pobierając
opłaty również w weekend.
Warszawa również analizuje ta-
kie rozwiązanie – wcześniejsze
analizy nie były jednak wiary-
godne z powodu zaburzeń wy-
wołanych pandemią.

Zmieniliśmy też system wy-
dawania abonamentów miesz-
kańcom, aby faktycznie korzy-
stali na nim mieszkańcy stolicy.
Teraz abonament przysługuje
wyłącznie osobom, które rozli-
czyły w Warszawie podatek PIT
za rok poprzedni. Zmiana służy
zachęceniu do płacenia PIT w
Warszawie i ograniczeniu dostę-
pu do przywilejów parkingo-
wych dla osób, które unikają pła-
cenia podatków.

Cel był prosty – ograniczyć
liczbę aut wjeżdżających do
centrum i ułatwić znalezienie
wolnego miejsca postojowego
tym, którzy go rzeczywiście po-
trzebują. Pod koniec 2021 ro-
ku strefa płatnego parkowania
została rozszerzona o Żoliborz
i Ochotę, co było zwieńczeniem
szeregu zmian wprowadzonych
w latach 2020-2021.

z d m . w a w . p l

„Mistrzowie parkowania” to potoczne określenie kie-
rowców parkujących nie tylko nieprzepisowo, lecz tak-
że w sposób urągający zdrowemu rozsądkowi. Strażni-
cy miejscy, podejmujący setki interwencji dziennie,
spotykają ich każdego dnia. 

Zdaniem doświadczonych funkcjonariuszy z referatów do spraw
parkowania, do poprawy sytuacji w zakresie parkowania nie wystar-
czą mandaty i blokady – konieczna jest zmiana społecznego postrze-
gania tego rodzaju wykroczeń w ruchu drogowym. Oceniają oni,
że wśród usprawiedliwień, które zdarza im się słyszeć od niepra-
widłowo parkujących kierowców, stanowczo zbyt często pojawia się
bezrefleksyjne stwierdzenie: zaparkowałem tu, bo gdzie indziej
nie było miejsca. Takie rozumowanie nie jest akceptowalne.

Czy pozostawiając swój pojazd, nawet „na chwilę” albo „tak, jak
stoją inni”, nie ściągamy zagrożenia na użytkowników drogi: pie-
szych, rowerzystów, kierowców? Czy nasza wygoda lub pośpiech
są tu usprawiedliwieniem? Czy warte są rozjeżdżonych trawni-
ków? Czy pozostawiając wąskie przejście uwzględniamy potrzeby
osoby na wózku, poruszającej się o kulach czy rodziców z dziećmi?

Rozpoczynając kolejny sezon cyklu „Mistrzowie parkowania”, liczy-
my na zmianę sposobu myślenia oraz na chwilę refleksji kierowców.

R e f e r a t  P r a s o w y  S t r a ż y  M i e j s k i e j  m . s t .  W a r s z a w y

Mistrzowie 
kierownicy!

Rozwój strefy płatnego parkowania

Znane są już rezultaty kontroli kierowców prowadzą-
cych przewóz samochodami osobowymi przeprowa-
dzonych w pierwszym półroczu 2022 r. Prezydent m. st.
Warszawy razem z Policją, Strażą Graniczną, Inspek-
cją Handlową, Urzędem Kontroli Skarbowej i Inspek-
cją Transportu Drogowego sprawdzał legalność pracy
przewoźników.

Celem kontroli było sprawdzenie legalności prowadzenia prze-
wozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie m. st.
Warszawy oraz przestrzeganie przez przewoźników obowiązujących
norm prawnych podczas wykonywania transportu drogowego.

Przeprowadzono łącznie 462 kontrole, podczas których wykryto
169 nieprawidłowości. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

– transport drogowy osób bez licencji – podszywanie się pod
warszawskie taksówki (82 przypadki),

– zlecanie przez pośrednika przy przewozie osób transportu
przedsiębiorcom, którzy nie posiadali wymaganej licencji „TAXI” (83
przypadki),

– legitymowanie się fałszywym prawem jazdy (6 kierowców - ob-
cokrajowców),

– brak uprawnień do kierowania pojazdami (9 kierowców),
– wykonywanie transportu pod wpływem środków odurzają-

cych (1 kierowca),
– wykonywanie transportu pod wpływem alkoholu (2 kierowców), 
– przewóz bez badań lekarskich i psychologicznych (101 kie-

rowców).
Podczas kontroli na drodze stwierdzono naruszenia wynikające z

ustawy o transporcie drogowym na kwotę 5 675 800 zł. Dodać jed-
nak trzeba, że suma kar pieniężnych nałożonych podczas jednej kon-
troli nie może przekroczyć kwoty 12 tys. zł. Kary administracyjne na-
kłada Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Ponadto sprawdzono 143 kierowców pojazdów „podszywają-
cych się pod przewóz taxi” tylko pod kątem stosowania przepisów
Prawa o ruchu drogowym. W wyniku kontroli odnotowano:

– 32 kierowców bez uprawnień do kierowania,
– 23 kierowców (obcokrajowców) legitymowało  się fałszywym

prawem jazdy,
– 25 pojazdów odholowano,
– 32 dowody rejestracyjne zatrzymano,
– 2 kierowców było poszukiwanych.
W trakcie wspólnych działań kontrolnych ujawniono również

inne naruszenia, których rezultatem było zatrzymanie 9 kierowców
przez Straż Graniczną.

Dobrze jest pamiętać, by wsiadając do taksówki zwracać uwagę
czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą
w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz po-
jazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator
z danymi kierowcy (imieniem, nazwiskiem i zdjęciem) oraz termi-
nem ważności. J L

Stolica sprawdza 
kierowców taksówek 
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Tropikalne upały w stolicy nie powstrzymały warszawiaków przed uczest-
niczeniem w rozmaitych imprezach masowych. Amatorzy sportu i rekre-
acji pojawiają się licznie na wydarzeniach tego typu, podobnie jak wiel-

biciele muzyki przybywają tłumnie na koncerty plenerowe, w salach koncerto-
wy etc. Świadczy to o dużej potrzebie mieszkańców do aktywnego udziału w ży-
ciu publicznym. 

Przykładem jest zwłaszcza jedno z ostatnich takich wydarzeń. Było ono zaplanowane już kil-
ka lat wcześniej, jednak z powodu pandemii nie mogło odbyć się w poprzednich terminach, by-
ło więc przekładane na później. Chodzi oczywiście o koncert super grupy heavymetalowej Iron
Maiden. Żelazna dziewica mogła wreszcie zagrać w Polsce (pomimo nawrotu pandemii z no-
wym wariantem Covid) w ramach trasy koncertowej „Legacy of the Beast World Tour 2022”. Kon-
cert zaplanowano na niedzielę 24 lipca na stadionie PGE Narodowym.

Występ Iron Maiden został przygotowany starannie. Służby porządkowe stanęły na wyso-
kości zadania. Właściwie nigdzie nie było nadmiernych korków, jeśli chodzi o wejście na sta-
dion. Choć trybuny w czasie głównego koncertu były zapełnione, nie czuło się wielkiej presji
przed wejściem. Na stadion można było wchodzić już od 16 (early entrance), a otwarcie bram
PGE Narodowego nastąpiło o 16:30. To pozwoliło wchodzącym dostać się do środka bez zbęd-
nych kolejek. Także podczas koncertu nie było tzw. wąskich gardeł, jeśli chodzi o przemiesz-
czanie się po obiekcie. Dostępne były punkty z napojami, toalety i wszystko, co w trakcie kon-
certu jest potrzebne. 

Występ zespołu tej klasy co Iron
Maiden to ogromne przedsięwzięcie
logistyczne. To prawdziwy wstrząs
dla miasta oznaczający zamknięcie
niektórych ulic, zmiany w ruchu dro-
gowym, zmiany w komunikacji. Mi-
mo to, w tym przypadku wszystko
odbywało się w pełni profesjonalnie
i bez nieprzewidzianych wpadek or-
ganizacyjnych.

Popis gwiazd poprzedziły koncer-
ty suportów. Najpierw przed publicz-
nością wystąpił Lord of the Lost – nie-

miecki zespół pochodzący z Hamburga, grający rocka gotyckiego. Zespół powstał jako projekt so-
lowy w roku 2007. Jego twórcą jest frontman i wokalista Chris Harms. Lost Lord of the Lost wpro-
wadził wszystkich w odpowiedni nastrój, choć słychać było przestery i nadmierne basy zagłusza-
jące wokal. 

Po nim pojawił się już lepiej nagłośniony holenderski zespół Within Temptation, założony w
1996 roku przez wokalistkę Sharon den Adel i gitarzystę Roberta Westerholta i grający muzykę z
pogranicza metalu symfonicznego i rocka. Ich dzisiejsze brzmienie to tzw. metal symfoniczny.
Wczesne płyty zespołu można zaliczyć do gothic metalu. Ewoluował w kierunku doom metalu, póź-
niej zaś przeszedł do rocka symfonicznego i metalu symfonicznego. 

Wreszcie to, na co wszyscy czekali. W starannie przygotowanej oprawie pojawił się długo ocze-
kiwany Iron Maiden. Brytyjska, kultowa grupa z Leyton w Londynie, założona w 1975 roku przez
basistę i głównego kompozytora Steve’a Harrisa. To żywa historia gatunku ciężkiego rocka. Gru-
pa uznawana jest za jeden z najlepszych zespołów heavymetalowych wszechczasów. Jej muzyka
stanowiła inspiracje i wzorzec dla wielu zespołów grających metal oraz heavy rock. 

Ich pojawienie się na warszawskiej płycie PGE Narodowego to wydarzenie i wielkie przeżycie dla
licznej rzeszy polskich fanów. Zresztą muzycy wiedzą, że w Polsce mają naprawdę wielu wielbicie-
li. Świadczą o tym koszulki z nazwą grupy, które mieli na sobie na koncercie ich fani. Co więcej, nie
jest to przelotne zauroczenie, a uczucie trwałe. Wielu z wielbicieli grupy to „goście” w średnim wie-
ku. To fani, którzy karierę zespołu śledzą w najdrobniejszych szczegółach, jeżdżą na koncerty. Nie
zrażają ich ani koszty, ani trudy z tym związane. Na występ Iron Maiden w Warszawie przyjecha-
ło wielu fanów z odległych części kraju i z za granicy. 

Koncert potwierdził markę zespołu. Publiczność dostała to, za co zapłaciła, a nawet więcej.
Oprócz świetnego, w pełni profesjonalnego, dopracowanego w każdym szczególe koncertu – nie-
zwykłą oprawę scenograficzną. Nie mogło w niej zabraknąć wymyślnych efektów specjalnych,
miotaczy ognia, dymów, rozbłysków, wytryskujących płomieniami fontann. Oczywiście, nie zabra-
kło słynnego Eddiego - nieodłącznej maskotki grupy. 

Trasa koncertowa „Legacy of the Beast World Tour” to ogromne przedsięwzięcie. Występy gru-
py w ramach trasy obejrzały miliony fanów w wielu krajach Europy oraz obu Ameryk. Pozostaje ży-
czyć nie najmłodszym już muzykom dobrej kondycji na dalsze koncerty. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Angielska bestia w dobrej formie

N iedawno jeden z czytelników nazwał mnie w liście do gazety „neuraste-
nikiem, z pewną domieszką schizofrenicznej manii prześladowczej” i za-
pytał, co takiego uczynili mi osobiście panowie Ziobro, Suski, Czar-

nek, Kowalski, Horała i inni wybitni politycy PiS, że widzę takie zagrożenie z ich
strony, iż popadłem w depresję? I dobił mnie pytaniem: „A może (oni) doprowa-
dzili Polskę do katastrofalnej ruiny?”. Facet podał się za Krzysztofa Pawłowskiego, ale czy jest to praw-
dziwe nazwisko – cholera wie. Zacznę od tego, że ten czciciel PiS i wielbiciel Prezesa w ogóle mnie
nie zna, nie widział mnie na oczy, nie badał pod kątem stanu umysłu, a mimo to potrafił rozpoznać
u mnie objawy neurastenii oraz depresję. Cóż za przenikliwość! Tymczasem faktyczny stan moje-
go umysłu jest taki, że prymitywne wynurzenia jakichś Pawłowskich ani mnie grzeją, ani ziębią, zaś
co do wymienionych wyżej asów PiS, to sporo jeszcze wody w Wiśle popłynie zanim z ich powodu
miałbym popaść w depresję. 

Czy oni doprowadzili Polskę do ruiny? – pyta Pawłowski z domieszką jadu, charakterystyczną dla
wyznawców PiS. Uważam, że wprost odwrotnie. Panowie Ziobro, Suski, Czarnek, Kowalski, Hora-
ła oraz inni wybitni politycy PiS z Prezesem na czele zapewnili Polsce i Polakom świetlaną przyszłość,
widoczną na każdym obszarze życia społecznego. Wszędzie nas lubią, światowe media piszą o nas
w samych superlatywach, mamy niezliczoną ilość przyjaciół, a najlepszym są Czesi, sądownictwo
jest niezależne i niezawisłe, mniejszości szanowane, zaś telewizja publiczna i jej obiektywizm to nie-
dościgły wzór dla całego telewizyjnego świata. Mamy także prawo zbierać chrust w lesie, a to
przywilej nie w kij dmuchał. 

Niejaki Pawłowski zadał mi w końcówce swojego (za przeproszeniem) listu sztych w samo
serce: „Strefy wolne od LGBT to nie miejsce dla Pana. Woli Pan parady zboczeńców i de-
prawację dzieci od najmłodszych lat, co w oczywisty sposób będzie owocowało gwałtow-

nym wzrostem pedofilii...”. Złote myśli tego gościa robią wrażenie, nieprawdaż? To godny repre-
zentant około 30 proc. uczestniczących w wyborach, którzy stanowią żelazny elektorat PiS. Wyda-
je się jednakowoż, iż ten zaklęty krąg kurczy się, ponieważ po raz pierwszy od kilku lat sondaże po-
kazują znaczny spadek poparcia dla PiS. Gdyby wybory odbyły się w połowie lipca, wygrałaby je Ko-
alicja Obywatelska (27 proc.) przed PiS (26 proc.), tak wynika z najnowszego sondażu Kantar. A
Kantar Group to nie żadne lewe polskie „fiu bździu”, tylko ceniona agencja badawcza z siedzibą w
Londynie, zajmująca się analizą danych i konsultingiem marek. Okazuje się, iż aż 71 proc. respon-
dentów uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku, 16 proc. pozytywnie oce-
nia ich kierunek, zaś 13 proc. nie ma zdania na ten temat. Prawdopodobnie głównym powodem tak
radykalnego zwrotu w poparciu PiS jest galopująca inflacja, wszechobecna drożyzna oraz znacz-
ne obniżenie stopy życiowej Polaków, ale być może część elektoratu PiS (nie wyznawców tej par-
tii) ma już po dziurki w nosie dzielącego naród, bełkocącego Prezesa oraz wygadującego coraz więk-
sze brednie, kłamiącego z każdym otwarciem ust premiera. 

Ostatnio dwa razy z rzędu dopadł mnie odruch wymiotny, kiedy stary kawaler rządzący Polską
szydził z osób LGBT, obrzydliwie przy tym rechocząc. Jak można tak poniżać ludzi? On broni war-
tości? Jakież to wartości pozwalają na dyskryminowanie mniejszości i szydzenie z niej? Obywate-
le z grupy LGBT nie są naszymi wrogami, których należy zwalczać, to nasi rodacy. To dokładnie ta-
cy sami ludzie jak hetero, tyle że o innej tożsamości seksualnej i płciowej. Mają takie samo prawo
do życia jak my i prawo do publicznego demonstrowania własnej tożsamości, ponieważ gwaran-
tuje im to Konstytucja RP. Czy ten okropny dziadzio zabarykadowany w willi przy ulicy Mickiewi-
cza nie wie, że gejem czy lesbijką człowiek się nie staje, lecz taki się rodzi? Że jest to boże dzieło? A
może dziadzio dobrze o tym wie, ponieważ tożsamość LGBT wcale nie jest mu obca? „The darkest

place is under the candlestick” – to
bardzo mądre przysłowie (odpo-
wiednik polskiego – najciemniej
pod latarnią). 

Jakże mentalnie Prezes różni się
na przykład od Nelsona Mandeli,
który także reformował swój kraj,
ale za pomocą zupełnie innych na-
rzędzi. Jego głównym narzędziem
były słowa: „pojednanie” i „wyba-

czenie”. Po 27 latach (!) ciężkiego więzienia ten wielki duchem człowiek mówi podczas przedwy-
borczego spotkania w Durbanie do czarnoskórych obywateli tego kraju, podzielonego od zarania
dziejów apartheidem i segregacją rasową: „Wyrzućcie do morza swoje noże, maczety i rewolwery,
bo biali nie są już naszymi wrogami, są współobywatelami i partnerami w demokracji”. A zaraz po
zaprzysiężeniu na prezydenta RPA deklaruje: „Nigdy, przenigdy nie pozwolę, by ten piękny kraj na
nowo doświadczył bolesnych podziałów i nosił hańbiące miano zaścianka świata. Od dzisiaj budu-
jemy nową RPA i nowy tęczowy naród”.

D wa ohydne, nasycone homofobią wystąpienia Kaczyńskiego – w końcu nie szaraczka,
tylko przywódcy partii rządzącej dużym europejskim państwem – w pełni uzasadnia-
ją nadanie Polsce hańbiącego miana zaścianka świata, przed czym bronił RPA prezy-

dent Mandela. Jarosław Kaczyński mieni się być przywódcą, ale czy tego rodzaju postępowanie,
dyskryminujące mniejszości i szydzące z nich, jest godne prawdziwego przywódcy? Czy ten ma-
ły wzrostem megaloman o średniowiecznej mentalności wie, że aby obudzić w sobie wielkość,
należy wziąć za wzór nie ojca Tadeusza Rydzyka, ale kogoś wielkiego, na przykład Nelsona
Mandelę – polityka od Boga? Czy zdaje sobie sprawę z tego, że aby nasz naród rósł w siłę, a nie
karlał, musimy stawiać sobie coraz większe wymagania, a przede wszystkim nadążać za światem?
Czy wie, że pojednanie uwalnia duszę, niweluje strach i dlatego jest potężną bronią? I na koniec:
czy stać go na wypowiedzenie znamiennych słów Mandeli „od dzisiaj budujemy nową Polskę i
nowy tęczowy naród”? 

Ostatnie pytanie jest retoryczne – ten człowiek trzęsie się z wściekłości na samo słowo „tęcza” i
pochodne. Nadal więc będziemy tkwić w bogoojczyźnianym zaścianku, skłóceni z 26 państwami
Wspólnoty i podzieleni jak nigdy dotąd. Ale to się zmieni. Musi. Ostatni sondaż rzetelnej i cenionej
agencji badawczej oznacza światełko w tunelu. Jeśli miałem w sobie jeszcze odrobinę poparcia dla
PiS za trafione przedsięwzięcia, które dostrzegałem i podnosiłem na łamach „Passy”, to po dwóch
brudnych wystąpieniach Kaczyńskiego już go nie mam. Została we mnie tylko złość, ale nie depre-
sja, jak raczył sugerować niejaki Pawłowski. Działalność politycznych mącicieli nie może prowadzić
do depresji, nawet jeśli jest wysoce szkodliwa. 

Ten bogoojczyźniany pęd, uwielbienie dla ojca Rydzyka, przywileje dla Kościoła katolickie-
go, rząd RP na kolanach przed świętym obrazem i lśniącym od złotogłowia pysznym hie-
rarchą, odprawiającym mszę świętą, to wszystko zaczyna mierzić. Przynajmniej mnie, choć

nikogo nie krytykuję za pobożność. Rodzina Bushów jest wyjątkowo bogobojna, ale żaden z pre-
zydentów – ani ojciec, ani syn – nie leżał w kościele krzyżem, bądź na klęczkach. Jeb Bush, były gu-
bernator Florydy, czytający w każdą niedzielę Biblię w świątyni, nie okazał cienia współczucia dla
proszącego o łaskę działacza antyaborcyjnego Paula Hilla, żołnierza „Armii Boga”, który zabił w lip-
cu 1994 r. dwóch lekarzy – Johna Brittona i Jamesa Barretta. We wrześniu 2003 r. za zgodą Jeba
Busha „boski żołnierz” został uśpiony niczym wściekły pies. Uważam, że kościoły powinni utrzymy-
wać wierni, a nie państwo. Tak jest w większości cywilizowanych krajów, także w USA. Należy jak
najszybciej odłączyć polskiemu klerowi państwową kroplówkę. August Comte  – francuski filozof
i pozytywista, twórca terminu „socjologia”, pisał na przełomie XVIII i XIX wieku: „Religia to najniż-
szy etap rozwoju wiedzy, a więc jest wynikiem umysłowego prostactwa, lęku i zachwytu, jakiego
pierwotny człowiek doznawał oglądając cuda przyrody”. Coś w tym jest. 

Słówko do dzisiejszej opozycji: prawdopodobnie obejmiecie wkrótce władzę w państwie i nie daj
Bóg, byście rozpoczęli rządy od czystek, rewanżyzmu i zemsty, bo wówczas nie będziecie niczym
różnić się od skompromitowanych poprzedników. Mieliście władzę przez dwie kadencje, ale wte-
dy odwróciliście się od ludzi, pozwalając wygrać populistom, nacjonalistom i eurosceptykom. Li-
czę, że w odróżnieniu od PiS posłużycie się w rządzeniu państwem narzędziami Nelsona Mandeli
– pojednaniem i wybaczeniem. Tylko wtedy możemy stać się postępowym tęczowym narodem.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Nawet ciemny lud już tego nie kupi...

„Występ zespołu tej klasy 
co Iron Maiden to ogromne
przedsięwzięcie logistyczne.
To prawdziwy wstrząs dla 
miasta oznaczający 
zamknięcie niektórych ulic,
zmiany w ruchu drogowym,
zmiany w komunikacji“

„Ostatnio dwa razy z rzędu 
dopadł mnie odruch wymiotny,
kiedy stary kawaler rządzący
Polską szydził z osób LGBT,
obrzydliwie przy tym 
rechocząc“
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PROPOZYCJA NA LATO: 
WYBIERZ BORNE SULINOWO

Gdzie wyjechać? Może w góry?
Lepsze morze czy Mazury?

Porą letnią czy zimową?
Nie myśl stereotypowo!

Gdzie? Rusz głową! Przymusowo
Wybierz Borne Sulinowo!

Na Pomorzu. Daję słowo,
Masz okazję wyjątkową.

Nad jeziorem jest bajkowo,
Kolorowo, nastrojowo.

Woda toń ma szmaragdową.
Oto Borne Sulinowo!

Możesz zwiedzać to i owo,
Pływać łodzią motorową,
Tu masz trasę kajakową,
Rowerową, spacerową,

Skwer z alejką kasztanową,
Trele ptaków, dialog z sową.

Cisza, spokój, karmią zdrowo
Ogórkową lub grzybową,
Jesz warzywa na surowo,

I sałatkę owocową.
Radzę ci: obowiązkowo

Odwiedź Borne Sulinowo.

Propozycję masz gotową,
Traktuj pobyt relaksowo.

Urlop spędzisz bezstresowo,
Sam na sam ze swą połową,

Oczarujesz ją rozmową
I zakochasz się na nowo.

Gdy chcesz mieć przygodę nową,
Możesz działać nietypowo.
Zamów sobie wyborową,

I poderwij bufetową,
Lub blondynkę platynową,

Co urodę ma filmową.

Rób co chcesz, baw się szałowo!
Tu taryfę masz ulgową.

Dzień z synową lub teściową,
Noc z panienką, wieczór z wdową,

Jednakowo odlotowo!
Możesz zostać Casanovą!

Życie barwę ma różową.
Fakt stwierdzony naukowo.

Przeżyj je nietuzinkowo!
Wypoczywaj brawurowo!
Wierzę, że za mą namową
Poznasz Borne Sulinowo.



1 3

W niedzielnej gonitwie
Derby dla koni czystej
krwi arabskiej wspaniale
zbudowany ciemnogniady
ogier Han Rastaban rozbił
w puch stawkę złożoną z
dwunastu rywali. Dosia-
dał go dżokej Szczepan
Mazur, który na początku
lipca wygrał także Derby
dla koni pełnej krwi na
ogierze Jolly Jumper. 

N iedzielny wyścig Der-
by poprowadził silny i
niezwykle waleczny

Ewest ze stajni Kamili Urbań-
czyk. Tuż za nim podążały Mu-
nes, Almared, Oficer oraz syste-
matycznie poprawiający Han
Rastaban. Przed wyjściem na
prostą finiszową zaczął  odpa-
dać „pompowany” przez jeźdź-
ca Munes i na czoło wysunęli
się czterej faworyci. W połowie
prostej wyścig był teatrem tylko
jednego aktora. Han Rastaban
odjechał rywalom i wygrał do-
wolnie z przewagą aż 14 dłu-
gości. O drugie miejsce walczy-
ły Ewest z Almaredem. Przed
celownikiem Almared wyprze-
dził rywala i wydawało się, że
jest pewnym wicederbistą, ale
Ewest to koń z wielkim charak-
terem. Niespodziewanie „od-
dał” dżokejowi Kamilowi Grzy-
bowskiemu i minął celownik ja-

ko drugi, bijąc rywala o półtorej
długości. Trenerem Han Rasta-
bana jest Andrzej Laskowski,
ogier został wyhodowany przez
spółkę Nessa Arabians i jest wła-
snością Leszka Kowala oraz Pa-
trycji Laskowskiej. 

P rzed wyścigiem wielu
graczy zastanawiało się,
czy uczestnictwo Han

Rastabana w wysoko dotowany
wyścigu UAE President Cup Cen-
tral European Derby, rozegra-
nym w dniu 3 lipca w fantastycz-
nym czasie, nie poszło mu „w
nogi”, co często zdarza się mło-
dym arabom. Trenowany w Cze-
chach ogier Zenhaf pokonał
wówczas dystans 2000 m w
2`12, 9 sek., co jest rekordem
służewieckiego toru na pozio-
mie europejskim. Han Rastaban
był drugi ze stosunkowo niewiel-
ką stratą do zwycięzcy. Niedziel-
ny wyścig pokazał, że podopiecz-
ny trenera Laskowskiego jest ko-
niem z żelaza. Ogier został wy-
hodowany w Polsce, ale jego oj-
cem jest bardzo dobry „szejko-
wy” reproduktor Assy, syn epo-
kowego Amera, zaś matką nie-
mieckiej hodowli klacz HN Rana.
Warto zatrzymać się na chwilę
przy ogierze Assy, ojcu Han Ra-
stabana. Należy do słynnej stad-
niny Al Shahania w Katarze i
dzięki niezwykłej hojności szejka

Mohammeda Bin Khalifa Al Tha-
ni stał się jednym z najbardziej
pożądanych reproduktorów w

świecie arabów wyścigowych.
Szejk od 2017 r. oferował bo-
wiem nasienie Assy… bezpłat-
nie. To rzadkie posunięcie, jak
idzie o hodowlę koni wyścigo-
wych z najwyższej półki. Na Słu-
żewcu ściga się kilka koni po As-
sy, m.in. Oficer, który był czwar-
ty w Derby. Biorąc pod uwagę
wynik Han Rastabana w rekor-
dowym wyścigu na 2000 m z
dnia 3 lipca, jak również spekta-
kularny triumf w Derby, można
założyć, iż wyhodowany w Pol-
sce ogier mógłby z sukcesem po-
walczyć z czołowymi czterolat-
kami podczas tegorocznego Qa-
tar Cup, który zostanie rozegra-
ny w dniach 1 i 2 października
na torze Longchamp w Paryżu. 

N a kolejny weekend
mamy kolejną kumu-
lację zakładu septy-

ma i do wygrania grubo ponad
150 tys. zł. Kumulacja jest owo-
cem niedzielnych zwycięstw
dwóch koni: wałacha Fuero
Royal w gonitwie drugiej oraz

klaczy Toccatina w gonitwie
piątej. Na wyróżnienie szcze-
gólnie zasługuje wygrana kom-
pletnie nieliczonego Fuero Roy-
al, którego trenuje Małgorzata
Pilipczuk. To jest piękno wyści-
gów konnych i pochwała pasji
oraz trenerskiej pracy. Pani Pi-
lipczuk trenuje bowiem konie
od niedawna i – ujmując rzecz
kolokwialnie – posiada ich trzy
na krzyż. Mimo to świetnie so-
bie radzi, podobnie jak Clau-
dia Pawlak, która perfekcyjnie
przygotowała na sobotę trzy-
letnią klacz Grande Plaine.
Klacz jest własnością 21-letniej
Zosi Grochowskiej, jednej z naj-
młodszych właścicielek koni na
Służewcu. Można powiedzieć
– młodzież upomina się na wy-
ścigach o swoje. Po letniej prze-
rwie kolejna trenerka w spódni-
cy pokazała, że zna swoją ro-
botę. Cornelia Fraisl zaliczyła
podczas minionej dwudniów-
ki aż pięć trafień – w sobotę wy-
grały Kito i Medan, natomiast w

niedzielę Kiki, leciwy Ouzbeks
du Panjshir oraz debiutujący w
tym sezonie Sjabahar ‘OA’.
Ogierek Kito wygrał Nagrodę
Trafa rozgrywaną pod flagą
Wathba Stallions Cup, co za-
owocowało dodatkowym bo-
nusem dla stajni w wysokości 5
tys. euro. 

Zwyścigowych ciekawo-
stek należy wymienić
także ślub Zuzanny

Król z Andrzejem Grochow-
skim. To pasjonaci wyścigów
konnych, a panna młoda jest
hodowcą oraz właścicielką kil-
ku dobrych koni wyścigowych.
Przyjęcie weselne nie mogło od-
być się nigdzie indziej, jak tylko
w restauracji „Pod Podkową”,
funkcjonującej przy bramie
wjazdowej na tor służewiecki.
Młodej parze życzymy wielu lat
szczęśliwego pożycia,  sukce-
sów w hodowli kolejnych koni
oraz wyników na torze.

O p r a c o w a ł  Ta d e u s z  P o r ę b s k i  
F o t o :  To r  S ł u ż e w i e c

Byliśmy z żoną na obozie
blisko 50 dzieci z Warsza-
wy, Cieszanowa i ukraiń-
skiego Jaworowa. 

Obóz był bardzo lekkoatle-
tyczny, ale nie zabrakło atrakcji
takich jak spływ kajakami na
Tanwii, leśna, wczesnoporanna
wyprawa ekstremalnie zimnym
korytem strumienia Łówczanka,
masowe wędkowanie pod Luba-
czowem, czy terenowy tor prze-
szkód (przygotowany przez har-
cerzy z grupy Wataha) oraz
warsztaty ekologiczno-kultu-
rowe w chutorze Gorajec.

Bardzo istotne było to, że gru-
pa z Jaworowa była z nami dzię-
ki finansowemu i organizacyj-
nemu wsparciu Fundacji Folko-
wisko Marcina Piotrowskiego,
który od 24 lutego bardzo szero-
ko zaangażował się w pomoc hu-
manitarną dla Ukrainy.

Jak dotąd fundacja ta znana
była głównie z organizacji Fe-
stiwalu Folkowisko, na którym
byliśmy w czwartek (14) i piątek
15 lipca.

Od lat ten festiwal łączy kultu-
ry, głównie polską i ukraińską,
ale ważnym wątkiem jest też
obecność wolnych Białorusinów.

O ile sam festiwal łączy ludzi
w kulturze, to niestety podzielił
jeszcze w ubiegłym roku samo-
rządowców (Urząd Marszałkow-
ski), którzy ze względu na zbyt-
nie promowanie kultury ukra-

ińskiej w miejscu tak doświad-
czonym przez UPA... postanowi-
ły wycofać dotację.

W bieżącym roku spotkanie
na pograniczu polsko-ukraińskim
miało szczególny wymiar. Poje-
chaliśmy tam z żoną, by wziąć
udział w warsztatach, których
głównym motywem była wspól-
na pasja pary małżeńskiej, a to
dlatego, że motywem przewod-
nim całej imprezy było WESELE.
Zresztą pod koniec folkowiska

kulminacyjnym punktem był
udzielony przez popa ślub Kasi i
Arka. Artystów wspólnie wystę-
pujących w zespole folkowym.

W międzyczasie obudowywa-
liśmy formę w Air Zone – cen-
trum treningu w warunkach
zmiennego stężenia tlenu. Moż-
na symulować wysokość Kili-
mandżaro albo poczuć się jak na
obozie w Font Romeu. Z cen-
trum, które powstało w bazie lo-
gistyczno-biurowej, znanej z pa-

sji do sportu firmy Action, współ-
pracuje już były wicemistrz świa-
ta w biegu na 800 m Adam Ksz-
czot. Wygląda na to, że czeka nas
jeszcze niejeden wspólny trening

R o b e r t  K o r z e n i o w s k i
PPSS.. Autor tekstu jest naszym

sąsiadem z Ursynowa i cztero-
krotnym mistrzem olimpijskim
w chodzie sportowym. Na zdję-
ciu – zorganizowany w kwietniu
na stadionie Orła Marsz dla
Ukrainy. 

Mieszkający od lat na Ursynowie Tomasz Majewski (na
zdjęciu z prawej) dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą, obecnie pozostający w randze wicepre-
zesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, przywiódł do
Warszawy część reprezentacji kraju na 18. mistrzo-
stwa świata w Eugene (Oregon). 

Nasi lekkoatleci zdobyli tam cztery medale i kilka wysokich lo-
kat finałowych. Po złoto sięgnął młociarz Paweł Fajdek (na zdjęciu
z lewej), a po srebro jego kolega po fachu Wojciech Nowicki oraz
Katarzyna Zdziebło, która została wicemistrzynią chodu sportowe-
go na dwóch dystansach – 20 i 35 kilometrów. W Eugene bardzo
dobrze wypadła też utalentowana biegaczka na 100 metrów przez
płotki Pia Skrzyszowska z AZS AWF Warszawa. Pia trenuje na sta-
dionie AWF, bo po prawdzie wyczynowej lekkoatletyki już nigdzie
indziej w Warszawie trenować się nie da... m p

Wielcy mistrzowie 
na lotnisku Chopina

Zamiast wzajemnych wyrzutów sojusz polsko-ukraiński

Han Rastaban objawieniem sezonu na Służewcu

OOggiieerr HHaann RRaassttaabbaann nniiee ddaałł rryywwaalloomm nnaajjmmnniieejjsszzyycchh sszzaannss..
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

SPRZEDAM tanio: stół-ławę w
mahoniowym kolorze, wersalkę
FALWA w bardzo dobrym stanie 
i mało używaną kuchenkę
mikrofalową ALASKA, 
tel. 509 586 627

CAŁE i uszkodzone kupię, 
504 899 717

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327
MATEMATYKA – poprawki –

matury, 504 125 044
MATEMATYKA poprawki,

matury, skutecznie, 605 783 233

DZIAŁKI budowlane 800 m2

i działki rekreacyjne k.
Prażmowa,602 770 361, 
791 394 794

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

Mieszkania: sprzedaż:
!Mokotów, 147 m2, 5 pok. 

ul. Cybernetyki, ochrona, garaż,
wysoki standard, 601 720  840

!Mokotów, 155 m2, penthouse 
4 pok.,stan deweloperski, 
601 720 840

! Powiśle, 49 m2, 3 pok., 
c. 610 tys. zł, 601 720 840 

!Dolna, 41 m2, 2 pok.,
c. 510 tys. zł,  601 720 840

!Ursynów , 65 m2, 3 pok.,cegła,
c. 740 tys. zł, 601 720 840

!Włochy, 71m2, 3 pok., 
c. 805 tys. zł, 601 720 840

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

możliwość rozbudowy, cisza,
spokój, c. 780 tys. zł, 601 720 840

!Dom Górny Mokotów, do
remontu , 2.5 mln zł do neg., 
601 720 840

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

!Konstancin, rezydencja 
400 m2/3500 m2, starodrzew,
wysoki standard, 601 720 840

!Konstancin Skolimów
190/1200m2, ładny zadbany dom,
do wprowadzenia, 601 720 840 

!Mokotów Górny, atrakcyjne
domy na sprzedaż, od 200 do 450
m2, 601 720 840

!Mokotów Górny dom, 
300 m2, świetny punkt, 
601 720 840

! Piaseczno Gołków, 80 m2

dom, działka 500 m2, c. 630 tys.
zł, 601 720 840

! Sadyba, 550 m2, dom do
rozbudowy lub zburzenia pod
apartamentowiec, c. 3 mln zł, 
601 720 840

!Ursynów, pół bliźniaka, 610
m2 na mieszkanie lub biuro, 
c. 3,8 mln.zł, 601 720 840,  

!Zalesie Dolne, piękna
rezydencja 310/3500 m2: 
piękny ogród, piękny dom, 
601 720 840

!Zalesie k. Piaseczna,
190m2/400 m2, pół bliźniaka, stan
deweloperski, piękna dziełka, 
c. 1,3 mln.zł do negocjacji, 
601 720 840 

Działki:
!Działka 1600 m2

k.Konstancina (5 km), pod
budowę domu, ładna, zielona,
cisza, spokój, świetna cena, 
601 720 840

!Konstancin, działka 3300 m2,
strefa A, dobra cena, 
601 720 840  

!Chyliczki, działka 5000 m2

pod 5 bliźniaków, dla dewelopera
lub mniejsze części po 1250 m2

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

!Wesoła 63 000 m2,
inwestycyjna, blisko autostrady,
601 720 840  

!Wilanów, 5000 m2, pod
bud.jednorodzinne, ładna działka,
601 720 840

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

4 pokoje, 108 m2, do wynajęcia
6500 zł/m-c, 601 720

!Mokotów, 90 m2, 3 pokoje, z
windą, wysoki standard, garaż, k.
metra, c. 7000 zł., 601 720 840

!Ochota, Grójecka/Banacha,
kawalerka 33 m2 z oddzielną
kuchnią, c. 2400 zł, 
tel. 601 720 840 

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

najemcą, tylko 830 tys., zł. 
601 720 840

!Biedronka, z najemcą.
Wieloletnia umowa, 
601 720 840

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

!Grochów, ok. Ronda
Wiatraczna 240 m2, do wynajęcia,
18 tys. zł/m-c lub sprzedaż, 
c. 2.5 mln. zł, 601 720 840

! Lokal 240 m2, Grochów,
sprzedaż c. 2,8 mln zł, 
601 720 840

! Lokal handlowy 120 m2 , 
z najemcą, okolice Nowego
Światu, 601 720 840  

!Mokotów 70 m2, lokal 
z najemcą, gastronomia, c. 1 mln
550 tys. zł brutto, wynajęty na 10
lat, 601 720 840

! Sadyba, lokal handlowy 110
m2 do wynajęcia, wysoki standard,
witryny przy głównej ulicy, 
601 720 840

!Ursynów, 82 m2, lokal
handlowy z wieloletnim najemcą –
na sprzedaż, 601 720 840

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

!Żoliborz, 75 m2, wynajęty na
10 lat, z najemcą, c. 1 mln 650 tys. zł
601 720 840

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

domów, rezydencji,
niezabudowanych działek gruntu
w południowej części Warszawy
(Konstancin, Piaseczno i okolice,

Sadyba, Wilanów, Mokotów,
Stegny, Ursynów, itd.). 

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

DO SPRZĄTANIA bloków 
i terenów, 509 318 602, 
510 056 006

DYREKTOR Szkoły
Podstawowej nr 336 w Warszwie,
ul. Małcużyńskiego 4 zatrudni –
kontrolera ruchu (opiekun dzieci i
młodzieży przy przejściu przez
jezdnię w drodze do i ze szkoły),
telefon 22/859 17 20, e-mail:
sp336@edu.um.warszawa.pl

PRZEDSZKOLE nr 412
poszukuje do pracy na stanowisko:
woźna oddziałowa. Praca z
dziećmi. Wymagana książeczka
Sanepidu. Osoby zainteresowane
proszone są o kontakt 
tel.: 22 544 06 53 lub 52 lub
wysyłanie CV na adres e-mail:
p412@edu.um.warszawa.pl

SZKOŁA Podstawowa 303
budynek ul. Koncertowa 4 zatrudni
osobę na stanowisku woźnej w
wymiarze pół etatu. Godziny pracy
14-18. Informacje: poniedziałek-
piątek 9-14 pod numerem telefonu:
22 643 65 34 wew. 13

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

ANTENY TV SAT. Profesjonalne
usługi RTV. Zadzwoń: 501 700 315

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

DOCIEPLANIE budynków,
szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

OKNA,
naprawy, serwis, 

787 793 700

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 
wykładzin, 

kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

STOLARKA, pełny zakres,
naprawy, 22 641 54 84, 
601 751 247

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

509 586 627 
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Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje JJoollaannttaa SSiikkoorrsskkaa
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 22 648-44-00 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 . 
Nagrodę można odebrać w środę w godzinach 11-20.

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

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

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

Policja 6 0 3  1 9  7 8  l u b  1 1 2
Ośrodek Pomocy Społecznej 

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

9 8 6
Straż Pożarna 9 9 8 ,  7 5 6  7 2  4 3
Pogotowie Gazowe 9 9 2
Pogotowie Elektryczne 7 0 1  3 2  2 0
Pogotowie Wodno 
– Kanalizacyjne 6 0 3  3 0 9  3 9 9

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 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

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

Handlowali podróbkami 
w internecie

Policjanci z wydziału do wal-
ki z przestępczością gospodar-
czą zatrzymali 27-latka oraz je-
go wspólniczkę w tym samym
wieku, podejrzanych o wpro-
wadzanie do obrotu za pośred-
nictwem internetu artykułów z
zarejestrowanym znakiem to-
warowym znanych marek.
Oboje podejrzani mogli nara-
zić te firmy na straty w wysoko-
ści nawet miliona złotych. Funk-
cjonariusze zlikwidowali znaj-
dujący się w wynajmowanym
przez nich mieszkaniu maga-
zyn z podrabianą odzieżą, ze-

garkami, okularami, saszetka-
mi, torebkami, paskami oraz in-
nymi przedmiotami.

Policjanci zajmujący się prze-
stępczością gospodarczą w trak-
cie prowadzonych przez siebie
czynności operacyjnych zebra-
li materiał, z którego wynika-
ło, że 27-latkowie sprzedają za
pośrednictwem jednego ze zna-
nych portali sprzedażowych pa-
ski, torebki, saszetki, zegarki,
odzież, okulary, portfele oraz
wiele innych produktów z pod-
rabianymi znakami towarowy-
mi znanych zagranicznych ma-
rek. Po zebraniu wystarczają-
cych dowodów funkcjonariu-
sze postanowili złożyć im wi-
zytę. Policjanci wiedzieli, że pod
tym samym adresem znajduje
się magazyn z podróbkami.

Kiedy przed 7.00 rano zapu-
kali do drzwi mieszkania wy-
najmowanego przez podejrza-
nych, nie spotkali się z zapro-
szeniem. Mimo tego, że we-
wnątrz słyszalne były odgłosy
obecności osób i funkcjonariu-
sze kilkakrotnie wzywali do
otworzenia drzwi, podejrzani
nie zamierzali tego uczynić.
Wezwana na miejsce właści-
cielka mieszkania również nie
dała rady otworzyć drzwi klu-
czem ze względu na zabloko-
wanie zamków.

W związku z tą sytuacją
funkcjonariusze otrzymali zgo-
dę właścicielki do sforsowania
drzwi tarasowych. W trakcie
ich pokonywania mężczyzna
postanowił wpuścić policjan-
tów. Funkcjonariusze zatrzy-
mali go oraz jego wspólniczkę.
W trakcie przeszukania miesz-
kania zabezpieczono kilkaset

sztuk różnego rodzaju artyku-
łów noszących podrabiane zna-
ki towarowe oraz plastikowe
certyfikaty dodawane prawdo-
podobnie do sprzedawanych
rzeczy dla potwierdzenia ich
autentyczności.

Właściciele towaru trafili do
policyjnego aresztu. Następne-
go dnia usłyszeli zarzuty popeł-
nienia przestępstw z ustawy o
własności przemysłowej, za co
grozi im kara do 5 lat więzienia.
Postępowanie w tej sprawie
prowadzone jest pod nadzorem
mokotowskiej prokuratury.

Zabierała perfumy 
ze sklepu i sprzedawała 
W przypadku zatrzymanej

przez mokotowskich policjan-
tów 31-latki można powiedzieć,
że „do dwóch razy sztuka”. Ko-
bieta wymyśliła sobie plan do-
skonały, który został jednak
udaremniony. Przyszła do jed-
nej z drogerii przy ul. Puław-
skiej, ukradła dwa flakoniki
markowych perfum wartych
około 650 zł i wymknęła się,

omijając kasy. Następnie sprze-
dała je na bazarze w znacznie
niższej cenie. Po kilku godzi-
nach wróciła do sklepu. Była in-
aczej ubrana i pewna, że znowu
jej się uda. Tym razem została
ujęta przez personel i przeka-
zana policjantom. 

Jak ustalili policjanci, kobie-
ta przyszła do drogerii kilka
minut przed godziną 11.00.
Następnie dopuściła się kra-
dzieży dwóch flakonów mar-
kowych perfum i wyszła. Zda-
rzenia zostało zarejestrowane
przez kamery monitoringu. Po
kilku godzinach ta sama ko-
bieta ubrana inaczej ponow-
nie pojawiła się w tym samym
sklepie. Tym razem wzięła tyl-
ko jeden flakonik perfum i za-
mierzała z nim wyjść omijając
linie kas. Na drodze stanęła jej
jednak kierowniczka sklepu,
informując, że nie wyjdzie z
tymi perfumami. Po kilku mi-
nutach na miejsce przyjechali
policjanci z mokotowskiego
wydziału wywiadowczo-patro-
lowego.

Kobieta przyznała się do kra-
dzieży. Wyjaśniła, że wcześniej-
sze dwa flakony, które ukradła,
sprzedała na bazarze w cenie o
połowę niższej niż w drogerii.
Myślała, że jej się uda po raz
kolejny, ale jak widać, sytuacja
potoczyła się inaczej. Policjan-
ci polecili kierowniczce aby
zgłosiła się w komendzie Poli-
cji przy ul. Malczewskiego ce-
lem złożenia zawiadomienia o
przestępstwie oraz przekaza-
nia zapisu monitoring. Jedno-
cześnie zatrzymali podejrzaną
i po sporządzeniu dokumenta-
cji umieścili ją w policyjnym

areszcie. Teraz grozi jej kara do
5 lat więzienia.

Twierdził, że nie ukradł
przyczepki...

Policjanci zatrzymali 38-lat-
ka podejrzanego o kradzież
przyczepki samochodowej, na-
leżącej do jednego z mieszkań-
ców Ursynowa. Pokrzywdzony
zlokalizował swoją własność na
terenie ogródków działkowych
przy ul. Bartyckiej. Wezwani na
miejsce policjanci ustalili, kto
jest właścicielem posesji. Na-
stępnie w rozmowie z właści-
cielami ustalili, że przyczepkę
miał przyprowadzić ich syn,
który pożyczył ją od kogoś.
Wskazany mężczyzna twierdził,
że znalazł ją pod Mostem Sie-
kierkowskim, więc ją zabrał. 

Kilkanaście minut po 10.00
policjanci zostali skierowani w
okolicę ogródków działkowych
przy ul. Bartyckiej na Mokoto-
wie. Oczekujący tam mieszka-
niec Ursynowa wskazał miej-
sce, gdzie stoi skradziona mu
kilka tygodni wcześniej przy-

czepka samochodowa. Po
sprawdzeniu numerów reje-
stracyjnych w policyjnych sys-
temach informatycznych oka-
zało się, że faktycznie figuruje
ona jako utracona w wyniku
przestępstwa.

W rozmowie z pracownikami
administracji ogórków działko-
wych mundurowi ustalili, że
właścicielami posesji jest jeden
w mieszkańców Ursynowa.
Okazało się, że adres jego za-
mieszkania sąsiadował z miej-
scem kradzieży. Policjanci poje-
chali pod wskazany adres. W
rozmowie z właścicielem dział-
ki ustalili, że przyczepkę kilka
tygodni wcześniej przywiózł ich
syn. Mówił, że pożyczył ją od
znajomego kilka dni wcześniej.

Wobec powyższego funkcjo-
nariusze pojechali do wskaza-
nego 38-latka. Mężczyzna wy-
jaśnił, że znalazł przyczepkę
pod Mostem Siekierkowskim.
Nie miała powietrza w kołach i
była załadowana płytami ter-
moizolacyjnymi, napompował
więc koła, podczepił ją do sa-
mochodu i przyprowadził na
działkę rodziców. W trakcie roz-
mowy mężczyzna zmienił zda-
nie, mówiąc, że przyczepka by-
ła jednak pusta. Później on ją
załadował płytami.

Policjanci zatrzymali go i
umieścili w policyjnym aresz-
cie. Następnego dnia na pod-
stawie zebranego materiału do-
wodowego podejrzany usłyszał
zarzuty, za które teraz może zo-
stać skazany przez sąd na 5 lat
więzienia. Postępowanie w tej
sprawie prowadzone jest pod
nadzorem Prokuratury Rejono-
wej Warszawa Ursynów.

Kronika Stróżów Prawa

W najbliższej odsłonie 28. Międzynarodowego Plenero-
wego Festiwalu Jazz Na Starówce zobaczymy i usłyszy-
my Denys Baptiste Quartet. 

Zespół wystąpi w składzie: Denys Baptiste - saksofon, Nikki Yeoh
- keyboard, Larry Bartley - kontrabas, Rod Youngs - perkusja.

Denys Baptiste to gigant brytyjskiej sceny jazzowej, saksofonista,
nazwany przez Time Magazine „ikoną brytyjkiego jazzu” o charak-
terystycznym i rozpoznawalnym brzmieniu. To jego pierwszy kon-
cert w Polsce.  wystąpi gigant brytyjskiej sceny jazzowej, saksofo-
nista, nazwany przez Time Magazine „ikoną brytyjskiego jazzu” 

Jest wielokrotnie nagradzanym artystą jazzowym, kompozyto-
rem i aranżerem. Grał i nagrywał z największymi gwiazdami jaz-
zu. Jest niezwykle wszechstronnym muzykiem, sięga do korzeni tra-
dycji jazzowej. Oryginalnie łączy inne gatunki muzyczne tworząc
muzykę współczesną i wielowarstwową. 

Już jego debiutancki album Baptiste „Be Where You Are” (1999)
otrzymał Mercury Prize, czyli brytyjskiego Fryderyka. Wśród jego
wielu nagród warto wymienić: British Jazz Award Rising Star, MO-
BO Awards, dwukrotnie nominowany do nagrody BBC Jazz i Jazz
Fm Award. Denys grał i nagrywał takimi muzykami jak: McCoy Ty-
ner, Andrew Hill, Marvin „Smitty” Smith, Courtney Pine, Manu Di-
bango, Gary Crosby, Steve Williamson, Martin Taylor, Lonnie Pla-
xico, Ralph Moore, Billy Higgins, Sean Oliver i wielu innych.

Koncert: 30 lipca, godzina 19:00, Rynek Starego Miasta.
M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Denys Baptiste Quartet 
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