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P olak mądry po szkodzie - to
hasło, którego szczególnie
lubią się trzymać - z godnym

lepszej sprawy uporem - chłopaki i
dziewczyny zarządzający miastem
stołecznym Warszawa. I chociaż
miasto zostało w warunkach nowej
Polski i naszego członkostwa w
Unii Europejskiej znakomicie doin-
westowane i rozwija się w niepraw-
dopodobnym tempie, to jednak
nad tym wszystkim wciąż wisi fa-
tum grzechu pierworodnego, ja-
kim jest fatalne ukształtowanie sto-
sunków własnościowych. 

Za komuny na przykład zna-
czący procent warszawia-
ków korzystał z zakwatero-

wania niemal za bezdurno w oca-
lałej z wojennej zawieruchy i w peł-
ni skomunalizowanej resztce
przedwojennej substancji miesz-
kaniowej lub w budynkach na
koszt miasta odrestaurowanych.
Na utrzymywanie przedwojennych
kamienic w przyzwoitym stanie za
czasów PRL zawsze brakowało pie-
niędzy i dlatego widzieliśmy - cho-
ciażby w Alejach Jerozolimskich -
estetycznie wyporządzone fronto-
ny, ale gdy się zajrzało od zaple-
cza, to się włos jeżył na głowie, ta-
ka była bida z nędzą (jak za cza-
sów ZSRR w Sankt Petersburgu,
zwanym naonczas Leningradem).
Wyjątek - jeśli chodzi o przyzwoity
stan utrzymania - stanowiły w
Warszawie kamienice zamieszki-

wane przez prominentów w Alei
Róż albo Alei Przyjaciół, bo tam
był porządek - jak przed wojną. 

N ic nie jest wieczne, więc po
obaleniu komuny zaczęła
się najpierw powolna, a w

ostatnich latach przyspieszona re-
prywatyzacja, która zderzyła się
ze ślamazarnym procesem opraco-
wywania przez ratusz tak zwanych
planów miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego (stare unie-
ważniono, a w tym szaleństwie by-
ła, niestety, metoda). Nic dziwnego,
że musiały powstawać coraz gwał-
towniejsze konflikty, tym bardziej,
gdy gołym okiem można już było
dostrzec, iż do majątku Warszawy
i warszawiaków dorwała się banda
rzezimieszków, żądających, żeby
oddać im określone nieruchomo-
ści tu i teraz, a najlepiej przed
uchwaleniem jakiegokolwiek planu
zagospodarowania terenu. Nie tyl-
ko pani prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, ale i jej poprzednicy
uważali, że nie ma co dyskutować
- bo dura lex, sed lex - więc trzeba
płakać i płacić. A oznaczało to albo
wypłatę odszkodowań, albo zwra-
canie nieruchomości w sensie czysto
fizycznym (posiadanie) i prawnym
(własność). 

J eden z takich zwrotów został
dokonany, jeśli chodzi o tra-
wiasty teren na Ursynowie,

zwany Placem Wielkiej Przygody.
Jeszcze w czasach powstawania
megaosiedla Ursynów planowano
tam zagospodarowanie sportowe,
przymierzając się nawet do budowy
boiska piłkarskiego, ale  do realiza-
cji tych planów w zasadzie nie do-
szło i powstał tylko mały zespół kor-
tów tenisowych. W interesie kogoś,
kto odzyskał własność, było zapew-
ne to, żeby znakomicie położony
(na Stokłosach) i świetnie uzbrojo-
ny kawałek gruntu odsprzedać de-

weloperom. Ze zrozumiałych wzglę-
dów z kolei, mieszkańcom stoją-
cych już w rejonie Placu budynków
z wielkiej płyty (Stokłosy, Wokalna,
Zamiany) ewentualne postawienie
nowych gmachów przed oknami
nie mogło się podobać. No i wła-
śnie starym ursynowiakom miasto
wychodzi teraz naprzeciw, ogłosiw-
szy, że miejscowy plan zagospoda-
rowania na pewno utrzyma funk-
cję “zieloną”, uniemożliwiając za-
betonowanie Placu. 

P rzeciwnicy takiego pomysłu
ironizują, że  Plac i tak nie
służy celom rekreacyjnym,

bo jest regularnie zapełniany psimi
kupami. Dla kogoś, kto tam odzy-
skał własność oznacza to, że naj-
zwyczajniej wdepnął w gówno - al-

bo mówiąc nieco oględniej, zrobił
na reprywatyzacji gówniany inte-
res. Jako właściciel powinien na
dodatek psie kupy uprzątać...

T akie są skutki braku skoor-
dynowania procesów repry-
watyzacyjnych - z jednej i

procedur planistycznych z drugiej
strony. Efektem tego chaosu na Ur-
synowie stało się między innymi po-
wstrzymanie budowy ośrodka spor-
towego przy Hirszfelda o krok od
wielkiej Areny Ursynów, bo nagle
odnalazł się właściciel części terenu.
Gdyby powtarzać w nieskończoność:
twarde prawo, ale prawo, należa-
łoby również oddać z powrotem w
prywatne ręce część działki, na któ-
rej stanął Stadion Narodowy. A idąc
dalej, trzeba byłoby liczyć się z tym,

że znajdą się prawowici właściciele
warszawskiego Zamku Królewskie-
go z rodu książąt mazowieckich. I
zaraz zaczęto by poszeptywać, że o
odzyskanie Zamku starają się po-
tomkowie niedawnego premiera Ta-
deusza Mazowieckiego. 

Zamachów na warszawską, w
tym ursynowską, zieleń do-
konywano już niejednokrot-

nie. Rekiny deweloperki próbowały
się dorwać w latach dziewięćdzie-
siątych do parkowego terenu wyści-
gów konnych na Służewcu, a pod
Kopą Cwila nieżyjący już prymas -
kardynał Józef Glemp - upatrzył so-
bie miejsce na dosyć potężny obiekt
sakralny. Mimo protestu miejsco-
wych parafian Rada Warszawy
uchwaliła jednogłośnie oddanie kil-

ku działek pod Kopą Archidiecezji
Warszawskiej na własność w dro-
dze zamiany, bo Archidiecezja mia-
ła się zrewanżować swoimi działka-
mi w centrum miasta. Po wielu per-
turbacjach dążąca do polubowne-
go załatwienie sprawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz ogłosiła, że się mia-
sto dogadało z Kościołem i żeby od-
zyskać owe ursynowskie działki, od-
da w zamian nadające się do zabu-
dowy tereny wolskie. Zdaje się jed-
nak, że transakcja typu “mach-
niom” do dzisiaj nie doszła do skut-
ku, bo i w tej drugiej dzielnicy nie
chcą tracić zielonego terenu rekre-
acyjnego. Pytanie: komu bije dzwon
- pozostaje zatem aktualne i na Ur-
synowie, i na Woli. 

T ymczasem wciąż toczą się
spory o właściwe doinwesto-
wanie kompleksu sportowe-

go Polonii przy Konwiktorskiej. Wo-
jewoda mazowiecki odrzucił wa-
riant prywatnej inwestycji lanso-
wany do niedawna przez sławnego
trenera piłki nożnej Jerzego Enge-
la, przedstawiając własny projekt z
dominantą sportu nad biznesem.
Ale i tak mało kto wierzy w zreali-
zowanie i tego modelu. A w tym
całym rozgardiaszu drużyna pił-
karska Polonii spadła do III ligi i
nowy sezon przyszło jej rozpocząć
od meczu z prowincjonalnym Hu-
raganem Morąg. Mnie akurat przy-
pomniało się, że przed laty wyśmia-
łem mocarstwowe ambicje dwu klu-
bów powiatu wołomińskiego, no-
szących dumne nazwy Huragan
Wołomin i Wicher Kobyłka. Publi-
kację zatytułowałem wówczas:
“Wicher historii i huragan śmie-
chu”. Dziś tytuł ten pasowałby do -
nie tylko sportowego - zagospoda-
rowania Warszawy jak ulał.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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Mieszkańcy stolicy już po raz trzynasty ocenili funkcjono-
wanie warszawskiego metra. Podziemna kolej otrzymała
bardzo wysokie oceny, a ogólny odsetek zadowolonych pa-
sażerów znacznie przekroczył poziom 90 procent. 

Aż 96 procent osób, które wzięło udział w badaniu oceniło funk-
cjonowanie metra jako dobre i bardzo dobre.

Warszawiacy docenili częstotliwość kursowania pociągów metra.
Aż 90 procent respondentów wypowiedziało się pozytywnie na
temat częstotliwości jego kursowania w godzinach popołudnio-
wych, od 14.00 do 19.00. Odsetek osób zadowolonych z częstotli-
wości kursowania w godzinach 9.00 – 14.00 wyniósł 87 procent, a
w godzinach 5.00 - 9.00 - 85 procent.

Respondenci wysoko ocenili również szybkość jazdy – 94 procent
pozytywnych ocen, punktualność kursowania - 93 procent, oraz
bezpieczeństwo – 93 procent. Wysokie noty od badanych – 90 pro-
cent otrzymał także system informacji w wagonach i na stacjach me-
tra. Zadowolonych z obsługi było 90 procent respondentów. Wzrósł
też odsetek osób zadowolonych z udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych. 

Najpopularniejszą stacją pierwszej linii metra okazał się Plac
Wilsona, a drugiej – Centrum Nauki Kopernik.  

Badanie na 28 stacjach pierwszej i drugiej linii metra, na zlece-
nie spółki Metro Warszawskie, przeprowadziła w czerwcu firma
Kantar TNS. Wzięło w nim udział ponad 2 tysięcy respondentów. 

Pasażerowie oceniali m. in. częstotliwość kursowania oraz inne
wybrane aspekty, dotyczące funkcjonowania metra – punktual-
ność, bezpieczeństwo, czystość w wagonach i na stacjach, udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych, system informacji, wypo-
sażenie oraz pracę poszczególnych służb metra. P S

Na Mokotowie 
powstaje 

Geriatryczne 
Centrum Medyczne

W Centrum Alzheimera, przy al. Wilanowskiej 257, sto-
łeczny ratusz utworzył Geriatryczne Centrum Medycz-
ne, które przyjmie nie tylko seniorów, ale także innych
pacjentów.

W 2011 roku zaczęło działać Centrum Alzheimera, dzięki które-
mu w Warszawie wzrosła dostępność usług medycznych dla osób
starszych z chorobami otępiennymi. Teraz na terenie tej placówki
powstaje Geriatryczne Centrum Medyczne.

– Utworzenie Geriatrycznego Centrum Medycznego to odpo-
wiedź na potrzeby seniorów. Specjalnie uruchomiliśmy tę pla-
cówkę podstawowej opieki zdrowotnej przy Centrum Alzheimera
tak, aby specjalizowała się w pomocy osobom starszym. Jest to pi-
lotażowe połączenie działalności domu pomocy społecznej, ja-
kim jest Centrum Alzheimera, z przychodnią zdrowia – mówi
Hanna Gronkiewicz-Waltz, która odwiedziła Centrum Alzheime-
ra i mieszczące się w nim Geriatryczne Centrum Medyczne.

Przy Wilanowskiej wiele osób szukało pomocy medycznej zarów-
no w zakresie diagnostyki i leczenia. Te oczekiwania społeczne za-
inspirowały powstanie na terenie centrum placówki oferującej
usługi medyczne. Geriatryczne Centrum Medyczne składa się z
trzech wdrażanych stopniowo elementów:

1. Z placówki podstawowej opieki zdrowotnej z lekarzem ro-
dzinnym (od 1 sierpnia br. przyjmującego już pacjentów Centrum
Alzheimera, którzy do tej pory z przychodni musieli korzystać na
mieście), z której będą mogli korzystać także mieszkańcy.

2. Z rehabilitacji, której uruchomienie planowane jest na wrze-
sień br. (po uzyskaniu kontraktu z NFZ).

3. Poradni specjalistycznej (z lekarzami geriatrami, neurologa-
mi, psychiatrami), której uruchomienie także uzależnione jest od
ogłoszenia konkursu przez NFZ.

Pełne wdrożenie projektu zwiększy dostępność do opieki geria-
trycznej osób starszych. Może być również bazą do realizacji wie-
lu projektów z obszaru polityki senioralnej czy opieki długotermi-
nowej. 

W 2015 r. w szpitalu Wolskim w wyremontowanym pawilonie so-
cjalnym uruchomiono 36-łóżkowy oddział geriatryczny. Utworzo-
no go w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie społeczne, bo-
wiem w kilku dzielnicach Warszawy, np. Śródmieściu, Żoliborzu,
Woli czy Ochocie, osoby starsze stanowią ponad 25 procent popu-
lacji. Niestety, oddział został wyłączony z sieci szpitali utworzonej
przez Ministerstwo Zdrowia.

K P Metro – bezpieczne i punktualne
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Szybko przebiegają prace przy budowie wykopu pod najdłuższy w Polsce tunel (2,3 km) pod ulicą
Filipiny Płaskowickiej, którą ma się przelewać przez Ursynów fala pojazdów Południowej Obwodnicy
Warszawy, budowana na odcinku od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa w Wilanowie. Wykop
już dotarł do alei Komisji Edukacji Narodowej. 

We wtorek 15 sierpnia w kościele pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego odbyły się
uroczystości związane z obchodami w
97. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.
W kaplicy Pamięci Narodowej
przedstawiciele ursynowskiego
samorządu złożyli kwiaty, a następnie
odbył się koncert zespołu Big-Band
Ursynów.  

W programie koncertu znalazły się utwory
patriotyczne, popularne piosenki żołnierskie i
muzyka polska w tym utwory Stanisława
Moniuszki. Repertuar przypadł do gustu licznie
zgromadzonej publiczności, która nie wypuściła
artystów bez oczekiwanych bisów. 

„Dziewięćdziesiąt siedem lat temu polskie
wojsko dowodzone przez Marszałka Józefa

Piłsudskiego odparło ofensywę Armii Czerwonej
i obroniło świeżo odzyskaną niepodległość.
Bitwa Warszawska odegrała doniosłą rolę w
historii świata, ponieważ zaprzepaściła plany
Lenina i zatrzymała pochód bolszewickiej
rewolucji zmierzającej ku Europie Zachodniej.
Rozmiar zwycięstwa oraz jego znaczenie dla
naszej historii spowodowały, że Bitwę
Warszawską zaczęto nazywać Cudem nad Wisłą.
Ta wspaniała nazwa odwołująca się do wiary, ale
także do niezwykłości czynu polskich żołnierzy
na trwałe zapisała się w naszej kulturze i do
dziś budzi naszą dumę. Klimat radosnego
świętowania dało się także odczuć podczas
koncertu w wykonaniu solistów oraz muzyków
Big-Band Ursynów” – podkreśla zastępca
burmistrza Łukasz Ciołko.

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowo-kreatywne dla
całej rodziny w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Przed nami trzy ostatnie soboty
w godz. od 9.00 do 13.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują
zapisy –  szczególnie na ceramikę. Zapisy: telefonicznie: 577 936 746 w piątki od 9.00
do 10.00 lub w czasie sobotnich zajęć, osobiście w czasie zajęć. Na projekt SP 100 -
Aktywne soboty, w ramach którego odbywają się zajęcia, zagłosowało 295 osób. 

ZZAAJJĘĘCCIIAA WW SSIIEERRPPNNIIUU
Kiedy? Soboty 19 i 26 sierpnia w godz. 9.00 – 13.00
Co? Zajęcia sportowe i origami
Gdzie?  Szkoła Podstawowa Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58

Kiedy? Soboty 19 i 26 sierpnia w godz. 9.00 – 13.00
Co? Zajęcia z ceramiki 
Gdzie? Pracownia artystyczna przy ul. Mandarynki 13

ZZAAJJĘĘCCIIAA WWEE WWRRZZEEŚŚNNIIUU
Kiedy? sobota 2 września w godz. 9.00 – 13.00
Co? Zajęcia sportowe 
Gdzie?  Szkoła Podstawowa Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58

Nowa partycypacyjna trasa parkrun na Ursynowie Mieszkańcy Ursynowa mogą uczestniczyć w
cotygodniowych bezpłatnych zmaganiach na 5 kilometrów (3 okrążenia ) w Parku Przy Bażantarni.
Biegi odbywają się cyklicznie od marca 2015 roku, w każdą sobotę o godz. 9.00. W parkrun bardziej
liczy się udział niż wynik, dlatego każdy może biegać, truchtać, maszerować. W ramach projektu
budżetu partycypacyjnego na 2017 rok w parku zamontowano także tablice ze strzałkami i cyfrą
oznaczającą pokonany dystans. Na projekt Oznaczenie trasy biegu parkrun Warszawa – Ursynów
zagłosowało 1 139 osób. 

SSzzaannssaa nnaa ććwwiicczzeenniiaa nnaa śśwwiieeżżyymm ppoowwiieettrrzzuu
Każdy, bez względu na wiek, może korzystać z siłowni przy metrze Kabaty (na wysokości al. KEN

11). Obok tradycyjnej plenerowej siłowni są tam urządzenia dla dzieci (sfinansowane z poprzedniej
edycji Budżetu Partycypacyjnego) oraz nowa konstrukcja do street workoutu, która pozwala na
trening z ciężarem własnego ciała na drążku bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu
(sfinansowana z obecnej edycji). Na projekt Siłownia plenerowa do “street workoutu” przy metrze
Kabaty zagłosowało  1 256 osób. 

Trwa cykl plenerowych spektakli teatralnych pn. „Bajki w Parku” organizowanych
przez Urząd Dzielnicy Ursynów. 

W ubiegłą niedzielę w  Parku „Moczydełko”, usytuowanym u zbiegu ulic Wełnianej i Stryjeńskich,
został zaprezentowany  spektakl  teatralny dla dzieci  pt. „Z legendą przez Polskę”. Wykonawcami by-
li aktorzy Teatru Jumaja – Pani Katarzyna Afek i Pan Jacek  Zienkiewicz. Na zakończenie zostały prze-
prowadzone animacje ruchowe nawiązujące do treści spektaklu, dzieci otrzymały także słodkie upo-
minki. 

Trzy z zaplanowanych w ramach cyklu spektakli już się odbyły – ostatni zatytułowany „Bajeczna
Fiesta” zostanie zorganizowany 20 sierpnia o godzinie 16.00 na terenie zieleni „Olkówek” – w pobli-
żu placu zabaw z dinozaurami przy ul. Puszczyka.

Obwodnica u wrót al. KEN

Na Ursynowie upamiętniono  97. rocznicę
Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Plenerowe spektakle dla dzieci

Kreatywnie i sportowo dzięki 
Budżetowi Partycypacyjnemu
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PPAASSSSAA:: PPaanniiee BBuurrmmiissttrrzzuu,, ccoo
ttoo zzaa kkoonnssuullttaaccjjee??

PPIIOOTTRR ZZAALLEEWWSSKKII:: Zawsze
staramy się konsultować i pogłę-
biać wiedzę o oczekiwaniach
mieszkańców. Prowadzone
obecnie konsultacje dotyczą Pla-
nu Miejscowego dla północnej
części Osiedla Stokłosy. To, o co
postulowali mieszkańcy oraz Za-
rząd Dzielnicy Ursynów zostało
w dużej mierze uwzględnione
w projekcie planu. Postulowane
przez Urząd Dzielnicy Ursynów
uwagi to m. in.: 

- utworzenie na działkach
tworzących tzw. Plac Wielkiej
Przygody terenu parku tj. ziele-
ni urządzonej ze wskazaniem do
zachowania drzew o walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i z
dopuszczeniem lokalizacji jedy-
nie obiektów sportowych i usług
oświaty;

- możliwość lokalizacji usług
sportu przy terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 303 i Gimnazjum
nr 92;

- zachowanie terenów zieleni
parkowej i likwidacja  możliwo-
ści zabudowy usługowej (z moż-
liwością lokalizacji jedynie usług

sportu) na terenie po południo-
wej stronie Doliny Służewieckiej
oraz likwidacja drogi wewnętrz-
nej przy terenach zabudowy jed-
norodzinnej w rejonie al. J. Ro-
dowicza „Anody” i Doliny Słu-
żewieckiej i jej włączenie do cią-
gu pieszo-jezdnego;

- przywrócenie usług wraz z
zabudową mieszkaniową wielo-
rodzinną na terenie przy ul. Be-
li Bartoka i al. KEN;

- przedłużenie drogi w kierun-
ku południowym do wjazdu na
teren  gimnazjum nr 96;

- obniżenie wysokości do 20 m
dla budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego planowanego przy
ul. Jastrzębowskiego 3;

- przywrócenie linii zabudo-
wy istniejącego budynku Aka-
demii Finansów i Biznesu Vistu-
la w rejonie ul. Stokłosy bez moż-
liwości lokalizacji nowej zabu-
dowy na terenie ww. szkoły.

Sprawa tego planu miejsco-
wego, co zrozumiałe, budziła
bardzo duże zainteresowanie
mieszkańców. Wywołała także
emocje - dlatego uważam, że za-
równo dialog, jaki przeprowa-
dziliśmy z mieszkańcami jak i

trwające właśnie konsultacje to
niezwykle potrzebne elementy
procesu uchwalania planu miej-
scowego. 

PPrrzzyyppoommnniijjmmyy cczzyytteellnniikkoomm
ggeenneezzęę ssaammeeggoo ppllaannuu ii pprroowwaa-
ddzzoonnyycchh kkoonnssuullttaaccjjii......

O przystąpienie do sporządza-
nia ww. planu miejscowego pół-
nocnej części osiedla Stokłosy
Rada Dzielnicy Ursynów zwraca-
ła się do Rady m. st. Warszawy
trzykrotnie – ostatni raz w 2014
r.  Konieczność sporządzenia pla-
nu miejscowego dla ww. obsza-
ru  Rada Dzielnicy argumento-
wała postępującym w ostatnich
latach procesem dogęszczania
istniejącej zabudowy i podno-
szonym przez część mieszkań-
ców problemem zmniejszaniem
się z tego powodu liczby ogól-
nodostępnych miejsc parkingo-
wych i powierzchni przestrzeni
publicznych, w tym w szczegól-
ności terenów zielonych – m. in.
Placu Wielkiej Przygody w oko-
licach ul. Stokłosy.   Dnia
3.07.2014 r. Rada Warszawy
podjęła uchwałę o przystąpieniu
do sporządzania ww. planu miej-
scowego północnej części osie-
dla Stokłosy. 

JJaakkiiee ddzziiaałłaanniiaa ppooddeejjmmoowwaałł
uurrzząądd ww ttyymm zzaakkrreessiiee ?? 

Byliśmy bardzo aktywni prak-
tycznie na każdym etapie spo-
rządzania projektu planu. Naj-
pierw wnioskowaliśmy o odpo-
wiednie zapisy na etapie  uchwa-
ły o przystąpieniu do sporządza-
nia ww. planu miejscowego a
następnie wnosiliśmy szereg
uwag do projektu planu.

Ze szczególną uwaga pod-
dawaliśmy analizie uwagi
mieszkańców do przedmioto-
wego projektu planu oraz po-
stulaty zgłaszane przez na-
szych radnych.

W efekcie Zarząd Dzielnicy
Ursynów  podjął uchwałę nr 757
z dnia 17.08.2016 r. ws. wnie-
sienia uwag do ww. projektu
planu, zmienioną uchwałą nr
768 z dnia 31.08.2016 r.. Ponad-
to dnia 18.08.2016 r. Komisja
Architektury i Ochrony Środo-
wiska oraz Komisja Inwestycji
Komunalnych i Transportu Rady
Dzielnicy na połączonym posie-

dzeniu podjęły uchwałę w spa-
wie projektu planu, następnie
dnia 23.08.2016r. Rada Dziel-
nicy  przyjęła stanowisko w spra-
wie uwag do ww. projektu pla-
nu. W ubiegłym roku w paź-
dzierniku odbyło się w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów spotkanie z
właścicielami nieruchomości
położonych przy tzw. Placu
Wielkiej Przygody.

NNaa jjaakkiimm eettaappiiee kkoonnssuullttaaccjjii jjee-
sstteeśśmmyy oobbeeccnniiee??

Konsultacje zostały ogłoszone
– projekt planu zostanie opubli-
kowany 18 sierpnia. Wszyscy
zainteresowani mogą do 2 paź-
dziernika zgłosić swoje uwagi
w Biurze Architektury i Plano-
wania Przestrzennego. Uwagi
można zgłosić na piśmie, oso-
biście lub za pośrednictwem for-
mularza dostępnego w Interne-
cie. Projekt planu będzie dostęp-
ny także na wystawie plenero-
wej tzw. Placu Wielkiej Przygo-
dy (ul. Stokłosy 2). Ponadto 2
września w godzinach od 10:00
do 13:00, w Szkole Podstawo-
wej nr 319 im. Marii Kann (ul.
Wokalna 1) odbędzie się  dyżur
z projektantem. 

CCzzyy ww rraammaacchh pprroowwaaddzzoonnyycchh
kkoonnssuullttaaccjjii mmiieesszzkkaańńccyy ddoossttaannąą
rreeaallnnąą sszzaannssęę aabbyy wwyyppoowwiieeddzziieećć
ssiięę nnaa tteenn tteemmaatt ??

Oczywiście tak. Podstawową
metodą jest oczywiście przesła-
nie uwag, do czego gorąco za-
chęcam. Zapraszam także do
wzięcia udziału w dyskusji pu-
blicznej – to bardzo ważny etap
konsultacji. To szansa dla
mieszkańców, aby zadać pyta-
nia i przekazać swoje zdanie do-
tyczące prezentowanego pro-
jektu bezpośrednio projektan-
tom planu i przedstawicielom
Biura Architektury i Planowa-
nia Przestrzennego. Dyskusja
publiczna odbędzie się w śro-
dę, 6 września o godzinie 18:00,
w siedzibie Urzędu Dzielnicy
Ursynów. Wierzę, że jesteśmy
na dobrej drodze, aby dzięki za-
angażowaniu mieszkańców i
Zarządu Dzielnicy Ursynów wy-
jątkowy charakter miejsca ob-
jętego konsultacjami został za-
chowany.

R o z m a w i a ł  R a f a ł  K o s

Modernizacja 
ul. Roentgena

Rusza frezowanie ul. W.K. Roentgena pomiędzy ul. rtm.
W. Pileckiego a F. Płaskowickiej. Ulica będzie zamknięta
od piątku, 18 sierpnia od godz. 22.00 do wtorku, 22 sierp-
nia do godz. 24.00. Objazd będzie prowadził ulicami ul.
rtm. W. Pileckiego i F. Płaskowickiej. Na taki objazd zosta-
ną także skierowane (w obydwu kierunkach) autobusy linii
179, 195, 209 i 737.

W ostatnią sobotę sierpnia
można będzie oddać krew
W dniu 26 sierpnia odbędzie się kolejna zbiórka krwi zorga-

nizowana wspólnie przez Urząd Dzielnicy Ursynów oraz Klub Ho-
norowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”.  Zbiórka odbędzie
się w godzinach od 10.00 do 15.00 przed Urzędem Dzielnicy Ur-
synów (metro Imielin). Po ostatniej (czwartej w tym roku) zbiór-
ce krwi tj. 29 lipca udało się zebrać 53,1 litry krwi. Tym samym
zebrano „40 litrów krwi na 40-lecie Ursynowa”. Jubileuszowa ak-
cja trwa jednak do końca roku .  Od początku akcji udało się rów-
nież pozyskać 23 potencjalnych dawców szpiku.

Zbiórka dla 
Hospicjum 

Onkologicznego
Trwa zbiórka środków higienicznych i czystości dla Fundacji

Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, które mieści się na Ur-
synowie. Środki można zostawiać w specjalnie przygotowanym
koszu, który znajduje się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów  przy in-
formacji głównej (al. KEN 61, metro Imielin). Pierwszą partię ze-
branych darów odebrali dziś z urzędu przedstawiciele hospicjum.
Mieszkańcy naszej dzielnicy wykazali wrażliwość i jak zwykle nie
zawiedli, a zbiórka trwa nadal. 

– Zbiórka prowadzona jest przez nas w systemie ciągłym,
nie ma charakteru akcyjnego, bowiem potrzeby naszych pa-
cjentów są stałe. Prosimy o wsparcie finansowe i/lub rze-
czowe, aby utrzymać wysoki standard opieki nad osobami,
które przychodzą do hospicjum, aby dokończyć życie godnie
i bez bólu – mówi Przemysław Kulik z Fundacji Hospicjum On-
kologiczne.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa od 27 lat
niesie bezpłatną pomoc ludziom, którzy u kresu choroby
onkologicznej bardziej niż kiedykolwiek potrzebują troski,
serdeczności i poczucia bezpieczeństwa. Jest to możliwe
dzięki zaangażowaniu i wielkiemu sercu darczyńców oraz
wolontariuszy.

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Piotrem Zalewskim

Plan Miejscowy dla północnej części 
Osiedla Stokłosy – trwają konsultacje

ZZggooddnniiee zz oopprraaccoowwyywwaannyymm ww ssttoołłeecczznnyymm rraattuusszzuu pprroojjeekktteemm mmiieejjssccoowweeggoo ppllaannuu zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa PPllaacc WWiieellkkiieejj PPrrzzyyggooddyy nnaa UUrrssyynnoowwiiee
mmaa ppoozzoossttaaćć tteerreenneemm zziieelloonnyymm..
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B o g u s ł a w  L a s o c k i
P r o j e k t  U r s y n ó w

Jeszcze kilkanaście lat temu
smog na Ursynowie był poję-
ciem dosyć abstrakcyjnym. Me-
dia donosiły o problemach Kra-
kowa, Zakopanego, innych
miast położonych w kotlinach
lub wykorzystujących w celach
ogrzewczych przestarzałe ko-
tłownie. Jednak z roku na rok
względnie czyste ursynowskie
powietrze okresowo wprawdzie,
ale coraz częściej, nabierało nie-
przyjemnego zapachu. W ostat-
nich latach proces ten wyraźnie
się nasilił.

P rzełomowym momentem w
świadomości mieszkańców
Warszawy był okres jesienno -

zimowy 2016/2017. Jesienne mgły w
końcu listopada 2016,  a następnie kil-
ka bezwietrznych okresów w styczniu,

lutym i marcu 2017 r. skutkowały - jako
jeden z czynników - dramatycznym po-
gorszeniem się jakości powietrza, od-
czuwalnym również dla mieszkańców
Ursynowa. 

“Jakość powietrza jest bardzo zła i
ma negatywny wpływ na zdrowie.
Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży
oraz małe dzieci powinny bezwzględ-
nie unikać przebywania na wolnym
powietrzu” - przestrzegała Inspekcja
Ochrony Środowiska. Władze Warsza-
wy dwukrotnie wprowadziły darmową
komunikację miejską, zachęcając w
ten sposób do korzystania z niej i po-
zostawienia samochodów w domu.
Eksperyment z darmową komunikacją
nie był już później powtarzany, zapew-
ne z powodu miernych wyników (przy-
zwyczajenie właścicieli samochodów
do komunikacji indywidualnej) i sto-
sunkowo wysokich kosztów. Tym bar-
dziej, że jak informuje na swoim por-
talu Polski Alarm Smogowy “główną
przyczyną zanieczyszczenia powietrza
w Polsce jest “niska emisja” czyli spa-
liny pochodzące z kotłów i pieców na
paliwa stałe w gospodarstwach domo-
wych. Sytuację dodatkowo pogarsza
spalanie złej jakości węgla, spalanie
śmieci, w tym opakowań z tworzyw
sztucznych”. 

R ównież na Ursynowie, pozor-
nie odległym od źródeł zanie-
czyszczenia powietrza, do-

kuczliwy smog ostatniej zimy utrwalił

się w pamięci mieszkańców. Nic więc
dziwnego, że informacja budowni-
czych Południowej Obwodnicy War-
szawy o rezygnacji z instalacji filtrów
oczyszczających powietrze z wyrzutni
spalin z tunelu, zaczęła wywoływać
najpierw niepokój, a następnie irytację
ze względu na niedotrzymanie wcze-
śniejszych deklaracji. W typowych let-
nich warunkach piętnastometrowe ko-
miny wyrzutni spalin wystarczająco
ograniczyłyby negatywny wpływ spa-
lin, powodując rozpraszanie ich na du-
żej wysokości. Jednak w okresach
chłodniejszych w dni bezwietrzne sytu-
acja wygląda inaczej. 

W ysokość rozpraszania się
spalin jest ograniczona,
ponieważ dym wędrujący

do góry ochładza się coraz bardziej i
traci zdolność wznoszenia. Gdy jego
temperatura będzie bliska temperatu-
ry otaczającego powietrza, wznosze-
nie spalin, a więc również ich rozpra-
szanie się zakończy. Dodatkowym
czynnikiem utrudniającym odpływ spa-
lin do góry jest tzw. inwersja termicz-
na. Występuje ona wtedy, gdy górne
warstwy powietrza mają wyższą tem-
peraturę niż warstwy bliższe gruntu.
Taka sytuacja zdarza się często w okre-
sie od jesieni do wiosny. Zrównanie się
temperatury spalin z temperaturą ota-
czającego powietrza, a więc zaprzesta-
nie wznoszenia i rozpraszania się spa-
lin, następuje dużo szybciej i na znacz-
nie mniejszej wysokości. 

W jednostkowych przypad-
kach, gdy problem dotyczy
emisji dymu z kominów

przydomowych, dyskomfort mają tylko
mieszkańcy pobliskich zabudowań. Jed-
nak w przypadku wyrzutni spalin z tu-
nelu komunikacyjnego sytuacja jest
znacznie poważniejsza. Proces schła-
dzania się spalin będzie przebiegał po-
dobnie. W atmosferycznych warunkach
smogowych nisko położona warstwa
inwersji spowoduje szybkie obniżanie
się temperatury spalin. Stosunkowo nie-
wielka wysokość kominów  wyrzutni
sprawi zaś, że uchodzące z wyrzutni
spaliny zamiast rozwiewać się, będą się
kumulować przy powierzchni ziemi,
tworząc smog. 

P roblem polega na tym, że doce-
lowo tunelem będzie przejeż-
dżać ok. 100 tys. samochodów

na dobę, z których spaliny poprzez dwie
wyrzutnie będą usuwane na zewnątrz.
Tak więc nie mogąc ujść do góry i roz-
proszyć się po okolicy, czemu przeszka-
dza ‘czapa” warstwy inwersyjnej, spali-
ny - już w postaci coraz bardziej skon-
densowanego smogu - będą rozpełzać
się po okolicy. Podczas trwających kil-
ka dni lub dłużej warunków smogo-

wych zasięg skondensowanych spalin z
wyrzutni może sięgać centrycznie na
odległość nawet 1 - 2 km, obejmując
swym szkodliwym oddziaływanie wie-
le tysięcy osób. Smog na Ursynowie w
zasadzie występował zawsze, jednak
dotychczas (z wyłączeniem jesieni i zi-
my 2016/2017) jego natężenie i okres
występowania były stosunkowo mało
dokuczliwe. Sytuację tę może radykal-
nie zmienić 4 000 pojazdów w ciągu
godziny, produkujących spaliny w tune-
lu POW. 

J ako przykład negatywnych kon-
sekwencji można przytoczyć
wyjątkowo intensywny londyń-

ski smog z grudnia 1952 r. W wyniku
zjawisk smogowych zmarło wówczas
ok. 12 000 osób, w tym 4 000 osób w
ciągu pierwszych 5 dni. Łącznie ok. 150
000 osób trafiło do szpitali na skutek m.
in. zaburzeń układu oddechowego, nie-
dotlenienia czy wręcz uszkodzeń gór-
nych dróg oddechowych. 

T ak dramatyczna sytuacja jak
w Londynie może bezpośred-
nio ursynowianom nie grozi,

choćby ze względu na dominujące cen-
tralne ogrzewanie. Jednakże dopływ
“tylko ogólnowarszawskiego” smogu
uzupełnianego spalinami z podwar-
szawskich miejscowości powoduje, ze
szereg razy w ciągu roku notowane
było przekroczenie alarmu smogowe-
go.  Sytuacja może jednak dramatycz-
nie pogorszyć się po uruchomieniu tu-
nelu Południowej Obwodnicy Warsza-
wy z jej wyrzutniami spalin zlokalizo-
wanymi w rejonie gęstej zabudowy
mieszkalnej. Może wówczas wystąpić
zwielokrotnienie kumulacji smogo-
wej: połączenie smogu ze spalin prze-
mysłowych, niskiej emisji (czyli spa-
lin pochodzących z kotłów i pieców na
paliwa stałe w około ursynowskich go-
spodarstwach domowych) oraz spa-
lin samochodowych z POW. Czy w ta-
kiej sytuacji władze ze względu na ko-
nieczność ograniczenia smogu zdecy-
dują się na okresowe zamknięcie ruchu
poprzez POW? 

J edynym rozwiązaniem ogra-
niczającym emisję spalin w at-
mosferycznych warunkach

smogowych jest instalacja filtrów w
wyrzutniach spalin tunelu POW, włą-
czanych w sytuacji zagrożenia alar-
mem smogowym. Powoływanie sie
przez inwestora i wykonawcę POW
na wysokie koszty budowy i eksplo-
atacji filtrów, z punktu widzenia inte-
resu społecznego wydaje się krótko-
wzrocznym wykrętem. Przede wszyst-
kim należy pamiętać, że większość
schorzeń będących konsekwencją
wdychania smogu ujawnia się dopie-
ro w dłuższym okresie czasu. Wymie-

nić można wiele jednostek chorobo-
wych spowodowanych przez zanie-
czyszczenia powietrza, m. in.: nawra-
cające zapalenie płuc i oskrzeli, astmę
oskrzelową, przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc (POChP), choroby no-
wotworowe płuc, mózgu, białaczki
limfoblastycznej, udaru mózgu, nie-
wydolności serca i zawałów, rozwoju
miażdżycy naczyń krwionośnych, i
wielu innych. Dramatycznie wpływa
smog na zdrowie kobiet w ciąży i ich
potomstwa. 

K oszty zdrowotne, społeczne,
a także ekonomiczne nega-
tywnego oddziaływania za-

nieczyszczeń powietrza na zdrowie są
w naszym kraju znaczące. Jak podaje
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, z tytułu kosztu zwięk-
szonego zużycia leków czy też absen-
cji w pracy - w roku 2015 jedynie z po-
wodu ekspozycji na pył PM2,5 utra-
cono niemal 16 milionów dni pracy, a
związane z tym koszty oszacowano na
niemal 2,1 mld EUR rocznie. Całkiem
dramatycznie przedstawiają się kosz-
ty ekonomiczne związane z przed-
wczesnymi zgonami przypisywanymi
wpływowi zanieczyszczeń powietrza.
Wg WHO w 2015 r. jest to kwota ok.
100 mld USD rocznie, czyli blisko 13%
naszego PKB, a w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca to aż 800 złotych
miesięcznie.

Wobec przedstawionych cyfr
jak niestosowny żart brzmi
stwierdzenie podsumowu-

jące “Stanowisko Oddziału w  Warsza-
wie GDDKiA dotyczące instalacji fil-
trów...”,że (m  in.) wstrzymanie się z
obiecaną wcześniej ursynowianom in-
stalacją filtrów na wyrzutniach POW
“zabezpiecza zarówno interes miesz-
kańców, jak i inwestora (Skarbu Pań-
stwa)”. Owszem, zabezpiecza krótko-
wzrocznie interes bilansowy GDDKiA
oraz Astaldi. Ale to Skarb Państwa bę-
dzie ponosił przesunięte w czasie kosz-
ty leczenie i straty wynikłe z absencji
chorobowej. Skarb Państwa czyli my
wszyscy.

P roblem ten, w przeciwieństwie
do GDDKiA i Astaldi, rozumie-
ją liczni mieszkańcy Ursyno-

wa, wysyłając tysiące petycji apelują-
ce o montaż filtrów na wyrzutniach
spalin w akcjach organizowanych przez
Projekt Ursynów oraz inne stowarzy-
szenia ursynowskie. W tej chwili ma-
my sytuację krytyczną: jeśli nie zostanie
zmienione stanowisko dotyczące rezy-
gnacji z montażu filtrów spalin, to zna-
jąc nasze realia - filtrów tych nie będzie
przez wiele lat. A brak filtrów spalin to
zagrożenie dla zdrowia naszego i na-
szych dzieci.

Rezygnacja z filtrów POW to oszczędność pozorna, zagrożenie zdrowia jest kosztem rzeczywistym

Smog może do nas... przyjechać

FOTO WIKIPEDIA/JACEK HALICKI FOTO WIKIPEDIA

SSmmoogg nnaadd NNoowwąą RRuuddąą:: nnaawweett mmaałłaa mmiieejjssccoowwoośśćć mmoożżee wwyyttwwoorrzzyyćć ssppaalliinnyy ttwwoorrzząąccee wwyyrraaźźnnyy ssmmoogg TTaakk mmoożżee bbyyćć nnaa UUrrssyynnoowwiiee ppooddcczzaass kkuummuullaaccjjii ssmmoogguu ii ssppaalliinn zz wwyyrrzzuuttnnii PPOOWW 
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W Wilanowie znajdziemy coś cieka-
wego przez cały rok. Wiosną, latem,
jesienią i zimą zachwyca swą urodą
i niepowtarzalnym pięknem. Niemal
wszyscy odwiedzających pałac i
ogrody wilanowskie zostają zauro-
czeni widokiem zadbanych trawni-
ków, wypielęgnowanych kwiatów na
starannie przygotowanych grząd-
kach i oczywiście pałacem – baroko-
wą rezydencją króla Jana III. 

Czy jednak królewska rezydencja to tylko
pałac i ogrody? Jakie sekrety kryje w sobie
część parku znajdująca się po południowej
stronie pałacu? 

Na te pytania odpowiedź można znaleźć
podczas spacerów organizowanych przez
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
w ramach cyklu 12 wycieczek przyrodni-
czych. 

20 sierpnia będzie też można poznać histo-
rię Góry Bachusa, wilanowskiego stawu oraz
malowniczych, choć mniej znanych zabudo-
wań znajdujących się tuż przy ujściu Potoku
Służewieckiego. 

Program jest adresowany do rodzin z
dziećmi w wieku 5–12 lat

Godz.: 13–14.30
Początek przy budynku kasy muzealnej

na przedpolu. Liczba miejsc ograniczona.
Zasady uczestnictwa: udział w zajęciach po

wykupieniu biletu wstępu do parku. Bilety
dostępne w kasie muzeum lub online. 

Więcej informacji: Biuro Rezerwacji, tel.:
(+48) 22 54 42 850 (pon.–pt. w godz. 9–16)
e-mail: bilety@muzeum-wilanow.pl. 
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Strzałem w dziesiątkę okazały się koncerty plenerowe
w Dreszer Jazz. Jest to cykl koncertów jazzowych
organizowanych w każdą sobotę lipca i sierpnia w
Parku Dreszera (zawsze o 17.00). 

Przyciąga on niezmiennie fanów muzyki jazzowej i osoby, które
chcą posłuchać muzyki w dobrym wykonaniu i w dobrych
aranżacjach w przyjemnym otoczeniu parkowych drzew. Jedni i
drudzy wypełniają w sobotnie popołudnia przestrzeń parku
położonego pomiędzy ul. Puławską, Odyńca i Ursynowską. 

Słuchacze Dreszer Jazz mieli już okazję wysłuchać m. in. zespołów
Old Timers, Krzysztof Woliński Trio, Adam Wendt Power Set,
Wojciech Gogolewski Trio, Robert Majewski Trio, Jacek Małys Trio,
Andrzej Jagodziński Trio. 

W najbliższą sobotę, jak zwykle o godz. 17.00 wystąpi Wiesław
Wysocki Trio. Koncert poprowadzi znany publiczności Jacek Gintoft.
Współorganizatorem koncertów Dreszer Jazz jest Centrum Łowicka.
Wstęp wolny.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Nowy park /jeszcze bez nazwy/
ma powstać na półtorahektaro-
wej działce pomiędzy al. Wila-
nowską a ul. Przyczółkową i
Klimczaka w Wilanowie. Na wy-
kup tej działki - według infor-
macji “Gazety Stołecznej” /26
VI 2017/ - Rada m. st. Warszwy
przyznała 6 mln złotych. Teren
ten, usytuowany  wewnątrz roz-
budowywanego wciąż Miastecz-
ka Wilanów, należy do dewelo-
perskiej firmy Polnord. Rozmo-
wy w sprawie wykupu /między
właścicielem a Zarządem Dziel-
nicy Wilanów/ trwają już od
dłuższego czasu. 

Firma żądała początkowo 20
mln zł, a zamówiony przez
Dzielnicę operat szacunkowy

wycenił wartość działki na 6 mln. zł.
Czy dojdzie więc do transakcji i czy zi-
ści się zamiar utworzenia tu parku, wy-
każe czas. Dawniej były na tym obsza-
rze w strefie Potoku Służewskiego i Pod-
skarpia rozległe pola i łąki. Przez kilka
lat – w ramach kreowanej z rozgłosem
infrastruktury nowego Miasteczka Wi-
lanów – usiłowano zapewnić tu funkcjo-
nowanie tzw. Plaży Wilanowskiej w po-
bliżu Potoku. Teren wymoszczono więc
warstwą piasku. Przez pewien czas
działało letnie kino. Utworzono także
plac zabaw dla dzieci. Wiosną 2017 r.
piasek jednak zniknął, a teren obsiano
trawą. Zmiany te włącznie z informacją
o stołecznej dotacji finansowej i o nego-
cjacjach w sprawie wykupu działki
wskazują, że przygotowania do utwo-
rzenia parku są w toku. Oznacza to, że
stołeczni i dzielnicowi włodarze samo-
rządowi – po latach doświadczeń – się-
gnęli /pod naciskiem faktów/ po ro-
zum do głowy.

A to może /i oby tak się stało/
zaowocować chociażby czę-
ściową naprawą szkód wy-

rządzonych ekosystemowi Warszawy
południowej. Dotychczasowe nonsza-
lanckie podejście do tej strefy miasta,
bogatego w wartości przyrodnicze i
kulturowe, zaowocowało bowiem de-
strukcją i dalszymi zagrożeniami cen-
nych walorów. Na skutek tego wody
powierzchniowe tej strefy uległy ob-
niżeniu, zanieczyszczeniu i zatruciu, a
wzmagająca się antyekorozwojowa
presja budowlana i transportowa spra-
wiły,że Wilanow – jeszcze niedawno

uznawany za teren czysty – stał się
miejscem najbardziej dotkniętym smo-
giem na całym Mazowszu. W pobliżu
epicentrum tych negatywnych zaszło-
ści znalazły się historyczny zespół pa-
łacowo-ogrodowy króla Jana III So-
bieskiego wraz z rozległym przedpo-
lem i owa Plaża Wilanowska.

C zy jednak utworzenie parku
na półtorahektarowej działce
stanie się panaceum na zaist-

niałe schorzenia cywilizacyjne? A mo-
gło być inaczej już znacznie wcześniej,
zgodnie z - preferowanymi na całym
świecie - wymogami rozwoju zrówno-
ważonego, ukierunkowanymi na za-
pewnienie optymalnych warunków
zdrowia i życia ludziom, przyrodzie i
kulturze. Mogłoby...Gdyby – o  czym
często pisano także na łamach “”Biule-
tynu Wilanowskiego”, “Passy” i innych
tytułów – będący przedmiotem niniej-
szych uwag teren znalazł się, już wtedy
w urzędowym władaniu ludzi rozumie-
jących właściwie współczesne trendy
rozwojowe i troszczących się o przesta-
wienie na ich tory WiIanowa i całej sto-
licy Polski.

W tedy zaistniałyby tu nie
wielce szkodliwe zaszłości
inwestycyjne, a dopiero po

wynikających z tego negatywnego pro-
cesu doświadczeniach zrodziłyby się
starania o utworzenie nowego parku
już nie na wielce ograniczonym areale,
bo powstałby okazały park publiczny
pn. Lasek na Potokiem.

N a początku XXI w. wysunię-
to przecież ze strony społecz-
nej propozycje utworzenia

takiego parku, obejmującego prze-
strzeń między Skarpą Ursynowską, ul.
Przy Grobli, Arbuzową i al. Wilanow-
ską. Za niezbędne uznano wydzielenie
w tym parku części rekreacyjnej z od-
powiednimi urządzeniami i części re-
zerwatowej, chroniącej m. in. bardzo
rzadki gatunek motyla modraszka te-
lejusa /którego stanowisko zidentyfi-
kowano przy ul. Klimczaka/ i brzozy
czarnej, występującej w kilku miej-
scach na łąkach wilanowskich. Pod-
stawę Lasku nad Potokiem powinno
stanowić celowe użytkowanie wód Po-
toku Służewskiego i jego dopływów
oraz stawów i sadzawek. Taki park jest

niezbędny dla całej Warszawy, a
zwłaszcza dla wielkich - zbudowanych
z pominięciem wymogów rozwoju
zrównoważonego - osiedli: Ursynów,
Służew, Arbuzowa, Stegny, Sadyba,
Wilanów. Lasek nad Potokiem stałby
się także znaczącym ogniwem ekosys-
temu stołecznego, o który tak usilnie
troszczyli się prezydent Warszawy Ste-
fan Starzyński /1934-1939/ i związa-
ni z nim urbaniści. W ich założeniach,
szeroki pas zieleni naskarpowej i pod-
skarpowej od Lasu Kabackiego do Ła-
zienek Królewskich miał stać się stre-
fą łączącą - usytuowane w układzie
zachód-wschód - tzw. kliny oczyszcza-
nia i regeneracji powietrza niezbędne
rozrastającej się Stolicy.

N iestety, zamiast tak rozumia-
nej troski o Warszawę i jej oto-
czenie, w ostatnie dziesięcio-

lecia dopuszczono do zaszłości wielce
negatywnych, narażających coraz bar-
dziej warunki zdrowia i życia ludzi,
przyrody i kultury.

C zy więc zamiar utworzenia -
wymienionego tu na wstępie
- nowego parku w Wilanowie

dowodzi, że już jesteśmy mądrzy po
szkodzie? Chyba troszeczkę, bo szkody
i dalsze zagrożenia są wciąż ewidentne.
Wyrażają się m. in.: 

- we wciąż trwającej dewastacji /ob-
niżenie poziomu, wysychanie wód, za-
trucie, zamieranie życia/, będących
podstawą rozległego ekosystemu nad
Potokiem Służewskim, jego dopływami,
przyległymi stawami i sadzawkami
/które niemal w całości już zniknęły/;

- w nasilającym się smogu, skutkują-
cym groźnymi schorzeniami ludzi,
zwierząt i roślin;

- w dopuszczeniu do lokalizacji mię-
dzynarodowej autostrady tranzytowej
Berlin-Moskwa /Trasa A-2/ w powiąza-
niu z centralnym lotniskiem Okęcie w
zurbanizowanej strukturze miasta, co
jest wyjątkowo niebezpieczne w czasie
pokoju /względy ekorozwojowe/, a
jeszcze bardziej groźne na wypadek
konfliktu zbrojnego /kiedy to taki -
umieszczony w stolicy państwa wielki
węzeł transportowy stałby się pierw-
szoplanowym obiektem zmasowanych
uderzeń przeciwnika/.
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Czy już jesteśmy mądrzy po szkodzie?

Powstanie nowy park w Wilanowie

Jazz w plenerze 

Odkrywamy Wilanów mniej znany
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Wpierwszych dniach sierpnia
2008 r. kurs franka wynosił
niecałe 1,96 zł, czyli osią-

gnął poziom najniższy w historii, a ści-
ślej biorąc, od 1995 r. Przyjmując, że
większość frankowych kredytów ma
20-letni okres spłaty, a najwięcej udzie-
lono ich w latach 2007-2008 (w grud-
niu 2006 r. ich wartość wynosiła 58 mld
zł, a w grudniu 2008 r. już 149 mld zł,
czyli o 91 mld zł więcej), zobowiąza-
nie przeciętnego kredytobiorcy powin-
no być mniej więcej o połowę niższe, niż
dziesięć lat temu (przy systemie spłaty
równych rat kapitałowych). Problem w
tym, że jest tak tylko biorąc pod uwagę
kwotę wyrażoną we frankach. W prze-
liczeniu na złote, czyli walutę w której
de facto dokonujemy spłaty, zadłuże-
nie obniżyło się jedynie symbolicznie.
Dla przykładu, równowartość 100 tys.
franków w 2008 r. wynosiła 200 tys.
zł, dziś 50 tys. franków jest warte 185
tys. zł. Owe 85 tys. nadwyżki „zawdzię-
czamy” wzrostowi kursu szwajcarskiej
waluty z 2 zł do 3,7 zł, czyli o 85 proc.
Biorąc do obliczeń kurs z okresu od
stycznia do marca 2017 r. (4-4,1 zł), za-
dłużenie po dziesięciu latach spłaty
znajdowało się nadal na takim samym
poziomie, a nawet lekko przewyższało
jego początkową wartość. Jeśli dodać
do tego systematyczny wzrost wysoko-
ści miesięcznej raty, wygórowane „spre-
ady” i spadek wartości kupionych na
kredyt nieruchomości, otrzymamy ob-
raz, na podstawie którego nietrudno
odgadnąć nastroje panujące wśród po-
siadaczy kredytów we frankach i ich
oczekiwania, nawet jeśli przez kilka lat
pod względem poziomu raty, a więc
kosztów kredytu, znajdowali się w lep-
szej sytuacji, niż zadłużeni w złotych
(w efekcie korzystnej dla „frankowi-
czów” różnicy między stawkami LIBOR
i WIBOR).

Bilans pierwszej połowy okre-
su spłaty zadłużenia jest więc
bez wątpienia dla posiadaczy

kredytów frankowych niekorzystny,
tym bardziej, że pierwszy gwałtowny
wzrost kursu franka miał miejsce w
2009 r., a więc wkrótce po największej
fali zaciągania zobowiązań. Pomijając
kwestie „winy”, zgodności z prawem
stosowanych przez banki rozwiązań i
ich odpowiedzialności, które są przed-
miotem postępowań sądowych, nie spo-
sób nie zgodzić się, że zasadniczym źró-
dłem problemów były wydarzenia i wy-

nikające z nich zmiany tendencji na
rynkach finansowych, których nie spo-
sób było przewidzieć. Nie oznacza to
jednak, że banki oraz instytucje nad-
zorujące i regulujące ich działalność,
nie powinny były wykazać się większą
przezornością. Trudno było zakładać, że
kurs franka, po osiągnięciu historyczne-
go minimum, utrzyma się na tym pozio-

mie przez dłuższy czas lub obniży się
jeszcze bardziej. Nie do końca trafny
był także używany często przed dziesię-
ciu laty argument, określający franka ja-
ko walutę charakteryzującą się wyjątko-
wą stabilnością. Jeśli spojrzeć na histo-
rię jego notowań w dłuższym okresie,
widać wyraźnie, że od początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
systematycznie zyskiwał na wartości,
zarówno wobec euro (do 2002 r. wobec
marki niemieckiej), jak i wobec złotego.
Wyjątek w tej tendencji stanowiły lata
2003-2007, gdy frank wyraźnie się osła-
bił. Najdłuższy okres jego stabilizacji
miał miejsce w latach 2012-2014 i nie
był wynikiem „samoistnym”, czy dzia-
łania sił rynkowych, lecz efektem usta-
lenia sztywnego parytetu franka wo-
bec euro i utrzymywania go za pomocą

interwencji walutowych, dokonywa-
nych na dużą skalę przez szwajcarski
bank centralny.

Pytaniem zasadniczym, o prak-
tycznym dla posiadaczy kredy-
tów we frankach znaczeniu,

jest to, jak kurs tej waluty będzie za-
chowywał się w ciągu kolejnych dziesię-
ciu lat, a więc czy możliwe jest trwałe
odwrócenie dominującej tendencji lub
powtórka sytuacji ze wspomnianych lat
2003-2007. Choć od grudnia 2016 r.
kurs franka obniżył się z 4,15 do 3,7 zł,
czyli o prawie 11 proc., z dzisiejszej per-
spektywy trudno spodziewać się jego
szybkiego powrotu w okolice 2 zł, a i ta-
ka tendencja nie byłaby w stanie w peł-

ni zrekompensować zadłużonym po-
przedniej „straconej dekady” (do spła-
ty po niższym kursie zostaje coraz mniej
kapitału; zakładając, że frank osiągnie
kurs 2 zł za dziesięć lat, to dotyczyć on
będzie jedynie „resztówki” kapitału, się-
gającej kilkuset franków). Oznaczałoby
to spadek kursu franka o 46 proc., co
wydaje się mało prawdopodobne i wy-
magałoby zaistnienia nadzwyczajnych
okoliczności. W szczególności do jego
realizacji niezbędne byłoby spełnienie
kilku warunków, przede wszystkim wej-
ście europejskiej i globalnej gospodarki
w fazę wysokiego tempa wzrostu, brak
poważniejszych napięć politycznych na
świecie oraz zawirowań na rynkach fi-
nansowych, utrzymanie lub pogłębienie
różnic między polityką pieniężną Euro-
pejskiego Banku Centralnego (rozpo-

częcie wygaszania programu skupu ob-
ligacji i cyklu podwyżek stóp procen-
towych) a działaniami Banku Szwajca-
rii (utrzymanie ujemnych stóp procen-
towych lub powolny ich powrót w oko-
lice zera oraz kontynuacja działań ma-
jących na celu powstrzymanie aprecja-
cji franka). 

Tym tendencjom musiałoby to-
warzyszyć umocnienie się zło-
tego wobec głównych walut,

w szczególności wobec euro, a mówiąc
ściślej, jednoczesne umacnianie się zło-
tego wobec euro i osłabianie się franka
wobec wspólnej waluty (cenę szwaj-
carskiej waluty w złotych wylicza się
dzieląc kurs euro w złotych przez kurs

franka wobec euro; obecny kurs franka,
czyli 3,7 zł to efekt podzielenia 4,245,
czyli kurs euro w złotych przez 1,146 ,
czyli kurs euro we frankach). 

Umocnienie się złotego wiąże
się ze spełnieniem kolejnej se-
rii warunków, zarówno o cha-

rakterze wewnętrznym (dobra kondy-
cja polskiej gospodarki i finansów pań-
stwa, polityka pieniężna sprzyjająca
naszej walucie, czyli podwyżki stóp pro-
centowych, korzystny bilans w handlu
zagranicznym) jak i wynikających z sy-
tuacji w otoczeniu oraz pozytywnego
postrzegania Polski przez inwestorów
zagranicznych, międzynarodowe insty-
tucje finansowe i agencje ratingowe.

Na razie najbardziej optymi-
styczne prognozy mówią o
możliwości spadku kursu

franka do około 3,5 zł, co oznaczałoby
zmniejszenie się wspomnianej przeli-
czeniowej wartości pozostałych do spła-
cenia 50 tys. franków do 175 tys. zł,
czyli o kolejne 10 tys. zł oraz niewielkie
obniżenie się miesięcznych rat. Nadal
pozostaje dylemat, czy pozostać przy
franku, licząc na korzystne tendencje,
czy przewalutować, realizując „stratę”
w wysokości 75 tys. zł, pozbywając się
ryzyka niekorzystnej zmiany kursu fran-
ka, ale jednocześnie godząc się wzrost
raty, wynikający z wyższego oprocento-
wania kredytu w złotych i ryzykując jej
zwyżkę, mając na uwadze perspektywę
podwyżek stóp procentowych przez Ra-
dę Polityki Pieniężnej. 

Pozostaje jeszcze sprawa możli-
wości negocjowania z bankiem
kursu, po jakim przewaluto-

wanie mogłoby nastąpić. Do tej pory
banki, nie mając jasności w wielu bar-
dzo dla nich istotnych kwestiach z tym
związanych, nie były skłonne do takich
negocjacji. Prezydencki projekt, poza
zwiększeniem pomocy dla kredytobior-
ców, mających największe problemy
ze spłatą,  może ten moment przybli-
żyć. Służy temu propozycja utworzenia
Funduszu Restrukturyzacyjnego, fi-
nansowanego ze składek banków, z
którego będą mogły korzystać, wyrów-
nując niekorzystne dla nich różnice te
z nich, które dokonają przewalutowa-
nia kredytów. Projekt ustawy nie precy-
zuje zasad przewalutowania, częściowo
odsyłając do mających powstać rozpo-
rządzeń regulujących ten proces, czę-
ściowo pozostawiając swobodę stro-
nom, czyli bankom i ich klientom (prze-
walutowanie ma być dobrowolne, czy-
li wymaga zgody klienta). Sam ogólny
mechanizm działania tego Funduszu
powinien skłaniać banki do swego ro-
dzaju konkurencji między sobą, której
konsekwencją mogą być propozycje
korzystne dla zadłużonych (składkę
wpłacić muszą, a czy i ile z funduszu
odzyskają, zależeć będzie od wartości
kredytów, które uda się im przewaluto-
wać). Czy tak będzie w rzeczywistości
i czy to rozwiązanie „zadziała”, poka-
że czas. Zależeć to będzie nie tylko od
banków, ale i od decyzji klientów, któ-
rzy też będą mieli dylemat. General-
nie przewalutowanie powinno być tym
bardziej korzystne, im niższy kurs fran-
ka na rynku (plus dodatkowy „rabat”
wynegocjowany z bankiem). Jednak
spadający kurs franka może skłaniać
do zwlekania z decyzją, w nadziei że w
przyszłości będzie jeszcze niższy. Bio-
rąc pod uwagę nieprzewidywalność
tendencji na rynkach walutowych, ta-
ka taktyka nie zawsze musi prowadzić
do sukcesu.

R o m a n  P r z a s n y s k i
G ł ó w n y  A n a l i t y k  G E R D A  B R O K E R

Przyznaję, że się bałem.
Nigdy dotąd, poza wycię-
ciem migdałków, nie odda-
wałem się w ręce łapidu-
chów. Zawsze twierdziłem,
że w zdrowy organizm le-
piej nie ingerować i dopóki
stan zdrowia nie zagraża
życiu, lepiej się trzymać z
daleka od speców w białych
kitlach. 

Wciąż słyszę o powikłaniach,
zakażeniach, błędach w sztuce le-
karskiej, ba! nawet czytałem, że
pacjent spadł ze stołu operacyj-
nego. Znane jest powiedzenie:
operacja się udała, tylko pacjent
umarł. Na szczęście (odpukać!)
nic mi się poważnego nie dzieje.
W ciągu 52 lat pracy zawodowej
korzystałem łącznie ze zwolnie-
nia lekarskiego przez niecały mie-
siąc (uczniowie mieli przechlapa-
ne, bo matematyka nigdy im nie
przepadała). Dopiero dwa lata te-
mu przeurocza okulistka (doktor
Anna Siemiątkowska z ursynow-
skiej Przychodni na Kajakowej)

stwierdziła u mnie zaćmę i zaczę-
ła namawiać na specjalistyczny
zabieg.

Wahałem się. Dłubanie w
oczach wydawało mi się ryzykow-
ne. Zaćma aż tak mi jeszcze nie
dokuczyła, a zabieg nieco przera-
żał. Jedni mnie straszyli, drudzy
bagatelizowali, wciąż byłem w roz-
terce. Są organy, których używam
już coraz rzadziej, więc jakby coś
się stało, pal licho! Ale oczy? Cały
czas czytam, piszę, nie mówiąc o
ślęczeniu przed komputerem i ak-
tywności na Facebooku.

Dwukrotnie przesuwałem ter-
min zabiegu, a to szkoła, a to kon-
certy i wyjazdy, każda wymów-
ka była dobra, byle oddalić od sie-
bie widmo niebezpieczeństwa. W
końcu musiałem ulec. Termin za-
biegu wyznaczono mi na koniec
czerwca, po zakończeniu obo-
wiązków szkolnych, przed dłuż-
szym urlopowym wypoczynkiem.

Szedłem na zabieg z duszą na
ramieniu. A tu… miłe zaskocze-
nie. Większość narzeka na służ-

bę zdrowia, a ja muszę pochwalić.
W szpitalnym oddziale na Kajako-
wej spotkałem się z taką serdecz-
nością i życzliwością, że od razu
dodało mi to otuchy. Atmosfera
przemiła, wszystko sprawnie zor-
ganizowane, dobrano właściwą
soczewkę, znieczulono (a wszyst-
ko w ramach NFZ). Nie dziwię się
wcale, że na ścianach przychodni
wiszą liczne certyfikaty i podzię-
kowania. Cały personel z dokto-
rem Karolem Stasiakiem, który
zabieg wykonał po mistrzowsku,
absolutnie na nie zasługuje.

Teraz z niecierpliwością cze-
kam na usunięcie zaćmy w dru-
gim oku. Ale już dziś widzę
ogromną różnicę. Najdrobniejszy
druk czytam bez okularów, barwy
zyskały nasycenie, o jakim mi się
nie śniło. Wszystko widzę znacz-
nie ostrzej, więc ostrzegam redak-
cję i czytelników, że moje satyry
też staną się znacznie ostrzejsze. 

A czekającym na zabieg, pole-
cam Kajakową!

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Dziesięć lat z frankiem szwajcarskim to wyjątkowo pouczająca lekcja dla kredytobiorców

Ale co dalej, czy warto kredyt przewalutować?
Prezydencki projekt ustawy mającej przybliżyć rozwiązanie pro-
blemu kredytów walutowych, został skierowany do Sejmu niemal
równo w dziewiątą rocznicę ustanowienia przez kurs franka
szwajcarskiego najniższego w historii poziomu. Przeciętny kredy-
tobiorca znajduje się w połowie okresu spłaty zadłużenia. Łatwo
dokonać jej bilansu, trudniej o prognozę na następną połowę.

FOTO WIKIPEDIA

Nie ma jak Kajakowa, przejrzałem na oczy...
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

Ostatnio nasze środki ma-
sowej informacji obiegła
wiadomość o złożeniu
przez  Ministerstwo Obro-
ny Narodowej zamówie-
nia na pociąg specjalny.
Pociągi tego typu, szcze-
gólnie popularne były w
okresie Trzeciej Rzeszy,
ale także wcześniej, jak
też później. 

Do legendy przeszedł
„pancerny” pociąg Kim
Ir Sena, którym przy-

wódca Korei Północnej poruszał
się po kraju, ale także odbywał
podróże zagraniczne (podobno
bał się latać samolotem). Prze-
wodniczący ChRL Mao Zedong
miał swój pociąg, który zatrzy-
mywał w miejscu, które w danej
chwili uważał za interesujące.
Jerzy Besala w swoim eseju na
temat przewodniczącego Mao
podał, że w wyniku takiego po-
stępowania „ruch pociągów na
terenie całego kraju tak się gma-
twał, że zwykle dopiero po ty-
godniu zaczynał funkcjonować
według rozkładu jazdy”.  Także
żona przewodniczącego – Jiang
Qing, nazywana „Madame Mao”
– miała swój pociąg, który za-
trzymywała gdzie chciała, co do-
prowadzało do rozstrojenia całe-
go rozkładu jazdy w Chinach. 

Wnaszym kraju jed-
nak bardziej znane
są historie niemiec-

kich (hitlerowskich) pociągów
specjalnych. Towarzyszyła im in-
frastruktura techniczna, której
elementy zachowały się w Polsce
w trzech miejscach. W miejsco-
wościach Jeleń i Konewka  w

okolicy Spały oraz w Strzyżowie
na Rzeszowszczyźnie. Najsłyn-
niejszym pociągiem specjalnym
III Rzeszy był pociąg Hitlera
(Führersonderzug), któremu
nadano kryptonim „Amerika”.
Początkowo (1937 r.) składał się
z 10 wagonów ciągniętych przez
dwie lokomotywy (dane we-
dług: Małgorzata i Juliusz Szy-
mańscy – Kwatery główne Hi-
tlera oraz niemieckie stanowi-
ska dowodzenia w Polsce, Łódź
2002). 

„W najważniejszym wagonie,
wykończonej mahoniową boaze-
rią salonce Hitlera znajdował się
duży prostokątny stół, obite czer-
woną skórą krzesła, stało tam
również radio i gramofon. (…)
Pod ścianą umieszczono telefo-
ny połączone z centralą. Reszta
składu to: dwa wagony dla „go-
ści” – podróżowali tam adiutan-
ci, oficerowie sztabu, urzędnicy,
lekarze i goście, wagon dla pra-
sy, dwa wagony restauracyjne,
dwa wagony sypialne, wagon
kąpielowy (od 1939 r.) oraz dwa
wagony bagażowe. W 1938 r. w
składzie pociągu znalazł się wa-
gon dowodzenia (Befehlswa-
gen)”. „Führersonderzug” był
podstawowym środkiem prze-
mieszczania dla Hitlera w latach
1938-1941. Stał się również
ośrodkiem dowodzenia – jego
Kwaterą Główną (Füehrerhaup-
tquatier – FHQ), z której kiero-
wał przebiegiem wojny z Polską,
a później także inwazją na Ju-
gosławię i Grecję.

„W chwili wybuchu wojny ist-
niało w Niemczech jeszcze co
najmniej sześć pociągów specjal-
nych. Były to: pociąg ministerial-
ny (Ministerzug), „Asien” Görin-
ga, „Afrika” – Keitla, „Heinrich”
– Himmlera, „Westfalen” – Rib-
bentropa oraz dwa pociągi szta-
bowe dowództwa Wehrmachtu
– „Atlas”.

Gdy Niemcy przygoto-
wywali atak na ZSRR,
już zimą 1939/1940

ruszyły pierwsze prace przy
wznoszeniu dwóch kompleksów
żelbetowych schronów w okoli-
cach Spały, gdzie miał kwaterę
sztab armii Mitte (Środek).

Obiekt ten określono kryptoni-
mem Gefechtstand „Anlage Mit-
te” (Stanowisko Dowodzenia
„Obszar Środek”). Schrony zlo-
kalizowane zostały w miejsco-
wości Jeleń, 5 km od Spały oraz
w miejscowości Konewka, 2,5
km od Spały. Z punktu widze-
nia wiodącego tematu w niniej-
szym tekście istotne znaczenie
miały powstałe w obydwu miej-
scowościach żelbetowe kolejo-
we schrony, każdy o długości ok.
350 metrów. 

P rzywołani wcześniej au-
torzy napisali m. in.:
„Wzdłuż całego schro-

nu biegł korytarz o wysokości 6
m, w którym między betonowy-
mi peronami (rampami) poło-
żono tor kolejowy umożliwiają-
cy wjazd całego składu pociągu.
Schron miał kształt łagodnego
regularnego łuku skręcającego
w lewo, jedynie końcowa jego
część (ok. 80 m) była prosta”.
Tunelom-schronom towarzyszy-
ła rozbudowana infrastruktura
techniczna, a wszystko było
umiejscowione w gęstym lesie.
Każdy ze schronów znajdował
się w centrum 200-hektarowego
obszaru ogrodzonego siatką lub

drutem kolczastym, a rejon opi-
sanych obiektów otoczony był
dwumetrowym drewnianym
płotem.  W tym rejonie, w po-
bliżu miejscowości Ujazd, Niem-
cy zbudowali lotnisko polowe,
niezależnie od zbudowanego tuż
przed wojną polskiego lotniska
w miejscowości Glinnik. Tune-
le-schrony w okolicach Spały
miały stanowić schronienie (i
obsługę) pociągów sztabowych,
w przypadku ich zagrożenia na-
lotami lotniczymi przeciwnika.
W wyniku bardzo szybkich po-
stępów wojsk niemieckich w
wojnie z ZSRR – schrony okaza-

ły się nieprzydatne. W później-
szym okresie pełniły one funkcję
zapasowych stanowisk dowo-
dzenia, a w końcu wojny (do
października 1944) – zakładów
demontażu  oraz remontu silni-
ków lotniczych.

K olejny niemiecki punkt
dowodzenia na terenie
Polski nosił nazwę: Ge-

fechtstand „Anlage Süd” (Sta-
nowisko Dowodzenia „Obszar
Południe”) i  tworzył go kolejowy
tunel przebity przez Żarnowską
Górę w Strzyżowie oraz  beto-
nowy schron kolejowy wraz z

zapleczem koło miejscowości
Stępina.  W pobliżu stanowiska
dowodzenia znajdowały się
przedwojenne duże lotniska
oraz poligon w okolicach miej-
scowości Blizna, gdzie Niemcy
testowali swoją broń rakietową.
Pierwszy start rakiety V-2 z tego
poligonu miał miejsce 25 listopa-
da  1943 roku  

WCieszynie-Stępinie
powstał prawie 400-
metrowy schron dla

pociągu sztabowego, niemal
identyczny jak w Jeleniu”. Na-
tomiast we wnętrzu Żarnowskiej
Góry wykonano tunel kolejowy

doprowadzając do niego bocz-
nicę ze stacji w Strzyżowie. Tu-
nele w Jeleniu, Konewce i Strzy-
żowie zaopatrzone były w sta-
lowe bramy wjazdowe. Także
ten obiekt posiadał bogatą i bar-
dzo solidną infrastrukturę tech-
niczną, której niektóre elementy
przetrwały do naszych dni. W
sierpniu 1941 r. obiekty w Strzy-
żowie wizytował Hitler w towa-
rzystwie Mussoliniego, wyko-
rzystując do tego celu swój
Führersonderzug „Amerika”. W
1944 r. schrony w rejonie Strzy-
żowa pojawiły się w niemieckich

planach dyslokacji zakładów
zbrojeniowych. Istnieje także
teoria, iż tunele pod Strzyżowem
mogły być wykorzystywane do
magazynowania paliwa i innych
niebezpiecznych składników
używanych do rakiet. Być może
magazynowano tam także/albo
amunicję produkowaną w po-
bliskich fabrykach.

„W późniejszym okresie woj-
ny, czasie kampanii wschodniej,
pociągów specjalnych jako sta-
nowisk dowodzenia  (a często
również jako miejsc zakwatero-
wania) używały dowództwa
związków taktycznych (grup ar-
mii). Jednak transport kolejowy
na zdobytych terenach Związku
Radzieckiego sprawiał Niemcom
wiele problemów. (…) Sieć po-
łączeń była słabo rozwinięta. Li-
nie kolejowe przebiegały często
przez duże otwarte przestrzenie
(np. stepowe obszary Ukrainy),
gdzie odległości między stacjami
(i bocznicami) sięgały nierzadko
stu kilometrów. W takich tere-
nach pociągi były łatwym łupem
dla rosyjskiego lotnictwa (…). 

Pociągi specjalne różnych
dygnitarzy były wygod-
nym, a nawet wręcz

komfortowym środkiem podró-
żowania. To, że zaburzały funk-
cjonowanie systemu komunika-
cyjnego danego kraju, nie miało
dla nich większego znaczenia.
„Wódz” i jego „dwór” miał bez-
względne pierwszeństwo, a kosz-
ta nie miały znaczenia. Z zamiesz-
czonych w przywołanej książce
Małgorzaty i Juliusza Szymań-
skich relacji osób korzystających
z takich pociągów wynika, że po-
ciągi te miały jednak także słabe
punkty. Były nimi warunki sani-
tarne w sytuacjach, gdy  wypeł-
niony gośćmi pociąg stał kilka dni
w jednym miejscu. Czy ten pro-
blem został zauważony i opisa-
ny w szczegółowych warunkach
zamówienia MON? Zważywszy
na powszechne rozkradanie mie-
nia kolejowego z bocznic i nie tyl-
ko można się zastanawiać, czy
przewidziano schron dla pocią-
gu specjalnego Ministerstwa
Obrony Narodowej?

F o t o  w i k i p e d i a

Pociągi specjalne mieli Hitler, Mao Zedong, Kim Ir Sen...

Taki pociąg zamówiło też nasze MON

NNiieemmiieecckkii sscchhrroonn kkoolleejjoowwyy zz cczzaassóóww 
IIII wwoojjnnyy śśwwiiaattoowweejj ww KKoonneewwccee

SSzzttaabboowwyy SSoonnddeerrzzuugg HHiittlleerraa



1 2

Piórem Derkacza

Maciej Sieńczyk
rysownik, ilustrator, publicysta

Na plenerze malarsko – rzeźbiarskim  w Platerowie oprócz prac plastycznych powstały por-
trety psychologiczne uczestników autorstwa Macieja Sieńczyka. Wśród tak sportretowanych
osób znalazła się i moja osoba. „Jerzy wygadany co się zowie i niesłychanie pogodny skupił wo-
kół siebie naszą trzódkę i co dzień podążaliśmy za nim na śniadanie lub obiadokolacje. Pod-
dawaliśmy się jego woli chętnie, ponieważ nie było w charakterze tego człowieka nic z wywyż-
szania się ani oschłej stanowczości, na co cierpią niektórzy urodzeni przywódcy”. Po tym por-
trecie Macieja, nie pozostało mi nic innego, jak odwzajemnić się portretem rysunkowym. 

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

J estem wściekły na PiS. Jednak nie jako ktoś, kto jest zdeklarowanym
wrogiem tej politycznej formacji i uważa ją za całe zło świata. Jestem
wściekły na PiS jako człowiek z zupełnie innej politycznej bajki, który

jednak uwierzył w przedwyborcze deklaracje pisiaków i srodze się zawiódł. Po
raz któryś z rzędu. To, że Polska wymaga zmian i odnowy jest oczywistą oczy-
wistością. Wszak z opinii pana Bartłomieja Sienkiewicza, ministra koalicyjnego rządu PO – PSL,
wygłoszonej w pewnej mokotowskiej restauracji, jasno wynika, że poprzednia ekipa rządziła pań-
stwem “istniejącym tylko teoretycznie”, i że jest tu “ch..., dupa i kamieni kupa”. Jego kolega z
rządu Radek Sikorski zapodał natomiast podczas uczty bodaj w innej knajpie, że jesteśmy “mu-
rzynami i frajerami”. Ani nie jestem murzynem, ani nie czuję się jak frajer, więc cokolwiek się
spieniłem i z zadowoleniem przyjąłem fakt, że obaj wyżej wymienieni politycy poszli wraz z ca-
łym ich rządem na zieloną trawkę. Łaskawym też okiem patrzyłem na pierwsze ruchy pisowskiej
“dobrej zmiany”. 

Niestety, szybko dostałem zimny prysznic. Awantura w Janowie Podlaskim, która odbiła się
echem na całym świecie, była jasnym sygnałem, że w grę nie wchodzi żadna “dobra zmiana”, lecz
“zmiana personalna” na zasadzie “wysokie stołki tylko dla naszych, nawet jeśli nie posiadają odpo-
wiednich kwalifikacji”. Zniszczono coś, co miało się dobrze, przynosiło państwu krociowe zyski i cie-
szyło się prestiżem w całej naszej galaktyce. Minister rolnictwa został wmanewrowany w politycz-
no – biznesowy szwindel przez dwóch ludzi, hodowców koni arabskich. Ale o tym później. Kolej-
na awantura, tym razem o polskie sądownictwo, całkowicie zmieniła mój stosunek do PiS – dotych-
czasowa sympatia przekształciła się w złość i wrogość. Dotarło do mnie, że tak niebywała determi-
nacja w przepychaniu przez Sejm i Senat trzech ustaw charakteryzuje wyłącznie partię, która wca-
le nie ma zamiaru oddać władzy po następnych wyborach, nawet jeśli wynik wyborczy będzie dla
niej niekorzystny.

T ego było już za wiele. Jestem z powoli wymierającego rocznika i doskonale pamiętam
“jedyną słuszną partię”, która kierowała się bolszewicką ideą “kto nie jest z nami, ten
jest przeciwko nam”. Pamiętam towarzysza Szmaciaka, umocowanego na wysokim stoł-

ku za zasługi dla partii kompletnego bęcwała i jego słynne “wicie, rozumicie”. Pamiętam obe-
lgi rzucane przez rządzących prominentów na tysiące ludzi protestujących przeciwko  “jedynie
słusznej robotniczo – chłopskiej władzy”, której kilkudziesięcioletnie rządy sprowadziły Pola-
ków do roli dziadów Europy i powstania terminu “nagie haki”. Towarzysz Szmaciak krzyczał wte-
dy: “Wichrzyciele, warchoły, kapitalistyczni agenci”, a towarzysz Wiesław nazwał z sejmowej
trybuny Janusza Szpotańskiego, wybitnego poetę i satyryka, “człowiekiem o mentalności alfon-
sa, ziejącego sadystycznym jadem na partię i rząd, tkwiącego w zgniliźnie rynsztoka”. Dzisiaj
w podobnym tonie wypowiada się szef rządzącej polską formacji politycznej, a jego śladem idą
miotająca obelgami posłanka z profesorskim tytułem oraz wiceminister od policji, który ośmie-
lił się nazwać masowo protestujących młodych, związanych z fundacją Akcja Demokracja, “ko-
munistami, esbekami i zdrajcami”. To nie wróży niczego dobrego, to jest prymitywne szczucie
i dzielenie narodu na dobrych (popierających PiS) oraz złych (neutralnych bądź poddających
krytyce ugrupowanie pana prezesa).

Polska polityka zagraniczna to dyplomatyczna piaskownica z upiornie poważnym szefem MSZ
na czele. Rozpętujemy wojnę na wszystkich frontach – żremy się z Komisją Europejską, z Trybuna-
łem Sprawiedliwości, z Niemcami i oczywiście  z Rosją. Nie mamy dyplomatów z prawdziwego zda-
rzenia, którzy klepią innych po plecach i robią swoje, jak na przykład węgierski premier Viktor Orbán,

tylko nieudolnych rębaczy
posługujących się zamiast
dyplomatycznego rapiera
przedpotopową maczugą.
Nie tak robi się dzisiaj po-
litykę. Oczywiście, należy
walczyć o swoje na mię-
dzynarodowych forach,
ale należy to robić profe-
sjonalnie, czyli skutecznie.
Bo skuteczność to numer
jeden w politycznym abe-
cadle. Nasi politycy pre-
zentują zaś tyle skutecz-
ności, co, za przeprosze-

niem, narobi kot prezesa. Przez nieudaczników z Alei Szucha rychło zostaniemy zepchnięci na mar-
gines nowożytnej Europy. A może prezesowi, jego kotu i szefowi polskiej dyplomacji właśnie o to
chodzi? Maksymalnie skłócić Polskę z Brukselą i dążyć do wymiksowania się, wzorem Wielkiej Bry-
tanii, z Unii Europejskiej. To bardzo prawdopodobna teoria. 

P owrócę do ubiegłorocznej awantury w stadninie Janów Podlaski. Główne postacie że-
nującego spektaklu to senator z Białegostoku Jan Dobrzyński, prywatnie hodowca ko-
ni arabskich czystej krwi, oraz Andrzej Wójtowicz, hodowca spod Lublina trenujący ko-

nie senatora. Obaj robią interesy w końskiej branży. i oto 19 lutego ubiegłego roku z zajmowa-
nych stanowisk zostali odwołani trzej najwyżej próby polscy fachowcy od hodowli koni arabskich
czystej krwi – Marek Trela, prezes SK w Janowie Podlaskim, Jerzy Białobok, prezes SK w Micha-
łowie oraz Anna Stojanowska, główna specjalistka ds. hodowli w Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Zastąpili ich ludzie z niewielkim, bądź żadnym doświadczeniem w tej wymagającej wiel-
kiej praktyki wąskiej  branży. Tygodnik Newsweek napisał, że to senator Dobrzyński wspólnie
z Wójtowiczem namówili ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, aby ten odwołał szefów naj-
ważniejszych stadnin w Polsce. Miała to być zemsta senatora na Treli, Białoboku i Stojanowskiej.
W zeszłym roku roku pan senator wystawił swoją klacz na aukcji Pride of Poland koni i naciskał
organizatorów, by umieścić ją w gronie 10 najlepszych. Nic nie wskórał, bo klacz dostała na li-
ście dopiero 23 miejsce. Nadzór merytoryczny nad aukcją sprawowały wówczas trzy wymienio-
ne wyżej osoby.  

Sprawa zmian personalnych w stadninach miała wymiar absolutnie polityczny i zbulwersowa-
ła miłośników konia arabskiego na całym świecie. Pani Shirley Watts, żona perkusisty The Rolling
Stones i największa hodowczyni arabów na Wyspach, zabrała po dokonaniu “dobrej zmiany” swo-
ich podopiecznych z Janowa i nie chce mieć z Polską nic wspólnego. Petycje przeciwko zmianom
kadrowym podpisały tysiące osób z Europy, USA, Australii, Izraela oraz państw arabskich. Pojawi-
ły się obawy, że takie posunięcia pogorszą sytuację stadnin, w których hoduje się araby nazywane
dumą Polski i sprzedaje na aukcjach za miliony euro. Było to przysłowiowe pisanie na Berdyczów.
Trelę natychmiast zagospodarowali szejkowie znad Zatoki Perskiej dając mu lukratywną posadę,
natomiast SK Janów Podlaski przejęli nieudacznicy z partyjnego nadania.

D owodem na nieudolność zarządców tej mającej wiekową tradycję stadniny jest komplet-
na klapa zakończonej właśnie aukcji Pride of Poland. Z 26 wystawionych arabów sprze-
dano tylko sześć za łączną sumę 410 tys. euro. To najsłabszy wynik od kiedy na Pride

of Poland licytuje się w euro. Od 2003 roku aukcja zawsze przynosiła co najmniej dwa razy wyż-
szy zysk. – Wystarczył rok, by najlepszą stadninę w Europie sprowadzić do rangi targów powia-
towych – skomentował totalną klapę Marek Sawicki, były minister rolnictwa. Sawicki dzisiaj ubo-
lewa, a sam, kiedy był szefem resortu, wyjątkowo ciepło traktował Andrzeja Wójtowicza bezkar-
nie harcującego latami w Polskim Klubie Wyścigów Konnych, w którego szeregi sam go powoły-
wał. Dzisiaj Wójtowicz zasiada z rekomendacji ministra Krzysztofa Jurgiela w 36-osobowej Ra-
dzie ds. Hodowli Koni działającej pod auspicjami MRiRW. Służewiec cieszy się, że pozbył się z
PKWK Wójtowicza, który zdaniem wielu pasjonatów koni wyścigowych po prostu szkodził wy-
ścigom. – Gdyby minister Jurgiel również pozbył się tej wyjątkowo kontrowersyjnej postaci tak-
że z Rady ds. Hodowli Koni upiłbym się z radości w sztok – mówi pragnący zachować anonimo-
wość członek obecnej Rady PKWK. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Wójtowicz musi odejść!

„Dowodem na nieudolność zarząd-
ców tej mającej wiekową tradycję
stadniny jest kompletna klapa za-
kończonej właśnie aukcji Pride of
Poland. Z 26 wystawionych arabów
sprzedano tylko sześć za łączną 
sumę 410 tys. euro. To najsłabszy
wynik od kiedy na Pride of Poland 
licytuje się w euro”

Mówiąc „kultura” myślimy najczęściej o instytucjach, ale też o przedsię-
wzięciach takich jak: festiwale, koncerty, konkursy, konfrontacje sztu-
ki, wystawy etc. Należy wspomnieć też o tradycyjnych przekaźnikach

kultury jak: media: prasa, książki, audycje telewizyjne i radiowe, rozmaite „wy-
nalazki”, czyli internet, nośniki elektroniczne i cyfrowe m. in. notebooki oraz
wszelkie urządzenia multimedialne, które coraz częściej używane są na świecie i w naszym kraju,
zwłaszcza przez ludzi młodych. 

Gdy wiele z instytucji kulturalnych ma w nazwie słowa: „polski” lub „narodowy”, powinno to
obligować je do realizowania, prezentowania i upowszechniania kultury polskiej i narodowej. Nie-
stety, nie zawsze wywiązują się one z tych zobowiązań. Zdarza się niejednokrotnie, że pod szyl-
dem zawierającym w nazwie przymiotnik narodowy albo polski przedstawiane są treści mające
niewiele wspólnego z kulturą narodową. Warto zadać więc pytanie – co to jest w ogóle kultura
narodowa? Co jest, a co nie jest wartością ważną dla nas, Polaków. Odpowiedź wydaje się pro-
sta – to dorobek wielu pokoleń (również ostatnich), który określa naszą cywilizacyjną i kulturo-
wą tożsamość. 

Mimo że przez wiele lat poprzedniego systemu starano się przekonywać nas, że kultura może być
demokratyczna nie udało się jej zdemokratyzować ani upowszechnić na tyle, by stała się wszech-
obecna w naszym życiu. 

Nie ma w tym zresztą nic szczególnego. Obcowanie z wytworami kultury należy do potrzeb „wyż-
szego” rzędu, a to oznacza, że większość z nas najpierw dąży do zaspokojenia podstawowych po-
trzeb, jak choćby mieszkanie, jedzenie, edukacja, opieka medyczna, wypoczynek etc. 

Kultura kieruje się swoimi prawami. Nie można jej popularyzować i wprowadzać pod strzechy de-
kretem czy ustawą. I to nie dlatego, że strzech już prawie nie ma. Kultura „pozostaje elitarna w wie-
lu obszarach i to właśnie od polityki państwa zależy, czy taką pozostanie. Polityka ta może zapew-
nić łatwiejszy dostęp do kultury obywatelom. Od tego zależy, czy przeciętnemu Kowalskiemu uda
się z niej „uszczknąć” coś dla siebie. Z kulturą wiążą się też niemałe koszty. Nawet jednorazowe pój-
ście z rodziną do kina, teatru, czy opery nierzadko stanowi trudną do pokonania przeszkodę. 

Wicepremier, minister kultury i
dziedzictwa narodowego Piotr Gliń-
ski zapowiedział, że nakłady na kul-
turę w 2017 r. przekroczą 1 proc. bu-
dżetu. Oznacza to, że w stosunku do
roku ubiegłego będą wyższe o po-
nad 200 mln złotych. 

Trudno ocenić, czy to dużo, czy
mało. Tak znaczne zwiększenie wy-
datków na kulturę stanowi czytelny

sygnał, że wreszcie doczekała się ona właściwego traktowania przez decydentów i stała się jednym
z priorytetów polityki obecnego rządu. 

W tej kwocie mieszczą się wydatki na dofinansowanie modernizacji Opery Nova ze środków Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko, w części przeznaczonej na kulturę. Dofinansowanie wyniesie
9,5 mln zł, a wartość całego projektu szacowana jest na 13,5 mln zł. Przewidziane są też środki na
trzy nowe placówki muzealne: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Piotr Gliński zapowiedział realizację projektu pt. „Niepodległa 2018”, w którym pojawią się róż-
nego rodzaju zdarzenia m. in. otwieranie nowych instytucji kulturalnych, ale też projekty o charak-
terze stricte artystycznym , eventy uliczne, happeningi związane ze 100-leciem niepodległości. Mi-
nister poinformował również, że Muzeum Historii Polski powstanie na terenie warszawskiej Cyta-
deli. Dzięki temu na mapie stolicy znajdzie się „wyspa” muzeów historycznych: Muzeum X Pawi-
lonu, Muzeum Katyńskie, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski. Będą więc cztery hi-
storyczne muzea w jednym miejscu.

Ten rok jest dla kultury lepszy (przynajmniej jeśli chodzi o finanse). Większe nakłady na kultu-
rę pozwolą wesprzeć m. in.: Teatr Polski w Warszawie, Teatr Lalek w Bielsku-Białej, zespoły Śląsk
i Mazowsze, filharmonie w Szczecinie i Rzeszowie, Teatr Wielki w Łodzi. Zwiększy to znacznie ich
możliwości twórcze. 

Na uwagę zasługuje fakt, że podjęto próbę sformułowania misji i celów polityki kulturalnej na-
szego kraju. Jej główne założenia to ochrona dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej kultury ja-
ko podstawowego składnika polskiej państwowości i wspólnoty politycznej. 

W bieżącym roku jest też przewidziana (niewielka, ale zauważalna) podwyżka dla najbiedniej-
szej grupy pracowników kultury.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Więcej na kulturę

„Kultura kieruje się swoimi
prawami. Nie można jej popu-
laryzować i wprowadzać pod
strzechy dekretem czy usta-
wą. I  to nie dlatego, że strzech
już prawie nie ma”
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Rozgrywany na dystansie 2600 m pre-
stiżowy wyścig o nagrodę Europy, w któ-
rym uczestniczą także araby z Zachodu,
został w 2010 r. włączony do światowe-
go festiwalu gonitw poświęconego pa-
mięci założyciela Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich, zmarłego w 2004 r.
szejka Zayeda bin Sultana Al Nahyana.
Gonitwy rozgrywane są na trzech konty-
nentach. Pierwsza edycja nagrody Euro-
py została rozegrana na Służewcu w
1985 r. Wygrał Złoty Potok trenowany
przez nieżyjącego już Stanisława Sałaga-
ja. Kolejne trzy edycje gonitwy wygrywa-
ły araby wyhodowane w ówczesnym
ZSRR – Anchar, Vatikan i Wospitannik.
W 1990 r. po raz pierwszy wygrała klacz,
była nią wspaniała Sarmacja wyhodo-
wana w SK Janów Podlaski.

W 1993 r. na Służewiec po raz pierw-
szy przyjechał arab z Zachodu. Fran-
cuski ogier Madjel lekko ograł naszego
derbistę Dziewierza, ustanawiając przy
okazji nowy rekord toru na dystansie
2600 m (3`02,5). W kolejnych latach
nagroda Europy padała łupem niemiec-
kiej hodowli Kishana, polskiego derbi-
sty Druida, bełżyckiego Eseja, francu-
skiego Nedjam Lotois, który poprawił
rekord toru Madjela (2’58,7), janow-
skiej Savvannah, szwedzkiej hodowli
ogiera Millennium, polskiego Gorca,
wyhodowanego w Niemczech Amor
Amora, dwukrotnie niemieckiego tre-
nowanego na Służewcu Marvina El Sa-
mawi, francuskiego Muqatil Al Khale-
diaha (kolejny rekord toru 2:56.3) i
urodzonego we Francji Sartejano. Od
roku 2012 do 2015 w wyścigu tym do-
minował francuskiej hodowli ogier
Amaretto dosiadany przez włoskiego

dżokeja Mauro Manueddu. W ubiegłym
roku gonitwę o nagrodę Europy wygrał
trenowany na Służewcu przez Małgo-
rzatę Łojek ogier Tefkir. 

Z udziału w tegorocznym wyścigu
kontuzje wyeliminowały dwa bardzo
dobre służewieckie ogiery – Alladyna i
Shadwana Al Khalediaha. Wystartuje
tylko sześć koni, w tym niepokonana
na Służewcu klacz Shannon Queen,
triumfatorka tegorocznych arabskich
Derby. W gonitwach dla arabów z rocz-
nika derbowego, który jest mocno prze-
ciętny, Shannon wygrywała bez więk-
szego wysiłku, w niedzielę stanie jednak
przed bardzo trudnym zadaniem. Na
pokonanie trenowanego we Francji
ogiera Metrag, syna legendarnego Ame-
ra, ma niewielkie szanse. Pięciolatek
biega w barwach słynnej katarskiej staj-
ni Al Shaqab Racing notującej sukcesy
nie tylko w gonitwach dla koni arab-
skich czystej krwi, ale również dla fol-
blutów (klacz Treve dwukrotnie wygra-
ła nagrodę Łuku Triumfalnego). Twar-
dym orzechem do zgryzienia będą dla
Shannon również cztery starsze, treno-
wane na Służewcu araby uczestniczące
w tym wyścigu, z których najlepszy wy-
daje się być francuskiego chowu Burkan
Al Khalediah. 

Dzień Arabski na Służewcu rozpocz-
nie się o godz. 13.15 od gonitwy o na-
grodę Emaela dla koni I grupy. Następ-
nie rozegrany zostanie Memoriał Bog-
dana Ziemiańskiego. Znajdujący się w
wybornej dyspozycji silny Etorio będzie
odpierał ataki Horacego, Adasha, tego-
rocznego wicederbisty Bandolero oraz
chyba “ciemnionego” ostatnio holen-
derskiej hodowli Chill Force. 

W międzynarodowej gonitwie La-
dies World Championship IFAHR, roz-
grywanej pod patronatem HH Sheikha
Fatima Bint Mubarak i będącej nieofi-
cjalnymi mistrzostwami świata ama-
zonek, koni będą dosiadać panie z ca-
łego świata. W ubiegłorocznej edycji
tego wyścigu świetnie spisała się na-
sza Joanna Wyrzyk. Na trenowanym
przez Krzysztofa Zawilińskiego ogie-
rze Cepton nie dała rywalkom z dzie-
więciu krajów świata żadnych szans.
Druga minęła celownik Norweżka No-

ra Hagelund Holm na wałachu Dar Du-
ni (trener Kamila Urbańczyk), trzecia
była reprezentująca barwy USA Erika
Taylor na ogierze LB Naj (trener Mi-
chał Romanowski). W tym roku Cepton
nie będzie jednak pierwszym fawory-
tem. Status ten fachowcy nadali wała-
chowi Inextremo. Passa natomiast ty-
puje na “czarnego” konia tego wyścigu
klacz Echarunę. 

W Dniu Arabskim Służewiec rokrocz-
nie odwiedzają prominentni goście
znad Zatoki Perskiej oraz spora część za-

granicznych kupców uczestniczących
w aukcji Pride of Poland organizowanej
w słynnej na całym świecie stadninie
koni arabskich w Janowie Podlaskim
(redakcyjny komentarz w felietonie
Gadka Tadka). Tegoroczna  Pride of Po-
land zakończyła się totalną klapą. Słu-
żewcowi to nie grozi, tutejsi organizato-
rzy w żadnym razie nie dopuszczą do
nadszarpnięcia prestiżu cieszącego się
dużą frekwencją i mającego czysto spor-
towy wymiar Dnia Arabskiego. 

Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Michel Curatolo, dyrektor
imprez specjalnych w Tao-
rminie oraz przedstawi-
ciel komitetu honorowego
przyznającego nagrody
Nations Award, poinfor-
mował podczas sierpnio-
wej gali na Sycylii, że Wiel-
ką Nagrodę Filmową Na-
rodów – Gran Premio Ci-
nematografico delle Na-
zioni przyznano polskie-
mu reżyserowi filmowemu
i scenarzyście Wiesławowi
Saniewskiemu.  

Gran Premio Cinemato-
grafico delle Nazioni to
coroczna nagroda, któ-

rej patronem jest Parlament Euro-
pejski, przyznawana filmowcom
za całokształt twórczości arty-
stycznej. W tym roku została
przyznana po raz pierwszy i jej
laureatem został Polak. Ten nie-
wątpliwy sukces polskiego kina
przemknął w rodzimych mediach
zupełnie niezauważony, a szkoda,
bo Saniewski odbierał nagrodę
w wyjątkowo zacnym towarzy-
stwie. Słynna włoska aktorka Gi-
na Lolobrigida została uhonoro-
wana Nagrodą Specjalną . Oprócz
niej nagrody otrzymali tacy ak-
torzy jak Gerard Depardieu
(„Ostatnie metro”, „Cyrano de
Bergerac”, „Czysta formalność”,
„Wszystkie poranki świata”) i Ca-
roline Bouquet („Mroczny przed-
miot pożądania”, „Tylko dla two-
ich oczu”, „Nowojorskie opowie-
ści”, „Zbyt piękna dla ciebie”,
„Czerwone latarnie”, „Piekło”).

Komitet Honorowy Gran
Premio Cinematografi-
co delle Nazioni, które-

mu przewodniczył słynny wło-
ski scenarzysta Claudio Masenza,
nagrodził również  cenionego re-
żysera tureckiego pochodzenia
Ferzana Ozpeteka, uczestnika i
laureata wielu festiwali filmo-
wych, autora takich filmów jak
„Hamam” „Łaźnia turecka”, „Le
fate ignoranti” (On, ona i on),
czy „Zapnijcie pasy”. Ferzan
Ozpetek trzykrotnie otrzymał
prestiżowy „Złoty Glob”. 

W iesław Saniewski
zrealizował 10 fil-
mów fabularnych

oraz dwa dokumenty. Najbar-

dziej znane jego filmy to: „Nad-
zór”, „Bezmiar sprawiedliwości”,
„Deszczowy żołnierz” i „Wygra-
ny”. Ten pierwszy zasługuje na
kilka słów więcej, ponieważ Sa-
niewski wywiódł w pole komuni-
stycznych cenzorów i zdołał na-
kręcić wstrząsający obraz w au-
tentycznych wnętrzach, m. in.
we Wronkach uznawanych za
jedno z najcięższych polskich
więzień. 

K lara Małosz (Ewa
Błaszczyk) otrzymuje
karę dożywocia za

udział w aferze gospodarczej. W

więziennej rzeczywistości rodzi
córeczkę, która zostaje oddana
na wychowanie matce męża.
Strażniczka Wala (Alicja Migu-
lanka) bije Klarę za jej intymne
stosunki z inną więźniarką Da-
nusią. Adam, mąż Klary, przy-
wozi jej córkę Kasię, lecz dziecko
nazywa Klarę “Ciocia mama”.
Po odbyciu kary w karcerze Kla-
ra dowiaduje się, że zgodnie ze
zmianami w prawie dożywocie
zostało zamienione na 25 lat
więzienia. Okazuje się też, że
mąż sprowadził do domu ko-
chankę. Ewa Błaszczyk i Graży-

na Szapołowska (więzienna wy-
chowawczyni) stworzyły w
„Nadzorze” kreacje godne Osca-
rów. Niestety film powędrował
na półkę i jego premiera odbyła
się dopiero dwa lata po zakoń-
czeniu zdjęć.  

Wiesław Saniewski
jest laureatem m. in.
Nagrody Kultury

Podziemnej „Solidarności”, Zło-
tej Taśmy SFP dla najlepszego
filmu polskiego, Nagrody Mia-
sta Wrocławia, Papieskiej Nagro-
dy Fundacji Jana Pawła II, Na-
grody Federacji Krytyki Świato-
wej FIPRESCI, Nagrody za wy-
bitną reżyserię na MFF w Ho-
uston, Nagrody Specjalnej Jury
za najlepszy scenariusz na MFF
w Mediolanie, Grand Prix „Bia-
ły Słoń” – nagrody rosyjskich
krytyków i teoretyków filmo-
wych  na Festiwalu Polskich Fil-
mów w Moskwie, Nagrody Spe-
cjalnej i Platinum Award na MFF
w Houston, nagrody krytyków
amerykańskich na MFF w Pho-
enix i wielu innych.

P rzy okazji przyznania
prestiżowej nagrody
Gran Premio Cinemato-

grafico delle Nazioni podkreślo-
no, że związki Wiesława Saniew-
skiego z Włochami i kulturą wło-
ską trwają od lat, a jego twór-
czość jest tam dobrze znana.
Pierwszą realizacją reżysera był
krótkometrażowy film fabularny
według opowiadania Alberto
Moravii „Zapachy i kość, nagro-
dzony w roku 1971 na Ogólno-
polskim Festiwalu Filmów Stu-
denckich w Katowicach Pierw-
szą Nagrodą Jury i nagrodą pu-

bliczności. W 1979 roku Saniew-
ski znalazł się w jury FIPRESCI
MFF w Wenecji, gdzie jego „Nad-
zór” pięć lat później był zapro-
szony do konkursu głównego.
Niestety, władze PRL nie zgodzi-
ły się na udział filmu i reżysera w
tym festiwalu. 

W roku następnym
Wiesław Saniewski
był stypendystą

Centro Incontri e Studi Europei
w Rzymie.  W roku 1986 jego
„Sezon na bażanty” został za-
proszony do udziału w MFF w
Taorminie, gdzie był nominowa-
ny do głównej nagrody festiwa-
lu. Wiesław Saniewski pokazy-
wał w Rimini, rodzinnym mie-
ście Federico Felliniego, takie fil-
my jak „Nadzór”. „Dotknięci”,
„Obcy musi fruwać” i „Deszczo-
wy żołnierz”.   W 2002 roku Sa-
niewski otrzymał Nagrodę Spe-
cjalną Jury dla najlepszego sce-
narzysty na MFF w Mediolanie
za scenariusz do amerykańskie-
go filmu „Paradox Lake” w re-
żyserii Shemi Reuta.

Obecnie Saniewski pra-
cuje na projektem
„Sąd Ostateczny”, któ-

rego akcja toczy się m. in. w
XV–wiecznej Florencji, rodzin-
nym mieście dwóch protagoni-
stów walczących przez lata o ob-
raz Hansa Memlinga „Sąd Osta-
teczny”.  Obok filmu drugą ży-
ciową pasją reżysera jest hodow-
la koni wyścigowych. Również
na tym polu odnosi sukcesy, je-
go ogier Ruten wygrał w 2008 r.
prestiżową gonitwę Derby roz-
grywaną w Polsce od 1921roku.

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

Wielkie święto konia arabskiego na Służewcu

Czy Shannon Queen da radę?
W najbliższą niedzielę na służewieckim hipodromie wielka feta.
Ścigać będą się wyłącznie konie arabskie czystej krwi, a gwóźdź
mityngu to 33. już edycja gonitwy  Sheikh Zayed bin Sultan Al Na-
hyan o nagrodę Europy (godz. 17.15). Wszystko w ramach dorocz-
nego Dnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

SSttaarrtt ddoo nnaaggrrooddyy EEuurrooppyy

Wielka Filmowa Nagroda Narodów dla Wiesława Saniewskiego

A w naszych mediach cicho, głucho...
WWiieessłłaaww SSaanniieewwsskkii pprrzzeemmaawwiiaa ppoo oottrrzzyymmaanniiuu 
GGrraann PPrreemmiioo ww TTaaoorrmmiinniiee
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE 
Z KOMORNIKIEM), 790 564 948

AANNTTYYCCZZNNEE meble, obrazy,
srebra, platery, odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063 

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

KKUUPPIIĘĘ znaczki, książki, monety,
meble, obrazy, medale, dojadę,
601 235 118; 
22 253 38 79

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

poprawki, matury poprawkowe,
skutecznie, wieloletnie
doświadczenie, 605 783 233 

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61
WWYYNNAAJJMMĘĘ biura, magazyn, 

603 323 603

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee
zzddjjęęcciiaammii oottrrzzyymmaasszz 

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

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

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

standard, cisza, spokój, 
601 720 840

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, Morskie
Oko, 60 m2, super standard, cisza 
i spokój, kamienica, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 83 m2, 4 pokoje, do
wejścia, Cena 630 tys. zł., 
601 720 840

!MMookkoottóóww Górny, 70 m2,
4 pok., zł 560 tys., do neg., 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok. 68 m2, dobry
standard, do wejścia, 
601 720 840

DDoommyy::
! 330000 mm22, do wejścia, Ursynów,

Las Kabacki, 601 720 840
!DDoomm Sadyba, 125 m2, 

do wejścia, 601 720 840
! LLuukkssuussoowwyy dom  do

wynajęcia, Mokotów, 
10 tys.zł/m-c. Tel. 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1,49 mln.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, 240 m2, blisko
metra, segment, po remoncie.
Cisza, spokój, 601 720 840,, 

!NNaattoolliinn, dom 260 m2, ładny,
do wejścia, 601 720 840

!MMookkoottóóww, okolice
Wałbrzyskiej - pół bliźniaka na
działce 450 m2, dobry standard,
do wejścia, blisko metra, dobra
cena, 601 720 840,, 

! PPyyrryy, 350 m2, działka 
1300 m2, blisko Las Kabacki.
Świetny na firmę, świetny na
mieszkanie, 601 720 840

! SSaaddyybbaa, dom 220 m2, fajny,
dobra cena,601 720 840

! SSeeggmmeenntt 290 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, może być na firmę. 
Cena -  1 450 tys. zł, 601 720 840

! SSeeggmmeenntt Imielin 180/250 m2.
ładny, cisza, spokój, niedaleko
metra, 601 720 840, 

! SSeeggmmeenntt skrajny Józefosław
317 m2, stan deweloperski. Cena
850 tys. zł do neg. Działka 450 m2,
601 720 840

! SStteeggnnyy, 290 m2, nie wymaga
remontu, dobry standard, super
okazja! tylko 1.050 tys.zł. 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 380m2 /400 m2

działki, segment narożny, świetny
standard, dobra cena, do wejścia,
1.690 tys. zł, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

!DDzziiaałłkkaa Konstancin-
Jastrzębie, 2200 m2, wszystkie
media z kanalizacją, cisza, spokój,
las. Okazja! tylko 270 tys. zł,.
601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, działka 1671 m2,
piękna, wszystkie media, dobra
cena, 601 720 840,

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

!WWiillaannóóww, 1140 m2, wszystkie
media, 565 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, 13 700 m2, usł.-
przem.-inwestycyjna, z planem,
400 zł/m2, 601 720 840

!ZZłłoottookkłłooss, działka 2000 m2,
okazja, 601 720 840

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKoonnssttaanncciinn - do wynajęcia

dom przy głównej ulicy, na firmę
lub do zamieszkania. 
Cena 10 000 zł., tel. 601 720 840

!MMookkoottóóww 125 m2, Pod
Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!UUrrssyynnóóww, lokal  43 m2. Dobry

standard. Świetny pod inwestycje.
Cena 430 tys. do negocjacji,  
601 720 840,

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

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh

kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,,

PPiiaasseecczznnoo ii ookkoolliiccee,, SSaaddyybbaa,,
WWiillaannóóww,, MMookkoottóóww,, SStteeggnnyy,,

UUrrssyynnóóww,, iittdd..)).. 
TTeell..:: 660011 772200 884400,,

wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett 

AAGGEENNCCJJAA
NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń

ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,,
ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400,,
wwwwww..vvaannddeerrzzaall..ooffeerrttyy..nneett

NNLLOO 6611 zatrudni sprzątaczkę,
22 649 94 85; 22 648 59 14

PPIILLNNIIEE poszukiwana woźna
oddziałowa do przedszkola na
Kabatach. Cały etat. Zastępstwo,
22 544 06 52

PPIILLNNIIEE PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ osób do
sprzątania bloków,

chodników i terenów
zielonych na Ursynowie, 

609 461 953; 
724 318 220 

PPOOTTRRZZEEBBNNAA woźna/y do
Szkoły Podstawowej nr 343, ulo.
Kopcińskiego 7 od 1 września
2017. Informacji udziela kierownik
gosp.p. Jadwiga Rzepczyńska, 
tel. 22 643 84 54 w. 22

PPOOTTRRZZEEBBNNYY Pan do sprzątania
- osiedle strzeżone, Ursynów, 
606 73 76 78

TTAANNII SSEERRWWIISS
KKOOMMPPUUTTEERROOWWYY 

550044 661177 883377
2244 HH//77,, 
DDOOJJAAZZDD 

II EEKKSSPPEERRTTYYZZAA  - 00 zzłł

AANNTTEENNYY, 603 375 875
BBEEZZPPYYŁŁOOWWEE cyklinowanie,

malowanie, gładzie 22 756 57 63,
502 093 588

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 
573 437 794

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

DDOOMMOOFFOONNYY, 
603 375 875

GGLLAAZZUURRAA, gładź, panele, płyty
G-K, malowanie, elektryka,
hydraulika, 
692 885 279

HHYYDDRRAAUULLIIKK,, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, ul. Na Uboczu 3, 

tel. 22 894 46 67, 
696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLAARRSSKKIIEE,, tapetowanie, 
22 644 94 55; 607 775 259

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE,, gładź, 

505 73 58 27
NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 

502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS,
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII,, 
tanio

solidnie
501 535 889

RREEMMOONNTTYY - budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE,
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSTTOOLLAARRSSTTWWOO, naprawy, 

606 126 099
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
22 842 94 02

WWIIEERRCCEENNIIEE, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

Urząd Skarbowy 2 2  8 4  8 6  1 5 1
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 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

Będzie trBędzie tr udnieudnie jj
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje MMaacciieejj GGrraabboowwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

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

1144

Mąż raz poczuł chuć gorącą,
Gdy się z żoną kładł wieczorem.

- Nie mam slipek – rzekł kusząco.
- Dobrze. Jutro ci wypiorę.

1155

Panna Zosia, pielęgniarka,
Rentgenowskie robiąc zdjęcie,

Zapytała pana Marka:
- Ile ma pan lat, pacjencie?

- Dziewięćdziesiąt – głosem słabym
Odpowiedział pannie Zosi.

- Niemożliwe! Nie dałabym!
- Toteż nie śmiem pani prosić.

1166

Do teatru raz wybrała się Agata.
Przed spektaklem z koleżanką dyskutuje.

- Wiesz, że drugi akt się dzieje po trzech latach?
- Nic się nie martw. Bilet ważność zachowuje.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
TTaakkżżee nnaa ffaacceebbooookkuu

SUCHARY Z INTERNETU (VI)

W o j t e k  D ą b r o w s k i

WW BBiibblliiootteeccee ddllaa ddzziieeccii ii mmłłooddzziieeżżyy nnrr 3377 pprrzzyy uull.. KKłłoobbuucckkiieejj 1144 organizujemy wtorkowe pokazy
w ramach Wakacyjnego Młodzieżowego  Klubu Filmowego:

2222..0088 – „Pięcioro dzieci i coś”, reż. John Stephenson
2299..0088 – „Księżniczka Kaguya”, reż. Isao Takahata

Początek seansu o godz. 16.00. Zapraszamy młodzież od 12 roku życia! Wstęp wolny!

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

W Galerii Domu Sztuki jest czynna wystawa prac uczestników bezpłatnych warsztatów
plastycznych (dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów). Wstęp wolny.*

Modelarnia Lotnicza SMB „Jary” (Ursynów, ul. Służby Polsce 1, tel. 22 643 12 82) zaprasza
w dniach 21-31 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-21.00, na „Naukę
majsterkowania i modelarstwa dla każdego”. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży
w wieku 9-18 lat (starsi też mile widziani) i bezpłatne. 

*Sfinansowano ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

VAGABUNDUS
Niedziela 20.08.2017 

(Zalew Zegrzyński)
Wycieczka rowerowa na

trasie Metro Młociny - Most
Północny - znakowany szlak
rowerowy czerwony nad Ka-
nałem Żerańskim - Nieporęt -
Białobrzegi - Rynia - Biało-
brzegi - Warszawa (Metro
Młociny) ok. 60 km po dro-
gach gruntowych i asfalto-
wych)

W programie około 2-go-
dzinny postój w Ośrodku Wy-
poczynkowym Rewita WDW
w Rynii, przeznaczony and
odpoczynek i kąpiel (w zależ-
ności od pogody). Opłata z
wjazd do ośrodka ok. 5-10 zł
od osoby)

Zbiórka o godz. 09:00 przy
stacji metra “Młociny) (wyj-
ście północne)

Prowadzą: Zygmunt Kuź-
ma (e-mail: zygmuntku-
zma52@gmail.com, tel.
602778761) i Mirosław Wro-
tek (e-mail: m.wro-
tek50@gmail.com)
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