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Będzie galeria z umiarem Dzień pączkowaniaAnita – szósty raz!
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N ajbardziej kochamy takich
polityków, którzy sypią
nam dużo do portfela. No

i teraz, gdy w niedalekiej perspek-
tywie czekają nas najpierw wybo-
ry do Europarlamentu, a potem
krajowe wybory parlamentarne –
nic, tylko nadstawiać mieszek. Nie-
którzy twierdzą, ze nikt nam tyle
nie da, ile rządząca partia wszyst-
kim obieca. W obliczu nadchodzą-
cych wyborów obiecała zatem syp-
nąć liczącemu się elektoratowi 40
miliardów złotych. A liczący się
elektorat to akurat nie korpus na-
uczycielski, lekarze czy też osoby
upośledzone fizycznie lub umysło-
wo. Ci mogą jeszcze poczekać –
zdecydowała junta directiva RP i
budżet państwa musi to obciążenie
wytrzymać. 

P rawdę mówiąc coraz więk-
sze wydatki na socjal nieja-
ko skłaniają do przypuszcze-

nia, że wraca u nas trochę już za-
pomniany socjalizm i że pora, że-
by któryś z obecnych gospodarzy
kraju powtórzył słynne hasło
Edwarda Gierka: „Żeby Polska ro-
sła w siłę, a ludziom się żyło do-
statniej”. To hasło już się właści-
wie realizuje w całej pełni. Rośnię-
cie w siłę mają zapewnić kolejne
zakupy kosztownych broni strate-
gicznych w USA, a dostatek – pod-
noszenie pensji i emerytur. Podob-
no w Warszawie ideał dostatku zo-
stał już osiągnięty przynajmniej w

obrębie Narodowego Banku Pol-
skiego, gdzie za samą urodę pra-
cowniczki mają brać po 50-60 ty-
sięcy złotych miesięcznie. Jeżeli do
tego dołożyłoby się drugie tyle za
pracę, to ho, ho – po prostu żyć,
nie umierać!

N a tle luksusowo uposażo-
nych urzędniczek NBP ktoś
taki jak prezydent Warsza-

wy to po prostu nędzarz. Wyko-
nuje wprawdzie niesłychanie od-
powiedzialną pracę, ale bierze za to
parokrotnie mniej niż damy zwa-
ne Aniołkami (prezesa) Glapiń-
skiego. Mimo to zajmujący stano-
wisko stołecznego włodarza Rafał
Trzaskowski jakoś nie narzeka i –
chcąc nie chcąc – dostosowuje się do
narzuconej przez rząd politycznej
mody, dorzucając warszawskim
uczniom po stówie na zajęcia do-
datkowe, żeby się młodzież wyży-
ła kulturalnie lub sportowo. Rów-
nocześnie z inicjatywy prezyden-
ta stolicy wprowadza się samorzą-
dową Kartę LGBT, mającą po-
wstrzymywać przed wrogimi ge-
stami wobec osób kochających in-
aczej (LGBT – to: Lesbian, Gay, Bi-
sexual, Transgender), co władze
miasta chcą między innymi osią-
gnąć poprzez odpowiednią eduka-
cję seksualną w szkołach. 

N ie jestem pewny, czy war-
szawska inicjatywa Rafa-
ła Trzaskowskiego, wspie-

rana zapewne przez wiceprezy-
denta Pawła Rabieja, nie rozmija
się, jak na złość, z deklaracjami
ogłoszonymi po zwołanej w Rzy-
mie przez papieża Franciszka waż-
nej naradzie kardynałów z całego
świata. Bo w owych deklaracjach
chodzi o to, żeby księża jednak nie
kochali dzieci i młodzieży inaczej
niż tylko czystą miłością bliźniego.
O ile w Warszawie promuje się to-
lerancję dla ruchu LGBT, o tyle w

słynącym wszak od stuleci z cnotli-
wego życia Rzymie – wprost prze-
ciwnie, ogłasza się zero tolerancji.
I bądź tu człowieku mądry. Tym
bardziej – gdy się pamięta, iż jeden
z naszych biskupów usprawiedli-
wił księżą pedofilię tym, że te ma-
łe smarkule albo smarkacze sami
prowokują duchownych do czy-
nów zbereźnych. Żeby dezorien-
tację społeczeństwa polskiego jesz-
cze pogłębić – wbrew Ojcu Święte-
mu – w Gdańsku stawia się na po-
wrót już raz obalony pomnik by-
najmniej nieświętego prałata Hen-
ryka Jankowskiego, który – jak

twierdzą wtajemniczeni – obok
politycznych miał również niema-
łe pedofilskie zasługi. I bądź tu
człowieku mądry...

O czywiście, wbrew twier-
dzeniom złośliwców, nie z
samymi pedofilami ma-

my w szeregach osób duchownych
do czynienia. Ja sam nigdy się na
księdza molestującego seksualnie
dzieci nie natknąłem i – chwalić
Boga – nie słyszy się o kimś takim
w naszej okolicy. Bardzo sobie na-
tomiast chwalę, że spora grupa
ursynowskich duszpasterzy potra-
fi znakomicie haratać w gałę, czy-

li poniekąd upodabnia się do Ro-
berta Lewandowskiego, co chyba
jest dziś w najwyższym stopniu
godne pochwały. Bo wypada prze-
cież przypomnieć, że dawnymi la-
ty Kościół nie za bardzo opowiadał
się za sportem, a zwłaszcza za la-
taniem młodych kobiet w krótkich
majtkach i nawet naszej pierwszej
mistrzyni olimpijskiej (Amster-
dam 1928), dyskobolce Halinie
Konopackiej miał występowanie
w lekkoatletycznym negliżu za złe.
Na szczęście polski papież Jan Pa-
weł II miał już całkiem odmienne
zdanie w sprawie sportu i bardzo

rozwój tej dziedziny popierał, sam
jeździł na nartach i kajakował,
więc nic dziwnego, że Centrum
Olimpijskiemu w Warszawie
nadano właśnie imię tego sławne-
go Polaka, który na pewno nie
uważał, że dla utrzymania kon-
dycji fizycznej wystarczy li tylko
leżenie krzyżem. 

A wracając do problemu wy-
chowania młodzieży w na-
szych warunkach, trudno

nie zauważyć, że Kościół powinien
się w dużo większym stopniu do-
stosowywać do nowych czasów i
uwzględniać nowe źródła wiedzy,
bo w dobie Internetu i lotów  Ko-
smos trzeba przynosić dzieciarni
nie tylko Dobrą, ale i Mądrą No-
winę. A przede wszystkim zmienić
priorytety, przestawiając się z
dbania o dobra doczesne (zwłasz-
cza o kościelne dochody i kościel-
ny majątek) na rzeczywistą dba-
łość o sferę duchową i charyta-
tywną. Bo nawet tak mądry dusz-
pasterz jak ksiądz kardynał Kazi-
mierz Nycz powinien zrozumieć,
że w sytuacji, gdy trzeba wspo-
móc tyle ludzi kalekich i chorych,
budowanie „Nycz Tower” nie jest
właściwym przykładem chrześci-
jańskiego współczucia i troski o
los współbraci w wierze. Aż głupio
to powiedzieć, ale pod tym wzglę-
dem o wiele lepszy przykład od
Kościoła daje ursynowski dyry-
gent Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy – Jurek Owsiak. Nie
wiadomo po co przeciwstawiany
Caritasowi. 

P apież Franciszek Owsiaka
by za nic nie zganił 0 w prze-
ciwieństwie do najróżniej-

szych oficjeli naszego państwa i na-
szego Kościoła.

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

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

SS ee zz oo nn  śś ww ii ęę tt yy cc hh  MM ii kk oo łł aa jj óó ww  ww cc ii ąą żż  tt rr ww aa .. .. ..SS ee zz oo nn  śś ww ii ęę tt yy cc hh  MM ii kk oo łł aa jj óó ww  ww cc ii ąą żż  tt rr ww aa .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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Miał przy sobie tylko narkotyki
Mokotowscy wywiadowcy

zatrzymali 40-letniego miesz-
kańca Warszawy podejrzane-
go o posiadanie amfetaminy.
Mężczyzna, o północy zapar-
kował auto w pobliżu ciągu
sklepów, czym zwrócił uwagę
mundurowych.

Kilka minut po północy mun-
durowi, patrolujący okolicę w
pobliżu sklepów, na jednej z ulic
Mokotowa, zauważyli ciemne-
go opla. Siedzący wewnątrz
mężczyzna swoim zachowa-
niem zdradzał niepokój. Sytu-
acja wydała się podejrzana
funkcjonariuszom, więc posta-
nowili go wylegitymować. Na
wezwanie policjantów 40-latek
okazał dokumenty. Kiedy funk-
cjonariusze zapytali Mariusza
T. czy posiada w samochodzie
lub przy sobie przedmioty za-
bronione prawem, zaprzeczył.
Jednak jego zachowanie nadal
było nerwowe.

Wobec powyższego mundu-
rowi sprawdzili wnętrze auta.
Między siedzeniami znaleźli
woreczek foliowy z białym
proszkiem. Wstępne badanie
narkotesterem wykazały, że to
amfetamina. Gdy funkcjonariu-
sze zapytali 40-latka dlaczego
zaprzeczał, że nie ma rzeczy,

których posiadanie jest niele-
galnie odpowiedział, że poli-
cjanci pytali tylko o przedmio-
ty, a nie o narkotyki.

Podejrzany trafił do policyj-
nego aresztu. Teraz za posiada-
nie środków psychoaktywnych
odpowie przed sądem, który
może go skazać nawet na 3 lat
więzienia.

Przyznał się do posiadania
Funkcjonariusze zatrzymali

dwóch mężczyzn podejrzanych
o posiadanie narkotyków. 

Policjanci realizujący zada-
nia na terenie Mokotowa oko-
ło godziny 20 patrolowali uli-
cę Kmicica. W pewnym mo-
mencie zauważyli dwóch męż-
czyzn, którzy na widok radio-
wozu przyspieszyli kroku, a
następnie chcieli zmienić kie-
runek swojej pieszej podróży.
Mundurowi postanowili
sprawdzić, czym spowodowa-
ne było tak nagłe zachowanie
obu panów.

Podczas legitymowania za-
pytali Patryka J. czy posiada
przy sobie rzeczy lub substan-
cje, których posiadanie jest za-
bronione. 22-latek bez zasta-
nowienia powiedział, że ma w
kieszeni marihuanę, którą po
chwili wydał policjantom. Je-
go straszy kolega chciał być bar-
dziej przebiegły i na to samo
pytanie zaprzeczył. Z uwagi na
to, że od Przemysława L. czuć
było wyraźny zapach nielegal-
nego suszu, funkcjonariusze po-
stanowili przeprowadzić kon-
trolę osobistą jego odzieży.
Szybko się okazało, że 27-latek
nie mówił prawdy. W kieszeni
bluzy dresowej posiadał zawi-
niątko z narkotykami. 

Obaj mężczyźni zostali prze-
wiezieni do policyjnych cel.
Narkotyki natomiast zostały za-

bezpieczone w depozycie jako
dowód rzeczowy. Następnego
dnia zatrzymani usłyszeli za-
rzuty, za które sąd może ich ska-
zać na kary do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Dorabiali na kradzieżach
Przebywający tymczasowo w

Polsce obywatele Gruzji nie
dbali zbytnio o opinie, która jest
wymagana przy ubieganiu się o
dłuższy pobyt na terenie RP, tyl-
ko prócz pracy na taksówce i
przy robotach remontowo-bu-
dowlanych dorabiali na kra-
dzieżach sklepowych. 

Kilka minut po godzinie
20:00 mundurowi otrzymali in-
formację o dwóch mężczyznach
oddalających się z galerii han-
dlowej z kradzioną odzieżą. Kil-
ka minut później na sąsiedniej
ulicy zatrzymali do kontroli
mazdę, którą dwaj obywatele
Gruzji próbowali się odjechać
z miejsca. W samochodzie w
plecaku oraz torbie mieli kurt-
ki damskie i męskie, swetry,
spodnie, bluzki, t-shirty oraz in-
ne oryginalne rzeczy, których
wartość wynosiła około 4000
zł. Obaj zostali zatrzymani i
przewiezieni do policyjnego
aresztu. W trakcie sprawdzania
w policyjnych bazach okazało
się, że wymienieni mężczyźni
przebywają na terenie Polski
nielegalnie, gdyż ich karty tym-
czasowego pobytu skończyły
ważność.

Następnego dnia w obecno-
ści tłumacza usłyszeli zarzuty
kradzieży. Teraz, zanim podej-
rzani opuszczą terytorium RP,
będą musieli wytłumaczyć się
sądowi, który może ich skazać
nawet na 5 lat więzienia. Poli-
cjanci wszczęli już procedurę
deportacyjną wobec obu za-
trzymanych.

Kronika Stróżów Prawa
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Potrzebna pomoc w znale-
zieniu sprawcy wycinki
starego jesionu zlokalizo-
wanego obok przedwojen-
nej kapliczki u zbiegu ulic
Wyczółki i Łączyny.

Informację o – jak się okazało
nielegalnym wycięciu drzewa –
Urząd Dzielnicy Ursynów otrzy-
mał od mieszkańców, którzy
chcieli poznać przyczynę  usu-
nięcia rośliny.

Zastępca burmistrza Ursyno-
wa Bartosz Dominiak umieścił
na portalu społecznościowym
apel o następującej treści:

„Może ktoś coś widział? Na
Wyczółkach przy starej kapliczce
rósł jesion wyniosły, który był pod
opieką Dzielnicy Ursynów. Nie-
stety, ktoś drzewo nielegalnie wy-
ciął. Jeśli byłaś/byłeś świadkiem
tej skandalicznej aktywności (al-
bo masz zdjęcia lub filmik), pro-
szę o kontakt z Wydziałem
Ochrony Środowiska w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów (wos@ursy-
now.pl, tel. 22 443 72 50). Nie
ma zgody na takie działania. Po-
móż ukarać sprawcę”.

Apel o podobnej treści został
także umieszczony na kartce
obok miejsca zdarzenia.

– Skierowałem już pismo do
marszałka województwa mazo-
wieckiego, prosząc o podjęcie
działań związanych z wymierze-
niem kary za nielegalną wycin-
kę. Rozważamy zawiadomienie
policji, w kontekście zaboru na-
szej własności – informuje o ko-
lejnych krokach urzędu Bartosz
Dominiak.

PPAASSSSAA:: CCzzyymm jjeesstt iinniiccjjaattyywwaa SSzzllaakkii
NNeeppaalluu?? 

LLEECCHH RRUUCCZZKKOO:: Szlaki Nepalu to ini-
cjatywa, której prekursorami są miłośni-
cy Nepalu oraz rdzenni mieszkańców
tego fantastycznego kraju, którzy prze-
bywają obecnie w Polsce. Naszym ce-
lem jest przekazanie wszystkim naszej
pasji do Nepalu, ponieważ jest to wyjąt-
kowe miejsce, które warto odwiedzić i
się w nim zakochać.

DDllaacczzeeggoo zzaatteemm UUrrssyynnóóww??
Powodów jest kilka. Po pierwsze, Ur-

synów to dzielnica aktywnych, pełnych
energii ludzi, którzy „chwytają życie
za rogi”. To także dzielnica, w której
władze samorządowe od lat są otwar-
te na ciekawe i wartościowe pomysły.
Wreszcie to moja ulubiona dzielnica, w
której docelowo będę chciał zamiesz-
kać. Dlatego wraz z kolegami zdecy-

dowaliśmy, że to właśnie na Ursyno-
wie rozpoczniemy naszą aktywność.
Chcemy, aby przy pierwszej możliwej
okazji flaga Ursynowa trafiła na jeden
z górskich szczytów. Mam nadzieję, że
na kolejną wyprawę zabiorę ze sobą
dzielnicową maskotkę czyli misia Ur-
synka i wykonam kilka zdjęć tego ma-
łego podróżnika. W najbliższym czasie
planujemy spotkać się z mieszkańcami
Ursynowa – będę chciał opowiedzieć o
swojej zeszłorocznej podróży do Ne-
palu. Chciałbym pokazać także zdję-
cia z mojej ostatniej wyprawy. Mówi
się, że zdjęcie wyraża więcej niż 1000
słow. W przypadku Nepalu dla więk-
szości zdjęć nawet pułap 1000 słów to
zdecydowanie za mało..

CCzzeeggoo zzaatteemm mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyynnoowwaa
mmooggąą ddoowwiieeddzziieećć ssiięę zzee ssttrroonnyy iinntteerrnnee-
ttoowweejj wwwwww..sszzllaakkiinneeppaalluu..ppll ??

Jak wspomniałem, naszym celem jest
ukazanie mieszkańcom Ursynowa kra-
ju, w którym bardzo łatwo się zako-
chać. Mam świadomość, że Nepal jest
wciąż egzotycznym kierunkiem, dlate-
go stwierdziłem, że warto spróbować
uporządkować informacje i stworzyć
miejsce, gdzie można przekazać spraw-
dzone porady, podzielić się doświad-
czeniami oraz wymienić spostrzeżenia
i uwagi. Na stronie znajdziemy przy-
kładowe opisy wycieczek i tras. Poza
stroną internetową zachęcam także do
regularnego odwiedzania naszego pro-
filu na FB. 

A jest o czym pisać. Nepal to zderze-
nie dwóch kultur  indyjskiej i tybetań-
skiej. To miejsce, które nie jest „wyeks-
ploatowane turystycznie”, co jednak
sprawia, że do wyprawy trzeba się przy-
gotować i mieć świadomość gdzie i po
co warto jechać. Kuchnia nepalska przy-

pomina kuchnię indyjską, ale ma swój
wyjątkowy niepowtarzalny smak. Tu w
Nepalu mamy to, co najlepsze z otacza-
jących państw, a jednocześnie jest to
oczywiście bezpiecznie miejsce.

CCoo PPaannaa zzddaanniieemm nnaajjbbaarrddzziieejj rróóżżnnii
NNeeppaall oodd iinnnnyycchh mmiieejjsscc?? 

Pierwsza różnica to oczywiście, wspo-
mniana  już, zupełnie inna atmosfera –
tu turystyka nie zmieniła jeszcze oblicza
tego kraju i nadal pozostaje on w znacz-
nym stopniu wolny od negatywnego
wpływu masowego, ustandaryzowane-
go wypoczynku. Nie ma tu miejsca na 5-
gwiazdkowe hotele, jest za to zróżnico-
wana przyroda – od dżungli po ośmio-
tysięczniki.  Nepal to także czyste po-
wietrze i piękno natury, które obserwu-
jemy na każdym kroku. Wiele osób opo-
wiada, że to podróż do Nepalu pozwo-

liła na pozbycie się stresów i odzyskanie
równowagi duchowej. Tu można się wy-
ciszyć, poczuć jedność z otaczającym
światem i spojrzeć na swoje życie z zu-
pełnie innej perspektywy.  To raj dla mi-
łośników trekkingu czyli wędrówek pro-
wadzonych w trudnych warunkach te-
renowych oraz klimatycznych. Oczywi-
ście osoby, które chcą mniej forsownie i
w spokojniejszym tempie zwiedzać, tak-
że mają taką możliwość. No i nie może-
my zapomnieć o wyjątkowych miesz-
kańcach Nepalu. Podczas mojego ze-
szłorocznego pobytu spotkałem jedy-
nie przyjaznych, otwartych i pomoc-
nych ludzi. Dlatego uważam, że także
dla mieszkańców Ursynowa będzie to
wyjątkowo atrakcyjne miejsce.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

F o t o :  L e c h  R u c z k o

Zbiórka krwi na drugie urodziny 
„Krewkiego Ursynowa”

Aż 22,5 litrów krwi i 15 osób zarejestrowanych w bazie potencjalnych Dawców Szpiku Funda-
cji DKMS, to wynik sobotniej zbiórki zorganizowanej w ursynowskim ratuszu przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Tegoroczne akcje prowadzone są pod hasłem „Twoja krew
– czyjeś życie”. Kolejna akcja już 30 marca. 

Ursynowski klub honorowych dawców krwi właśnie obchodzi swoje drugie urodziny i jest obec-
nie najprężniej działającym na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe Klub Ho-
norowych Dawców Krwi. Zainteresowani wstąpieniem w szeregi klubu HDK PCK „Krewki Ursy-
nów” mogą kontaktować się klubem pod nr telefonu: 664-143-792 lub na adres e-mail: kon-
takt@krewkiursynow.pl.

Rozbudowa SP nr 323 – wirtualny spacer
Urząd Dzielnicy zaprasza na wirtualny spacer, ale tym razem po placu budowy nowej części Szko-

ły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda. O wszystkim opowiada Robert Kempa – burmistrz
Dzielnicy Ursynów. Spacer dostępny na www.ursynow.pl.

O podjęcie rozmów z wła-
ścicielami prywatnych
działek na Placu Wielkiej
Przygody w celu ich wyku-
pienia apeluje Paweł Le-
narczyk z Klubu Radnych
Otwarty Ursynów. 

W swojej interpelacji skiero-
wanej do burmistrza Ursynowa
radny wskazał iż „rozpoczęcie
rozmów z właścicielami pozwo-
li zorientować się co do ceny (..)
tak aby z czasem miasto/dzielni-
ca wykupiły ten teren, wybudo-
wały tam park i raz na zawsze
przekreśliły możliwość przezna-
czenia Placu pod budownictwo
mieszkaniowe”. W odpowiedzi
na interpelację władze Dzielnicy
Ursynów poinformowały, że spo-
tkanie z właścicielami nierucho-
mości planowane jest na pierw-
szą połowę marca.

– Cieszę się że władze dziel-
nicy podejmują kolejne kroki
niezbędne do powstania Placu
Wielkiej Przygody w jego do-
celowym kształcie. Jednocze-
śnie na początku marca spotka-

my się z mieszkańcami właśnie
na Placu Wielkiej Przygody i
porozmawiamy o tym co jesz-
cze możemy zrobić dla tego
miejsca – mówi radny Paweł
Lenarczyk. 

Chcemy, aby flaga Ursynowa trafiła do Nepalu!
O miłości do Nepalu, trekkingu, doskonałej kuchni i pasji do fotografowania rozmawiamy 

z Lechem Ruczko, fotografem, podróżnikiem i twórcą inicjatywy „Szlaki Nepalu”.

Kto wyciął nielegalnie jesion? Wykup działek pod park na Placu Wielkiej Przygody
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Napędy hydrauliki siłowej, sterowanie numeryczne czy hybrydowe silniki – takie
specjalizacje pojawią się w najlepszym technikum mechatronicznym nr 1
znajdującym się na Mokotowie przy ul. Wiśniowej 56. Szkoła podpisała
porozumienie z Toyotą, Heidenhain oraz Bosch Rexroth. Uczniowie mogą liczyć na
wyższy poziom lekcji zawodowych.

W poniedziałek 25 lutego dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 podpisał
porozumienie z trzema firmami specjalizującymi się w nowych technologiach. Koncern Toyota Motor
Poland jest ekspertem m. in. w instalacji silników hybrydowych w ekologicznych pojazdach. Firma
Heidenhain projektuje i produkuje urządzenia pomiarowe i numeryczne, a Bosch Rexroth związany
jest z napędami i sterowaniem hydraulicznym. Firmy zapewnią młodzieży i nauczycielom dodatkowe
szkolenia i materiały dydaktyczne. Dodatkowo wybrani uczniowie odbędą praktyki zawodowe m.in.
w autoryzowanych stacjach dilerskich i będą pracować przy liniach produkcyjnych. Pod koniec
kształcenia potwierdzą swoje umiejętności certyfikatem. Szkoła otrzyma także nowy sprzęt na
doposażenie pracowni dydaktycznych.

W spotkaniu uczestniczyli wiceprezydent m. st. Warszawy Renata Kaznowska, burmistrz dzielnicy
Mokotów Rafał Miastowski oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą organizacji.

Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski odwie-
dził 21 lutego Niepubliczne Przedszkole FIQMIKU.
Uczestniczył tam w akcji czytania dzieciom, która od-
była się w ramach Tygodnia Języka Ojczystego. 

Podczas obchodów miały miejsce różnorakie aktywności, mają-
ce na celu kształtowanie świadomości i rozwijanie sprawności ję-
zykowej oraz popularyzacja czytelnictwa i zamiłowania do języka
ojczystego.

Burmistrz przeczytał dzieciom fragmenty książeczki Szary Do-
mek opowiadającej o poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni. Przed-
szkolaki podczas wizyty zaśpiewały piosenkę oraz zadawały mnó-
stwo pytań, na które burmistrz z chęcią odpowiadał. Z kolei 19 lu-
tego przedszkole odwiedziła wiceburmistrz Mokotowa Anna Lasoc-
ka, która przeczytała piękną bajeczkę o przygodach jeżyka i poroz-
mawiała z maluchami o spacerach po lesie.

W sobotę 23 lutego odbył się trzeci już BAL PRZEBIERAŃCÓW dla 300 Ursynowskich
Seniorów, organizowany przez Klubotekę Dojrzałego Człowieka. Dzięki wspaniale
przygotowanej muzyce i pięknym piosenkom, a naszym DJ był Łukasz „Komar” Mu-
szyński-piosenkarz, zabawa była super – balowaliśmy i skakaliśmy nie czując zmę-
czenia. Najlepiej ,, szalejące w tańcu pary” otrzymały wyróżnienia i upominki. 

Wszyscy wyglądali wspaniale. Stroje były cudowne, a te najbardziej pomysłowe, własnoręcznie przy-
gotowane,  zostały nagrodzone. Bal był współfinansowany przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warsza-
wa, za co bardzo dziękujemy w imieniu uczestników. Gośćmi na balu byli również przedstawiciele Urzę-
du Dzielnicy – Pan burmistrz Robert Kempa, wiceburmistrz Jakub Berent oraz radni Karolina Zdro-
dowska i Antoni Pomianowski.

Pięknie przygotowana sala i stoły, pyszne jedzenie, miła i chętna do pomocy obsługa to kolejny raz
zasługa firmy POTRIS. W tym roku dodatkową atrakcją balu była fotobudka, która miała ogromne
powodzenie. Dziękujemy też Panu Pawłowi Palusińskiemu z Hali UCSiR za empatię dla nas, senio-
rów, wszystkie nasze bale odbywały się w tym miejscu i zawsze jesteśmy tu mile widziani. Piękne zdję-
cia i film  na naszym https://www.facebook.com/Kluboteka/  to zasługa Walerii Guściory i Eli Net-
ter. – Wielkie dzięki – to nasze Klubowiczki  uczestniczki Klubu Foto  

Dostajemy od Was seniorów i Waszych dzieci tyle ciepłych słów gestów, telefonów, listów, e-m-
aili podziękowań za bal, za to, że jesteśmy, że działamy, to wspaniałe uczucie, kiedy robi się coś, co
się kocha i jeszcze jest to zauważone, to wszystko,  dają nam napęd do dalszego działania. Bardzo
dziękujemy.

– Już po raz trzeci nasi seniorzy bawili się na balu przebierańców współfinansowany przez Dziel-
nicę Ursynów. I także tym razem uczestnicy udowodnili, że nikt nie bawi się tak jak mieszkańcy Ur-
synowa. Jak zwykle przepięknym i pomysłowym strojom towarzyszyła wspaniała i niezwykła atmos-
fera. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i zapraszam do udziału już za rok – mówi
z entuzjazmem Zastępca Burmistrza Jakub Berent. 

I my też dziękujemy – 
I r e n a  K a r p o w i c z  i  M a g d a  D ą b r o w s k a

We wtorek 26 lutego Wójt i Samo-
rząd Gminy Lesznowola zaprosili
swoich mieszkańców na wysmako-
waną ucztę muzyczną. Tego wieczo-
ru w siedzibie Gminnego Ośrodka w
Kultury  przy ul Nowej 6 w Starej
Iwicznej odbył się koncert Gniewo-
mir Tomczyk/Project.

Zespół prowadzony jest przez zdolnego
perkusistę młodego pokolenia Gniewomi-
ra Tomczyka, prywatnie mieszkańca gminy
Lesznowola. Uprawiana przez artystów mu-
zyka oscyluje pomiędzy jazzem a elektro-

niką. Brzmienia zaproponowane przez Gnie-
womira Tomczyka i towarzyszących mu mu-
zyków znakomicie wpisały się w kameralny
klimat niewielkiej sali koncertowej leszno-
wolskiego Gminnego Ośrodka Kultury.
Współczesny elektryczny jazz nie jest muzy-
ką oczywistą i łatwą w odbiorze , więc na wi-
downi spotkali się  koneserzy tego gatunku.
Podczas wtorkowego wieczoru można było
usłyszeć m. in. utwory z Event Horizon –
debiutanckiej płyty Gniewomira czy kompo-
zycje zapowiadające jego najnowsza płytę
Pieces of My Journey.  Uwagę zwracał mu-

zyczny kunszt instrumentalistów – perkusi-
sty Gniewomira Tomczyka, saksofonisty Ma-
cieja Kądzieli i grającego na instrumentach
klawiszowych Zdzisława Kalinowskiego oraz
elektryzujący  głos MIN t czyli Martyny Ku-
bicz, która zagrała także na syntezatorze
basowym.

Znakomite przygotowanie muzyków po-
twierdza fakt, że zespół jako jeden z trzech
w Polsce dostał się do finału konkursu w ra-
mach festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa. 

A g n i e s z k a  A d a m u s
F o t o  G O K  L e s z n o w o l a

Jazz w Starej Iwicznej...

Burmistrz czyta dzieciom

Wsparcie dla technikum
mechatronicznego

Ursynowski bal seniorów
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Bezpłatne zajęcia 
z tańca towarzyskiego

Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Mokotów Miłosz Górecki serdecznie
zapraszają na bezpłatne zajęcia z tańca towarzyskiego, które
odbywać się będą w Centrum Integracji Mieszkańców przy ul.
Woronicza 44a.

Zapisy i miejsce spotkań: Mokotowskie Centrum Integracji
Mieszkańców, ul. Woronicza 44a, tel. (22) 443 67 70.

Program bezpłatnych 
badań profilaktycznych

Ministerstwo Zdrowia finansuje ogólnopolski program bezpłat-
nych badań profilaktycznych – diagnostykę tętniaka aorty brzusz-
nej. Projekt, przeznaczony dla pacjentów 65+, jest realizowany
we wszystkich województwach.

Tętniaki aorty brzusznej powstają wskutek osłabienia ściany
tętnicy głównej. Najczęstszą ich przyczyną jest uraz u ludzi mło-
dych, zaś u starszych miażdżyca. Pacjenci będą przyjmowani w
soboty i niedziele, w godzinach 10:00-16:00. Zapraszamy pod
wskazany adres:

CSK MSWiA, Pawilon Główny, Gabinet nr 27
Wymagane wcześniejsze umówienie wizyty poprzez infolinię:

(22) 417 13 25.

Festiwal MAM to!
Zapraszamy wszystkich młodych artystów ze wszystkich ty-

pów szkół i przedszkoli do udziału w konkursach realizowa-
nych w ramach Festiwalu Młodzi Artyści Mokotowa – MAM to!,
który stanowi wyjątkową szansę na pochwalenie się artystycz-
nymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych
scenach dzielnicowych domów kultury.

Wszystkie konkursy odbywają się w marcu 2019 roku, a gala
finałowa Festiwalu odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w Służew-
skim Domu Kultury o godz. 11:00.

Festiwal MAM to! to mozaika 11 konkursów organizowanych
przez 6 instytucji kultury Mokotowa w 4 kategoriach: #słowo,
#obraz, #dźwięk, #ruch.

Mamy ofertę na dostawę 130 elektrycznych przegubo-
wych autobusów dla Warszawy. Pierwsze z nich będą
mogły pojawić się na ulicach stolicy już na początku
2020 roku. To jeden z największych europejskich prze-
targów na dostawę elektrobusów.

– Inwestujemy w ekologiczny i zeroemisyjny transport publiczny.
Obok budowy kolejnych tras tramwajowych i nowych linii metra, suk-
cesywnie będziemy wymieniać tabor autobusowy. Będą to wyłącz-
nie pojazdy napędzane gazem lub energią elektryczną. Kupując te
elektrobusy myślimy o komforcie warszawianek i warszawiaków, i o
środowisku – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy.

Zamówienie dla Miejskich Zakładów Autobusowych obejmuje do-
stawę aż 130 przegubowych autobusów elektrycznych. Dzięki za-
mówieniu Warszawa, jako drugie po Londynie miasto w Europie,
będzie miała ponad sto autobusów elektrycznych. Łącznie, wraz z
posiadanymi elektrobusami, po stołecznych ulicach poruszać się bę-
dzie 160 takich pojazdów.

W postępowaniu swoją ofertę złożył tylko Solaris Bus & Coach.
Za wyprodukowanie elektrobusów firma chce 399 590 100 złotych
brutto. Kwota przeznaczona na zakup przez zamawiającego wynio-
sła 431 730 000 złotych brutto. Teraz komisja przetargowa zbada
poprawność złożonej oferty.

Każdy z pojazdów będzie miał klimatyzację, elektroniczne sys-
temy informacji pasażerskiej, monitoring zewnętrzny i wewnętrz-
ny, automat biletowy oraz liczne udogodnienia dla osób z niepeł-
nosprawnościami oraz niewidomych i niedowidzących. Autobusy
nie będą emitowały spalin, a przy tym będą niezwykle ciche.

Dzięki tej inwestycji z Traktu Królewskiego znikną ostatnie au-
tobusy zasilane olejem napędowym. Będzie czyściej i ciszej. Pierw-
sze z zamówionych elektrobusów będą mogły wyjechać na linie na
początku 2020 roku.

Dodatkowym przedsięwzięciem będzie budowa sieci pantogra-
fowych ładowarek ulicznych na pętlach autobusowych w dwu-
dziestu punktach Warszawy. Pierwsza z nich działa przy ulicy Spar-
tańskiej dla linii 222. Kolejne urządzenia wkrótce zostaną urucho-
mione przy ul. Konwiktorskiej, a w przygotowaniu są punkty łado-
wania na Nowodworach, Szczęśliwcach i w Wilanowie. W tej ostat-
niej lokalizacji stanie aż sześć urządzeń.

To już czwarty i największy przetarg na dostawę autobusów elek-
trycznych dla Miejskich Zakładów Autobusowych. Pierwszy z nich
rozstrzygnięto w 2014 r. (wygrał Solaris), kolejny – w roku 2016 (wy-
grało konsorcjum Ursus Bus oraz AMZ-Kutno), a następny w 2017
r. (wygrał Solaris). W ciągu ostatnich lat na ulice Warszawy wyje-
chało 1167 niskopodłogowych autobusów - w tym 4 pojazdy z na-
pędem hybrydowym, 30 elektrycznym i  35 gazowym. Obecnie sto-
lica inwestuje tylko w tabor  nisko- lub zeroemisyjny – latem 2018
roku podpisano umowę na dostawy 80 autobusów gazowych CNG
(z opcją rozszerzenia do 110 sztuk). Pojazdy z tego kontraktu poja-
wią się w Warszawie już w marcu tego roku. A d a m  S t a w i c k i

Elektrobusy dla Warszawy

Tłusty Czwartek był nie-
gdyś początkiem Tłustego
Tygodnia – czasu nieskoń-
czonego obżarstwa. Lu-
dzie spotykali się i hucznie
świętowali, zajadając się
słoniną, boczkiem i mię-
sem oraz popijając pokaź-
nymi ilościami wódki. 

Dzisiaj w Tłusty Czwartek
większość z nas bez umiaru ob-
żera się pączkami, faworkami –
w niektórych regionach nazy-
wanych chrustem – i innymi
słodkimi przysmakami. Najle-
piej tego dnia z góry założyć, że
będzie to dzień wysokokalorycz-
ny i bez wyrzutów sumienia
wrzucać w siebie kilogramy
tłuszczu i setki kalorii, apelujemy
jednak o zachowanie umiaru i
zdrowy rozsądek.

Tłusty Czwartek rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału i jest
ostatnim czwartkiem przed
Wielkim Postem, którego począt-
kiem jest Środa Popielcowa.
Warto dodać, że w tym dniu do-
zwolone jest obżarstwo, z któ-

rym Polacy radzą sobie całkiem
dobrze – przeciętny Polak zjada
w ten dzień 2,5 pączka, co daje
prawie 100 milionów zjedzo-
nych pączków w skali kraju.

Historia pączka sięga czasów
rzymskich. W ostatnie dni karna-
wału rzymianie lubili dobrze się
bawić i smacznie zjeść, rozko-
chali się zwłaszcza w tłustych
potrawach, a w szczególności
właśnie w pączkach. Ówczesne
pączki wcale nie przypominały
jednak tych dzisiejszych, pieczo-
no je z ciasta chlebowego na-
dziewanego słoniną i smażone-
go na smalcu, słodkie wypieki w
postaci racuchów pojawiły się
dopiero w XVI wieku.

Idealny pączek powinien być
pulchny, jednak lekko zapadnię-
ty w środku, co świadczy o do-
brej konsystencji ciasta. Znaw-
cy twierdzą, że najlepszy pączek
to ten dopiero co wyjęty z pieca,
jeszcze ciepły.

„Powiedział Bartek, że dziś
tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków na-

smażyła” – mówi staropolskie
przysłowie. Według jednego z
przesądów jeśli ktoś w Tłusty
Czwartek nie zje ani jednego
pączka w dalszym życiu nie bę-
dzie mu się wiodło. Jako cieka-
wostkę, a może raczej jako prze-
strogę należy jednak dodać, że

przeciętny pączek waży około
50 gramów i ma około 200 kalo-
rii, aby go spalić należy biegać
przez 20 minut, spacerować bli-
sko 50 minut lub prawie godzi-
nę jeździć rowerem. Warto o tym
pomyśleć zanim sięgniemy po
kolejnego. L u K

Czas na wielkie pączkowanie

FOTO WIKIPEDIA



8

B o g u s ł a w  L a s o c k i

Jeszcze tylko do końca
lutego będzie wolno kra-
tować otwory wentyla-
cyjne stropodachów.
Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami kratowa-
nie po tym terminie, czyli
w okresie uznanym za
początek sezonu lęgowe-
go, jest zabronione i zle-
ceniodawca prac popeł-
nia wykroczenie.

Nie wszyscy kochają 
przyrodę

Zachwycamy się pięknem na-
tury, lubimy zwierzęta, ptaki, ale
bardzo często podłożem chwale-
nia uroków przyrody naturalnej
są egoistyczne kaprysy. Przecież
świat i okolice muszą być podpo-
rządkowane naszym zachcian-
kom. Wchodzimy na widokowo
piękne tereny i na ogół nie inte-
resuje nas, że bujne życie dotych-
czas tam kwitnące zostanie
zniszczone w ciągu kilku, a naj-
dalej kilkunastu lat. No ale lu-
dzie muszą gdzieś mieszkać,
więc budują te swoje betonowe
klocki, wylewają teren asfaltem
uzupełniając wolne przestrzenie
płytami chodnikowymi. 

A przyroda? Oczywiście ko-
chamy przyrodę! Mamy trawni-
ki, które  przy krawężnikach
“opiekunowie zieleni” często
podlewają herbicydami, żeby za-
pobiec rozrostowi trawy na
chodniki. Są jakieś drzewa, któ-
re gdy wyrosną już zbyt bujnie i
zaczynają ograniczać widocz-
ność z okien – wycinamy pod
pretekstem potrzeby posadze-
nia na ich miejsce młodszych,
zdrowszych, albo że konary mo-
gą się odłamać zagrażając bez-
pieczeństwu ludzi. 

Flora nie może nic, a gdy jej
nie pasuje, najwyżej wyschnie i
zniknie, pozostawiając miejsce
dla trawników, które w wielu
miejscach latem – przecież nie
podlewane – stają się półpustyn-
nymi klepiskami. Z fauną jest już
trudniej. Drobne zwierzęta cza-
sem zginą, ale część  ucieknie do
parków lub ogródków bardziej
cywilizowanych mieszkańców. 

Największy problem jest z pta-
kami. Potrafią fruwać i dzięki te-
mu nie tylko uciekają, ale i  są
bardzo mobilne. Nie potrafią tyl-
ko zrozumieć, że sporo osób,

owszem,  lubi je oglądać na fil-
mach w telewizji, ale już nieko-
niecznie na swoim balkonie, na
parapecie okna czy na dachu. I
jeszcze jednego ptaki nie wie-
dzą. Zjadać komary, meszki,
kleszcze, gąsienice i inne szkod-
niki mogą i powinny, bo to ich
“psi obowiązek”, ale potem - wy-
nocha, gdzieś poza obręb osiedla
a najlepiej dzielnicy.  Ptaki mają
jeszcze jedną nieprzyjemną ce-
chę: rozmnażają się i w związku
z tym uparcie chcą posiadać
gniazda lub zajmować miejsca
dogodne do ich zbudowania. A
że są sprytne, to zajmują różne
szczeliny, szpary , kanały wenty-
lacyjne.  Oczywiście wielu oso-

bom to nie odpowiada, a szcze-
gólną solą w oku są kanały wen-
tylacyjne stropodachów. Przez
wiele lat nic się nie działo i
wreszcie wymyślono kratowa-
nie otworów wentylacyjnych .
Metoda okazała się skuteczna,
gdyż zwłaszcza w początkowym
okresie zaślepiano otwory nie
patrząc na okres lęgowy i w ogó-
le fakt przebywania ptaków pod
stropem. Między innymi z tego
powodu kilka lat temu rozpo-
czął się zauważalny zanik popu-
lacji wróbli. Pomimo, że te bru-
talne działania wywołały wiele
sprzeciwów, tym bardziej, że
kratowanie przyniosło więcej
skutków negatywnych niż pozy-
tywnych, nadal mity przesłania-
ją realistyczne spojrzenie. 

– Do czego służą te dziury, do
tego żeby wentylowały dach,

tak? - pyta retorycznie internau-
ta Krzysztof w mediach społecz-
nościowych.  – Gdzie ptaki za-
kładają gniazda? Według ich na-
tury powinny  na drzewach, ale
zawłaszczyły sobie przestrzeń
miejską, bo im tak wygodniej,
jedzenie jest blisko. Ja nie uwa-
żam, że takie zabiegi (kratkowa-
nie - BL) mają coś przeciwko tym
ptakom, wręcz przeciwnie, bo
może wrócą na naturalne miej-
sca lęgowe – podsumował inter-
nauta. 

W innym miejscu internaut-
ka Krystyna stwierdza: -  U mnie
nie zatkane po remoncie otwory
wentylacyjne i na okrągło zabru-
dzony balkon odchodami, jakieś

resztki jedzenia i zgniłych ka-
wałków chleba, patyki, kawałki
styropianu. To my ludzie mamy
wyprowadzić się na drzewa?
Przecież ptaki budują gniazda
na drzewach i tam powinny eg-
zystować ... tak było zawsze! -
stwierdza ze “znawstwem” Kry-
styna. Zapomniała przy tym, że
brudziły prawdopodobnie tylko
gołębie, a one do większości ka-
nałów w stropodachach po pro-
stu nie wcisną się.

Czy to ptaki 
są winne?

Zdecydowanie najgorsze no-
towania mają gołębie, gdyż ich
towarzystwo może być czasem
faktycznie uciążliwe.  Ich odru-
chy fizjologiczne funkcjonują
zgodnie z naturą, a więc brudzą
gdzie popadnie. Jeśli spodoba

im się jakiś balkon, i jest cicho,
spokojnie, przylatują tam coraz
częściej, traktując jako przytulny
zakątek, gdzie można założyć
gniazdo. Ich poranne gruchanie
i zaloty wraz ze świtem,  z tupa-
niem o parapet, mogą obudzić
przedwcześnie i również prze-
szkadzać. Poza tym mnożą się
dosyć efektywnie. No, ale są.
Można je płoszyć i prędzej lub
później, znajdą sobie jakieś in-
ne miejsce. Kratkowanie otwo-
rów wentylacyjnych jest im wła-
ściwie obojętne, bo po prostu
tam się nie mieszczą. 

Pozostałe duże miejskie pta-
ki  na ogół nie korzystają z balko-
nów i parapetów. Największe

gawrony (często nazywane ‘kru-
kami’, mimo że kruków w mie-
ście nie ma) oraz wrony siwe, są
bardzo ostrożne i unikają bez-
pośredniego kontaktu z ludźmi.
Czasem zaglądają na balkony
sroki z charakterystycznymi dłu-
gimi ogonami albo kawki. One
jednak również są bardzo pło-
chliwe i jakikolwiek ruch za szy-
bą okna czy drzwi balkonowych
skłania je do natychmiastowej
ucieczki. Z tego też powodu sro-
ki gniazdują wyłącznie na drze-
wach, ale kawki - owszem, chęt-
nie korzystałyby z otworów stro-
podachów. I co prawda kratki
wyeliminowały dostęp kawek to
tuneli wentylacyjnych, ale czy
to wniosło coś nowego? Wpływ
na brudzenie balkonów żaden,
bo tam zaglądają tylko spora-
dycznie kontrolując teren czy nie

ma czegoś do zjedzenia, i jak la-
tały, tak latają i będą latać w po-
bliżu domów. 

Za to ucierpiały najbardziej
ptaki małe i nietoperze, które są
niewyobrażalnie pożyteczne.
Szczególnie dużo korzyści przy-
noszą  jerzyki i nietoperze, zjada-
jąc  ogromne ilości owadów, w
tym komarów i meszek. Wszyscy
przecież wiemy, jak w mokre la-
ta dokuczliwi są ci krwiopijcy,
gdy w pobliżu zadrzewionych
lub pokrytych krzewami rejo-
nów Ursynowa nie sposób
przejść  bez ryzyka niemiłych
ukłuć owadzich. Ale tam gdzie
przebywają jerzyki i   nietope-
rze,  komarów po prostu nie ma
- zwłaszcza na wyższych pię-
trach, gdyż są pozjadane przez
sympatyczne ptaszki. Otwory w
stropodachach to właściwe je-
dyne możliwe dla nich miejsca
lęgowe i gniazdowania. Nie znaj-
dując miejsc na gniazda, opusz-
czą teren, a będzie to wówczas
strata dla ludzi. Do tego docho-
dzą jeszcze sikorki i wróble, któ-
re chętnie robią sobie siedliska w
otworach wentylacyjnych. Nie
brudzą balkonów, nie brudzą
szyb, ale za to zjadają ogromne
ilości szkodników. Malutka si-
korka zjada dziennie tyle gąsie-
nic i owadów ile sama waży, a z
kolei wróble chętnie żywią się
nie tylko ziarenkami, ale rów-
nież kleszczami. Zasklepiając
otwory, strzelamy sobie w kola-
na, gdyż uniemożliwiamy egzy-
stencję naszym niezastąpionym
sojusznikom.

Oponenci chcieliby wysłać
ptaki do lasu. Może by i przenio-
sły się, ale zwłaszcza duże ptaki
mają w bród łatwo dostępnego

pożywienia w mieście, przy do-
mach mieszkalnych. Ostatecz-
nie ludzie również wybierają so-
bie miejsca, gdzie im najwygod-
niej z punktu widzenia pozyski-
wania środków na konsumpcję,
czyli uzyskania możliwie najła-
twiej najwyższego wynagrodze-
nia. Dlaczego więc odmawiamy
tego prawa ptakom? Tym bar-
dziej, że to ludzie stwarzają du-
żym ptakom warunki i zarazem
zachętę do przebywania w ich
pobliżu udostępniając darmowe
stołówki , czyli pojemniki i al-
tanki śmietnikowe. Tam, gdzie
pojemniki na odpadki są przy-
kryte, nie ma w pobliżu dużych
ptaków. Wystarczyłoby, żeby
wszystkie altanki śmietnikowe
były całkowicie pokryte siatką,
gawrony i wrony siwe nie miały-
by dostępu do zgromadzonych

tam odpadków, które stanowią
główną zachętę dla tych dużych
ptaków do przebywania w po-
bliżu domów.  Niestety, to śmiet-
niki przyciągają duże ptaki, któ-
re zakratowane otwory stropo-
dachów mają w głębokim nie-
poważaniu. Cierpią za to na tym
nasi sprzymierzeńcy, którymi są
m. in. jerzyki, wróble, sikorki  i
nietoperze. Cierpią podwójnie,
gdyż duże ptaki są zazwyczaj
drapieżnikami polującymi
zwłaszcza na pisklęta innych pta-
ków, szczególnie łatwo dostęp-
nych wróblowatych. Krzywdzi-
my naszych sprzymierzeńców
podwójnie.

Można w sposób 
cywilizowany

Najgorszy okres barbarzyń-
skiego pozbawiania siedlisk ma-
łych ptaków mamy powoli za so-
bą, choć dużo jeszcze do zrobie-
nia. Dzięki solidarnym działa-
niom wielu mieszkańców Ursy-
nowa problem niszczenia pta-
sich siedlisk, głównie na skutek
braku wyobraźni spółdzielnia-
nych urzędników, został skutecz-
nie nagłośniony. Przypominanie
o obowiązkowych terminach
ochronnych, skargi do władz i
instytucji, powiadomienia o po-
dejrzeniu popełnienia wykrocze-
nia przez spółdzielnie kratkują-
ce w niedozwolonych okresach
otwory wentylacyjne - powoli,
choć z wielkim trudem zaczyna-
ją dawać wyniki. Może najbar-
dziej oporną jest spółdzielnia
“Na Skraju”, która dopracowała
się - jak można przeczytać w In-
ternecie -  złożenia przez burmi-
strza Ursynowa zawiadomienia
na policję o możliwości popeł-
nienia wykroczenia “...polega-
jącego na umyślnym uniemożli-
wieniu dostępu do schronień,
usunięciu lub uszkodzeniu
gniazd ptaków objętych ochroną
gatunkową w związku z zaśle-
pieniem otworów wentylacyj-
nych pod dachem budynku przy
ul. Strzeleckiego 4...”. Co praw-
da na kilku domach (m. in. przy
Ciszewskiego 5) SM “Na Skra-
ju” powiesiła zgodnie z zalece-
niami budki lęgowe, jednak jest
to nieznaczący margines w sto-
sunku do zniszczonych przez tę
spółdzielnię siedlisk pożytecz-
nych małych ptaków. 

Jak można inaczej i porząd-
nie, pokazują przykłady innych
spółdzielni. Na przykład SBM
Stokłosy zadbała o zawieszenie
sporej ilości budek lęgowych m.
in. w domach przy ul. Teligi,
ZWM i in. Z kolei SMB Jary we
współpracy z ornitologami zmo-
dyfikowała sposób kratkowania
kanałów. Co czwarty otwór za-
miast kratki zawiera otwór o
średnicy około 4 cm, którego
wlot zewnętrzny posiada przy-
klejony piasek, ograniczający po-
ślizg ptakom i ułatwiającym wej-
ście do gniazda. Otwór jest na
tyle mały, że nie zmieści się tam
kawka, ale nie stanowi żadnych
utrudnień dla ptaków małych i
nietoperzy. Takie ograniczniki z
otworami można obejrzeć m. in.
w budynku przy ul. Puszczyka
8. Jest to ruch zdecydowanie w
dobrą stroną, nie tworzący do-
datkowych kosztów, ale za to za-
pewniający harmonijną koegzy-
stencję dużych ludzi i ich sprzy-
mierzeńców małych ptaków. 

Obecnie okres napraw i krat-
kowania kanałów wentylacyj-
nych  kończy się - zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami wszyst-
kie prace muszą zakończyć do
końca lutego, gdyż od marca roz-
poczyna się okres ochronny. Jed-
nak gdyby z opisanego wyżej do-
świadczenia SBM Jary zechcia-
ły skorzystać inne spółdzielnie,
może wielki problem małych
ptaszków zostałby rozwiązany.

Chrońmy skrzydlatych sąsiadów

SSkkrrzzyynnkkii llęęggoowwee nnaa ddaacchhuu
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Walka o przywrócenie
możliwości składania od-
szkodowań za obowiązu-
jące Obszary Ograniczone-
go Użytkowania, w tym
również wokół lotniska
Okęcie rozpoczęła się pro-
jektem zaproponowanym
przez Senat RP. 

Projekt ten przewidywał zmia-
nę art. 129 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska, dzięki któremu
przywrócony miał zostać i wy-
dłużenie do trzech lat termin na
składanie wniosków za już obo-
wiązujące Obszary. 

Wszystko wskazywało na to,
że mieszkańcy Ursynowa mają
powody do zadowolenia.
Szczególnie z tych zapisów mo-
gli być zadowoleni mieszkań-
cy, którzy w latach 2007-2009
nie mieli możliwość skuteczne-
go składania wniosków odszko-
dowawczych.  Niestety, prace
komisji najpierw w Senacie, na-
stępnie w Sejmie przekreśliły
te nadzieje. 

Wszystko zaczęło się od połą-
czonych senackich komisji. Pod
wpływem wiceministra M. Wil-
da wykreśliły one artykuł, który
przywracał możliwość ponow-
nego składania wniosków od-
szkodowawczych przez miesz-
kańców obecnie obowiązujących
Obszarów Ograniczonego Użyt-
kowania. Również za namową
wiceministra M. Wilda termin
składania dla przyszłych obsza-
rów został skrócony z propono-
wanych 5 lat do trzech. W mojej
ocenie takie zmiany w żaden
sposób nie odzwierciedlają in-
tencji Trybunału Konstytucyjne-
go. Niestety, taki projekt wyszedł
z Senatu RP. O przywrócenia za-
pisów korzystnych dla mieszkań-
ców Ursynowa poprosiłem oso-
biście marszałka Stanisława
Tyszkę z Kukiz’15. Klub Kukiz’15
złożył na sejmowej komisji po-
prawkę, która miała przywrócić
możliwość ponownego składa-
nia wniosków na Obszarach
Ograniczonego Użytkowania, ta-
kich jak wokół lotniska Okęcie.
Posłowie PiS odrzucili tę po-
prawkę. Nie wiem dlaczego po-
słowie, jak i senatorowie z PiS
wybrali wspieranie lobby por-
tów lotniczych. Wiem za to, że na
tych zmianach stracą tylko
mieszkańcy, którzy nie będą mo-
gli złożyć wniosków odszkodo-
wawczych za utratę wartości ich

nieruchomości oraz wygłusze-
nie akustyczne ich domów. Teraz
ustawa ponownie trafi do Sena-
tu RP i pod podpis Prezydenta.
Choć jest mała szansa, to jednak
wierzę, że wśród klasy politycz-
nej nastąpi refleksja i zostaną
dokonane odpowiednie zmiany. 

Zmiany w omawianej ustawie
nakładają się na doniesienia o
tym, jak lotnisko na Okęciu bę-
dzie się rozbudowywało. Rozbu-
dowa lotniska spowoduje, że w
latach 2020-21 cały ruch lotni-
czy zostanie skierowany na Ursy-
nów i wówczas przypomnimy so-
bie niestety o tym, jak bardzo
uciążliwego sąsiada mamy tuż
za naszymi granicami. Już w ze-
szłym roku został pobity kolejny
„rekord” przewozu pasażerów
na lotnisku Okręcie. Tylko w
2018 lotnisko Okęcie obsłużyło
prawie 18 mln pasażerów. Je-
stem również ciekawy jak zare-
aguje polski rząd na wystąpienie
Komisji Europejskiej, która upo-
mniała nasz kraj za to, że w spo-
sób niewłaściwy walczy z hała-
sem. Hałas, zaraz po smogu jest
druga przyczyną zgonów. A jeśli
dodamy do tego, że lotnisko na-
wet może odpowiadać za 3% za-
nieczyszczenia powietrza, to oka-
że się, że z tego sąsiedztwa może-
my mieć więcej strat, niż korzyści. 

Przy okazji zmiany ustawy oka-
zało się, że strona rządowa sama
pogubiła się w argumentacji, jaką
przywoływała. Na senackiej ko-
misji minister M. Wild miał prze-
straszyć wizją odszkodowań na
łączną kwotę ponad 90 miliar-
dów złotych. Któż z nas nie prze-
straszył by się takiej kwoty. Szko-
da, że pan minister już nie umiał
uzasadnić tej kwoty, a więcej, już
na sejmowej komisji mówił już o
kwocie 70 miliardów złotych. Co
ciekawe, ten sam minister w od-
powiedzi na wystąpienie mar-
szałka Stanisława Tyszki, który
już nie po raz pierwszy występo-
wał w obronie mieszkańców po-
krzywdzonych przez lotnisko
Okęcia, powołał się na opraco-
wania, z których wynika, że nie
ma spadku wartości nierucho-
mości w związku z hałasem lotni-
czym. W takim razie panie mini-
strze jeżeli jest tak, jak pan odpo-
wiada marszałkowi S. Tyszce, że
nasze nieruchomości nie tracą na
wartości, to skąd się biorą te mi-
liardy, których się Pan boi. A mo-
że to wszystko jest jedno wielkie
oszustwo, które jest na rękę na-
szemu rządowi. Przypomnę tyl-
ko, że na nasze odszkodowania
na spadek wartości nieruchomo-
ści pieniądze są pobierane od każ-
dego samolotu, który ląduje na
lotnisku. Jestem bardzo ciekawy
co się dzieje z tymi pieniędzmi,
które od lat są gromadzone przez
polskie lotniska. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w

O t w a r t y  U r s y n ó w  

Kabacki hipermarket “Tesco” stał się ważnym elemen-
tem historii nowożytnego Ursynowa. Od 2007 roku to-
czy się ostry spór o zakres rozbudowy handlowego gi-
ganta. Stronami są okoliczni mieszkańcy i właściciele
“Tesco”. Pojawiła się nadzieja, że konflikt samoistnie
wygaśnie.

W łaściciele “Tesco” na Kabatach poinformowali, że są w
trakcie rozmów z południowoafrykańską firmą Heriot
Reit Limited. Jest to spółka holdingowa i inwestycyj-

na, posiadająca zdywersyfikowany portfel nieruchomości han-
dlowych, przemysłowych i specjalistycznych w Afryce Południo-
wej miliardowej wartości. Spółka Heriot Reit chce inwestować w
Polsce, by zwiększyć swój portfel poprzez rozwój i nabycie akty-
wów, które zapewniłyby długoterminowy wzrost przychodów z ty-
tułu najmu. Jest właścicielem 12 centrów handlowych w RPA, na-
leży do niej także kilka biurowców w Johannesburgu oraz kilka-
naście obiektów przemysłowych. W maju odda do użytkowania 200
apartamentów w Cape Town w prestiżowej lokalizacji (“białe śro-
dowisko”). Po odkupieniu od “Tesco” 4–hektarowej  nieruchomo-
ści u zbiegu Al. KEN i Wąwozowej, spółka Heriot Reit miałaby po-
dzielić ją na dwie części. W części wschodniej powstanie osiedle
mieszkaniowe, natomiast w zachodniej galeria handlowa – oko-
ło dwa razy mniejsza niż planowało “Tesco”, czyli mniej więcej 30
tys. mkw. powierzchni użytkowej.   

O bskurny blaszak Tesco liczy około 15 tys. mkw i nikt nie
przeczy, że w tak eksponowanym miejscu powinien po-
wstać nowoczesny obiekt handlowo-usługowy. Taką

funkcję przewidziano w uchwalonym w 2008 r. miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszaru Kaba-
ty – Południe. Spór toczy się wyłącznie o skalę rozbudowy. W listo-
padzie 2007 r. analizowaliśmy w redakcji  wyłożony do publiczne-
go wglądu projekt wspomnianego wyżej mpzp i ze zdumieniem
skonstatowaliśmy, że znacznie zawyżono wskaźnik intensywności
zabudowy, którego maksymalną wielkość studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy
określiło na 1,5. Zapisy w Studium są dla planistów wiążące. Dział-
ka znajdująca się w posiadaniu Tesco liczy około 4 ha (40 tys.
mkw), więc zgodnie z zapisem w studium hipermarket mógł roz-
budować się do mniej więcej 60 tys. mkw. Tymczasem czyjaś do dzi-
siaj nieustalona ręka wpisała do projektu mpzp współczynnik aż 3,5,
co pozwalało inwestorowi na rozbudowę galerii handlowej do gi-
gantycznych rozmiarów (140 tys. mkw). Obiekt byłby większy od
ówczesnej Galerii Mokotów. 

Było to ewidentne złamanie zapisów w Studium, które są dla
planistów wiążące. Rozpoczęliśmy trwający kilka miesię-
cy medialny bój, podejrzewając, że podwyższenie wysoko-

ści wskaźnika nie mogło być li tylko wynikiem ludzkiego błędu. By-
ło to – naszym zdaniem, które podtrzymujemy do dzisiaj – świado-
me działanie grupy osób powiązanych milionowymi interesami.
Każdy metr powierzchni to  tysiące złotych i łatwo wyliczyć, że
różnica pomiędzy 60 tys. mkw powierzchni użytkowej a 140 tys.
mkw waży kilkaset milionów złotych. Prawdopodobnie to właśnie
gigantyczne pieniądze były wabikiem, który zachęcił anonimową
grupę osób do podjęcia ryzyka złamania w projekcie mpzp zapisu
znajdującego się w studium uwarunkowań. W 2008 r. „Passa” i
wspierane przez nas obywatelskie ugrupowanie “Nasz Ursynów”
wygrały pierwszą rundę boju o wielkość współczynnika intensyw-
ności zabudowy na Kabatach. Pozostał on na poziomie 1,5. 

M ieszkańcy Kabat od lat protestowali przeciwko planom
rozbudowy “Tesco” do gigantycznych rozmiarów. Ich
obawy budziło przede wszystkim to, że urządzenia kli-

matyzacyjne i pojazdy z zaopatrzeniem generowałyby hałas przez
całą dobę. Jesienią ubiegłego roku ursynowscy radni złożyli do
Rady Warszawy wniosek o uruchomienie prac nad zmianami w obo-
wiązującym mpzp, które pozwoliłyby odsunąć galerię od budynków
przy ul. Zaruby i Szajnowicza. Padła także propozycja zmiany funk-
cji części terenu. Właściciele Tesco bronili swoich planów niczym
niepodległości. Kolejny, trzeci już w ciągu ostatnich lat, raport śro-
dowiskowy, będący kluczową częścią procedury związanej z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę galerii handlowej u zbiegu Al.

KEN i Wąwozowej, przewiduje budowę galerii tylko o 30 procent
mniejszej od Galerii Mokotów. 

O biekt ma mieć 309 metrów długości i 129 metrów szero-
kości, do 5 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemne.
W ostatnim wniosku jeden z czterech wariantów przewi-

duje strefę dostaw pod ziemią na dwóch poziomach. Nad strefą do-
staw ma być urządzony teren zielony. Od strony ulic Zaruby i Szaj-
nowicza ma powstać ekran akustyczny o wysokości 2,5 metra. Pro-
jekt przewiduje wybudowanie galerii handlowej z trzema kondy-
gnacjami naziemnymi i dwoma podziemnymi. U zbiegu Al. KEN i
Wąwozowej ma powstać wspomniana wyżej dominanta o wysoko-
ści 29 m, przechodząca kaskadowo w 19, 13 i 10 m przy strefie do-
staw. Szczegóły dotyczące lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych
i chłodniczych inwestor przedstawił w raporcie środowiskowym, któ-
ry został złożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

W szystko wskazuje na to, że właściciel “Tesco” w końcu
złożył broń. Rozmowy o sprzedaży nieruchomości na
Kabatach weszły ponoć w końcową fazę. W planowa-

nym przez Heriot Reit obiekcie miałyby się znaleźć sklepy, butiki,
restauracje, kawiarnie, duży supermarket oraz kino z dziewięcio-
ma salami. Osiedle mieszkaniowe miałoby zostać wybudowane
pasie wzdłuż ul. Sępa-Szarzyńskiego. Liczba planowanych tam
mieszkań nie jest znana. Przejęcie nieruchomości przez południo-
woafrykańską spółkę i zapowiadane znaczne zmniejszenie po-
wierzchni galerii handlowej oraz budowa osiedla mieszkaniowego
powinno być bardzo dobrą wiadomością dla okolicznych mieszkań-
ców. Jest zatem nadzieja, że spór wygaśnie, inwestor będzie mógł
bez problemów realizować swoje plany, a zlokalizowana w presti-
żowym miejscu działka zostanie wreszcie zagospodarowana na
miarę XXI wieku. 

C hoć z mieszkańcami bywa różnie. A nuż komuś zamarzy
się śpiew słowików w tym miejscu i zarzuci Afrykane-
rom, że ich inwestycja generuje hałas, wzmaga natężenie

ruchu i płoszy ptaszki na przedpolu rezerwatu przyrody? To moż-
liwe, bo protesty mają w III RP długą tradycję. Przed powzięciem
decyzji o ewentualnym proteście należy jednak zważyć, iż na dział-
ce u zbiegu Al. KEN i Wąwozowej przewidziano w mpzp, który
jest lokalnym prawem, prowadzenie usług oraz handlu. I dopóki
funkcja ta nie zostanie zmieniona przez Radę Warszawy, właściciel
nieruchomości ma prawo wybudowania w tym miejscu galerii
handlowej o powierzchni do 60 tys. mkw. powierzchni, zgodnie z
wysokością obowiązującego na tym obszarze współczynnika inten-
sywności zabudowy (1,5). Ta d e u s z  P o r ę b s k i

Problem gigantomanii „Tesco” został najwyraźniej rozwiązany...

Na Kabatach będzie galeria z umiarem

Odlatujące 
odszkodowania
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L e c h  K r ó l i k o w s k i

W lutym bieżącego roku,
korzystając z pięknej po-
gody wybrałem się – w to-
warzystwie radnego Ursy-
nowa Pawła Lenarczyka
oraz trzech „starych”
mieszkańców (Wyczółek) –
na spacer po terenie Wy-
czółek. Od lat interesuję
się tym terenem, ale co
najmniej od trzech lat nie
odwiedziłem rejonu ulicy
Łączyny.  

Wyczółki interesują
mnie, ale także mo-
ich kolegów, ze

względu na wybudowane tam
(i uruchomione) Centrum Za-
awansowanych Materiałów i
Technologii Politechniki War-
szawskiej. Innym – też ważnym
– obszarem zainteresowań są za-
bytki w rejonie ul. Łączyny. 

Są to dwa zespoły zapisane w
„Gminnym rejestrze zabytków”:
„Zespół willowy Wyczółki” oraz
„Zespół dworski Wyczółki”. Na
temat tego pierwszego prawie
nie ma informacji, oprócz tego,
że willa powstała w latach 1918-
1922. Obiekt jest imponujący,
ale zaniedbany. Znajduje się w
równie zaniedbanym parku,
gdzie oprócz willi są czworaki
oraz  wozownia.

Z espół dworski Wyczół-
ki, którego lokalizacja
sięga zapewne średnio-

wiecza, to obecnie walący się
dwór oraz zaniedbany park.
Drewniany dwór pochodzi
prawdopodobnie z II połowy XIX
w., chociaż przez wiele lat utrzy-
mywała się wersja, że ma 300
lat (?). W latach 1842-1866 na-
leżał do Fryderyka Skarbka
(1792-1866) – pierwszego pro-
fesora ekonomii politycznej na
Uniwersytecie Warszawskim (od
1818 r.), polityka, pisarza i hi-
storyka.  Fryderyk Skarbek jest
jednym  z symboli polskiej eko-
nomii, toteż jego imię często to-
warzyszy różnym inicjatywom
z tego zakresu, a przykładem jest
warszawska Wyższa Szkoła
Handlu i Finansów Międzyna-
rodowych im. Fryderyka Skarb-

ka oraz prestiżowa nagroda dla
wybitnej pracy naukowej z dzie-
dziny ekonomii, przyznawana
okresowo przez Polską Akade-
mię Nauk.

M ówiąc o Skarbku, nie
sposób pominąć fak-
tu, iż  do jego matki

(Ludwiki)  należała zakupiona w
1802  r. wieś Żelazowa Wola. W
tamtejszym dworze guwerne-
rem dzieci Skarbków, w tym Fry-
deryka, w 1802 r. został  Francuz
Mikołaj Chopin.  Znany obecnie
na całym świecie dworek Chopi-
nów w Żelazowej Woli, to nic in-
nego jak wschodnia oficyna

dawnego dworu Skarbków
(spłonął w 1812 r.), gdzie w 1
marca 1810 r. urodził się syn gu-
wernera i jego żony Justyny z
Krzyżanowskich – Fryderyk. No-
worodek ochrzczony został  w
kościele parafialnym w Brocho-
wie, a jego ojcem chrzestnym był
Fryderyk Skarbek, co chyba (?)
miało wpływ na imię noworod-
ka, podobnie jak imię matki Fry-
deryka Skarbka (Ludwiki) na
imię siostry Chopina.  Należy też
zwrócić uwagę na fakt, iż Fry-
deryk Skarbek był absolwentem
Liceum Warszawskiego, które
ukończył w 1809 r. Najprawdo-
podobniej z jego rekomendacji w
połowie 1810 r. Mikołaj Chopin
został nauczycielem języka fran-
cuskiego w tym liceum, które –
w owym czasie –  mieściło się w
Pałacu Saskim, gdzie także za-
mieszkali Chopinowie. Teza, że

Skarbkowie, a szczególnie Fry-
deryk – byli   (w jakimś stopniu)
sponsorami Chopinów, w tym
oczywiście także słynnego kom-
pozytora, wydaje się uzasadnio-
na. Ten fakt w symboliczny spo-
sób łączy genialnego kompozy-
tora z naszą dzielnicą – Ursyno-
wem.

F ryderyk Skarbek nie
brał udziału w Powsta-
niu Listopadowym, al-

bowiem w tym okresie przeby-
wał służbowo w Petersburgu.
Być może to przyczyniło się do
jego kariery urzędniczej we wła-
dzach Królestwa Polskiego. Był

m. in. prezesem Dyrekcji Ubez-
pieczeń, ale także (od 1854 r.)
dyrektorem prezydującym – czy-
li ministrem – w Komisji Rządo-
wej Sprawiedliwości. Dnia 7
kwietnia 1846 r. otrzymał od ca-
ra Mikołaja I rosyjski dziedzicz-
ny tytuł hrabiowski. W 1860 r. z
dóbr swoich na terenie obecne-
go Ursynowa Fryderyk Skarbek
wydzielił dobra Krasnowola.
Zmarł  26 listopada 1866 r. i po-
chowany został w rodzinnym
grobowcu  na Cmentarzu Po-
wązkowskim w Warszawie.

Po Fryderyku Skarbku
było jeszcze wielu wła-
ścicieli Wyczółek, a

ostatnim z nich był Andrzej Józef
Beręsewicz.  W chwili jego
śmierci na przełomie XX i XXI w.
posiadłość miała jeszcze po-
wierzchnię 36 375 metrów
kwadratowych.  Obecnie (2019

r.) posiadłość Wyczółki jest w rę-
kach jego krewnego.  Dwór nie-
stety, nie jest utrzymywany we
właściwej kondycji technicznej.
Jest opuszczony,  a wybite szyby
w oknach zastąpione są krata-
mi broniącymi wstępu. Posia-
dłość jest jednak pilnowana  i
utrzymywany tam jest elemen-
tarny porządek. W latach 2006-
2010 Urząd Dzielnicy Ursynów
dokonał, na swój koszt, renowa-
cji systemu wodnego, który w
tej posiadłości odgrywa zasad-
niczą rolę.  Dwór wpisany jest
do rejestru zabytków pod nr A-
643/1.

Gdy ogladałem posiadłość
podczas wspomnianego spaceru
w lutym 2019 r., poraził mnie, ale
także moich kolegów, ogrom po-
stępującej degradacji dworu. Zła-
mane kilka lat temu potężne drze-
wo do dnia dzisiejszego przygnia-
ta wschodnią połać dachu, który
w tym miejscu przecieka.

P rzez pozbawione szyb
okna na parterze widać
zdewastowane wnę-

trza. Na wielu stropach widać
wystające spod tynku przegniłe
deski. Ruina!

Praktycznie nic nie zostało z
rzeźb ogrodowych (wpisanych
do „Gminnego rejestru zabyt-
ków”, poz. 8147).  Park – rów-
nież zabytkowy – jest w stanie
dzikim. Jedyne prace, jakie tam
widać, to działalność bobrów,
które ścinają kolejne drzewa.
Odnoszę wrażenie – oczywiście

mogę się mylić – że właściciel
czeka na samoistne zawalenie
się dworu, co pozwoli wykreślić
go z rejestru zabytków.

U rsynów jest jedną z naj-
uboższych w zabytki
dzielnic Warszawy. Są-

dzę, a podzielają to osoby, które
brały udział w spacerze, że w in-
teresie społeczności Ursynowa,
ale także Warszawy, jest urato-
wanie dworu na Wyczółkach. Po-
łożony jest w niezwykle urokli-
wym zakątku naszej dzielnicy.
Jest oryginalny, to znaczy prze-
trwał od co najmniej połowy XIX
w. do naszych dni. Dookoła daw-

nej posiadłości Fryderyka Skarb-
ka wyrosła w ostatnich kilku la-
tach ogromna dzielnica biurowo-
-technologiczna, mająca szansę
przekształcić się w rodzaj war-
szawskiej „Krzemowej Doliny”.
Zadbany dwór, położony w uro-
kliwym i również zadbanym par-
ku miałby szansę stać się nie tyl-
ko ozdobą,  ale także ośrodkiem
życia kulturalnego i społecznego
ursynowskiego „Technopolis”.
Aby jednak tak się stało, park i
dwór powinny stać się własno-
ścią samorządu Warszawy. Dziel-
nica Ursynów już w kadencji
2010-2014 rozmawiała na ten te-
mat z właścicielem.  Postawił on
jednak warunki finansowe, które
przerastały ówczesne możliwo-
ści dzielnicy. Jestem przekonany,
że pomimo tamtej porażki, wła-
dze Ursynowa powinny wznowić
rokowania, a jednocześnie egze-

kwować państwowe przepisy do-
tyczące obowiązków właścicieli
obiektów zabytkowych. Moim
zdaniem, stołeczny konserwator
zabytków (pomijam obecne pod-
ległości tego urzędu), powinien
jak najszybciej przymusić właści-
ciela do zabezpieczenia dworu
przed postępującą degradacją.
Ma odpowiednie narzędzia praw-
ne, ale najważniejsze – żeby
chciało (mu) się chcieć podjąć ta-
kie działania. Mam nadzieję, że
społeczny nacisk mieszkańców
pomoże uratować nie tylko dwór
na Wyczółkach, ale także pomo-
że przekształcić to miejsce w liczą-
cy się ośrodek na kulturalnej ma-
pie stolicy. 

O glądając otoczenie
dworu i zabytkowej
wilii na Wyczółkach,

odniosłem wrażenie, że jest to
fragment miasta nieobjęty pla-
nem zagospodarowania. Wyda-
je się, że świadczą o tym prywat-
ne ulice prowadzące do poszcze-
gólnych inwestycji. Do opisanych
zabytkowych obiektów ze
wszystkich stron – bardzo cha-
otycznie – zbliża się wielkomiej-
ska zabudowa. Powstają ogrom-
ne kubaturowe obiekty. Sąsia-
dem dworu jest np. elegancki ho-
tel Warsaw Plaza. Z drugiej stro-
ny podchodzi potężna inwesty-
cja, o czym świadczy ogromny
wykop pod fundamenty. Potęż-
ne, kilkusetletnie drzewa na skra-
ju obszarów wpisanych do reje-
stru zabytków, są w ostrej grani-
cy z realizowanymi inwestycjami.
Moim zdaniem – cały ten rejon
wymaga bacznej uwagi ze strony
konserwatora zabytków,  ale tak-
że miejskich służb architektonicz-
no-urbanistycznych.

PPSS..
Pisząc i mówiąc o dworze na

Wyczółkach, prawie zawsze po-
mijamy sąsiadujący z nim drugi
zabytkowy obiekt – willę wraz z
otaczającym ją parkiem (obiek-
ty także wpisane do „Gminnej
ewidencji zabytków”). Pomija-
my go, prawdopodobnie dlate-
go, że mało kto widział ten budy-
nek. Schowany jest w kępach sta-
rodrzewu, w znacznej odległości
od bramy wjazdowej przy ul. Łą-
czyny (54), której strzegą groźne
psy. Willa jest budynkiem znacz-
nie większym i solidniejszym od
dworu. Ze stanu, w jakim się
znajduje, wywnioskować moż-
na, że właściciel nie ma funduszy
na doprowadzenie posiadłości do
porządku. Być może – willa po-
winna łącznie z dworem tworzyć
owe centrum kulturalno-społe-
czne, o którym wspomniałem
wcześniej [?]

Zabytki na Wyczółkach idą w ruinę...
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Mazowsze walczy ze smogiem
Niedostateczna wiedza na te-
mat smogu, nieprzestrzeganie
prawa, ale też brak systemowe-
go wsparcia finansowego to naj-
ważniejsze przyczyny złej jako-
ści powietrza na Mazowszu. Tak
wynika z najnowszych badań
przeprowadzanych na zlecenie
samorządu województwa mazo-
wieckiego.

– Wyniki badań z jednej strony po-
twierdzają słuszność wielu podejmo-
wanych przez nas inicjatyw, z drugiej
wskazują te działania, na które powin-
nyśmy położyć jeszcze większy nacisk.
Musimy mieć jednak świadomość, że
poprawa jakości powietrza w regionie
to proces długotrwały – podkreśla mar-
szałek Adam Struzik.

– Cała Polska boryka się ze smogiem.
Przyczyną jest niska emisja, która ma
dwa źródła. Pierwsze związane jest
przede wszystkim z indywidualnym
ogrzewaniem w domach. W naszym
klimacie piece praktycznie używane są
od jesieni do wiosny. Drugim są spaliny
z samochodów. Natężenie ruchu na na-
szych drogach jest bardzo duże. Widać
to szczególnie w aglomeracjach. Po za
tym po naszych drogach porusza się
wiele pojazdów nieekologicznych, w
kiepskim stanie technicznym. Jednak
cały czas podejmujemy działania, aby te
sytuację zmienić – zaznacza marszałek
Adam Struzik.

1,4 mld zł na projekty wspierające
walkę z tzw. niską emisją, strategiczne
dokumenty, w tym programy ochrony
powietrza i uchwała antysmogowa,
szkolenia i warsztaty, a także liczne
działania edukacyjno-informacyjne, w
tym Kongres Czystego Powietrza – wal-
kę ze smogiem samorząd Mazowsza
toczy na wielu frontach.

– Kluczowa w naszych działaniach
antysmogowych jest edukacja. Chce-
my wspierać tzw. wychowanie ekolo-
giczne, bo jesteśmy przekonani, że wie-
le możemy zdziałać sami, zmieniając
sposoby postępowania, nawyki. Odpo-
wiedzialność za jakość powietrza spo-
czywa na nas – podkreśla Marcin Pod-
górski, dyrektor departamentu gospo-
darki odpadami, emisji i pozwoleń zin-
tegrowanych UMWM. – Nasze badania
pokazały, że Mazowszanie nie wiedzą,
gdzie szukać środków na wymianę źró-
deł ogrzewania i jak je zdobywać. Mu-
simy im pomóc dotrzeć do tych infor-
macji – dodaje.

Co wiemy o smogu?
Na zlecenie samorządu wojewódz-

twa mazowieckiego o smog mieszkań-
ców Mazowsza pytał Instytut Badawczy
IPC. W badaniach ankietowych o „Wie-
dzy mieszkańców województwa mazo-
wieckiego nt. ochrony powietrza” wzię-
ło udział 1109 osób. Wśród badanych
nieznaczną większość stanowiły kobie-
ty. Mniej niż połowa badanych (48
proc.) to osoby, które nie ukończyły
jeszcze 45. roku życia. Najliczniejszą
grupą respondentów są seniorzy (oso-
by powyżej 65. roku życia) – ponad 21
proc. ankietowanych. Najliczniejszą
grupą, bo aż 43 proc. spośród bada-

nych to respondenci wykształceniem
wyższym (28 proc.). Ponad jedną trze-
cią wszystkich badanych stanowiły oso-
by zamieszkujące obszary wiejskie (35
proc.). Tak samo liczną grupę tworzyli
mieszkańcy miast liczących więcej niż
250 tys. mieszkańców.

W kwestionariuszu znalazło się 16
pytań dotyczących m.in. smogu, przy-
czyn jego powstawania i wpływu na
zdrowie człowieka, uchwały antysmo-
gowej czy możliwości finansowania roz-
wiązań OZE.

O ile można było przypuszczać, że
mieszkańcy wsi pozytywnie wypowie-
dzą się o jakości powietrza w swoim
miejscu zamieszkania (66 proc.), to
zaskakuje – przy deklarowanej prawie
100-procentowej znajomości terminu
smog oraz przyczyn jego powstawa-
nia, wskazanie zakładów przemysło-
wych i elektrowni (72 proc.) jako głów-
nych winowajców zanieczyszczenia
powietrza. Badanie pokazało, że re-
spondenci nie wiedzą (43 proc.), gdzie
szukać informacji, ale też wsparcia fi-
nansowego na termomodernizację czy
wymianę kotłów. Ponadto większość
badanych (60 proc.) przyznaje, że wie-
dzę na ten temat czerpie głównie z
mediów.

Niemal wszyscy (98 proc.) zadekla-
rowali, że termin „smog” nie jest im ob-
cy i rozumieją jego znaczenie. Ale czy na
pewno? Blisko 48 proc. uczestników
badania, głównie mieszkańców wsi i
małych miast, dostrzega w swojej oko-
licy problem spalania śmieci w przydo-
mowych kotłowniach. Zdaniem więk-
szości to właśnie kotłownie domowe
zajmują niechlubne pierwsze miejsce
wśród głównych źródeł zanieczyszcze-
nia powietrza (76 proc.). Na podium
niesłusznie znalazły się zakłady przemy-
słowe i elektrownie (72 proc.), gdyż ich
szacunkowy wpływ na Mazowszu nie

przekracza 10 proc! Trzecie miejsce to
transport (62 proc.). Ze smogiem ko-
munikacyjnym borykają się przede
wszystkim duże miasta.

Ponad połowa respondentów (52
proc.) ocenia jakość powietrza w miej-
scu swojego zamieszkania pozytywnie,
z kolei 44 proc. negatywnie. Odpowie-
dzi różnią się w zależności od miejsca
zamieszkania. Mieszkańcy wsi uważa-
ją, że im oddycha się lepiej. 80 proc. z
nich ocenia jakość powietrza pozytyw-
nie, w tym 17 proc. bardzo dobrze. W
miastach liczących więcej niż 100 tys.
mieszkańców odsetek osób pozytyw-
nie oceniających jakość powietrza spa-
da trzykrotnie w stosunku do wsi (27
proc.).

Mieszkańcy Mazowsza, wraz z rozpo-
częciem sezonu grzewczego, dostrzega-
ją spadek jakości powietrza w swoim
miejscu zamieszkania. 64 proc. bada-
nych ocenia jakość powietrza w sezonie
grzewczym jako złą i bardzo złą. Na
wsiach jest ona pozytywna wśród 66
proc. respondentów, w większych mia-
stach - tylko wśród 24 proc.

Coraz więcej samorządów i instytu-
cji podejmuje działania mające ograni-
czyć zanieczyszczenie powietrza, jed-
nak wiedza mieszkańców na ten temat
nie jest duża. 43 proc. ankietowanych
przyznaje, że nie wie o dostępnych w
ich miejscu zamieszkania dofinanso-
waniach do termomodernizacji czy wy-
miany pieców. Jednocześnie 70 proc.
osób uważa, że nieefektywna walka ze
smogiem wynika z przyczyn ekono-
micznych. Ponad połowa responden-
tów (53 proc.) uważa, że powodem
utrzymujących się zanieczyszczeń jest
nieprzestrzeganie prawa. Nieco mniej-
sza grupa (47 proc.) jest zdania, że nie-
efektywna walka ze smogiem powodo-
wana jest brakiem wiedzy mieszkań-
ców województwa.

Z całym raportem można zapoznać
się na stronie internetowej www.po-
wietrze.mazovia.pl

W walce pomaga UE
W latach 2014-2018 na działania

związane z przejściem na gospodarkę
niskoemisyjną do mazowieckich be-
neficjentów trafiło 1,4 mld zł z UE.
Wartość projektów przekroczyła 2 mld
zł! Środki unijne były wsparciem dla
244 inwestycji. Wśród wnioskodaw-
ców liderem są samorządy. Samorzą-
dowcy ubiegali się m.in. o wsparcie
działań związanych z odnawialnymi
źródłami energii, efektywnością ener-
getyczną oraz redukcją emisji zanie-
czyszczeń powietrza.

Tylko w zeszłym roku podpisano 88
umów, co oznacza, że średnio raz w ty-
godniu władze Mazowsza wspierały
projekty związane z gospodarką nisko-
emisyjną. Ogólna wartość projektów to
686,5 mln zł, przy czym ponad 483,5
mln zł to wsparcie unijne.

Mazowieckie samorządy aktywnie
zabiegają o wsparcie finansowe na wy-
mianę kotłów i pieców czy podłączenie
do sieci ciepłowniczej, co pokazał m.in.
ubiegłoroczny nabór na unijne środki na
ten cel. Teraz w konkursowej puli zna-
lazło się 12,4 mln zł. Zapotrzebowanie
jest jednak wciąż bardzo duże – złożo-
ne wnioski opiewają na ponad 65 mln
zł. W sumie wpłynęły aż 63 projekty, po
ocenie formalnej w grze zostało aż 46.
Właśnie trwa ich ocena merytoryczna.

– Osiągnęliśmy już tzw. kamienie mi-
lowe w trwającym regionalnym pro-
gramie operacyjnym, a w naszej rezer-
wie ogólnej wciąż mamy spore środki.
Mowa nawet o 100 mln zł. Walka z
ograniczaniem niskiej emisji, ochrona
powietrza to jedne z naszych prioryte-
tów na najbliższe lata. Dlatego będzie-
my się starać przeznaczyć na te działa-
nia możliwe duże wsparcie – podkreśla
Marcin Wajda, dyrektor departamentu
rozwoju regionalnego i funduszy euro-
pejskich UMWM.

Ostatniego dnia zeszłego roku wła-
dze Mazowsza uruchomiły trzeci na-
bór na projekty związane z ogranicza-
niem zanieczyszczeń powietrza oraz
tzw. niskiej emisji. Tym razem do zdo-
bycia jest 12,9 mln zł. Samorządy, spół-
dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a
także TBS-y swoje projekty mogą zgła-
szać do 8 maja br. Wnioskodawcy ma-
ją szansę zdobyć nawet do 80 proc. do-
finansowania na projekty dotyczące
wymiany źródeł ciepła. Warto podkre-
ślić, że beneficjenci ubiegający się o to
wsparcie będą mogli uzyskać zwrot na-
wet do 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych na przeprowadzone w ramach
swojego przedsięwzięcia prace termo-
modernizacyjne. Fundusze europejskie
będzie można przeznaczyć na wymia-
nę kotłów, pieców, urządzeń grzew-
czych w jednorodzinnych i wielorodzin-
nych budynkach mieszkalnych oraz ko-
tłowniach osiedlowych. Finansowanie

obejmie też wymianę źródeł ciepła w
budynkach użyteczności publicznej.
Wspierana będzie wymiana na kotły
elektryczne, olejowe, spalające bioma-
sę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazo-
we. Środki unijne mogą również wspo-
móc podłączenie do sieci ciepłowniczej
lub chłodniczej.

Na termomodernizację budynków
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
w tym wymianę urządzeń grzewczych,
zarząd Mazowsza przygotował wspar-
cie w formie instrumentów zwrotnych
– ponad 80 mln zł. Pożyczek udziela
Getin Bank. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się na stronie in-
ternetowej:

https://www.getinbank.pl/sektor-p-
ubliczny/mieszkalnictwo/kredyty-pr-
eferencyjne-ze-srodkow-unijnych.html.

Kongres czystego powietrza 
27 lutego Warszawa zmieniła się w

wielką platformę wymiany opinii, do-
świadczeń i dobrych praktyk w obsza-
rze ochrony powietrza. Podczas II Kon-
gresu Czystego Powietrza w Centrum
Nauki Kopernik samorządowcy, na-
ukowcy, eksperci, a także przedsiębior-
cy, przedstawiciele lokalnych grup dzia-
łania i organizacji pozarządowych roz-
mawiali m.in. o programie „Czyste Po-
wietrze”, możliwościach finansowania
wymiany urządzeń grzewczych i ter-
momodernizacji czy sektorze transpor-
towym i roli elektromobilności. Po raz
pierwszy został poruszony także temat
zanieczyszczenia hałasem i jego wpły-
wu na życie człowieka. Organizatorami
II Kongresu Czystego Powietrza są sa-
morząd województwa mazowieckiego,
Mazowiecka Agencja Energetyczna sp.
z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodar-
czych TOR sp. z o.o.

W tym roku konferencja inaugurują-
ca EU Green Week, czyli największy w
Europie coroczny kongres na temat
ochrony środowiska odbędzie się w War-
szawie. 13 maja w Bibliotece Uniwersy-
tetu Warszawskiego spotkają się przed-
stawiciele Komisji Europejskiej i Europej-
skiego Komitetu Regionów, przedsta-
wiciele Ministerstwa Środowiska, środo-
wiska naukowe oraz samorządowcy
wdrażający politykę wykorzystania
OZE, walki ze smogiem i efektywną go-
spodarkę odpadami. W tym roku tema-
tem przewodnim europejskiego Zielone-
go Tygodnia są przepisy prawa i ich bez-
pośredni wpływ na środowisko.

– Naszą konferencją otwieramy jed-
ną z najważniejszych prośrodowisko-
wych wydarzeń organizowanych przez
Komisję Europejską. To dla Mazowsza
bardzo duże wyróżnienie, ale też suk-
ces, bo to nasza wizja tego przedsię-
wzięcia zyskała największe uznanie
unijnych urzędników. Już dziś zapra-
szam do wzięcia udziału w konferencji
oraz towarzyszącym jej pikniku – pod-
kreśla marszałek Adam Struzik.

M a r t a  M i l e w s k a
F o t o  w i k i p e d i a
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Nie jestem, jak zjednoczona opozycja w Sejmie, zajadłym wrogiem PiS.
Patrzę na rzecz szeroko, najszerzej jak tylko potrafię. I co widzę? Oczy-
wiście plusy i minusy rządów ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Ja-

kie są proporcje? Moim zdaniem 60 procent to plusy, a 40 procent minusy. Nie
można nie oddać cesarzowi tego, co cesarskie, a Bogu tego – co boskie. Dlatego
bardzo wysoko cenię zdławienie złodziejskiej reprywatyzacji, która za czasów rządów poprzedni-
ków PiS miała się wyjątkowo dobrze. Wiem coś na ten temat (hasło: reprywatyzacja kamienicy przy
ul. Narbutta 60). Bardzo wysoko cenię wzięcie na krótką smycz komorników, którzy przez dekady
stanowili państwo w państwie, a krzywdy, jakie wyrządzili zwykłym obywatelom, trudno zliczyć.
Jeszcze wyżej oceniam rozbicie mafii paliwowej i mafii bankowej, które ukradły miliardy. Plusów
jest znacznie więcej, ale nie da się ich wszystkich wymienić z braku miejsca w tym felietonie. 

Także minusów nie da się wymienić, bo jest ich, niestety, co niemiara. Polska polityka zagranicz-
na to katastrofa. Kraj płaci wysoką cenę za obsadzanie odpowiedzialnych stanowisk nieudacznika-
mi wyciąganymi z partyjnego notesu. Nie ma na to lepszego przykładu jak zniszczenie słynnej stad-
niny koni arabskich w Janowie Podlaskim. Z tej małej, ale znanej jak świat długi i szeroki miejsco-
wości, niesie się dzisiaj krzyk rozpaczy. Od kilku dni towarzyszy mu szyderczy śmiech.  

Przez wiele lat SK Janów Podlaski była znakiem rozpoznawczym Polski. Organizowane tam au-
kcje przyciągały nazwiska z najwyższej półki – gwiazdy Hollywood i popkultury, koronowane gło-
wy, miliarderów. Częstym bywalcem jawił się Charlie Watts, perkusista kultowej kapeli rockowej The
Rolling Stones, którego małżonka jest największym hodowcą arabów na wyspach brytyjskich. 

Państwo zarabiało miliony, a sława wyhodowanych w Polsce koni arabskich czystej krwi docie-
rała w najbardziej odległe miejsca naszego globu. Wystarczyła zmiana władzy w państwie w 2015
r., by licząca setki lat tradycja obróciła się wniwecz. Oprzyjmy się na faktach, mając nadzieję, że

nikt o zdrowych zmysłach nie będzie z nimi polemizował. Oto już w dwa lata po przejęciu władzy przez
PiS straty SK Janów Podlaski wyniosły 1,5 mln złotych, a  jeszcze w 2015 r. miała ona 3,5 mln zł nadwyż-
ki. Jak widać, wymiana doświadczonych fachowców na dyletantów dała efekt natychmiastowy. Przez
ponad pół wieku aukcje w Janowie wyznaczały na świecie rynkowe ceny koni arabskich. Po zakończo-
nej skandalem aukcji w 2016 r., kiedy doszło do negocjowania z podstawionym „klientem”, wiarygod-
ność janowskiej aukcji spadła do minimum. Pani Watts i wielu innych zagranicznych hodowców zabra-
li swoje konie z Janowa. To, co utracono w Janowie Podlaskim w czasie rządów „dobrej zmiany”, jest nie-
stety nie do odbudowania. To największy dramat rodzimej hodowli arabów. W warunkach coraz silniej-
szej konkurencji nie da się odtworzyć pozycji, jaką Janów wypracował sobie przez pięć dekad. Nie da się
również szybko odbudować utraconego zaufania zagranicznych hodowców. Nieudacznicy są do tego stop-
nie nieudolni, że nawet nie potrafili wykorzystać prestiżowo okrągłej 200. rocznicy istnienia SK Janów
Podlaski przypadającej w 2017 r. Jako miłośnik koni w ogóle, a wyścigowych w szczególności, jestem za-
łamany. Ostatnio załamanie zastąpiła furia, kiedy przeczytałem oficjalne oświadczenie Ministerstwa Rol-
nictwa informujące społeczeństwo, że, tu cytat: “Sytuacja w SK Janów Podlaski związana jest z ogólną
sytuacją w rolnictwie w 2018 r. i jest głównie efektem niespotykanej od lat suszy”.  

W Internecie zawrzało, pojawiły się setki kąśliwych, a często wręcz wulgarnych wpisów (“w ch... z
nami lecicie?”). “To kpina, nie odpowiedź. Ręce opadają”. “Tłumaczenie dla baranów. Jak zwykle zresz-
tą”. “Chyba susza intelektualna w PiS”. “Upadkowi Teatru Polskiego we Wrocławiu też winna susza?”).

Nie ma co, bezczelność decydentów
z resortu rolnictwa powoli wchodzi
na orbitę okołoziemską. Nieudacz-
nik, jak to nieudacznik, przede
wszystkim nie posiada odpowiedniej
wiedzy, dlatego ima się każdego środ-
ka, by jakoś wytłumaczyć własną nie-
udolność. Nie wie, że w takiej dziedzi-
nie jak hodowla koni arabskich czy-
stej krwi największą wartością jest

doświadczenie, a doświadczenie, jak mawiał Immanuel Kant, to produkt rozumu.  “Miejcie odwagę
posługiwać się rozumem” – nawoływał samotnik z Królewca. Ale czy którykolwiek z decydentów w
Ministerstwie Rolnictwa czytał Kanta i zna jego maksymy? Wątpię, bo gdyby tak było władze resortu
nie pozbyłyby się z Janowa doświadczonych fachowców, co doprowadziło stadninę do katastrofy. 

W acław Rzewuski, zwany później Emirem, przewraca się w niebie patrząc jak jego gigan-
tyczna spuścizna marnotrawiona jest przez dyletantów. Nadarza się okazja, by przypo-
mnieć czytelnikom tego wielkiego Polaka, arystokratę z urodzenia, podróżnika i hodow-

cę koni arabskich z zamiłowania. Niebywale barwny życiorys czyni go bez wątpienia jedną z najbar-
dziej fascynujących i tajemniczych postaci ówczesnej Europy. Jest godny oskarowego scenariusza. Wa-
cław Rzewuski urodził się w 1784 r. Jego ojciec, dziadek oraz pradziadek byli hetmanami polnymi
koronnymi. Seweryn Rzewuski, ojciec Wacława, wspólnie z kilkoma innymi rodami magnackimi sprze-
dał Polskę rosyjskiej carycy Katarzynie II podczas konfederacji targowickiej, co zapoczątkowało roz-
biory. Po Targowicy cały kraj okrzyknął Seweryna zdrajcą i odsunął się od niego. Młody Wacław no-
sił więc na sobie piętno, które z pewnością wywarło duży wpływ na jego dalsze losy. 

Wacław Rzewuski wychowywał się w towarzystwie Niemców oraz Francuzów i początkowo nie
znał nawet języka polskiego. Skąd wzięło się u niego zamiłowanie do Wschodu? Zaszczepił mu je
wuj Jan Potocki, który zwiedził Egipt, Tunis oraz Maroko i w 1797 r. zafascynował chłopca uroka-
mi Orientu. W 1811 r. Wacław Rzewuski urządził sobie rezydencję w Kuźminie na Podolu, jednak
najbardziej ukochał położony w stepie, na miejscu dawnego koczowiska tatarskiego, Sawrań. Za-
nim został Emirem stał się kozackim atamanem Rewuchą. Przez całe życie szukał dwóch ideałów:
idealnych koni, które w końcu znalazł, oraz idealnej kobiety, której niestety nie znalazł. Rzewuski
zorganizował trzy wyprawy na Wschód, podczas których udało mu się zdobyć szereg wspaniałych
koni arabskich. 

Dzień 19 kwietnia 1819 r. (Uwaga! Zbliża się okrągła rocznica tego epokowego wydarzenia!) był
dla niego szczególnie szczęśliwy. Nabył wtedy konia wywodzącego się w prostej linii ze stada Ma-
hometa „Obiat-el-Homlu Nejdi Kohailan”. Nie mogąc nic zrobić dla Polski, która wtedy jako pań-
stwo nie istniała, Rzewuski rozsławiał ojczyznę w Arabii przysparzając krajowi chwały i blasku. Ja-
ko Lach (Polak) „złotobrody” został Emirem Tadż al-Fahr Abd al-Niszan w 13 trybutach. Większą
część roku 1819 Emir Rzewuski spędził wśród Beduinów, gdzie zdobywał najpiękniejsze okazy ko-
hailanów. Rok później wysłał wszystkie konie do Paryża, do swego wspólnika bankiera Sakelario.
Sam zaś za pożyczone pieniądze dotarł z kilkoma kozakami do Koźmina. Zastał tam ruinę strasz-
niejszą niż się spodziewał. Wrócił więc na Podole. Okazało się, że konie są w Paryżu, ale nikt ich tam
nie chce. Wreszcie w kwietniu 1821 r. stawka 78 kohailanów dotarła do Sawrania. Emir zdecydo-
wał się osiąść w Sawraniu na stałe, jego życie powoli zaczęło się normować. Nadal pozostawał dla
sąsiadów oryginałem mieszkając w wożonym ze sobą namiocie i podróżując na swoich przepięk-
nych koniach arabskich. Wziął udział w Powstaniu Listopadowym, mając pod komendą 200 ludzi,
jednak jego oddział szybko został rozbity przez Rosjan w bitwie pod Daszowcem. Po pogromie nikt
nie wiedział co stało się z Emirem. Różnie mówiono o jego dalszych losach. Jedna opowieść powia-
da, że zginął w bitwie i Rosjanie zabrali jego ciało. Inna, że przeżył pogrom, ranny uciekł z pola bi-
twy i ponoć zmarł w samotności w 1833 r. gdzieś w stepach Podola. 

W acław Emir Rzewuski uznawany jest w Polsce za twórcę rodzimej hodowli konia arab-
skiego czystej krwi. Potomstwo sprowadzonych przez niego ze Wschodu arabów pol-
skie stadniny sprzedawały hodowcom na całym świecie za ogromne pieniądze. W 1981

r. ogier El Paso został sprzedany amerykańskiemu hodowcy Armandowi Hammerowi za milion USD.
Klacz Penicylinę z Janowa Podlaskiego kupił za 1,5 miliona USD biznesmen David Murdock, zaś w
2009 r. za samo pokrycie własnym ogierem stojącej w Janowie klaczy Pianissima, wielokrotnej trium-
fatorki światowych pokazów, hodowca z Kalifornii zapłacił aż 175 tys. euro. Emir Rzewuski był po-
dróżnikiem i wizjonerem, nie przewidział jednakowoż, że jego dorobek życia zniweczy kiedyś... su-
sza. To ona, podstępna i bezwzględna złodziejka, winna jest zniszczenia naszych narodowych ja-
nowskich sreber.  Domagam się zatem kategorycznie od ministra Zbigniewa Ziobry, by jego goń-
cze psy niezwłocznie dokonały zatrzymania Suszy. Najlepiej o godzinie 6 rano, w obecności tele-
wizyjnych kamer. To jednak nie wszystko. Domagam się również, by prokuratura wystąpiła do wła-
ściwego sądu o zastosowanie wobec Suszy (jak również niektórych jej popleczników) tymczasowe-
go aresztowania. Sprawiedliwości musi stać się zadość!

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Czy Ziobro zatrzyma suszę?

„Co widzę? Oczywiście plusy 
i minusy rządów ugrupowania
Jarosława Kaczyńskiego. 
Jakie są proporcje? Moim zda-
niem 60 procent to plusy, a 40
procent minusy”To, że prawda w oczy kole, wiedzą zapewne wszyscy. Nie wszyscy jednak

zastanawiają się, co tak naprawdę to znaczy. A znaczy to ni mniej, ni wię-
cej, że prawda bywa niewygodna niczym kolec w oku. Jej ujawnienie wią-

że się niejednokrotnie z szokiem czy bólem, choćby tylko w sensie moralnym, lub
etycznym. Oczywiście, jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje dla tego czy inne-
go delikwenta może mieć tzw. prawda procesowa, czyli przyjęta i zaprotokołowana podczas postę-
powania sądowego. O… Ta, już nie tylko kole, ale może też nieść ze sobą przykre i wymierne skut-
ki, czy to w postaci kary finansowej, czy też przymusowego odosobnienia. 

Ci wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z tym ostatnim, mogą szukać pociechy w rzym-
skiej maksymie „Dura lex, sed lex” (łac. Twarde prawo, ale prawo) wyrażającej nadrzędność norm
prawa niezależnie od tego, czy jest ono restrykcyjne, czy łagodne i kogo ma dotknąć. Każdy zatem,
kto narusza owe normy, naraża się na słuszny gniew Temidy. Podobno, niewidzącej niczego poza
prawem. Każdy, kto z Temidą zadziera, naraża się na karę, niezależnie od tego czy robi coś z pre-
medytacją, czy po prostu nie znając prawa. Niestety, to wcale nie musi być uznane za okoliczność
łagodzącą. Jak zapewne wielu czytelników pamięta, w przeszłości rozmaici egzekutorzy prawa zda-
wali sobie sprawę, że ręka wymierzająca sprawiedliwość może trafić nie tam, gdzie powinna i że
czasem dosięga nie tego, kogo trzeba, dlatego na wszelki wypadek dawali podejrzanym szansę po-
twierdzenia swojej niewinności. Nawet w sytuacjach zdawałoby się beznadziejnych, kiedy już bez-
spornie udowodniono komuś zajmowanie się jakimś niecnym procederem (np. czarami), mógł ten
ktoś jeszcze z tego wybrnąć. Wystarczyło, że utonął podczas próby wody. Oznaczało to bowiem, że
woda go przyjęła. Skoro tak, odsuwano od niego zarzuty. Nawet, gdyby całkiem utonął, mógł liczyć
na to, że zostanie uznany za niewinnego. Zawsze lepsze to, niż gdy się jest pogrzebanym jako prze-

stępca. Podobnie wyglądała próba wody gorą-
cej, z której oskarżony, chcący się oczyścić z za-
rzutów, musiał coś wyciągnąć lub trzymać w
niej kończynę przez jakiś czas. Była też próba że-
laza. Tu nieszczęśnik miał przejść po rozpalo-
nym żelazie. Jeśli powstałe oparzenia goiły się
dobrze – miał szczęście. Gorzej, jeśli paprały
się, bo to potwierdzało jego winę.

Brrr… Rzeczywiście surowe prawo. A i do-
chodzenie do prawdy nie było łatwe. Niektórzy doszukują się w tego rodzaju działaniach, podejmo-
wanych w odległej (na szczęście) przeszłości – przejawów bezmyślnego okrucieństwa. Wiążą to z
ciemnotą wieków średnich. Jednak nie do końca można uznać średniowiecze za okres odhumani-
zowany i mroczny. Wystarczy spojrzeć na architekturę z tamtych czasów. Na strzelające w niebo ka-
tedry gotyckie, których wiele zachowało się w Europie. Porównajmy je z często banalną i tandetną
architekturą naszych czasów. Spójrzmy na wykwintne stroje średniowiecza, sztukę – literaturę, mu-
zykę, malarstwo, rzeźbę, tkaninę (arrasy), odkrycia naukowe, rozwój matematyki, astrofizyki,
geografii etc. 

Prawo, choć surowe, musi być dostosowane do określonych czasów i zmieniających się wraz z ni-
mi wymogów. Nigdy nie było doskonałe i nie będzie, chociaż należy dążyć do jego udoskonalania.
Nie wszystko da się zadekretować. Życie zawsze będzie o krok przed pomysłami konstytucjonali-
stów tworzących tzw. literę prawa. Nie wszystko uda się zmienić na lepsze z dnia na dzień. Pomi-
mo prób, niektórych rzeczy współczesnym społeczeństwom zmienić się nie udało, m. in.: fali prze-
stępstw, uciążliwych dla obywateli drobnych kradzieży. Zapewne, nie wyeliminujemy też chamstwa
i prostactwa w naszym otoczeniu i w życiu publicznym, które jest przecież emanacją szerszego spec-
trum społeczeństwa. Czy, coraz bardziej świadoma praw zwierząt opinia światowa potrafiła powstrzy-
mać korridę wciąż cieszącą się przyzwoleniem w (na szczęście nielicznych) krajach latynoskich? Czy
nie powinniśmy przymykać oczy na hodowanie zwierząt futerkowych na wątpliwej urody nakry-
cia uszyte ze zdartych z nich skór? Odpowiedź nasuwa się sama. Okazuje się, że wygodniej jest sto-
sować moralność wybiórczo, zależnie od tego, co jest bardziej wygodne w danej chwili. 

Prawo, choćby najsurowsze, nie spowoduje, że relacje pomiędzy poszczególnymi ludźmi staną
się lepsze. O to musimy zadbać sami. Szukajmy tego, co nas łączy z drugim człowiekiem, a nie dzie-
li. I to w każdej sytuacji. Czy to na drodze, kiedy ktoś próbuje włączyć się do ruchu, czy gdy popeł-
ni jakiś błąd w ruchu. Przecież, my sami możemy znaleźć się w podobnej sytuacji. Choćby przez roz-
targnienie.  Potrafimy kibicować wspólnie naszym sportowcom. Trzymamy kciuki za film nomino-
wany do Oskara. Trzymajmy je też za innych, których sukcesy tworzą wartość dodaną do świata,
w którym żyjemy.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Prawda w oczy kole…

„Prawo, choć surowe, 
musi być dostosowane 
do określonych czasów 
i zmieniających się wraz 
z nimi wymogów”

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))

Redakcja tygodnika Passa zaprasza na spotkanie z autorem MKWD w najbliższy wtorek 5 mar-
ca o godz. 17 do kawiarni - galerii Na Huśtawce (Warszawa Ursynów, ul Romera 8).

Można będzie wspólnie wypić kawę, porozmawiać, posłuchać najnowszych tekstów, otrzymać
autograf, kupić książki i płyty.

KOLEKCJA KRYSZTAŁÓW

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Pewien koneser znany w Warszawie,
Zawsze o srebrnej marzył… zastawie.

Chodzi o łyżki, widelce, noże,
Żadnych skojarzeń nie mam, broń Boże!

Mówią, że bierze… udział w aferze.  
Ponoć budować chciał coś… Nie wierzę!

Ów kolekcjoner, przyznacie sami,
Zawsze otaczał się kryształami.

Sam jest kryształem! Wzór w pewnym sensie.
Jakież kryształy trzyma w kredensie!

Dzbany, kieliszki, szklanki i wazy,
Piękna kolekcja! Same okazy.

Są tu kryształy z najwyższej półki,
Stare szkatułki z czasów Gomułki,

Są też karafki i salaterka,
Pamiętające epokę Gierka.

Są w tej kolekcji kielichy święte,
Wśród nich kryształy wielekroć rżnięte,

A zwłaszcza jeden kryształ bezcenny,
Z Krosna. Zdobyty w stanie wojennym.

Od lat kolekcja rosła i rosła.
Dumny jest z siebie kustosz Jarosław,

Lecz teraz biedny nie może zasnąć,
Bo się na półce zrobiło ciasno.

Z czasem do zbioru przylgnęły nowe
Marnej jakości szkła butelkowe,

Co popierały się, wychwalały,
I udawały cenne kryształy.

Lecz nadszedł koniec. Krótko błyszczały,
Bo tak się pchały, aż pospadały.

Wszystkie rozbiły się w drobny mak.
Czy tych kryształów będzie nam brak?
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Za nami XIX edycja Gali
Mistrzów Sportu Warsza-
wy, na której stolica wska-
zała swoich najlepszych
reprezentantów. Głosami
Kapituły Plebiscytu – Naj-
lepszym Sportowcem Ro-
ku  szósty raz z rzędu oka-
zała się młociarka Anita
Włodarczyk. Warszawian-
ki i warszawiacy nato-
miast wskazali na teni-
sistkę Igę Świątek jako
Najpopularniejszego Spor-
towca Roku. Imprezę ugo-
ściła dzielnica Ursynów w
swojej Arenie.

A trzeba przyznać, że
Arena Ursynów wyróż-
niała się w piątkowy

wieczór, 22 lutego. Chociaż zwy-

kle widać ją z daleka za sprawą
jasnych lamp, tym razem pod-
świetlona była na granatowo. 

– To jest święto sportowców
– oceniła dla nas Renata Ka-
znowska, wiceprezydent m. st.
Warszawy. – Dzisiejszy wieczór
jest naszym podziękowaniem za
to, że dostarczają nam olbrzy-
mich emocji, sportowych wra-
żeń – dodała.

Tuż przed 20 ochrona otwo-
rzyła przejście dla dziennikarzy.
Wszyscy natychmiast wyciągnę-
li aparaty i otoczyli burmistrza
Roberta Kempę, który, jak na go-
spodarza przystało, witał przyby-
łych na imprezę. Przed oczami
fotoreporterów szybko prze-
mknęło sporo znamienitych go-
ści. Przybyli m. in. posłowie

Marcin Kierwiński, Michał
Szczerba i Andrzej Halicki,
przedstawiciele Kapituły Plebi-
scytu, dawni i obecni sportowcy.
Stoliki powoli się zapełniały, na
scenie skończyły się występy ar-
tystyczne. Zza kulis znany głos
przypominał o zajmowaniu
miejsc. Wszystkie oczy były
zwrócone w kierunku estrady.
Wreszcie odliczanie czasu do-
biegło końca, a na scenę wyszedł
właściciel owego głosu – Piotr
Sobczyński, uznany dziennikarz
i komentator sportowy, a tego
wieczora prowadzący Galę. Po
krótkim przedstawieniu, uwagę
zgromadzonych przejął prezy-
dent Warszawy.

– Jak co roku, spotykamy się
na uroczystej Gali Mistrzów
Sportu Warszawy i za chwilę
rozstrzygniemy XIX edycję na-
szego konkursu na najlepszych
sportowców Warszawy – powie-
dział Rafał Trzaskowski. Prezy-
dent na wydarzeniu się nie poja-
wił, lecz nagrał wcześniej kilka
słów. Po gratulacjach dla wszyst-
kich nominowanych i zwycięz-
ców oraz życzeniach dobrej za-
bawy, przyszedł czas na kolejne
przemówienia. Na scenę wyszła
Renata Kaznowska. Wiceprezy-
dent miasta przypomniała kate-
gorie, w których przyznawane
były nagrody. Nominowani mo-
gli wrócić do domu z laurami
dla Najlepszego Sportowca Ro-
ku, Najlepszego Sportowca Nie-
pełnosprawnego Roku, Trenera
Roku, Sportowej Osobowości
Roku, Najpopularniejszego
Sportowca Roku, Sportowej Im-
prezy Roku oraz Sportowej Dru-
żyny Klubowej Roku. Co cieka-
we, w ostatnich trzech klasach
decyzję o tym, kto zasłużył na
zwycięstwo, podejmowali war-
szawiacy dzięki głosowaniu in-
ternetowemu. W pozostałych
decyzja należała do Kapituły Ple-
biscytu w składzie: Tomasz Ma-
jewski (przewodniczący), Doro-
ta Idzi, Robert Korzeniowski, Er-
wina Ryś-Ferens, Teresa Suknie-
wicz-Kleiber, Andrzej Supron i
Ryszard Szurkowski. Kaznow-
ska przypomniała również o pro-
gramach wsparcia, jakie stolica
wdrożyła, by pomóc swoim spor-
towcom. Po niej w kilku słowach
obrady Kapituły przedstawił
zgromadzonym jej lider. Znala-
zło się też miejsce na wspomnie-
nie Ireny Szewińskiej, znakomi-
tej lekkoatletki (7 medali olimpij-
skich), członkini Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego i
wiceprezes Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, a także wielolet-
niej naczelnej Kapituły. Pani Ire-
na odeszła w zeszłym roku w
wieku 72 lat.

P rzyszedł czas na rozda-
nie laurów! Na pierw-
szy ogień poszła nagro-

da specjalna dla PKOl-u, za wie-
loletnie wsparcie Gali Mistrzów
Sportu Warszawy. Okazją do jej
wręczenia było stulecie Komite-
tu, które przypadło właśnie na
rok 2019. Pamiątkową statuet-
kę odebrał Prezes Andrzej Kra-
śnicki. To nie jedyna nagroda
specjalna, gdyż szybko kolejna, o
nazwie Woda Bez Barier, trafiła
do nowych właścicielek. Wygra-
ły Julia Chmielewska (pływanie
osób niesłyszących) i Agnieszka
Kobus-Zawojska (wioślarstwo)
za „odznaczenie się determina-
cją w przełamywaniu własnych
słabości w sportach związanych
z wodą”. Ostatnią nagrodą spe-
cjalną okazała się Nadzieja Olim-
pijska. Nagrodę tę otrzymała 16-
letnia Julia Sereda (taekwondo
olimpijskie).

Pierwsze nagrody rozochoci-
ły publiczność. Oklaski rozcho-
dziły się z każdej części sali. Wi-
dzowie byli gotowi, by poznać

werdykty w siedmiu głównych
kategoriach. Jako pierwszy ode-
brał swoje odznaczenie Adam
Skwierawski, opiekun wioślar-
skiej sekcji AZS AWF, który został
Trenerem Roku. Laur przekaza-
li Anita Nasierowska, dyrektor
UCSiR-u i Andrzej Supron. Piotr
Sobczyński przypomniał zgro-
madzonym, że w tegorocznym
plebiscycie, wśród nominowa-
nych było aż czterech podopiecz-
nych Skwarskiego. To chyba wy-
starczające uzasadnienie tego
wyboru.

Nie zdążyły jeszcze prze-
brzmieć słowa trene-
ra, a już szybko prze-

szliśmy do kolejnej statuetki –
Sportowej Osobowości Roku.
Robert Zydel, dyrektor Biura
Marketingu i Tomasz Majewski
wyszli na środek i przekazali ją
na ręce Bogusława Mamińskie-
go, dyrektora generalnego festi-
walu „Biegnij Warszawo”.

Pięć nagród w szybkim czasie
zrobiło swoje – widzowie ko-
mentowali przy swoich stołach
wybory. Aby ostudzić emocje,
organizatorzy przygotowali nie-
spodziankę w postaci występu
Pawła Skóry – mistrza świata,
Europy i Polski we freestyle foot-
ballu. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich, artysta zaaranżował do
swojego występu… prowadzą-
cego Galę. Sobczyński udowod-
nił, że potrafi utrzymać  na dłu-
gopisie zakręconą piłkę! 

Kilkuminutowe show pozwo-
liło ponownie skupić się na głów-
nej atrakcji wieczoru. Następną
wręczoną statuetką była Spor-
towa Drużyna Klubowa Roku, a
więc pierwsza, o której w pełni
decydowali mieszkańcy Warsza-
wy. Andrzej Halicki i Wioletta
Paprocka-Ślusarska, szefowa Ga-
binetu Prezydenta, przekazali ją
prezesowi Jarosławowi Jankow-
skiemu reprezentującemu na
scenie sekcję piłkarską Legii War-
szawa. Chwilę później Maciej
Mroczek, dyrektor Stołecznego
Centrum Sportu „Aktywna War-
szawa” i Andrzej Matusiak, dy-
rektor Stołecznej Estrady, wrę-
czyli statuetkę w kategorii Spor-
towa Impreza Roku. Wyróżnio-
ną nią 8. Charytatywny Bieg Wy-
biegaj Sprawność, a w imieniu
triumfującej organizacji laur
odebrał Janusz Bukowski.

N ajpopularniejszym
Sportowcem Roku,
zdaniem warszawia-

ków, była Iga Świątek. Wyróż-
nienie w zastępstwie trium fat-
gorki juniorskiego Wimbledonu
odebrał jej menedżer Artur Bo-
chenek, a przekazali mu je Rena-
ta Kaznowska i Robert Kempa.
Siedemnastolatka jeszcze dzień

wcześniej rozegrała mecz w Bu-
dapeszcie i nie mogła przez to
pojawić się na Gali. Frekwencja
laureatów była największym
mankamentem plebiscytu. Wy-
tłumaczyć to jednak trzeba ter-
minem imprezy. Większość spor-
towców w tym czasie jest w
trakcie występów w zawodach
lub przygotowań do nich.

Kolejną partię nagród prze-
dzielił performance Pawła Skó-
ry. Po nim nadeszły dwie statu-
etki, które najbardziej elektry-
zowały publiczność – Najlepszy
Sportowiec Roku i Najlepszy
Sportowiec Niepełnosprawny
Roku. Od tej ostatniej kategorii
rozpoczął się finał imprezy. Zwy-
cięzcą został Adrian Castro (szer-
mierka na wózkach).

– Bardzo przyjemnie, po
trzech latach, ponownie odebrać
tę statuetkę – powiedział ze sce-
ny triumfator. – Chciałbym z te-
go miejsca podziękować Kapitu-
le. Wiem, że to zadanie na pew-
no nie było łatwe, aby wybrać
już w ogóle trzech niepełno-
sprawnych sportowców, a z nich
jeszcze tego jednego, najlepsze-
go. Tak że dziękuję bardzo – do-
dał. Castro skorzystał z możli-
wości zabrania głosu i wyraził
wdzięczność w dalszej części
wszystkim, którzy pomogli mu
w osiągnięciu sukcesu. Na za-
kończenie wskazał na dużą po-
moc Ministerstwa Sportu i mia-
sta. – Niepełnosprawni czują to
wsparcie, jakie mamy. I też wie-
my, że hasło „sport jest jeden”
nie jest tylko pustym sloganem.

I wreszcie ostatnia katego-
ria. W kuluarach spekula-
cje trwały w najlepsze, a

im bliżej ogłoszenia wyników
tym atmosfera stawała się go-
rętsza. Każdy miał swoje typy,
swoich faworytów, ale ostatecz-
ny głos należał do Kapituły Ple-
biscytu.

– Kapituła zwracała uwagę
głównie na prawdziwą klasę
sportową – wytłumaczył nam
Tomasz Majewski. – Mistrzowie
są różni. Tak naprawdę o nich i
ich pozycji decyduje to, jak są
umieszczeni w hierarchii świato-
wej. Można być wielkim mi-
strzem w nieznanej dyscypli-
nie, ale tę klasę światową wła-
śnie dzięki hierarchii można roz-
różnić, można ją jakoś umiejsco-
wić – wyjaśnił dwukrotny złoty
medalista olimpijski.

Oczekiwaniu stało się zadość.
Nie mogło być inaczej – wielką
zwyciężczynią podczas XIX Gali
Mistrzów Sportu Warszawy zo-
stała ogłoszona Anita Włodar-
czyk. W 2018 roku zdobyła złoto
w rzucie młotem w Mistrzostwach
Europy, dlatego Kapituła nie mia-

ła wątpliwości co do tej nominacji
(Anitę wybrano sportowcem roku
w Warszawie już po raz szósty).
Statuetkę w imieniu trenującej w
Kalifornii zawodniczki odebrał
Majewski, gdyż pełni on nie tylko
obowiązki przewodniczego ko-
mitetu wręczającego nagrody, ale
również jest prezesem Warszaw-
sko-Mazowieckiego Okręgowego
Związku Lekkiej Atletyki i wice-
prezesem PZLA. Iga Świątek, fa-
worytka mieszkańców Warsza-
wy, zasłużyła w oczach jurorów na
9 miejsce.

– W tenisie jest trudno – nie
ma mistrzostw jako takich. Są
turnieje wielkoszlemowe, które
umiejscawiamy jako turnieje
rangi mistrzostw Europy. Jako
młoda, wschodząca zawodnicz-
ka, ma bardzo duże sukcesy w
juniorach. Dobrze przebija się w
sporcie seniorskim i to docenio-
no – tak wytłumaczył tę decyzję
Majewski.

Na scenę, w imieniu wszyst-
kich nagrodzonych sportowców,
przewodniczący wywołał Alek-
sandrę Mierzejewską (podno-
szenie ciężarów), jedyną obecną
z grona TOP100.

Po oficjalnym rozdaniu
nagród laureaci i dzien-
nikarze przenieśli się do

specjalnie wydzielonej strefy me-
dialnej. Atmosfera radości udzie-
lała się wszystkim – nawet pra-
cownikom Areny. Nikt nie szczę-
dził słów w szczerych wypowie-
dziach, każdy również pozytyw-
nie oceniał imprezę. 

– Jestem zachwycona organi-
zacją gali. Jestem na niej pierw-
szy raz. Patrzę na szczegóły, na
przykład na przywitanie. Przy-
witało mnie najwyższe grono
władz Warszawy. Sama gala,
gdzie są piękne stoliki, światła i
wszystko, takie małe szczegóły…
Pięknie to wszystko wygląda, na-
prawdę jestem pod wrażeniem
– pochwaliła Mierzejewska.

Włodarze miasta również nie
kryją zachwytu pozytywnym od-
biorem Gali, a jednocześnie są
już myślami przy kolejnej, jubile-
uszowej edycji.

– Jestem przekonana, że zoba-
czymy się w przyszłym roku i to
będzie bardzo wyjątkowa gala,
ponieważ to będzie jej dwudzie-
stolecie. My już dzisiaj się zasta-
nawiamy w jaki wyjątkowy spo-
sób, w jakiej wyjątkowej opra-
wie, przeprowadzić tę przyszło-
roczną galę – powiedziała Rena-
ta Kaznowska. – Sportowcy za-
wsze czekają na tę imprezę, cze-
kają na wyniki. I to jest piękne, że
możemy dawać sobie nawzajem
radość – dodała pani prezydent
na koniec.

K r y s t i a n  R o s i ń s k i

Warszawa uhonorowała swoich sportowych mistrzów

Anita Włodarczyk najlepsza szósty raz

NNAAJJLLEEPPSSII SSPPOORRTTOOWWCCYY WWAARRSSZZAAWWYY WW 22001188 RROOKKUU
1. Anita Włodarczyk (RKS Skra Warszawa), lekkoatletyka, w

2018 zdobyła czwarty z kolei tytuł mistrzyni Europy w rzucie mło-
tem, liderka światowej listy młociarek 2018

2. Zofia Noceti-Klepacka (Legia Warszawa), windsurfing, mi-
strzyni Europy w klasie RS:X

3. Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS AWF Warszawa), wio-
ślarstwo, mistrzyni świata (WR4X)

4. Aleksandra Mierzejewska (Legia Warszawa), podnoszenie
ciężarów, mistrzyni Europy w kategorii +90 kg

5. Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa), pływanie, wice-
mistrz Europy na 200 m stylem grzbietowym, brązowy medali-
sta mistrzostw świata na 200 m na krótkim basenie

6. Bartosz Kwolek (ONICO Warszawa), siatkówka
7. Joanna Dorociak (WTW) i Weronika Deresz (WTW), wioślar-

stwo, wicemistrzyni Europy w dwójkach podwójnych wagi lekkiej
8. Szymon Pośnik, Dominik Czaja, Maciej Zawojski (wszyscy AZS

AWF Warszawa), wioślarstwo, brąz mistrzostw Europy w czwórce
9. Iga Świątek (Legia Warszawa, tenis, mistrzyni Wimbledo-

nu juniorek
10. Patrycja Adamkiewicz (AZS AWF Warszawa), taekwondo,

brąz mistrzostw Europy

NNaajjppooppuullaarrnniieejjsszzyy SSppoorrttoowwiieecc RRookkuu::
Iga Świątek (tenis ziemny)

NNaajjlleeppsszzyy ssppoorrttoowwiieecc nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyy 22001188 rrookkuu
1. Adrian Castro (Integracyjny Klub Sportowy AWF Warsza-

wa), mistrz Europy w szabli na wózkach
2. Julia Chmielewska (MUKP Warszawianka Wodny

Park/Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy In-
stytucie Głuchoniemych), brąz mistrzostw Europy niesłyszą-
cych w kraulu

3. Wojciech Makowski (Integracyjny Klub Sportowy AWF
Warszawa), pływanie, wicemistrz Europy niewidzących na 100
m stylem grzbietowym

TTrreenneerr RRookkuu 22001188
Adam Skwarski (AZS AWF Warszawa), wioślarstwo

OOssoobboowwoośśćć 22001188 rrookkuu
Bogusław Mamiński, dyrektor generalny „Biegnij Warszawo”,

wielki propagator biegania w Polsce, kiedyś wicemistrz świata
i wicemistrz Europy w biegu na 3000 m z przeszkodami \

IImmpprreezzaa 22001188 RRookkuu
8. Bieg Charytatywny Wybiegaj Sprawność

SSppoorrttoowwaa ddrruużżyynnaa kklluubboowwaa WWaarrsszzaawwyy ww 22001188 rrookkuu
Legia Warszawa S.A., piłka nożna, mistrz Polski

NNaaddzziieejjaa OOlliimmppiijjsskkaa ((nnaaggrrooddaa VVeeoolliiii))
Julia Sereda (AZS AWF Warszawa), taekwondo olimpijskie

NNaaggrrooddaa „„WWooddaa bbeezz BBaarriieerr””
Julia Chmielewska
Agnieszka Kobus-Zawojska

LLIISSTTAA ZZWWYYCCIIĘĘZZCCÓÓWW PPLLEEBBIISSCCYYTTUU NNAA NNAAJJLLEEPPSSZZYYCCHH SSPPOORR-
TTOOWWCCÓÓWW WWAARRSSZZAAWWYY

2000 r. – Kamila Skolimowska, lekkoatletyka
2001 r. – Mateusz Kusznierewicz, żeglarstwo
2002 r. – Otylia Jędrzejczak, pływanie
2003 r. – Otylia Jędrzejczak, pływanie
2004 r. – Otylia Jędrzejczak, pływanie
2005 r. – Otylia Jędrzejczak, pływanie
2006 r. – Otylia Jędrzejczak, pływanie
2007 r. – Otylia Jędrzejczak, pływanie
2008 r. – Tomasz Majewski, lekkoatletyka
2009 r. – Tomasz Majewski, lekkoatletyka
2010 r. – Katarzyna Woźniak, łyżwiarstwo szybkie
2011 r. – Zofia Klepacka-Noceti, windsurfing
2012 r. – Tomasz Majewski, lekkoatletyka
2013 r. – Anita Włodarczyk, lekkoatletyka
2014 r. – Anita Włodarczyk, lekkoatletyka
2015 r. – Anita Włodarczyk, lekkoatletyka
2016 r. – Anita Włodarczyk, lekkoatletyka
2017 r. – Anita Włodarczyk, lekkoatletyka
2018 r. – Anita Włodarczyk, lekkoatletyka
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KKRREEDDYYTTYY BBAANNKKOOWWEE
www.procesuj.pl

887 887 559

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

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII,, doświadczenie,
dojazd, 601 333 707

CCHHEEMMIIAA, MATEMATYKA, 
22 641 82 33

FFRRAANNCCUUSSKKAA TELEWIZJA, 
509 610 850

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
JJĘĘZZYYKK PPOOLLSSKKII, 508 310 505

egzaminy 
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ bezpośrednio 2-3
pokojowe, Ursynów, Mokotów, 
502 356 731

MMOOKKOOTTÓÓWW,, Pasaż Racławicka,
blisko metra pilnie pawilon
handlowy 21 m2, cena 15000 zł
lub wynajmę, 785 175 966

WWYYNNAAJJMMĘĘ halę 1000 m2 lub
inne propozycje, Prażmów, 
602 77 03 61

ZZŁŁOOTTOOKKŁŁOOSS, sprzedam
bezpośrednio dom na działce
podzielnej na 3, cena 770 tys. zł.,
515 211 255

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::
PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840

sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww,, 3 pok.70 m2,,
taras, ogródek, c. 488 tys.zł,,
601 720 840

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

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

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

!NNoowwaa IIwwiicczznnaa, 84 m2, 4 pok.
100 m po podłodze z garażem i
komórką, tylko 520 tys. zł do neg.,
oś. zamknięte, 601 720 840 

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

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

!UUrrssyynnóóww, Kabaty 2 pok. 
52 m2, do wejścia, dobry standard,
c.500 tys.zł, 601 720 840 

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 120 m2 c.
tylko 565 tys.zł, 601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, segment 75 m2,
470 tys. zł, 601 720 840

!KKoonnssttaanncciinn, 240/400 m2, pół
bliźniaka, do wejścia, c. 895 tys. zł.
Tel. 601 720 840

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

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

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

! SSaaddyybbaa 340 m2, cisza, spokój, pół
bliźniaka, do remontu, 601 720 840

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!KKaabbaattyy, 56 m2 pokoje, 2.400

+ 200 (garaż) zł/m-c, 601 720 840
!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, ul.

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

!UUrrssyynnóóww, 56 m2, 2 pokoje do
wynajęcia, 2600 zł/m-c z garażem
podziemnym, dobry stan, 601 720 840

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBeemmoowwoo, okazja 152 m2,

lokal handlowy z witrynami przy
ruchliwej ulicy, 601 720 840

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

! 440000 mm22, lokal na każdą
działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z
parkingiem przy dużej arterii
komunikacujnej, Warszawa, 
601 720 840 

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.400 tys.
zł, 601 720 840 

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2 lokal
z witrynami, dobry punkt, do
wynajęcia, 11 tys/m-c, 601 720 840

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

!ŻŻoolliibboorrzz,, 80 m2 z ogródkiem,
idealne na restaurację. Do wynajęcia
lub sprzedaży, 601 720 840

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww::
mmiieesszzkkaańń,, aappaarrttaammeennttóóww,, 

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk ggrruunnttuu

ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo ii

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

EEMMEERRYYTTKKĘĘ do krojenia wędlin,
z praktyką, zatrudnię na 1/2 etatu,
505 147 559

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE bloków z terenem
zewnętrznym, 510 056 006; 
601 39 84 26

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawajacego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę lub
podnajmę stanowisko, 
501 143 827

DDJJ-WWOODDZZIIRREEJJ,, 
PPRROOWWAADDZZEENNIIEE WWEESSEELL.. 
BBooggaattee ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee,, 

tteell.. 550011 112277 994422

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

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE,, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 787 726 963
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA - konserwacje
budynków, 602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

ul. Na Uboczu 3, 
tel. 22 894 46 67, 696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, tel. 

22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, gipsy, panele,
glazura, 609 394 164

MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,
remonty, 501 050 907 

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek BOSCH,
SIEMENS, WHIRPOOL, itp., 
22 644 52 59, 501 122 888

OOCCIIEEPPLLEENNIIAA pianą pur, 
668 327 588

PPIIEELLĘĘGGNNAACCJJAA drzew i
krzewów, wycinka, faktura 
604 401 161 

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, ELEKTRYCZNE, 
HYDRAULICZNE, itp. 

608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

RREENNOOWWAACCJJAA mebli, 
510 266 143 

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

SSTTOOLLAARRKKAA,pełny
zakres,naprawy 22 641 54 84; 
601 751 247

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYKKOOŃŃCCZZEENNIIAA wnętrz, 
787 726 963

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. 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 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

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

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

Co i kto
CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV

uull.. LLaacchhmmaannaa 55
tteell.. 2222 885555 5522 2200

2288..0022.. –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Mirosławem Nagielskim
w cyklu Z myślą o Niepodległej
pt. „Rzeczpospolita a wojna trzy-
dziestoletnia (1618–1648)”

0055..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie  z
p. Ewą Bartosińską pt. „Jak pra-
cuje się w zoo”

0077..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z dr
Kamilem Kopanią w cyklu Sztuka
Burgundii i Niderlandów w XV wie-
ku pt. „Malarstwo I połowy XV wieku”

1122..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Między konkretem
a symbolem: martwe natury ba-
rokowych mistrzów”

Początek spotkań zawsze o
godzinie 19:00. Wstęp wolny!

DDoomm KKuullttuurryy SSMMBB „„IImmiieelliinn””
uull.. DDeerreenniioowwaa 66

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

99 mmaarrccaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1188,,0000
na koncert “Gdzie ci mężczyź-
ni” piosenki Danuty Rinn w wy-
konaniu DANUTY BŁAŻEJCZYK

Wstęp - zaproszenia do odbio-
ru w DK SMB Imielin od 6.03 od
godz. 18.00

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

SSoobboottaa,, 22 mmaarrccaa,, 1177..0000-2200..0000::
Ostatkowa Potańcówka. Zaba-
wę poprowadzi DJ Jerry. Ani-
mację taneczną zaprezentuje Ju-
nika. Wstęp wolny.

NNiieeddzziieellaa,, 33 mmaarrccaa,, 1188..0000::
otwarta próba spektaklu teatru
anglojęzycznego Antrakt p.t. „Ma-

rilyn”. W roli Marilyn Monroe Ka-
tarzyna Wolfke. Reżyseria: Ka-
mila Grabowska. Wstęp wolny.

WWttoorreekk,, 55 mmaarrccaa,, 1188..0000:: Spo-
tkanie z książką „Konizmy czyli jak
koń opanował język polski” i jej au-
torką Ulą Kowalczuk. Wstęp wolny.

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza do 7 marca na wystawę foto-
grafii Jana Sosińskiego „Poza
wyobraźnią”. Wstęp wolny.

Dom Sztuki zaprasza do swo-
ich filii – Klubu Seniora (ul. Pię-
ciolinii 10, tel. 22 643 02 10) i
Modelarni Lotniczej (ul. Służby
Polsce 1, tel. 22 643 12 82).

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w
Dolby Theatre w Los Angeles, po raz 91.
przyznano Nagrody Amerykańskiej Aka-
demii Filmowej – Oscary. Najlepszym Fil-
mem został „Green Book” Petera Farrel-
ly’ego, którego sukces zapowiadano już
po wygranej na Festiwalu w Toronto, (o
czym pisaliśmy w numerze z końca wrze-
śnia). 

Ta historia drogi, opowiadająca o rodzeniu się
przyjaźni między dwoma mężczyznami z odmien-
nych środowisk, zjednała serca widzów (również
w Polsce) oraz członków Akademii. Film triumfo-
wał w niedzielę wieczorem, zgarniając łącznie
trzy statuetki (również dla odtwórcy roli drugopla-
nowej, Mahershali Alego oraz za Najlepszy Scena-
riusz Oryginalny).

Tegoroczne rozdanie nagród było wyjątkowo
różnorodne. Żaden film nie zdominował stawki,
tak jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.
Pod względem ilości wygranych, na pierwszym
miejscu plasuje się „Bohemian Rhapsody” Bry-
ana Singera z czterema „złotymi rycerzami” w
kieszeni. Warto jednak zauważyć, że większość z
nich to wyróżnienia w kategoriach technicznych
– Najlepszy: Montaż, Dźwięk i Montaż Dźwięku,
a tylko jedna z „artystycznego” kręgu zaintere-
sowania Akademii. To nagroda za Pierwszoplano-
wą Rolę Męską dla Ramiego Maleka, wcielające-
go się w postać Freddiego Mercury’ego, będąca
hołdem dla zmarłego przedwcześnie artysty. „Nie
byłem oczywistym wyborem do tej roli, ale chyba
się udało”, zażartował aktor ze sceny.

Trzema statuetkami może pochwalić się mek-
sykańska „Roma” i jej reżyser, Alfonso Cuarón.
Co ciekawe – mężczyzna sam trzykrotnie stawał
na scenie, odbierając nagrody za Najlepszą Reży-
serię i Zdjęcia oraz Najlepszy Film Nieangloję-
zyczny. Choć jego film nominowany był jeszcze w
siedmiu kategoriach, Meksykanin musi czuć
ogromny przypływ dumy, że jego różnorodne sta-

nowiska na planie zostały dostrzeżone, jako naj-
lepsze.

Trzema statuetkami może pochwalić się też
dzieło studia Marvel – „Czarna Pantera”. Czysto
rozrywkowy film Ryana Cooglera, który rozbiło
zeszłoroczny box-office (co zresztą było komento-
wane przed rokiem przez prowadzącego Galę,
Jimmy’ego Kimmela), wrócił do domu z wyróżnie-
niami za: Najlepszą Muzykę, Scenografię oraz
Kostiumy, podkreślając tym samym niezwykle
ciekawe podejście do dziedzictwa kulturowego
Afryki, zaprezentowane w produkcji. 

Resztę nagród rozdzielono między pozostałe
filmy. I tak – nagroda za Najlepszy Scenariusz
Adaptowany trafiła w ręce Spike’a Lee za skrypt do
filmu „Czarne Bractwo. BlacKkKlansman”, opar-
ty na książce Rona Stallwortha, w której opisuje,
jak udało mu się, jako czarnoskóremu policjanto-
wi, zinfiltrować oddział Ku Klux Klanu. Najlepszą
aktorką została Olivia Colman za swoją brawuro-
wą kreację w filmie „Faworyta” Yorgosa Lanthimo-
sa, o walce o władzę w XVII-wiecznej Anglii. Naj-
lepszą aktorką drugoplanową okazała się zaś Re-
gina King za swoją przejmującą (i najbardziej
ludzką z całej obsady) kreację w filmie „Gdyby uli-
ca Beale umiała mówić” Barry’ego Jenkinsa. 

Polska reprezentacja, w postaci ekipy produk-
cyjnej filmu „Zimna Wojna”, musiała obejść się
smakiem, przegrywając w każdej ze swoich kate-
gorii z meksykańską „Romą”. Wyraźnie widać,
że wygrał nie ten czarno-biały film, na który wszy-
scy w kraju liczyli. Dobrze jednak, że występują-
cy w filmie Borys Szyc został największym zwy-
cięzcą niedzielnej nocy, transmitując na swoim
Instagramie przebieg niemal całej Gali i pozwala-
jąc tym samym wszystkim swoim obserwującym
ujrzeć prawdziwe oblicze najważniejszej nocy w
Hollywood, co nie umknęło uwadze najważniej-
szych serwisów kulturalnych. Chciałoby się kolo-
kwialnie rzec: „Tak trzeba żyć!”.

M i c h a ł  K a c z o ń

Oscary, Oscary i... po Oscarach!
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