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Też mamy mistrzów! Galeria będzie mniejsza? Brzeski nóż w plecy
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Ósmego marca kobiety
obchodzą swoje święto:
redakcja „Passy“ życzy
im samych świąt!

Czyt. str. 2 i  7

FOTO KASIA ROMEK



2

G dybyśmy chcieli naprawdę
celebrować każde święto,
jakie zostało ustanowio-

ne, to dzień jak co dzień byłby w
skali roku po prostu nie do znale-
zienia, bo mielibyśmy jedną wiel-
ką – całoroczną fetę. W szale uro-
czystych obchodów celebrujemy
więc wymyślone jeszcze w V wieku
kościelne Święto Matki Boskiej
Zielnej, a także Dzień Odlewni-
ka, Dzień Dziennikarza Sporto-
wego, Światowy Dzień Zwierząt,
no i przypadający właśnie 8 mar-
ca Międzynarodowy Dzień Kobiet,
które to święto zafundowały nam
w 1909 zbuntowane Amerykanki,
rok później poparły je niemieckie
socjalistki, a potem rozwścieczone
na zajętych wojowaniem męż-
czyzn – głodujące Rosjanki. W
1911 miliony niewiast wyszły na
ulice w Niemczech, Austro-Wę-
grzech, Danii Szwajcarii, upomi-
nając się o swoje prawa. Gdy 8
marca 1917 – wedle kalendarza
gregoriańskiego – demonstrację
zorganizowały robotnice zakła-
dów włókienniczych w Piotrogro-
dzie, zażądawszy pokoju, chleba
i zakończenia carskiej dyktatury,
owe babskie niepokoje niejako za-
znaczyły początek czegoś, co z cza-
sem zyskało nazwę Wielkiej Re-
wolucji Październikowej, związa-
nej w Rosji z triumfem bolszewi-
ków i zainicjowaniem kultu 
Lenina. 

W czasach nam bliższych
postępujący coraz szyb-
ciej proces Women’s Li-

beration wsparła Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych, inauguru-
jąc w 1975 świętowanie Między-
narodowego Dnia Kobiet, by dwa
lata później dodatkowo ogłosić 8
marca dniem walki o prawa biało-
głów i pokój światowy. W Związku
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich 8 marca zadekretowano w
1965 dniem wolnym od pracy, a
w Chińskiej Republice Ludowej
przynajmniej w połowie wolny. W
PRL był to wprawdzie nadal nor-
malny dzień pracy, ale we wszyst-
kich zakładach produkcyjnych i
biurach panie były szczególnie ho-
norowane, całowane po rączkach
oraz obdarowywane standardo-
wym prezentem w postaci pary raj-
stop i goździka. Wyglądało to co-
kolwiek idiotycznie, a nawet upo-
karzająco dla kobiet, niemniej
większość z nich była z tego zado-
wolona. Tym bardziej, że panowie
dyrektorzy pozwalali tego dnia pa-
niom sekretarkom i innym urzęd-
niczkom na łyknięcie nie tylko kie-
liszka wina. 

D opiero w 1993 na poły
urzędowy zwyczaj obcho-
dzenia Dnia Kobiet został

powstrzymany, co jednym się po-
dobało, a innym – nie. Można po-
wiedzieć, że zwyczaj w lewicowych
kręgach pozostał, podczas gdy krę-
gi prawicowe, a zwłaszcza kościel-
ne, zaczęły się otwarcie przeciw-
stawiać czemuś, co się nazywa w
tych kręgach „ideologią gender”.
Krótko mówiąc, jest teraz taki
„trynd”, że się kobiety przywołuje
do porządku, na powrót wskazując
właściwe im miejsce w szyku wedle
dziewiętnastowiecznego niemiec-
kiego modelu trzech K: Kinder -
Kirche - Küche (Dzieci – Kościół –

Kuchnia), dziś złośliwie przemia-
nowanego przez feministki na: Kin-
der - Küche - Karriere. 

W spominam peerelowski
styl obchodzenia Dnia
Kobiet z przymrużeniem

oka, bo ów powtarzany co roku ce-
remoniał bardzo przypominał to,
co w kabarecie wyśmiewano jako
„klapa, rączka, buźka”, parodiując
momenty powitania szacownych
przywódców politycznych, przy-
bywających wraz z małżonkami.
W tamtym czasie jednakże zdąży-
liśmy już zapomnieć o wielowie-
kowym upośledzeniu stanu nie-
wieściego, tradycyjnie traktowa-
nego w rodzaju ludzkim jako gor-

szy sort, co poniekąd podtrzymy-
wał i podtrzymuje o dziwo Kościół
Rzymskokatolicki, nie dopuszcza-
jąc kapłaństwa kobiet.

P amiętam, jak w trakcie
pierwszej wizyty Jana Paw-
ła II w USA, wszyscy witali

polskiego papieża z niekłamanym
entuzjazmem – tylko amerykań-
skie zakonnice strajkowały, żąda-
jąc dostępu do święceń kapłań-
skich. Te żądania są zresztą pona-
wiane w różnych częściach świata
do dzisiaj, ale korporacja kościel-
na nawet w czasach takiego libera-
ła jak papież Franciszek jakoś ko-
biet do odprawiania mszy nie do-
puszcza, bo też w Kościele nie ma

równouprawnienia płci. Może dla-
tego mamy teraz jego zwalczanie
również na gruncie świeckim, co
przypomina po trosze tradycyjne
przypisywanie kobietom złych
cech, jako niebezpiecznym kusi-
cielkom, osobnikom będącym na-
rzędziem grzechu względnie wy-
słanniczkami Szatana. Zdaje się,
że wchodzącym znowu w modę
egzorcyzmom poddaje się głównie
niewiasty opętane przez złego du-
cha i tym sposobem w XXI stuleciu
po narodzinach Chrystusa powra-
ca nam średniowiecze. Oby nie po-
wróciło przynajmniej palenie cza-
rownic na stosie, bo próby wzna-
wiania swego rodzaju inkwizycji

na polu edukacyjnym i obyczajo-
wym w Polsce już mamy – w sytu-
acji, gdy dogmaty zrównuje się z
wiedzą empiryczną, mieszając re-
ligię z nauką. 

O czywiście, nawet najbar-
dziej pobożnemu obywa-
telowi RP nie może się po-

dobać, że bardziej niż głoszeniem
Ewangelii wielu księży zajmuje się
dzisiaj zaglądaniem kobietom pod
sukienkę, co w cywilizowanym
społeczeństwie musi budzić nie-
smak, tym bardziej, że podobnie
zachowuje się coraz więcej polity-
ków. Nic dziwnego, że w reakcji
na próby ponownego degradowa-
nia przedstawicielek płci pięknej
organizowane są marsze czarnych
parasolek i demonstracje zapie-
kłych feministek, żądających cho-
ciażby parytetu na płaszczyźnie
politycznej i zawodowej, żeby by-
ło w Polsce tyle samo posłanek co
posłów i tyle samo dyrektorek ile
dyrektorów.

W dążeniu do poszanowa-
nia swojego człowieczeń-
stwa i kobiecej godności

nasze przemiłe towarzyszki życia
zaczynają zresztą cokolwiek prze-
sadzać, stąd rozhuśtana przez sły-
nące skądinąd z nieciężkich oby-
czajów aktorki Hollywood akcja z
hashtagiem „#MeToo” na Twitte-
rze, której celem jest przeciwsta-
wienie się molestowaniu seksualne-
mu ze strony mężczyzn. Żeby za-
tem nie narazić się na zarzut mo-
lestowania, w tym roku na wszel-
ki wypadek zrezygnowaliśmy w re-
dakcji „Passy” z wręczania kwia-
tów i składania życzeń naszym ko-
leżankom w dniu 8 marca. Nikt z
nas nie chce bowiem być włóczony
po sądach.

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

GG dd zz ii ee  dd ii aa bb ee łł  nn ii ee  mm oo żż ee ,,  tt aa mm  bb aa bb ęę  pp oo śś ll ee .. .. ..GG dd zz ii ee  dd ii aa bb ee łł  nn ii ee  mm oo żż ee ,,  tt aa mm  bb aa bb ęę  pp oo śś ll ee .. .. ..
RYS. PETRO/AUGUST
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PPAASSSSAA:: JJaakkiiee ddzziiaałłaanniiaa mmaajjąąccee nnaa ccee-
lluu lliikkwwiiddaaccjjęę wwyyssttęęppoowwaanniiaa llookkaallnnyycchh
ppooddttooppiieeńń ppooddeejjmmuujjee UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
UUrrssyynnóóww??

PPIIOOTTRR ZZAALLEEWWSSKKII:: Warto przypo-
mnieć, że na terenie Zielonego Ursynowa
problem występowania lokalnych pod-
topień jest znaczący. Głównym powodem
przy gwałtownie wzrastającej urbaniza-
cji terenów tej części dzielnicy jest przede
wszystkim brak kanalizacji deszczowej i
związany z tym problem zagospodaro-
wania wód opadowych. Obecnie jedyny-
mi istniejącymi urządzeniami, które sta-
ły się odbiornikami zarówno wód drena-
żowych, jak i wód opadowych, są urzą-
dzenia melioracji wodnych wykonane w
latach 30.’ i 70. ubiegłego wieku dla po-
prawy stosunków wodnych w glebie na
potrzeby rolnictwa. Należy podkreślić,
że ich parametry dostosowane są do ce-
lów, jakim miały pierwotnie służyć, czy-
li rolniczych.

W celu zminimalizowania występowa-
nia lokalnych podtopień (a co za tym
idzie – strat materialnych społeczności
lokalnej), w pierwszej kolejności podej-
mowane są działania umożliwiające swo-
bodny spływ wód poprzez konserwację
urządzeń melioracji wodnych. Dlatego
Dzielnica Ursynów rokrocznie przepro-
wadza 3-krotną konserwację aż 21 km
urządzeń melioracji wodnych szczegó-
łowych (planowane terminy: II połowa
maja, sierpnia i października). Mając na
względzie zachowanie właściwości re-
tencyjnych zbiorników wodnych zrekul-
tywowanych w ostatnich latach przez
Dzielnicę Ursynów, Urząd w roku bieżą-
cym planuje (wzorem lat ubiegłych) prze-
prowadzenie dwóch konserwacji na Je-
ziorze Zgorzała oraz na stawach Wąsal i
Pozytywka  – w II połowie sierpnia oraz
w II połowie października.

W ramach utrzymywania sieci drenar-
skiej w stanie zapewniającym spływ wód
gruntowych do zbiorników wodnych, bę-

dziemy udrażniać m. in.: zbieracz bie-
gnący w kierunku Stawu Wingerta – na
odcinku od ul. Muzycznej do ul. Aku-
stycznej. Ponadto, w roku bieżącym pla-
nujemy szereg remontów na rowach me-
lioracyjnych (np. przepust na rowie prze-
cinającym ul. Hołubcową uległ uszko-
dzeniu i będziemy przywracać jego droż-
ność). Dla zapewnienia sprawnego spły-
wu wód opadowych pomiędzy nowo wy-
budowanym odcinkiem kanalizacji desz-
czowej w ul. Ludwinowskiej a Stawem
Krosno, zaplanowano modernizację rowu
PS-7. Dodatkowo, w rejonie Lasu Kabac-
kiego, w okresie wakacyjnym zaplano-
waliśmy wykonanie szeregu prac budo-
walnych na rowie biegnącym przy ul. 6
Sierpnia (modernizacja na całym odcin-
ku).

MMiieesszzkkaańńccóóww ZZiieelloonneeggoo UUrrssyynnoowwaa
bbaarrddzzoo iinntteerreessuujjee tteemmaatt ooddwwooddnniieeńń uulliicc......

Oczywiście kontynuujemy działania
mające na celu poprawienie odwodnienia
ulic na terenie Zielonego Ursynowa. Po
zakończeniu prac w roku ubiegłym na
ul. Ludwinowskiej planujemy przedłu-
żyć kanalizację deszczową w ul. Farbiar-
skiej oraz podjąć wspólnie z mieszkańca-
mi prace przy przygotowaniu dokumen-
tacji odwodnienia ul. Transportowców.
Analizujemy również możliwości odwod-
nienia innych ulic, w tym Gawota do
Stawu Krosno, który obecnie jest własno-
ścią prywatną. Są to działania kosztow-
ne, lecz bez ich kontynuacji narażeni je-
steśmy na sytuacje, jakie zdarzyły się w
2010 roku.

CCoo jjeesszzcczzee ww zzaakkrreessiiee oocchhrroonnyy śśrrooddoowwii-
sskkaa ppllaannuujjee ddzziieellnniiccaa ww 22001188 rr.. ??

Trwają intensywne prace nad przygo-
towywaniem „Planu nasadzeń drzew i
krzewów na rok 2018” – opracowywane
są mapy z nasadzeniami, rozpatrywane
są także prośby mieszkańców dotyczące
lokalizacji nasadzeń. Ostateczny zakres
wraz z ich konkretną lokalizacją będzie
znany po zaakceptowaniu Planu przez

Zarząd Dzielnicy Ursynów. Nasadzenia
będą standardowo realizowane w miesią-
cach październik – listopad br. Planujemy
także podwyższenie walorów estetycz-
nych dzielnicy poprzez ukwiecenie 26
sztuk wież kwiatowych oraz 30 donic
kwiatowych w trzech zmianach: w okre-
sie wiosennym, letnim i  jesiennym. W
okresie zimowym wszystkie konstrukcje
kwiatowe ozdabiane są stroiszem jodło-
wym. Warto wspomnieć o bieżących dzia-
łaniach z zakresu utrzymania zieleni par-
kowej. Nadzór dzielnicy obejmuje 6 par-
ków o łącznej powierzchni 42 ha, czyli :
Park im. Romana Kozłowskiego, Park Ja-
na Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park
Lasek Brzozowy, Park Moczydełko, Park

im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
Jak co roku, podejmujemy działania z za-
kresu edukacji ekologicznej jak np. orga-
nizacja siódmej edycji konkursu „Ursy-
nowska Ekoliga”, którego celem jest upo-
wszechnianie wiedzy o konieczności se-
gregowania odpadów, rozwijanie świado-
mości i wrażliwości ekologicznej w mło-
dym pokoleniu mieszkańców Ursynowa.
Konkurs polega na przeprowadzeniu
zbiórki surowców wtórnych, tj.: maku-
latury, szkła opakowaniowego oraz pu-
szek aluminiowych i przekazaniu ich do
recyklingu. Do udziału w tegorocznej
edycji zgłosiło się 9 szkół podstawowych
z terenu naszej dzielnicy. 

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Piotrem Zalewskim

Przeciwdziałamy podtopieniom na Ursynowie!

W najbliższy wtorek,  13
marca, o godz. 18.00 w
sali im. Juliana Ursyna
Niemcewicza w Urzędzie
Dzielnicy Ursynów, al.
KEN 61 odbędzie się  XLV
sesja Rady Dzielnicy Ur-
synów. 

Transmisja z sesji będzie do-
stępna na stronie internetowej
www.ursynow.pl oraz w kanale
Dzielnicy Ursynów na portalu
Youtube. 

– Podczas najbliższej sesji bę-
dziemy mieli przyjemność opi-
niowania sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2017 rok. Dla-
czego przyjemność? Dlatego że
był to rekordowy, największy w
historii Ursynowa roczny budżet.
Zaopiniujemy także zmiany w
budżecie dzielnicy na 2018 rok,
tak aby drugi rok z rzędu plano-
wane nakłady na inwestycje
przekroczyły barierę 90 mln zł.
Będziemy się zajmować bardzo
ważnymi dla mieszkańców miej-
scowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego dla tzw.
Placu Wielkiej Przygody oraz ob-
szaru Tesco – informuje prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Ur-
synów Michał Matejka.

O czym na sesji?
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Podczas sesji Rady Warszawy grupa rad-
nych Miasta i Ursynowa –  Ewa Janczar,
Lech Jaworski, Sylwia Krajewska, Michał
Matejka, Maciej Wyszyński – wraz z bur-
mistrzem Robertem Kempą zainicjowała
proces zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla Kabat.

Projekt uchwały w tej sprawie zostanie wnie-
siony na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta, zaś
postulowane zmiany pomogą zmniejszyć inten-
sywność rozbudowy galerii Tesco. Bliższe szczegó-
ły zostały przedstawione przez inicjatorów podczas
briefingu, poprzedzającego sesję Rady Warszawy.

Radna Miasta Ewa Janczar zapowiedziała “za-
chęcanie” kolegów z Komisji Ładu Przestrzenne-
go, by pozytywnie zaopiniowali uchwałę o zmia-
nie planu miejscowego tak, aby pełniej realizo-
wał potrzeby mieszkańców. Planowane są kon-
sultacje z mieszkańcami i radnymi dzielnicy, któ-
re ułatwią ustalenie np. współczynników po-
wierzchni na akceptowalnym poziomie. Chodzi o
to, by mająca powstać galeria handlowa nie wy-
kraczała poza charakter lokalny.

– Nie jesteśmy przeciwko rozbudowie Tesco –
stwierdził radny Maciej Wyszyński. – Chcemy, by
ten koszmarny barak zmienił swoją funkcjonalność
i zadowolił mieszkańców. Dodał następnie, że
współczynnik intensywności zabudowy, choć

zmniejszony z 3,5 do 1,5, jest nadal zbyt wysoki i
trzeba dążyć do jego dalszej zmiany.

Natomiast ursynowska radna Sylwia Krajewska
podkreśliła konieczność prowadzenia dialogu z
mieszkańcami, co dotychczas było ignorowane.

– Musimy porozmawiać o takim „miksie” współ-
czynników związanych z planem zagospodaro-
wania obejmujących powierzchnię biologicznie
czynną, powierzchnię zabudowy, intensywność
zabudowy, odległości od najbliższych posesji, któ-
ry pozwoli uwzględnić postulaty mieszkańców,
aby było to rozwiązanie optymalne i żeby inwesty-
cja nie dominowała nad całą okolicą. Natomiast
ubolewamy nad tym, że jakiekolwiek próby nawią-
zania kontaktu i rozmów z inwestorem, co moż-
na by zmienić, nie odniosły skutku – oświadczył
burmistrz Robert Kempa..

Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały,
zmianie ulegną ustalenia planu w zakresie:

- współczynnika powierzchni biologicznie czynnej,
- nieprzekraczalnej linii zabudowy planowanej

inwestycji od strony ul. M. Sępa - Szarzyńskiego,
- zasad obsługi komunikacyjnej oraz parkowa-

nia pojazdów dostawczych i osobowych.
Projekt zostanie przedstawiony i przedyskutowa-

ny na jednym z najbliższych posiedzeniu Komisji Ła-
du Przestrzennego, po czym zostanie przekazany
na sesję Rady Warszawy. B o g u s ł a w  L a s o c k i

Na rok 2019 na Ursynowie mieszkańcy
zgłosili 273 projekty do realizacji w ra-
mach Budżetu Partycypacyjnego. 

Trwają dyskusje publiczne, w czasie których
autorzy prezentują swoje pomysły, a na pozytyw-
nie zweryfikowane projekty będzie można gło-

sować w drugiej połowie czerwca. Spotkania to
szansa, aby osobiście porozmawiać z projekto-
dawcami w czasie publicznych dyskusji, na które
organizujący spotkania Urząd Dzielnicy Ursynów
zaprasza wszystkich mieszkańców.

TTeerrmmiinnyy ssppoottkkaańń ddyysskkuussyyjjnnyycchh::
88 mmaarrccaa (czwartek) spotkanie w godz. 17.30 –

20.30
1100 mmaarrccaa (sobota) spotkanie, w godz. 15.00-

18.00
1155 mmaarrccaa (czwartek)spotkanie, w godz. 17.30-

21.00
1177 mmaarrccaa (sobota)spotkanie w godz. 14.00-

18.00
Spotkania odbywają się w Urzędzie Dzielnicy

Ursynów przy al. KEN 61 (metro Imielin) – sala im.
J.U. Niemcewicza. Listy projektów prezentowa-
nych na poszczególnych spotkaniach są  dostępne
na stronie internetowej www.ursynow.pl.

W najbliższą niedzielę,
czyli 11 marca, w Ursy-
nowskim Centrum Sportu
i Rekreacji odbędzie się
wspaniała imprezy ta-
neczna pod nazwą „V Ur-
synowski Przegląd Tanecz-
ny Dzieci i Młodzieży –
UCSiR DANCE”. 

Patronat nad wydarzeniem
objął burmistrz Dzielnicy Ursy-

nów Robert Kempa. Wstęp na
widownię jest bezpłatny, turniej
niezmiennie odbywa się na par-
kiecie hali widowiskowo-spor-
towej Arena Ursynów przy ul.
rtm. Witolda Pileckiego 122.

Podczas turnieju zespołowe for-
my taneczne będą rywalizować
w 4 kategoriach tanecznych: HIP
HOP, JAZZ-MODERN, SHOW
DANCE oraz DISCO CHEERLE-

ADERS w 3 kategoriach wieko-
wych: do 10 lat, 11-15 lat oraz po-
wyżej 15 lat na dwóch poziomach
zaawansowania. Pokazy konkur-
sowe oceniać będzie profesjonal-
ne jury, w którym zasiądą trenerzy
i choreografowie. Rozpoczęcie o
godzinie 10.00. Szczegóły na stro-
nie www.ucsir.pl 

– Impreza taneczna na Ursy-
nowie jest znakomitą okazją do
zaprezentowania swoich umie-
jętności przez dzieci i młodzież.
Dla publiczności są to niezapo-
mniane wrażenia estetyczne, za-
równo za sprawą wysokiej klasy
występów, jak też fenomenal-
nych kreacji uczestników. Wy-
darzenie jest otwarte dla wszyst-
kich grup tanecznych na co
dzień trenujących na Ursynowie,
a także w innych częściach War-
szawy – mówi zastępca burmi-
strza Antoni Pomianowski. 

Jest szansa na ograniczenie rozbudowy galerii Tesco

Na Kabatach się cieszą

Wkrótce usprawnienia ruchu na Ursynowie

Lewoskręty z zawracaniem

Rozmawiamy o projektach z BP

UCSIR DANCE 2018 w Arenie

B o g u s ł a w  L a s o c k i

W związku z budową POW
przejazdy przez Ursynów
stają się coraz bardziej
uciążliwe i w ciągu naj-
bliższych trzech lat musi-
my się z tym pogodzić.
Jednak praktyka pokazu-
je, że trudne sytuacje mo-
gą być źródłem inspiracji i
dostrzegania nowych roz-
wiązań. W newralgicz-
nych miejscach możliwo-
ści takie daje np. dopusz-
czenie zawracania na ist-
niejących lewoskrętach
lub korekta kierunków
strumienia ruchu. 

Temat zawracania na skrzy-
żowaniach poruszaliśmy ostat-
nio na łamach „Passy” wielokrot-
nie. W przypadku pewnych
skrzyżowań, np. ul. Pileckiego z
ul. Alternatywy czy al. KEN z ul.
Gandhi, już teraz można by do-
puścić zawracanie, ze względu
na organizację funkcjonującej
już sygnalizacji świetlnej zapew-
niającą bezkolizyjność ruchu.
Umożliwienie zawracania jest
szczególnie istotne w przypadku
pozornie mało ważnego skrzyżo-
wania Pileckiego z Alternatywy
w rejonie hali Arena, przy czym
wykorzystanie świateł dla lewo-
skrętów powoduje, że zawraca-
nie jest całkowicie bezkolizyjne.
W związku z likwidacją ronda
Pileckiego/Płaskowickiej, samo-
chody jadące Pileckiego od stro-
ny Gandhi (klienci stacji paliw
Shell, hipermarketu Lidl) obec-
nie mają możliwość jechać albo
w kierunku zakorkowanej Pła-
skowickiej, albo meandrować po
parkingach wzdłuż Pileckiego z
jedynym wjazdem od ul. Alter-
natywy. 

Każde z tych rozwiązań jest
niewygodne, w związku z czym
kierowcy najczęściej zawracają
podczas zapalanych świateł dla
kierunku w lewo. Łamią przepi-
sy, jednak nie stwarzają żadnego
zagrożenia, ponieważ dla prze-
cinających się kierunków ruchu,
jak i przejść dla pieszych, pali się
czerwone światło. Analogiczna
sytuacja – również bezkolizyjna
– występuje w przypadku zawra-
cania na południowej części tego
skrzyżowania. W tym przypadku
możliwość zawracania byłaby
wygodna dla mieszkańców za-
chodniej części osiedla Kabaty
ze względu na zakaz skrętu w
lewo z Płaskowickiej w ul. Pilec-
kiego.   

Okazało się, że problem ten,
jak i inne, można rozwiązać szyb-
ko i skutecznie. Podczas wspól-
nego posiedzenia Komisji Infra-
struktury Komunikacyjnej i Trans-
portu oraz Komisji Architektury i
Ochrony Środowiska w dniu 5
marca burmistrz Robert Kempa
przekazał informację o najnow-
szych decyzjach, podjętych  pod-
czas ostatniego spotkania (2 mar-
ca) z Biurem Polityki Mobilności
i Zarządem Dróg Miejskich, w
sprawie sygnalizacji świetlnej na
Ursynowie. Ustalono realizację
następujących tematów:

- Wprowadzenie drugiego pa-
sa do skrętu w lewo z ul. Pileckie-
go w ul. Ciszewskiego. Pas ten
funkcjonował wcześniej, lecz zo-
stał ukierunkowany dla jadących
prosto. Obecnie, chcąc skręcić w
Ciszewskiego, samochody cze-
kają na jedynym pasie nawet w
ponadstumetrowej kolejce.

- Wprowadzenie możliwości
zawracania przy Arenie Ursy-
nów dla jadących od Puławskiej
(od strony Gandhi).

- Wprowadzenie możliwości
zawracania przy Arenie Ursy-
nów dla jadących od ul. Płasko-
wickiej.

- Wydłużenie czasu skrętu
oraz instalacja zielonej strzałki
do skrętu w prawo (warunko-
wego) z ul.  Lanciego w ul. Bel-
gradzką. 

- Wprowadzenie możliwości
zawracania na skrzyżowaniu al.
KEN z Gandhi (w ul. Gandhi).

- W związku z prośbą miesz-
kańców zaplanowano wystą-
pienie do Głównej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad o
zmiany na skrzyżowaniu Pilec-
kiego z Płaskowickiej w taki
sposób, aby pierwszy (wschod-
ni) pas służył tylko do skrętu w
lewo zaś drugi pas (zachodni)
do jazdy na wprost i w prawo,
jak i rozważenie dobudowania
trzeciego pasa – jako rozwią-
zania optymalnego, aby każdy
z pasów obsługiwał odrębną re-
lację kierunkową.

W terminie późniejszym, pod-
jęta zostanie decyzja o ewentu-
alnym wydłużeniu pasa lewo-
skrętu z Pileckiego w Gandhi. W
tym celu musi zostać wykonana
analiza natężenia ruchu na ul.
Pileckiego po uruchomieniu
możliwości zawracania przy ha-
li Arena.

Podjęto również decyzję o wy-
stąpieniu o sfinansowanie wy-
dłużenia pasa do skrętu w lewo
na ul. Rosoła przy skrzyżowa-
niu z Gandhi. Przedłużeni tego
pasa w praktyce ograniczy moż-
liwości blokowania jazdy kie-
runku na wprost w części wspól-
nej, jeszcze przed odgałęzie-
niem w lewo. Rozwiązanie takie
staje się coraz bardziej paląca
ze względu na lawinowo po-
większające się natężenie ruchu
na ul. Rosoła w kierunku Dolin-
ki Służewieckiej.

Jak poinformował burmistrz
Robert Kempa, postulowane
zmiany muszą być poprzedzo-
ne pomiarami ruchu, niemniej
zostaną wprowadzone stosun-
kowo szybko. Najszybciej reali-
zowane będą usprawnienia
związane z ul. Lanciego i ul. Bel-
gradzką – m. in. ze względu na
konieczność zmniejszenia trud-
ności komunikacyjnych po cza-
sowym odcięciu ul. Lanciego od
Płaskowickiej. 

Warto zauważyć, że wśród
uzgodnionych tematów znajdu-
je się modyfikacja świateł na
skrzyżowaniu ul. Alternatywy i
ul. Pileckiego oraz wprowadze-
nia tam możliwości zawracania.
Zmiany te postulowaliśmy na ła-
mach „Passy”.

Jako ciekawostkę można po-
dać fakt, iż informacja o podję-
tych decyzjach została przeka-
zana przez burmistrza Kempę
najpierw na portalach społecz-
nościowych rano – w dniu wie-
czornych obrad Komisji. Można
to potraktować jako gest burmi-
strza wobec mieszkańców Ursy-
nowa, którzy bardzo na takie
właśnie informacje czekali. 
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Naszymi sąsiadami są bo-
wiem 87-letni Zbigniew
Makomaski i 63-letni Je-
rzy Pietrzyk, którzy spe-
cjalnie dla „Passy” wspo-
minają dawne czasy i ko-
mentują ostatni wyczyn
reprezentacyjnej sztafety
4 x 400 m.

Jak wiadomo, w Birming-
ham rozegrano Halowe
Mistrzostwa Świata w

lekkoatletyce, a w ostatniej z ro-
zegranych tam konkurencji
czwórka Karol Zalewski – Rafał
Omelko – Łukasz Krawczuk – Ja-
kuba Krzewina pokonała niespo-
dziewanie faworyzowanych
Amerykanów  i sięgnęła po zło-
ty medal, ustanawiając przy tym
rekord świata 3:01.77. Transmi-
sja telewizyjna i internetowa po-

szła na wszystkie kontynenty,
więc sukces podopiecznych tre-
nera Józefa Lisowskiego do-
prawdy trudno przecenić. Przy
okazji jednak warto przypo-
mnieć, że nasi dwaj sąsiedzi rów-
nież nie byli od macochy. 

Zbigniew Makomaski
należał do grona
gwiazd lekkoatletycz-

nego Wunderteamu lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku i gdy-
by nie odniesiona tuż prze od-
lotem na Igrzyska Olimpijskie w
Melbourne kontuzja mięśnia
dwugłowego uda, pewnie wró-
ciłby stamtąd z olimpijskim me-
dalem na dystansie 800 metrów.

– Krótko przed igrzyskami wy-
grałem  prestiżowy bieg w Szko-
cji, rozegrany na trawie, i czułem,
że jestem w życiowej formie. Nie-

stety, naciągnięcie dwugłowego
wiązało się z co najmniej trzytygo-
dniową przerwą w bieganiu i mo-
ja olimpijska szansa została zmar-
nowana. A nie była to mała szan-
sa, bo w następnym sezonie poko-
nałem w Modesto niemal wszyst-
kich uczestników finału w Mel-
bourne – wzdycha wciąż utrzy-
mujący się w świetnej formie daw-
ny biegacz, który w roku 1958
podczas meczu lekkoatletycznego
Polska – USA odniósł przy stuty-
sięcznej widowni na warszaw-
skim Stadionie Dziesięciolecia hi-
storyczne zwycięstwo nad ówcze-
snym mistrzem olimpijskim To-
mem Courtneyem, ustanawiając
rekord Polski 1:46.7. 

M akomaski występo-
wał w barwach Spój-
ni Warszawa, gdzie

trenował wspólnie z później-
szym gwiazdorem Telewizji Pol-
skiej Tomaszem Hopferem, zna-
komicie łącząc bieganie na
dwóch dystansach: 400 m i 800
m. W obu biegach ustanowił re-
kordy Polski, podobnie jak w
sztafecie 4 x 400 m, w której w
roku 1957 doszedł do wyniku
3:08.7 wraz z Gerardem Ma-
chem, Tadeuszem Kaźmierskim
i Wernerem Proske. 

– Nigdy nie zapomnę, jak w
1955 na mistrzostwach Polski w
Łodzi nadrobiłem na ostatnim
odcinku sztafety 4 x 400 m aż
25 metrów do najlepszego wów-
czas czterystumetrowca Polski
Stanisława Swatowskiego z Legii
i to nie piekielnie mocna Legia,
ale moja Spójnia zdobyła tytuł
– rozrzewnia się nieco pan Zbi-
gniew, którego nietrudno spo-
tkać – chociażby w kawiarni Bli-
klego na Kabatach. 

W 1958 reprezentacyj-
na sztafeta 4 x 400
m w składzie Swa-

towski - Jacek Jakubowski - Kaź-
mierski - Makomaski zajęła szó-
ste miejsce w Mistrzostwach Eu-
ropy w Sztokholmie, a „Maho-
metowi” (jak go nazywali kole-
dzy) udało się jeszcze wywal-
czyć czwartą lokatę na 800 m. 

– No cóż, dziś moje serce radu-
je się jeszcze bardziej, gdy wi-
dzę, jak wspaniale biegają moi
następcy na dystansie 400 me-
trów, a ich rekord świata w halo-
wym biegu sztafetowym to po
prostu coś niewyobrażalnego –
ocenia pan Zbigniew, kiedyś kie-
rownik Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu w SGGW,
obecnie namiętny brydżysta, sta-
ły bywalec teatru Wielkiego i Fil-
harmonii, z pochodzenia szlach-
cic, który część majątku odzie-
dziczonego po przodkach oddał
pod budowę boiska typu Orlik. 

J erzy Pietrzyk, w 1973
mistrz Europy juniorów
w biegu na 400 metrów

przez płotki, a potem jeden z naj-

lepszych czterystumetrowców
świata, w roku 1976 w Montre-
alu wywalczył srebrny medal
olimpijski w sztafecie 4 x 400 m,
biegnąc wraz z Ryszardem Pod-
lasem, Janem Wernerem i Zbi-
gniewem Jaremskim. 

– Wiem, że w Birmingham
każdy z uczestników sztafety,
która ustanowiła rekord świata,
uzyskał na swojej zmianie świet-
ny czas, a najlepszy kończący
bieg Jakub Krzewina – 45.00.
Proszę sobie jednak wyobrazić,
że w Montrealu, oczywiście nie
na tak ciasnej bieżni jak w hali,
Janek Werner wykręcił na dru-
gim odcinku sztafety 44.0, naj-
lepszy wynik ze wszystkich bie-
gnących reprezentantów po-
szczególnych krajów – powiada
Pietrzyk, dziś przedsiębiorca, a
poza tym społeczny wiceprezes
Akademickiego Klubu Lekko-
atletycznego Ursynów. 

– Mnie przyszło startować w
czasach, kiedy szeroko rozprze-
strzeniła się plaga dopingu. I na
przykład nasz junior biegający na
400 m mógł się załamać, widząc,
jak reprezentantka Niemieckiej
Republiki Demokratycznej Mari-
ta Koch ustanawia rekord świata
47.60, co dla tego młodego zapa-
leńca było wynikiem nieosiągal-
nym. Ja akurat musiałem się ści-
gać z najlepszym czterystume-
trowcem Europy, Brytyjczykiem
Davidem Jenkinsem, który  po-
tem okazał się skrajnym dopin-
gowiczem, na dodatek handlują-
cym niedozwolonymi środkami.
Przypominam o tym, żeby uświa-
domić dzisiejszej publiczności jak
ciężko nam było rywalizować z
ówczesnymi koksiarzami. Ja sam
miałem zaś takie same problemy
z kontuzjami jak Zbigniew Mako-
maski. Żebym mógł wystartować
w Igrzyskach Olimpijskich w Mo-
skwie, dr Jerzy Sowiński musiał
mi zrobić aż osiem blokad. Po wie-
lu latach przychodzi mi leczyć
ścięgna Achillesa. Jedno z nich
miałem niedawno operowane, bo

rozwarstwiło się w 12 miejscach.
Drugie już tak pobolewa, że nie
mogę biegać dla zdrowia, więc
tylko jeżdżę na rowerze – zwierza
się wicemistrz olimpijski, który
kiedyś startował w barwach MKS
Beskidy Bielsko-Biała, Górnika Za-
brze i Gwardii Warszawa. 

Otriumfie swoich na-
stępców w Birming-
ham mówi w nadzwy-

czaj radosnym tonie:
– Dobrze wiem, co to znaczy

pokonać Amerykanów w sztafe-
cie 4 x 400 m. Oni mają zawsze
po kilkunastu biegaczy w ścisłej
czołówce światowej i wielki wy-
bór do składu sztafetowego. Gdy
zobaczyłem więc, jak wyprzedzo-
ny na ostatnim odcinku przez Ja-
kuba Krzewinę Vernon Norwo-
od klęczy przed tablicą wyników
i własnym oczom nie wierzy, wi-
dząc, że to Polacy ustanowili re-
kord świata – doznałem bodaj
największej radości w życiu –
wzrusza się Pietrzyk, który od ra-
zu po wygranej Polaków w Bir-
mingham zadzwonił do Ryszarda
Podlasa i obaj wiwatowali na
cześć obecnych reprezentantów. 

– Norwood nawet zbiegł na
trzeci tor, żeby na finiszowej pro-
stej zablokować Krzewinę, a i tak
mu się to nie udało – cieszy się
nasz bohater igrzysk w Montre-
alu. Obaj z Makomaskim wierzą
teraz w sukces czterystumetrow-
ców w tegorocznych mistrzo-
stwach Europy w Berlinie i w
igrzyskach olimpijskich w Tokio
za dwa lata.

– Tymczasem mam satysfak-
cję, że coraz lepsze wyniki osią-
ga 200 dzieciaków, trenujących
w AKL Ursynów. I tylko serce mi
się kraje, że ani w naszej dzielni-
cy, ani w całej Warszawie nie ma
tak naprawdę godnych warun-
ków do treningu lekkoatletycz-
nego dla młodzieży – mówi na
koniec Pietrzyk. Może ktoś z od-
powiednich władz wreszcie ten
niedostatek zauważy?

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

W Birmingham nasi czterystumetrowcy zostali mistrzami świata

Ale na Ursynowie też mamy mistrzów...

Pod koniec ubiegłego roku prze-
czytałem w jednym z ursynow-
skich portali, że Zielony Ursy-
nów został wybrany na lokali-
zację rządowego programu
Mieszkanie +. Zdziwiłem się
nieco,  poznawszy lokalizację te-
go osiedla. 

Ma ono powstać na miejscu dawne-
go zakładu kruszyw, który niegdyś dzia-
łał przy ul. Karczunkowskiej przy to-
rach kolei radomskiej. Zielony Ursynów
to ta część naszej dzielnicy położona
po obu stronach Puławskiej od Lasu Ka-
backiego aż po granice miasta charak-
teryzująca się niską, jednorodzinną za-
budową. Wśród tej zabudowy już w
tym roku ma być budowane osiedle
wielorodzinne na około 2,7 tysiąca
mieszkań. 

Jako przewodniczący Komisji Zielo-
nego Ursynowa postanowiłem zaprosić
gości z BGK Nieruchomości SA, rządo-
wej spółki celowej powołanej w celu re-
alizacji programu Mieszkanie +, żeby
poznać szczegóły tej inwestycji. Moje
największe wątpliwości przy tej inwe-
stycji budził fakt braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który by rozstrzygał co może po-
wstać na tym terenie. Zaproszeni goście
wskazywali, że choć nie ma miejsco-
wego planu dla tego terenu, to Studium
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Warszawy
przewiduje tam zabudowę wielorodzin-
ną. Plusem tej inwestycji jest to, że wy-
konywana jest ona we współpracy z
miejskimi biurami, których przedsta-
wiciele również byli na Komisji Zielone-
go Ursynowa. Przedstawiciele Biura
Mienia oraz Architektury i Planowania
Przestrzennego zapewniali, że teren
ten zostanie objęty miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzenne-
go. Ze swojej strony zachęcałem przed-
stawicieli miasta by nie ograniczali się
do planu dla samego osiedla, tylko że-
by objął on swoim obszarem pozostały
teren obecnie nieposiadający planu
miejscowego.  Jest to o tyle ważne, że
bez planu przy osiedlu mogą powsta-
wać kolejne inwestycje budownictwa
wielorodzinnego i może się okazać, że
za chwilę Zielony Ursynów przemieni
się w Wysoki. 

Wieloletni radny z Zielonego Ursyno-
wa Leszek Lenarczyk powiedział, że je-

śli ten teren nie ma być „samotną wy-
spą”, powinien był połączony z pozosta-
łą częścią Zielonego Ursynowa. Od lat
radny ten zabiega o budowę chodnika
i drogi rowerowej wzdłuż ul. Karczun-
kowskiej. Radny Lenarczyk prosił, żeby
inwestycja ta koniecznie została wyko-
nana, bo już dłużej nie można narażać
bezpieczeństwa okolicznych mieszkań-
ców i dzieci chodzących do szkoły przy
ul. Sarabandy. 

Należy pamiętać, że budując duże
osiedle na około 8 tys. nowych miesz-
kańców, należy zmodernizować rów-
nież samą Karczunkowską, która
oprócz obsługi nowego osiedla będzie
łączyła węzłem Zamienie z trasą S-7.
Dla radnego Leszka Lenarczyka ważne
było również skanalizowania tego tere-
nu i zaprojektowanie z prawdziwego
zdarzenia systemu melioracji. A me-
lioracja na terenie Zielonego Ursynowa
pamięta początki lub lata 70. XX wieku.
Niestety dreny wówczas kładzione mia-
ły obsługiwać tereny rolnicze, a nie tak
intensywnie zurbanizowane po-
wierzchnie. Nasi goście zapewnili, że
projektowane osiedle nie będzie miało
parkingów budowanych pod pozio-
mem gruntu oraz zapewnili, że rów-
nież myślą o tym, żeby na projektowa-
nym osiedlu uwzględnione zostały po-
trzeby melioracyjne terenu w postaci
np. oczek wodnych. 

Radni niemal jednogłośnie zaapelo-
wali, że przy tej inwestycji musi powstać
kompleks oświatowy. Szkoła podstawo-
wa przy ul. Sarabandy już pęka w

szwach, a co dopiero dołączenie do niej
ponad 2,7 tyś. nowych adresów. Projek-
tanci zapewnili, że nowe osiedle będzie
zaprojektowane wraz ze szkołą podsta-
wową. Kilkakrotnie prosiłem również,
żeby nie zapominać o przedszkolu i żłob-
ku. Jedyny żłobek przy ul. 6 Sierpnia, o
który mocno zabiegałem w zeszłej ka-
dencji, na pewno będzie niewystarczają-
cy przy obsłudze tak dużej inwestycji. 

Projektanci przedstawiający zarysy
koncepcji poinformowali, że 0,5 miejsca
parkingowego będzie przypadało na
jednio mieszkanie. Podobno to założe-
nie wynika z bardzo dobrego skomuni-
kowania tego osiedla (kolej radomska,
a w przyszłości również trasa S-7). Po-
dzieliłem się z zaproszonymi gośćmi
spostrzeżeniem z Wysokiego Ursyno-
wa, które jest również bardzo dobrze
skomunikowane przez metro, a mimo
to bardzo często na jedno mieszkanie
przypada grubo ponad 2 samochody.
Poprosiłem, żeby to uwzględnić w pro-
jektach, ponieważ może się później oka-
zać, że mieszkańcy będą parkowali na
okolicznych uliczkach lub gdzie popad-
nie i będziemy mieli komunikacyjny
problem podobny do tego co obecnie
przeżywają mieszkańcy osiedla Kazury. 

Budowa osiedla ma ruszyć jeszcze w
tym roku, choć obecnie ciągle trwają
prace nad przejęciem gruntów przez
spółkę rządową oraz jeszcze w tym ro-
ku ma postać raport środowiskowy. Na
12 marca przewidziane jest rozstrzy-
gnięcie  konkursu urbanistyczno-archi-
tektonicznego na koncepcję modelo-

wego osiedla mieszkaniowego Nowe
Jeziorki w Warszawie. Mam nadzieję,
że wówczas poznamy więcej szczegó-
łów tego przedsięwzięcia. 

Dla mnie na chwilę obecna ta inwe-
stycja niesie za sobą tyle samo zagrożeń,
co szans. Najbardziej obawiam się tego,
że osiedle zostanie wybudowane, przy-
jadą na jego otwarcie ministrowie, po-
słowie, media, a następnego dnia to do
ursynowskiego Ratusza zaczną przy-
chodzić mieszkańcy mówiąc nam rad-
nym, że bloki są zalewane wodą, ich
dzieci nie dostały się do przedszkola i
muszą chodzić do Puławskiej niebez-
piecznym poboczem ruchliwej ul. Kar-
czunkowskiej. Może też być tak, że ta in-
westycja agendy rządowej pozwoli na
wybudowanie chodnika i ścieżki rowe-
rowej, o którą od lat zabiegamy, po-
zwoli przystąpić do sporządzania miej-
scowych planów o czym zapewniali za-
proszeni na Komisję goście. 

Na tę chwilę nie mam podstaw, aby
nie wierzyć stronie rządowej, szczegól-
nie, że zostanie ona na tym osiedlu
przez kolejne 30 lat kiedy ten program
będzie realizowany. Cieszę się jednak,
że zorganizowałem tę komisję i pokaza-
liśmy stronie rządowej liczne zagroże-
nia, które powinna ona wziąć pod uwa-
gę projektując to osiedle. Mam nadzie-
ję, że tak wiedza zostanie wykorzysta-
na, a ja obiecuję, że będę na bieżąco
monitorował dalsze powstawanie tej
inwestycji na Zielonym Ursynowie. 

P a w e ł  L E N A R C Z Y K
O t w a r t y  U r s y n ó w

Zdaniem radnego

Mieszkanie+ na Zielonym Ursynowie
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Przeszło sto lat temu kobiety na ca-
łym świecie wykonały historyczny
krok, na jak się później okazało
długiej drodze do równouprawnie-
nia. Ustanowiono pierwszy w histo-
rii Międzynarodowy Dzień Kobiet,
aby zwrócić uwagę na nieakcepto-
walne warunki pracy, z którymi sty-
kało się tak wiele kobiet na całym
świecie.

Mimo że wówczas z tej okazji świętowa-
no jedynie w kilku krajach, ponad milion
kobiet wyszło na ulice, żądając nie tylko lep-
szych warunków pracy, ale również praw
wyborczych, sprawowania urzędów i bycia
równym partnerem dla mężczyzn.

Dziś, dla większości Europejczyków usta-
nowiony w 1910 roku przez Drugą Między-
narodówkę Dzień Kobiet, to kolorowe świę-
to, coś pośredniego między Walentynkami,
a Dniem Matki. Doskonała okazja, aby wrę-
czyć kwiaty lub drobne upominki ukocha-
nym kobietom – żonom, matkom czy bab-
ciom. Mimo upływu czasu Dzień Kobiet ca-
ły czas jest w Polsce bardzo popularnym
świętem. W okresie ostatnich kilku lat moż-
na wręcz zauważyć nasilenie się tego zjawi-
ska. W galeriach handlowych rzucają się w
oczy promocje kwiatów, perfum, czekola-
dek, damskiej odzieży, zabiegów kosme-
tycznych, a nawet przeznaczonych specjal-
nie dla kobiet i ważnych tylko tego dnia
usług bankowych czy ubezpieczeniowych.

Dzień Kobiet zainicjowali w 1909 roku
amerykańscy socjaliści, rok później święto

uchwaliła Druga Międzynarodówka na zjeź-
dzie w Kopenhadze. W marcu 1911 roku do-
szło do tragicznego w skutkach pożaru w
szwalni firmy Triangle Shirtwaist Factory w
Nowym Jorku, zginęło wówczas 146 osób,
głównie kobiet. Właśnie to wydarzenie zapo-
czątkowało obchody Dnia Kobiet w marcu.

Początkowo święto to było w krajach za-
chodnich okazją do politycznej dyskusji o
prawach wyborczych kobiet oraz o równo-
uprawnieniu na rynku pracy. W Rosji, która
uznała Dzień Kobiet za oficjalne święto pań-
stwowe, chodziło o uczczenie wkładu ra-
dzieckich kobiet w budowanie komunizmu,
a także ich bezinteresowne poświęcenie dla
rewolucji. W 1965 roku władze ZSRR ustano-
wiły święto kobiet dniem wolnym od pracy.

Sto lat temu praktycznie nigdzie kobiety
nie miały prawa do głosowania. Dzisiaj to pra-
wo istnieje praktycznie wszędzie, a kobiety
są wybierane na najwyższe krajowe stanowi-
ska. Jeszcze całkiem niedawno policja, sądy

czy zwykli sąsiedzi uważali, że przemoc domo-
wa to całkowicie normalna i prywatna sprawa
każdego małżeństwa. Dzisiaj w większości
cywilizowanych krajów obowiązują już spe-
cjalne ustawy karzące przemoc domową.

Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał
się w ubiegłym wieku, nadzieje równo-
uprawnienia wyrażone podczas pierwszego
Międzynarodowego Dnia Kobiet są jeszcze
dalekie od realizacji. Blisko dwie trzecie nie-
piśmiennych osób dorosłych na świecie to
kobiety. W wielu krajach dziewczęta wciąż
rzadziej chodzą do szkoły niż chłopcy i w dal-
szym ciągu są dyskryminowane.

Jednak czy w obecnej formie Dzień Kobiet
jest w stanie zmienić ich sytuację na świecie?
Czy w ogóle jest nadal potrzebny? – Dzień
Kobiet zdecydowanie nadal powinien być
celebrowany – mówi Joanna, na co dzień
studentka UKSW. – Nie wiem jak wygląda
ten dzień w innych krajach, jednak u nas to
nadal bardzo sympatyczne święto, które do-
wartościowuje kobiety.

– Zgadza się – wtóruje poprzedniczce
Martyna, również studentka SGGW. – Prze-
cież obchody Dnia Kobiet absolutnie nikomu
nie szkodzą, a zawsze przyjemnie jest dostać
kwiatek czy czekoladkę od mężczyzn, którzy
często zapominają o tym, że ich kobiety lu-
bią drobne podarki.

I trudno się w sumie z paniami nie zgo-
dzić. Warto jednak przypomnieć, że 30 wrze-
śnia obchodzone jest w Polsce inne święto –
Dzień Chłopaka – o którym nasze panie nie
pamiętają już jednak tak ochoczo. L u K

Już w najbliższą niedzielę 11 marca w godz. 12.00 –
16.00  parking podziemny ursynowskiego ratusza
ponownie zamieni się w miejsce spotkań sąsiadów,
chcących sprzedać lub kupić różności jakie można
będzie znaleźć na kolejnej edycji Ursynowskiej
Ratuszowej Wyprzedaży Garażowej. 

Jest to jedyna garażówka w Warszawie, która de facto odbywa
się w garażu, a dokładniej w garażu podziemnym ursynowskiego
ratusza (Al. KEN 61). 

Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa to miejsce dla
sprzedających rzeczy, których już nie potrzebują i raj dla
poszukiwaczy skarbów, pchli targ, kiermasz staroci, wszystko w
jednym miejscu

Na poprzednich wyprzedażach można było znaleźć naprawdę
wiele różnych ciekawych przedmiotów, począwszy od typowych dla
tego typu wydarzenia ubrań, butów, niekiedy perełek vintage,
poprzez zabawki dla dzieci, wyposażenie kuchni, salonu i innych
części domu. Można było obejrzeć i kupić pamiątki z podróży,
różnego rodzaju antyki, wazoniki, monety, oryginalne zdjęcia,
lustra, ramy, obrazy, stare płyty, filmy

Osoby chcące wziąć udział w garażówce jako wystawcy i osoby
sprzedające muszą się na nią zarejestrować poprzez wysłanie maila
na garazowkaursynow@o2.pl 

Dla wszystkich wstęp na to wydarzenie jest naturalnie bezpłatny. 
K r y s t i a n  M A L E S A  

r a d n y  D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Kolejna garażówka 
w niedzielę 11 marca

Paniom – wszystkiego najlepszego, nie tylko od święta

AAuuttoorr aarrttyykkuułłuu uuddoowwaaddnniiaa pprrzzyy
ookkaazzjjii,, żżee „„PPaassssaa”” jjeesstt ddzziiśś cczzyyttaannaa
nnaawweett ww SSzzaanngghhaajjuu......
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Jak Budżet Partycypacyjny zmienia Ursynów

Projekty sensowne i bezsensowne

Trwa kolejna, piąta już
edycja Budżetu Partycypa-
cyjnego w Warszawie. To
dobry moment na pewne
podsumowanie jak do-
tychczasowe edycje BP
zmieniły Ursynów zaczy-
nając od zmian w prze-
strzeni publicznej, kom-
forcie życia i funkcjono-
waniu dzielnicy.

W dotychczasowych
edycjach najbar-
dziej popularne

wśród głosujących, ewentualnie
mające największe szanse na
wybór przy obecnych zasadach
głosowania, były projekty zakła-
dające budowę małej architek-
tury (ławki, kosze, toalety itp.) –
prawie każdy z nich wygrywał w
głosowaniu. Mieszkańcy bardzo
często wybierali także projekty
związane z inwestycjami w miej-

ską zieleń (nowe parki, nasadze-
nia, łąki, kwiatowe rabaty). Czę-
ściej wygrywały niż przegrywa-
ły w głosowaniu również projek-
ty związane z ekologią i spor-
tem. Trudniej natomiast –
wbrew obiegowym opiniom –
było przebić się projektom
„szkolnym”. Projekty „niszowe”
tj. ograniczone do konkretnych
grup osób, np. właścicieli psów
czy niepełnosprawnych, poza
spektakularnym sukcesem po-
mysłu z BP 2015 budowy ośrod-
ka wsparcia dla osób niepełno-
sprawnych, miały małe szanse
na wygraną. Interesujący jest
także przypadek bardzo popu-
larnych projektów kulturalnych
oraz tzw. projektów „miękkich”
– tylko ok. 1/3 tego typu projek-
tów wygrało w głosowaniu po-
mimo ich relatywnie niskiego
kosztu.

W realizacji format
BP najlepiej spraw-
dzał się w przypad-

ku projektów relatywnie ta-
nich, mało skomplikowanych i
niekontrowersyjnych. Z sukce-
sem udało się więc zrealizować
prawie wszystkie wybrane pro-
jekty „miękkie” i kulturalne
(warsztaty dla dzieci, zajęcia
zumby, koncerty, wykłady, spa-
cery, darmowe seanse w kinie
itd.).  Nieźle wypadają też pro-
jekty infrastruktury sportowej –
powstało kilka siłowni, boiska,
bieżnia, oznaczenia tras biego-
wych. Zmodernizowano lub
postawiono parę placów za-
baw, wybieg dla psów, budki
dla ptaków.  Spektakularnie wi-
doczny – w sensie dosłownym
– jest efekt pomysłu murali na
ursynowskich wieżowcach
(choć pojawiały się kontrower-
sje dotyczące finansowania ich
późniejszej konserwacji), a tak-
że bardzo udane doświetlenia
przejść dla pieszych. Obie te
ostatnie inicjatywy raczej nie
wydarzyłyby się bez BP – mura-
le z uwagi na małą aktywność
dzielnicy jako sponsora sztuki
w przestrzeni miejskiej, a do-
świetlenia z uwagi na wcze-
śniejsze niedostrzeganie tej po-
trzeby przez drogowców. 

W yraźną lekcją wyni-
kającą z BP dla pro-
jektantów i zlece-

niodawców – ciekawe czy od-
noszącą skutek – jest koniecz-
ność zapewniania częściowego
cienia na placach zabaw oraz
zaplecza sanitarnego. Dzięki BP
udało się także dość spektaku-
larnie zagospodarować okolice
jeziora Zgorzała i zrobić z niego
atrakcyjne miejsce rekreacji,
warte nawet wycieczki z Wyso-
kiego Ursynowa. 

M niej udane – póki co –
były projekty wzbo-
gacania ursynow-

skiej zieleni. Realizacja tych pro-
jektów bywa trudniejsza, ponie-
waż efekty rozłożone są w czasie,
tymczasowe lub niepewne (nie
wszystkie nasadzenia się przyj-
mują itd.). Jednocześnie bilanse
zieleni w dzielnicy wskazują, iż
ubytki drzew i zieleni są bardzo
duże, głównie w związku  z pro-
wadzonymi inwestycjami drogo-
wymi i budowlanymi, a w żaden
sposób nie rekompensują tego
nowe nasadzenia (których lwią
część stanowią właśnie te z inicja-
tywy mieszkańców czyli z BP). 

S wego rodzaju katastro-
fą skończyła się realiza-
cja bardzo popularne-

go na etapie głosowania pomy-
słu wyznaczania pasów rowero-
wych na niektórych ulicach Ursy-
nowa.  Aczkolwiek założenia sto-
jące za tymi projektami mają
swoich zwolenników i przeciw-
ników, należy zauważyć, że efek-
ty drogiego i tylko częściowo zre-
alizowanego pomysłu są ogra-
niczone. Bezpieczeństwo pie-
szych wzrosło wraz ze spadkiem
prędkości aut, ale pasy rowerowe
nie układają się w żadną sieć, a
drogowcy nie byli w stanie za-
projektować sensownych roz-
wiązań rowerowych na skrzyżo-
waniach. Najbardziej jednak
szkoda tego, że pomysł pasów
rowerowych, który mógł być za-
czątkiem alternatywnego, bar-
dziej innowacyjnego myślenia o
infrastrukturze rowerowej w na-
szej dzielnicy, został – miejmy
nadzieję, że tylko tymczasowo
– zmarnowany. 

M arnowanie poten-
cjału – nie jest bo-
lączką tylko powyż-

szych projektów „rowerowych”.
Efemerydą okazał się np. po-
mysł bardzo dobrze przyjętych
przez głosujących łąk kwiet-
nych. Okazuje się, że miasto
także na tym polu z trudem ra-
dzi sobie z dbaniem o zieleń i
nie podejmuje żadnych syste-
matycznych działań w kierunku

nowego myślenia o dzikiej natu-
rze w mieście. 

W zeszłym roku miesz-
kańcy ochoczo gło-
sowali na pro-eko-

logiczne projekty typu domki dla
ptaków, owadów itp. Są to
wszystko projekty o charakterze
w dużej mierze artystycznym,
zwracające uwagę na problemy.
Niestety, pesymistycznie należy
oceniać szanse na to, iż te projek-
ty coś realnie zmieniają w zarzą-
dzaniu zasobami naturalnymi w
dzielnicy. Z ekologią problemy
mają także inne projekty, a jest to
aspekt, który powinien być dużo
poważniej brany pod uwagę za-
równo przez projektodawców, a
w szczególności przez urzędni-
ków na każdym etapie procedo-
wania takiego projektu i jego
późniejszej eksploatacji. Pierw-
szy z brzegu zrealizowany pro-
jekt, gdzie aspekt ekologiczny
wybrzmiał swego czasu dość
mocno, to np. potańcówka nad
jeziorem Zgorzała, będącym jed-
nocześnie siedliskiem ptaków.

P rzypadkami niewyko-
rzystanej szansy są też
takie, które same w so-

bie są dobrymi pomysłami ale
„nie chwyciły” – dotyczy to np.
bardzo modnych swego czasu
bibliotek plenerowych (pozosta-
ją często pustawe czy wręcz są
niszczone) ale też bulodromów
– fajny pomysł, ale bez istnienia
czy stworzenia wokół nich spo-
łeczności faktycznych użytkow-
ników pozostają jedynie niety-
pową „piaskownicą”. 

Osobnym problemem są
też projekty nierealizo-
wane (lub realizowa-

ne z dużym poślizgiem) oraz re-
alizowane z powodów finanso-
wych tylko częściowo czy w in-
nym niż planowany kształcie – tu
kłaniają się np. polany ogniskowe
z jednym zamiast z trzema pale-
niskami. Żal budzi też sposób re-
alizacji budowy bardzo wyczeki-
wanego ośrodka wsparcia dla
osób niepełnosprawnych przy ul.
Stryjeńskich – nie dość, że inwe-
stycja ta pociągnęła za sobą li-
kwidację części terenów zielo-
nych i budowę absurdalnie rozle-
głego dojazdu, to nie wykorzy-
stano zupełnie możliwości ada-
ptacji istniejących w pobliżu ruin
zabytkowego folwarku. Aczkol-
wiek koszt takiej adaptacji byłby
dużo wyższy, to sposób ostatecz-
nego zagospodarowania tego
fragmentu Ursynowa ma szansę
stać się pomnikiem urzędniczej
niekompetencji kilku kadencji. 

O prócz udanych pro-
jektów i projektów
niewykorzystanej

szansy mamy więc projekty, któ-

rych efekt dodany oznacza po-
tencjalnie – dewastację prze-
strzeni publicznej. I nie jest to
bynajmniej wina projektodaw-
ców, ale braku koordynacji i sen-
sownych lub choćby aktualnych
planów czy projektów zagospo-
darowania. To przede wszyst-
kim casus „górki Kazurki”, gdzie
w ostatnich latach w sposób
dość przypadkowy – bez wizji
całości i panowania nad este-
tyczną spójnością – zrealizowa-
no kilka, samych w sobie nie-
złych pomysłów do BP. 

P odobny los mógł spo-
tkać tzw. „ psią górkę”
vel Park Polskich Wyna-

lazców. Dzielnica na chwilę prze-
jęła planistyczną inicjatywę, za-
rządzając konsultacje społeczne
i sporządzając koncepcję, nie-
stety, los górki nadal jest niejasny
(teren ten przejął zarząd zieleni),
a na urządzenie parku nie wygo-
spodarowano póki co żadnych
środków. W dodatku z dzisiej-
szej perspektywy, a dokładniej
biorąc pod uwagę zarządzenie
prezydenta m. st. Warszawy
sprzed paru miesięcy w sprawie
organizacji konkursów urbani-
styczno-architektonicznych na
wszystkie tego typu inwestycje,
upór zarządu dzielnicy w spra-
wie nieorganizowania w swoim
czasie konkursu na projekt no-
wego parku w tym miejscu budzi
szczególny żal.

K olejną okolicą wyma-
gającą szybkiego i ca-
łościowego pomysłu

jest najstarszy, brukowany odci-
nek ulicy Nowoursynowskiej.
Miejsce posiada niewykorzysta-
ny wciąż potencjał i corocznie
zgłaszane są pomysły bądź to na
ucywilizowanie tam szlaku ro-
werowego, bądź to na ławki czy
latarnie, a w zeszłym roku zgło-
szono pomysł na stworzenie tam
alei nawiązującej do sąsiadujące-
go z ulicą zespołu parkowo – pa-
łacowego w Natolinie. Jeśli za-
braknie odpowiedniej strategii,
przy ograniczeniach formuły BP,
zniknie szansa na ciekawie urzą-
dzoną przestrzeń publiczną w
tym miejscu. Może się bowiem
okazać, że realizacja relatywnie
tanich i bardzo potrzebnych (!)
mieszkańcom projektów może
szybko pozbawić racjonalności
bardziej ambitne, całościowe po-
mysły. Warto dla takich obsza-
rów stworzyć koncepcje zago-
spodarowania i pozwolić miesz-
kańcom decydować w jakiej ko-
lejności i tempie będą realizo-
wane poszczególne elementy
większej całości.

A g n i e s z k a  M a j c h e r -Te l e o n
c z ł o n e k  D z i e l n i c o w e g o  

Z e s p o ł u  d s .  B P  2 0 1 9
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To pytanie trzeba zadać po raz kolejny:

Warszawa Spalinogrodem czy Ekopolią?

Ze względu na ich mno-
gość, będącą skutkiem
trwającego wciąż roz-

woju niezrównoważonego, wy-
mieniam tylko niektóre z nich.
Oto one:

- postępujące zniszczenia i dal-
sze zagrożenia, będącej podsta-
wą rozległego ekosystemu, natu-
ralnej sieci wodnej na terenie
Warszawy południowej /Potok
Służewski wraz z dopływami,
pobliskimi jeziorkami, stawami,
sadzawkami / zabudowa na-
brzeży, obniżenie lustra wody,
jej zanieczyszczenie i zatrucie,
wysychanie, zanik życia/;

- ekspansja urbanizacyjna na
biologicznie czynne tereny War-
szawy: Ursynowa, Mokotowa,
Wilanowa i innych dzielnic,
przyczyniająca się dostrzegalnie
do pogarszania warunków zdro-
wia i życia;

- postępująca fragmentacja
/będąca wynikiem nasilających
się, zwłaszcza deweloperskich
inwestycji budowlanych/ na-
skarpowo-podskarpowej strefy
zieleni od Lasu Natolińskiego do
Łazienek Królewskich, która - już
w założeniach ekipy prezydenta
Warszawy Stefana Starzyńskie-
go /1934-2039/- miała stać się
biologicznie czynnym łączni-
kiem między pasami zdrowego
napowietrzania najbardziej zur-
banizowanych, przesuszonych i
zatrutych części Stolicy;

- swoista manhattanizacja ści-
słego centrum w otoczeniu Pała-
cu Kultury i Nauki i przyległej
części Al. Jerozolimskich, unie-
możliwiająca dopływ świeżego
powietrza z zewnątrz miasta;

- kuriozalna na skalę świato-
wą wewnątrzmiejska lokaliza-
cja /nazywanego zastępczo “po-
łudniową obwodnicą Warsza-
wy”/ odcinka Trasy A-2, czyli
międzynarodowej autostrady
tranzytowej Berlin-Moskwa /a
w przyszłości Lizbona-Włady-
wostok/, co - w zurbanizowanej
strukturze Stolicy, w połączeniu
z centralnym portem lotniczym
Okęcie, formuje wielki węzeł

drogowo-powietrzny, narażają-
cy miasto - już w czasie pokoju -
na liczne zagrożenia wynikajace
z dewastacji środowiska /hałas,
wibracje, dalsze obniżenie po-
ziomu wód gruntowych, zatru-
cie spalinami samochodowymi,
kolizje z pojazdami i obiektami
budowlanymi/, a - na wypadek
konfliktu zbrojnego - niechyb-
ne, od samego początku działań
wojennych, na zmasowane ude-
rzenia przeciwnika.

T a problematyka - tak
istotna dla ochrony wa-
runków zdrowia i życia

obecnych i przyszłych pokoleń -

rzadko pojawia się w obradach
ogniw samorządowych odpo-
wiedzialnych za ochronę środo-
wiska. Jeżeli zaś zaistnieje, to
często w nader swoistej formie,
a w bardziej rzeczowej głównie
wtedy, gdy jest podnoszona
przez wyrazicieli opinii publicz-
nej lub kompetentnych pracow-
ników nauki. Ale i wtedy zazwy-
czaj nie znajduje niezbędnego
wsparcia ze strony samorządo-
wej. Ba, bywa, że spotyka się z
obstrukcją, lekceważeniem lub
ignorancją. 

B o czy za właściwe moż-
na uznać, na przykład,
zachowanie znaczące-

go funkcyjnie samorządowca,
którego byłem świadkiem rok
temu na Ursynowie? W czasie
spotkania z tymże samorządow-
cem kilku społeczników i rad-
nych, wysunęło rozsądne postu-
laty w sprawie ekorozwojowe-
go urządzenia Jeziorka Imieliń-
skiego, będącego znaczącym
ogniwem w stołecznej i mazo-
wieckiej naturalnej sieci wodnej.
Wyrazicielem tych postulatów
był zwłaszcza jeden spośród spo-
łeczników ursynowskich. Na co
wymieniony urzędnik zareago-
wał: “Pan tu przedstawił wiele
bzdur...Ja mam inne ważne za-
jęcia”. I wyszedł z sali, pozosta-
wiając zdumionych jego zacho-
waniem uczestników spotkania.
A dewastacja tego cennego
akwenu trwa. 

W nieco innym wydaniu moż-
na natknąć się na związanych z
wymogami troski o naturalną
sieć wodną spotkaniach organi-
zowanych przez stołeczną Komi-
sję Dialogu Społecznego /KDS/.
Tu - co stwierdzam na podstawie
obserwacji owego dialogu pod-
czas kilku kolejnych spotkań tej-
że komisji - wypowiedzi przed-
stawicieli Stołecznego Ratusza
charakteryzują się głównie swo-
istym odpieraniem argumentów
i propozycji przedstawicieli śro-
dowisk lokalnych na temat ko-
nieczności ochrony cieków wod-
nych i jeziorek, poczynając od
Jeziorka Czerniakowskiego, Wi-
lanowskiego, Potoku Służewskie-
go, czy tzw. bernardyńskiej wody.

Zniszczeniu - w wyniku
urzędniczej beztroski i
niekompetencji /ale czy

tylko?/ - uległ dewastacji, nie-
zbędny dla regeneracji środowi-
ska wielkich osiedli /Ursynów,
Wilanów, Sadyba, Stegny/, rozle-

gły ekosystem nad Potokiem Słu-
żewskim między Skarpą Ursy-
nowską a al. Wilanowską. Wy-
kreowano tu – zamiast postulo-
wanego przez pracowników na-
uki i społeczników parku pn. La-
sek nad Potokiem – wielkie osie-
dle pod nazwą Miasteczko Wila-
nów Zachodni. Ten zespół archi-
tektoniczny wybitnie koliduje z
walorami przyrodniczymi i z ar-
chitekturą historyczną terenu, sta-
nowiącą cenne dziedzictwo nie
tylko polskie, lecz również euro-
pejskie i światowe. Rada m. st.
Warszawy przyjęła w 2012 r. –
pod naciskiem licznych postula-
tów – uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Wilanowskiego Parku Kul-
turowego “w celu ochrony krajo-
brazu kulturowego oraz zacho-
wania wyróżniających się krajo-
brazowo terenów /.../ z zespoła-
mi pałacowo-parkowymi w Wi-
lanowie, Natolinie i Gucin-Gaju
wraz z otoczeniem oraz w celu
zintegrowania zarządzania, ich
ochrony i udostępniania” 

A le – jak się wydaje – sa-
morządowcy stołeczni i
dzielnicowi zapomnie-

li już o dyspozycjach tego doku-
mentu, bo np. na terenie Gucin-
-Gaju nie sposób dostrzec żad-
nych zgodnych z treścią wymie-
nionej uchwały zmian czy inicja-
tyw.Ten cenny zakątek Wila-
nowskiego Parku Kulturowe-
go nadal niszczeje,  pozosta-
jąc w dyspozycji prywatnej. Je-

żeli chodzi o troskę o obiekty
kultury narodowej na tym te-
renie, niezbędne jest przypo-
mnienie wypowiedzi sprzed
kilku lat dyrektora Muzeum
Króla Jana III Sobieskiego,
Pawła Jaskanisa: “Od podej-
mowanych teraz decyzji zale-
ży, czy to miejsce - uznawane
za dziedzictwo polskie i świa-
towe - będzie nim za 20-40 lat,
czy też stanie się spłachetkiem
terenu z pałacem w środku.
Nasze działania /tj. dyrekcji
Muzeum Króla Jana III - uzup.
S.A./ nie zastąpią działań or-
ganów administracji odpowie-
dzialnych za środowisko i ści-
ganie tych, którzy mu szkodzą.

P rzedsięwzięcia ukierun-
kowane na powstanie
tego nowego parku mo-

gą świadczyć o przebudzeniu się
włodarzy Wilanowa po zaistnia-
łej przed laty szkodzie, która za-
owocowała utratą cennych tere-
nów na rzecz właścicieli prywat-

nych. Być może, stali się oni mą-
drzejsi po szkodzie spowodowa-
nej przez ich niefortunnych po-
przedników.

Świadomi społecznicy, doce-
niający problematykę zabezpie-
czeń przeciwpowodziowych,
zgłosili potrzebę odbycia dobrze
przygotowanej organizacyjnie i
merytorycznie debaty nt. kom-
pleksowego urządzenia natural-
nej sieci wodnej w Warszawie
w myśl wymogów rozwoju
zrównoważonego, a przede
wszystkim jej rewitalizacji, jako
podstawy ekosystemu.  W
związku z wcześniejszym wyra-
żeniem przez Komisję wsparcia
dla budowy “południowej ob-
wodnicy Warszawy” w lokaliza-
cji wewnątrzmiejskiej - zwróci-
li także uwagę na potrzebę zor-
ganizowania posiedzenia nt.
kompleksowego, zgodnego z
wymogami rozwoju zrównowa-
żonego i militarnego bezpie-
czeństwa Stolicy, lokalizacji tej-
że trasy transportowej w połą-
czeniu z lotniskiem Okęcie.
Wskazano - przy okazji - na po-
dobieństwa obecnej lokalizacji
tych obiektów z - sygnowanymi
w czerwcu 1939 r. przez Adolfa
Hitlera - założeniami planu Pab-
sta, ukierunkowanymi na prze-
kształcenie Warszawy w “nowe
miasto niemieckie” /Die Neue
Deutsche Stadt Warschau/ i
uformowanie Trasy A-2 /której
odcinek warszawski występuje

teraz jako “południowa obwod-
nica Warszawy”/ i lotniska Okę-
cie, jako istotnego instrumentu
w “strategii parcia na Wschód”
/Drang nach Osten/.  Zwrócono
uwagę na aktualną sprzeczność
wewnątrzmiejskiej lokalizacji
tychże obiektów z wymogami
rozwoju zrównoważonego i mi-
litarnego bezpieczeństwa Stoli-
cy /gdyż - w razie konfliktu
zbrojnego - stały by się one
pierwszoplanowymi celami
zmasowanych uderzeń przeciw-
nika/. W  tym kontekście uzna-
no za celowe wsparcie dla poza-
miejskiej lokalizacji obu tych
obiektów transpoortowych /co
znalazło wyraz w uchwale Rzą-
du RP z 19 IX 2017 r. wyznaczją-
cej lokalizację dla Centralnego
Portu Komunikacyjnego wraz z
Trasą A-2 w odległości 45 km
na zachód od Warszawy. Taka
lokalizacja, eliminując niedo-
puszczalne, wymienione tu za-
grożenia, zapewnia Stolicy, Ma-
zowszu i Krajowi istotne korzy-
ści gospodarcze, społeczne, cy-
wilizacyjne i prestiżowe.  Z ta-
kiego rozwiązania wynika rów-
nież konieczność:

- zmiany “południowej ob-
wodnicy Warszawy” /będącej w
rzeczywistości warszawskim od-
cinkiem Trasy A-2, czyli między-
narodowej autostrady tranzyto-
wej/ na ściśle wewnątrzmiejski
ciąg drogowy/;

- przystąpienia do tworzenia
planu budowy kontrowersyjne-
go odcinka Trasy A-2 w lokaliza-
cji omijającej Stolicę w stosownej
odległości /w układzie Stryków-
-Góra Kalwaria, jak postulowano
już wiele lat temu/;

- zamiany lotniska Okęcie na
obiekt o innym korzystnym prze-
znaczeniu /trafną wydaje się tu
propozycja prof. Lecha Królikow-
skiego utworzenia na tym tere-
nie nowoczesnego parku tech-
nologicznego/.

W ymieniona decyzja
rządowa jest w
swojej istocie zgod-

na z koncepcjami i postulata-
mi wypracowanymi i prezen-
towanymi, poczynając od lat
1990 w środowisku samorzą-
dowym, społecznym i nauko-
wym. Spotkała się ona z uzna-
niem samorządowców, miesz-
kańców Warszawy i jej otocze-
nia. Istotną rolę w jej formuło-
waniu i popularyzacji odegrali
samorządowcy Dzielnicy Ursy-
nów i kolejni przewodniczący
jej Rady, znaczna ilość pracow-
ników naukowych SGGW, Aka-
demii Ochrony Narodowej, Pol-
skiej Akademii Nauk, Klub Eko-
logiczny Ursynowsko-Natoliń-
skiego Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego, niektórzy par-
lamentarzyści i urzędnicy pań-
stwowi.

Uwagi krytyczne w odniesie-
niu do wewnątrzmiejskiej loka-
lizacji tego odcinka Trasy A-2
wraz z propozycjami rozwiązań
zgodnych z wymogami rozwoju
zrównoważonego i militarnego
bezpieczeństwa Stolicy, znala-
zły, poczynając od 1993 r., wy-
raz w licznych stanowiskach i
wypowiedziach. Stanowią one
m. in. treść publikacji książko-
wych pt.:

- “Trasa A-2 a ekosystem War-
szawy południowej” /wydawcy:
SGGW, Gmina Warszawa-Urs-
ynów, Ursynowsko-Natolińskie
Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne/;

- “Sieć autostrad w świetle
bezpieczeństwa RP” /Akademia
Obrony Narodowej/;

- “Konflikty wokół przebiegu
autostrad w Polsce” /Polska Aka-
demia Nauk/.

Lokują one warszawski od-
cinek Trasy A-2 w przebiegu

Stryków-Góra Kalwaria, dys-
kontując wypowiedzi, uwagi i
wnioski samorządowców, na-
ukowców i społeczników z tere-
nu Warszawy i Mazowsza.
Kwintesencję ich wyrażają za-
łożenia opracowane pod kie-
runkiem prof. Jacka Damięc-
kiego /SGGW/ postulujące
utworzenie autostradowo-p-
owietrznego mazowieckiego
węzła transportowego, usytu-
owanego między Warszawą i
Łodzią. Spotkały się one z apro-
batą wielu rozumiejących isto-
tę zagadnienia osobistości,
wśród których znaleźli się:

- prof. Lech Kaczyński, prezy-
dent Warszawy, który stwierdził,
że nigdy nie dopuści, aby tranzy-
towa autostrada przebiegała
przez miasto,

- prof. Stefan Kozłowski, prze-
wodniczący Rady Ekologicznej
przy Prezydencie RP,

- Zofia Kuratowska, wicemar-
szałek Senatu RP,

- Stanisław Żelichowski, mi-
nister ochrony środowiska, za-
sobów naturalnych i leśnictwa,

- Petr Pospiszil, ekspert ONZ
ds. autostrad europejskich.

W ymowna w tym
przedmiocie stała
się wypowiedź

przewodniczącego Rady Gminy
Warszawa-Ursynów Wojciecha
Matyjasiaka z 12 X 1999 r.:
“...opowiadamy się zdecydo-
wanie przeciwko pomysłowi
budowy i objęcia “Kontraktem
dla Warszawy” drugiej trasy ob-
wodowej, błędnie określanej,
jako “obwodnica zewnętrzna”,
przebiegającej m. in. przez śro-
dek osiedli mieszkaniowych Ur-
synowa, tj. wzdłuż ul. Płasko-
wickiej. Zgodnie z propozycją
“Kontraktu dla Warszawy” po-
łudniowa część tej trasy miała-
by stanowić równocześnie frag-
ment autostrady A-2 Berlin-M-
oskwa. Jej budowa spowodo-
wałaby szereg zagrożeń i
utrudnień dla ok. 110 tysięcy
mieszkańców Ursynowa oraz
uniemożliwiałaby prawidłowy
rozwój gminy. Dlatego uważa-
my, iż decyzję w sprawie ewen-
tualnego rozszerzenia “Kon-
traktu dla Warszawy” o budo-
wę południowej części tzw. ob-
wodnicy zewnętrznej powinno
się odłożyć do czasu ostatecz-
nego przesądzenia przebiegu
autostrady A-2 przez Warsza-
wę. Jednocześnie postulujemy
przywrócenie wariantu prze-
biegu autostrady A-2 przez Gó-
rę Kalwarię, za którym opowia-
da się większość gmin połu-
dniowo-warszawskich oraz
mieszkańcy Ursynowa”.

Niestety, inwestor, czyli Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, podąża innym to-
rem, budując “południową ob-
wodnicę Warszawy” w lokaliza-
cji wewnątrzmiejskiej.

Z arysowana tu proble-
matyka wskazuje zde-
cydowanie na ko-

nieczność szybkiego przesta-
wienia Warszawy i Kraju na to-
ry - preferowanego na całym
świecie - rozwoju zrównowa-
żonego zapewniającego opty-
malne warunki zdrowia i ży-
cia ludziom, przyrodzie i kultu-
rze metodą harmonizowania
relacji wewnątrz i między wy-
mienionymi segmentami rze-
czywistości. Wymaga to zde-
cydowanego przezwyciężenia
silnych wciąż trendów rozwo-
ju niezrównoważonego nakrę-
cających pogoń za maksyma-
lizacją indywidualnych i gru-
powych korzyści materialnych,
a zwłaszcza finansowych, kosz-
tem nadrzędnych wartości pu-
blicznych. 

d r  S t a n i s ł a w  A b r a m c z y k

Pytanie stanowiące tytuł niniejszej publikacji sta-
wiam po raz kolejny, gdyż zmusza do tego stołecz-
na rzeczywistość. Jest ona – mimo istnienia sa-
morządowych i państwowych struktur organiza-
cyjnych odpowiedzialnych formalnie za ochronę
środowiska – coraz bardziej niepokojąca z powo-
du istniejących już zaszłości i nadal postępują-
cych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, przyrody
i kultury. 
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Wiosną i latem 1915 r. armie Ce-
sarstwa Niemieckiego oraz Ce-
sarstwa Austro-Węgierskiego
przełamywały kolejne linie
obrony Rosjan i zajmowały zie-
mie Królestwa Polskiego, a na-
stępnie zachodnie gubernie Ce-
sarstwa Rosyjskiego. Warszawa
zajęta została – praktycznie bez
walki – 5 sierpnia 1915 r. przez
niemiecką 9. Armię dowodzoną
przez marszałka księcia Ludwi-
ka Bawarskiego (Prinz Leopold
von Bayern).  

W kolejnych miesiącach 9. Armia na-
cierała dalej na wschód, zajmując znacz-
ne obszary obecnej Białorusi.  Najwięk-
szą twierdzę carskiej Rosji – Brześć Li-
tewski – wojska niemieckie zajęły bez
walki w nocy z 25 na 26 sierpnia 1915
r., albowiem twierdza była przez Ro-
sjan ewakuowana.

W kolejnym roku wojny, a konkretnie
29 sierpnia 1916 r.  Generalfeldmar-
schall Leopold von Bayern  mianowany
został Naczelnym Dowódcą  wszystkich
sił zbrojnych Niemiec   i Austro-Węgier
na froncie wschodnim.  W grudniu 1917
r., a więc w miesiąc po przewrocie bol-
szewickim w Rosji, kwaterą Ludwika
Bawarskiego był pałac Ursyn-Niemce-
wiczów w Skokach,   6 km od stacji ko-
lejowej w Brześciu, ale w obrębie twier-
dzy fortowej Brześć Litewski.

W tym czasie front niemiecko-ros-
yjski rozciągał się od Zatoki Ryskiej
na Bałtyku do Morza Czarnego i prze-
chodził około stu kilometrów na
wschód od Brześcia. Rosja niewątpli-
wie była w trudnym położeniu, ale
nie beznadziejnym.

Jak wiemy z historii, Wielka Rewolu-
cja Październikowa wybuchła 7 listo-
pada 1917 r. w Piotrogrodzie. W ciągu
kilku dni komuniści  opanowali cen-
tralne ośrodki władzy w Rosji. Bolsze-
wicy – realizując wcześniejsze zobowią-
zania względem Niemiec – już 21 listo-
pada wystosowali (do wszystkich stron
konfliktu) apel  o wszczęcie rokowań
pokojowych. Na apel odpowiedziały
tylko Niemcy, co tylko potwierdza tezę
o współpracy niemieckiego wywiadu z
kierownictwem partii bolszewików.
Pierwsze sowiecko-niemieckie pertrak-
tacje rozpoczęto już 3 grudnia 1917 r.,
a 5 grudnia 1917 r. podpisano pierwszą
umowę w tej sprawie. Formalny rozejm
podpisany został 15 grudnia 1917 r. w
pałacu Ursyn-Niemcewiczów  w Sko-
kach. Jest to bardzo mało znany fakt, al-
bowiem przez dziesięciolecia starano
się jak najmniej mówić na temat trakta-
tu brzeskiego i wszystkiego, co się z
tym wiąże. Dopiero niedawno ustalono,
że rozejm podpisany został w salonie na
pierwszym piętrze pałacu w Skokach,
co potwierdzają m. in.  dostępne od
upadku komunizmu fotografie z nie-
mieckich zbiorów. 

Ze strony niemieckiej rozejm podpi-
sali m. in. dowódca frontu wschodnie-
go – marszałek książę Leopold Bawar-
ski oraz gen. Max Hoffmann (szef szta-
bu tego frontu), a ze strony sowieckiej
Adolf Joffe i Lew Kamieniew.

Wkrótce po podpisaniu rozejmu, bo
już 22 grudnia 1917 r. rozpoczęły się
rokowania pokojowe, które miały okre-
ślić warunki wycofania Rosji z działań
pierwszej wojny światowej. Niemcy
skorzystali z okazji i zażądali znacz-

nych terytoriów i wysokiej kontrybu-
cji. Bolszewicy nie przyjęli jednak tych
warunków, toteż już 18 lutego 1918 r.
Niemcy wznowili działania wojenne i
prowadzili je z sukcesem także 23 lute-
go 1918 r., który to dzień Sowieci, ze
względu na rzekomy sukces w działa-
niach militarnych,  uznali za datę po-
wstania Armii Czerwonej.  

Powodzenie niemieckiej ofensywy
zagroziło wówczas  Piotrogrodowi. Wła-
dze bolszewickie pod naciskiem Lenina,
tegoż 23 lutego zgodziły się na zawar-
cie pokoju za wszelką cenę. 

Delegacja rosyjska pod przewodnic-
twem Lwa Trockiego 1 marca 1918 r.
powróciła do stołu rokowań w Brze-
ściu, a 3 marca w tamtejszym Białym
Pałacu podpisano traktat na niemiec-
kich warunkach. Podobny traktat pod-
pisany został w Brześciu 9 lutego tak-
że z Ukraińską Republiką Ludową.
Adolf Joffe odmówił podpisania trakta-
tu, uchylili się od tego również Trocki
i Zinowjew. Ostatecznie traktat podpi-
sał po dłuższych perswazjach Grigorij
Sokolnikow.    W wyniku zawarcia trak-
tatu Rosja straciła ogromne terytoria
(łącznie z Królestwem Polskim) o po-
wierzchni 780 tys. kilometrów kwa-
dratowych , zamieszkałe przez 56 mln
ludzi.  Zobowiązała się zapłacić kontry-
bucję (6 miliardów marek), ale także
zobowiązała się do demobilizacji swo-
ich sił zbrojnych. Obradujący w dniach
6–8 marca 1918 VII zjazd
SDPRR(b)/RKP(b) w tajnej rezolucji
upoważnił Komitet Centralny do ze-
rwania w każdej chwili wszystkich trak-
tatów zawartych z państwami impe-
rialistycznymi i burżuazyjnymi, jak

również do wypowiedzenia im wojny,
jeśli jest to korzystne dla „rewolucji
proletariackiej”.

W okresie Związku Radzieckiego
traktat brzeski był wyjątkowo wstydli-
wym tematem, którego starano się uni-
kać, albo interpretować z pozycji jego
korzyści dla rewolucji proletariackiej.
Wynikało to z faktu – nieco uprasz-
czając temat – że Sowieci w podzięce
za pomoc Niemiec w przewiezieniu
Lenina i jego sztabu ze Szwajcarii,
przez teren Niemiec do Finlandii, a
tym samym w wywołaniu rewolucji w
Rosji – wyrazili zgodę na haniebne wa-
runki pokojowe. Rewolucja Paździer-
nikowa odniosła sukces, albowiem na
wiele miesięcy przed jej wybuchem
bolszewicy nawoływali do zaprzesta-
nia działań wojennych i wycofania się
Rosji z wojny. Stworzyli atmosferę,
która sprzyjała rokowaniom z Niemca-
mi, a w efekcie oddaniu ogromnych
obszarów Rosji Niemcom. Równole-
gle Rosja oddała Turcji znaczne teryto-
ria w rejonie Kaukazu, stąd udział de-
legacji tureckiej w rokowaniach poko-
jowych w Brześciu. Ciekawostką jest
natomiast to, że do rokowań nie do-
puszczono delegacji polskiej, o co Po-
lacy usilnie zabiegali. Wraz z nieko-
rzystnymi dla Polski postanowienia-
mi traktatu pokojowego z Ukrainą by-
ło to przyczyną (w 1918 r.) silnego kry-
zysu w stosunkach z Niemcami i Au-
stro-Węgrami. Na podstawie traktatu
Niemcy i Austro-Węgry odstępowały
Ukraińskiej Republice Ludowej
Chełmszczyznę z miastem Chełmem i
część Podlasia, a w tajnej klauzuli Au-
stro-Węgry zobowiązywały się do wy-

odrębnienia Galicji Wschodniej wraz
ze Lwowem i Przemyślem jako osobne-
go (autonomicznego) kraju koronne-
go monarchii.  Nic dziwnego, że w Pol-
sce zawrzało.

Istota traktatu brzeskiego polega nie
tylko na utracie  dużych obszarów wła-
snego terytorium, ale przede wszyst-
kim na możliwości wycofania przez
Niemcy 44 dywizji z frontu wschodnie-
go i przerzucenie ich na front zachodni,
przeciw Francji, Anglii  i USA. Traktat
brzeski dawał Niemcom i ich sojuszni-
kom realną szansę na zwycięstwo w
pierwszej wojnie światowej, albowiem
pozwalał na uniknięcie walki na dwóch
frontach. Pozwalał także na wykorzy-
stywanie przez państwa centralne
ogromnych zasobów naturalnych Rosji
i Ukrainy na potrzeby własnej machiny
wojennej.

Wycofanie się rosyjskiego sojuszni-
ka z wojny na przełomie 1917 i 1918 r.
stanowiło  dla pozostałych państw  En-
tanty  śmiertelne zagrożenie. Tym nie-
mniej Rosja pod rządami bolszewików
zdecydowała się na taki krok.

W wyniku traktatu brzeskiego pań-
stwa centralne mogły skoncentrować
swój wysiłek zbrojny na froncie zachod-
nim.  Mimo to nie zdołały pokonać
wojsk Entanty, toteż zmuszone były do
podpisania zawieszenia broni w miej-
scowości Compi?gne w Pikardii we
Francji 11 listopada 1918 r., a po tym ak-
cie rozpoczęły się rokowania pokojowe
w Wersalu, gdzie – w rewanżu za brze-
ski „nóż w plecy” – państwa Ententy
zadecydowały o wykluczeniu Rosji z
rokowań.  

L e c h  K r ó l i k o w s k i

TTrraakkttaatt  BBrrzzeesskkii - 33 mmaarrccaa 11991188 rr..

Rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Traktat Brzeski, czyli nóż w plecy

W niedzielę 4 marca 2018 r. delegacja Szkoły
Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara
„Rudego”, wraz z Pocztem Sztandarowym,
uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. 

Po mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych złożo-
no wieńce i zapalono znicze pod Pomnikiem Męczen-
ników Terroru Komunistycznego 1944-1956 na Służe-
wie. W ten sposób dyrektor, nauczyciele i uczniowie
klas 4-7 SP 336 uczcili pamięć bohaterów.

W uroczystości wzięli udział: burmistrzowie Ursy-
nowa – Łukasz Ciołko i Antoni Pomianowski, mazo-
wiecki wicekurator oświaty - Andrzej Sosnowski i se-
nator Jan Żaryn. Zostały także odczytane dwa listy –
jeden przez przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP
Andrzeja Dudy, drugi przez przedstawiciela ministra
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Oprócz SP
336 ursynowskie placówki oświatowe reprezentowa-
li przedstawiciele LXIII LO im. Lajosa Kossutha oraz dy-
rektor Przedszkola nr 395.

Warto dodać, że uczniowie i nauczyciele SP336 tak-
że 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych minutą ciszy wyrazili hołd uczestnikom anty-
komunistycznego powstania. W każdej klasie została
również odczytana informacja na temat Żołnierzy Wy-
klętych.

E . R .

SSzzaannoowwnnyy PPaanniiee RReeddaakkttoorrzzee!! 

Komitet Domowy Mieszkańców
budynku przy ul. Pięciolinii 2 dzię-
kuje Panu za zamieszczenie w 7
numerze z dnia 22 lutego r. Tygo-
dnika Sąsiadów Passa artykułu
na temat naszej wieloletniej pra-
cy społecznej na rzecz mieszkań-
ców naszego budynku i społecz-
ności Ursynowa.

Mamy tylko jedno sprostowa-
nie, dotyczące zdania o odbywa-
jących się balach sylwestrowych
na naszej klatce schodowej. Infor-
mację o takim sposobie witania
nowego roku przekazałyśmy Panu
jako zasłyszaną, że gdzieś miało to
miejsce w kontekście rozmowy o
dużych powierzchniach naszych
korytarzy.

Jeszcze raz dziękujemy za po-
święcenie nam czasu i życzymy
Panu i całemu Zespołowi Redak-
cyjnemu owocnej pracy na rzecz
Mieszkańców Warszawy.

Z poważaniem
K o m i t e t  D o m o w y  M i e s z k a ń c ó w

b u d y n k u  p r z y  u l .  P i ę c i l i n i i  2
w  W a r s z a w i e
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Piórem Derkacza

„Koń jaki jest, 
każdy widzi...”

Dosiąść dobrego konia i pognać w przestrzeń publiczną  to bez wątpienia marzenie każde-
go polityka. Trwają więc intensywne poszukiwania takiego konia, który spełni wszelkie poli-
tyczne wymagania. Umiejętności jeździeckie nie mają tutaj większego znaczenia, bo dobry koń
poniesie i kiepskiego jeźdźca. Mamy wielu polityków, którym się wydaje, że jadą na Bucefale,
a w rzeczywistości siedzą na Łysku z pokładu „Idy”.

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

Oco tak naprawdę chodzi w nabrzmiewającym konflikcie z Izraelem o zno-
welizowaną ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej? To bardzo dobre
pytanie, ponieważ zdecydowana większość polskiego społeczeństwa ma

tak skołowane umysły medialnym kwikiem, że kompletnie się pogubiła. Jedna stro-
na sugeruje, że Żydom chodzi po prostu o pieniądze, czyli jest to  próba wywar-
cia presji na Polskę w sprawie reprywatyzacji. Za tą tezą przemawia ogromna aktywność wpływo-
wego Światowego Kongresu Żydowskiego (World Jewish Congress – WJC). Druga strona przeko-
nuje, że powodem histerycznej reakcji władz Izraela są wewnętrzne problemy premiera Benjami-
na Netanjahu oraz to, że „Polska przestaje być bierna w polityce historycznej”. Prawda,  jak zwy-
kle, leży pośrodku. 

Gra idzie nie o przysłowiową pietruszkę, lecz o 2,5 miliona ha położonych w Polsce nieruchomo-
ści. Taka wielkość przewija się w doniesieniach żydowskich mediów. Jest to majątek niewyobrażal-
nej wartości, o którego zdobycie warto walczyć każdą dostępną metodą. Skąd wzięło się u nas aż
2,5 mln ha pożydowskich nieruchomości? Działacze WJC wyliczają, że Holocaust w Polsce prze-
żyło około 10 proc. przedwojennej populacji polskich Żydów, ale “zapominają”, że z tej liczby 90 proc.
ocalonych zawdzięcza życie przymusowej wywózce na Syberię. Ich majątki znajdują się dzisiaj na
Białorusi i Ukrainie. Zdecydowana większość pożydowskich nieruchomości w naszym kraju nie ma
natomiast spadkobierców. Prawo stanowi zaś, że jeśli nie ma spadkobierców, nieruchomość przej-
muje skarb państwa. Dlaczego więc polski rząd ma w tej sprawie spowiadać się Amerykanom, lub,
co jest wyjątkowo dziwne – działaczom WJC?  

Co to w ogóle za twór ten WJC? Warto się nad nim pochylić. Powstałemu w 1936 r. WJC nigdy
nie prezesował Żyd z Polski, co w żydowskich realiach jest dosyć nietypowe, gdyż polscy Żydzi by-
li uważani za elitę narodu wybranego. Założycielem państwa Izrael jest przecież urodzony w Płoń-
sku Dawid Ben Gurion. Swoje gigantyczne wpływy organizacja zawdzięcza dwóm prezesom – Ed-
garowi Bronfmanowi oraz jego następcy, wycenianemu na około 4 mld dolarów Ronaldowi Lau-
derowi, który rządzi Kongresem do dzisiaj. Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wscho-
dniej była datą narodzenia się terminu “zwroty”. W 1992 r. WJC założył Światową Żydowską Or-
ganizację Restytucji – WJRO, która postawiła sobie za cel odzyskanie żydowskich pieniędzy zde-
ponowanych w szwajcarskich bankach oraz pożydowskich nieruchomości zlokalizowanych w kra-
jach byłego bloku socjalistycznego, przede wszystkim w Polsce. Jaką legitymację ma WJRO do po-
dejmowania i prowadzenia tego rodzaju działań, nigdy nie ujawniono. 

Tak czy siak, w 1993 r. WJRO ostro natarło na polskie władze, domagając się zwrotu zagrabio-
nego majątku. Kolejne polskie rządy przez dwie dekady stosowały uniki i prowizorkę, bojąc na-
razić się z jednej strony wpływowym Żydom amerykańskim, mającym potężne wpływy w sek-

torze bankowym i w Białym Domu, a z drugiej strony – polskim wyborcom. Gra w ciuciubabkę trwała
do dnia uchwalenia ustawy o IPN. W WJO nie działo się dobrze. W 1996 r. podczas  kongresu organi-
zacji w Buenos Aires ówczesny sekretarz generalny Israel Singer zakomunikował: „Ponad trzy miliony
Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwo-
limy. (…) Będziemy im to powtarzać, dopóki Polska nie zamieni się w lodową pustynię. Jeśli Polska nie
zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodo-
wym”. Była to ewidentna groźba pod adresem naszego kraju. Dzisiaj okazuje się, że nie były to płonne

słowa jakiegoś zacietrzewionego Ży-
da, ale opracowana w najmniejszych
szczegółach żydowska polityka wo-
bec Polski.  W uznaniu zasług Singe-
ra prezes Bronfman powołał go w
2001 r. na szefa WJRO. Sześć lat
później Singer wyleciał z hukiem z
organizacji w atmosferze skandalu
oskarżony o defraudację pieniędzy

ofiar Holocaustu i lokowanie ich na swoim prywatnym koncie w Szwajcarii. Do dnia dzisiejszego ży-
dowskiemu oszustowi, który dopuścił się szczególnie odrażającego przestępstwa, nie spadł włos z gło-
wy, a WJO nigdy oficjalnie nie potępił Singera za jego fanatyczne wystąpienia pod adresem Polski, a
było ich wiele. Kiedy czyta się powyższe słowa, nasuwa się myśl, że prawdziwym antysemitą nie jest ktoś,
kto nie lubi Żydów, lecz Żyd, który okrada swoich współbraci i żeruje na ich tragedii.  

A ntysemityzm nie narodził się z niczego. Wrogość i niechęć do Żydów ma swoje historycz-
ne podłoże. W XVII w. oskarżana dzisiaj przez środowiska żydowskie  o antysemityzm Pol-
ska była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw Europy i stała się domem dla jednej

z największych społeczności żydowskich. Nieprzypadkowo współcześni nazywali ówczesną Polskę
rajem dla Żydów (łac. paradisus Iudaeorum), a szesnastowieczny krakowski rabin Mojżesz ben Isra-
el Isserles powiedział wręcz, że jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los ludu Izraela
byłby nie do zniesienia. W XIX w. na ziemiach polskich żyło 4/5 wszystkich Żydów świata. W dniu
wybuchu II wojny światowej w Polsce mieliśmy 3,5 mln osób pochodzenia żydowskiego. Prawie 1/4
żydowskiej populacji mieszkała w pięciu miastach: w Warszawie (352,6 tys.), Łodzi (202 tys.), Wil-
nie, Krakowie i we Lwowie. Największy udział ludności żydowskiej według powiatów był w 1939
r. w Białymstoku (43 proc. ludności), Lublinie (34,7 proc.), Łodzi (33,5 proc.), Radomiu (32,3
proc.),we Lwowie (32 proc.) oraz w Warszawie (31 proc.).

Jednakowoż niechęć do narodu wybranego wraz z upływem czasu zaczęła się potęgować. Zde-
cydowana większość Żydów żyła bowiem dobrowolnie w dużych skupiskach zwanych potocznie get-
tami bądź sztetlami. Tak głęboka izolacja oraz fakt, że około 85 proc. Żydów określało hebrajski lub
jidysz jako swój język ojczysty, utrudniały asymilację. Żydzi nie asymilowali się świadomie, ponie-
waż Żyd tracący swoją tożsamość religijną tracił również tożsamość narodową i w oczach swoich
współwyznawców oraz własnych przestawał być Żydem.  W 1920 r. rząd Wielkiej Brytanii wysłał
do Polski komisję w składzie sir Stuart Samuel (przewodniczący), sir Horace Rumbold i kapitan Pe-
ter Wright. Każdy z nich opublikował oddzielny raport. Sir Rumbold zwracał uwagę na to, że sytu-
acja Żydów w Polsce jest o wiele lepsza niż w otaczających ją krajach, takich jak południowa Rosja,
Węgry czy Czechosłowacja, a prawdziwe pogromy odbywają się głównie na Ukrainie, gdzie ich ska-
la jest porównywalna do masakr Ormian w Turcji. Stuart Samuel w swoim raporcie wyrażał nato-
miast zdziwienie, że pomimo wielu podobnych incydentów w sąsiednich krajach akurat te, które
odbyły się w czasie wojny toczonej w Polsce, zostały tak nadmiernie nagłośnione. 

Wydźwięk sporządzonego dokumentu “Żydzi w Polsce. Oficjalne raporty Amerykańskiej i Bry-
tyjskiej Misji Dochodzeniowej” był jednoznaczny: Polaków charakteryzuje tradycyjnie tole-
rancyjna postawa w stosunku do Żydów. Tymczasem gotowość niektórych Żydów do współ-

pracy z okupantem rosyjskim czy niemieckim zachęcała wrogów Polski do używania ich jako agentów
w różnych celach, w zamian za obietnicę autonomii (Federacja Wschodnioeuropejska). Antypatia do Ży-
dów wynikała również z ich poparcia dla bolszewizmu (praktycznie cała wierchuszka Rewolucji Paździer-
nikowej, z Lwem Trockim na czele, to Żydzi). Nie można zatem dziwić się, że władze II RP klasyfikowa-
ły Żydów jako propagatorów bolszewizmu, tym bardziej, że pełnili oni główną rolę w bolszewickich rzą-
dach takich miast jak Wilno, Lida czy Mińsk – zanim zostały one zajęte przez polską armię.W lipcu 1920
r. w obliczu zagrożenia nawałą bolszewicką zdelegalizowano żydowski Bund, żołnierzy żydowskich od-
dzielano od ich pułków i wycofywano z frontu, żydowskie pielęgniarki zwalniano z Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, Szpital Żydowski w Warszawie został otoczony i wyprowadzono z niego 200 osób podej-
rzanych o sympatie komunistyczne. Podejrzenia o sympatie polskich Żydów do bolszewizmu nie były bez-
podstawne. W dniu 27 sierpnia 1920 r. stracono rabina Chaima Szapiro, skazanego na karę śmierci za
informowanie wojsk bolszewickich o ruchach obrońców Płocka i wskazywanie im kierunku natarcia. 

Reasumując: jestem bardzo zadowolony, że po latach szeptania po kątach można wreszcie głośno mó-
wić o Żydach oraz ich postawie prezentowanej w Polsce w skali kilku wieków. Chodzi mi przede wszystkim
o to, że zerwano z pewnym tabu, i że dyskusji o Żydach nie traktuje się już jako przejawu antysemityzmu.
Żydzi, jak każdy inny naród, mają swoich bohaterów, geniuszy, wybitnych artystów, twórców i myślicieli,
ale także zdrajców, jak na przykład wspomniany wyżej Chaim Szapiro czy Chaim Rumkowski – hitlerow-
ski kolaborant. Mają też oszustów w osobach na przykład Israela Singera czy skazanego na 150 lat więzie-
nia Bernarda Madoffa. I nie ma najmniejszego powodu, by przez wydumaną poprawność wstrzymywać się
od nazywania rzeczy po imieniu “żydowski krwiopijca Singer” czy “żydowski naciągacz i oszust Madoff”,
tak samo – jak nadal, nie owijając niczego w bawełnę, należy w udokumentowanych wypadkach śmiało pi-
sać o polskich sprzedawczykach-szmalcownikach i polskich mordercach Żydów. Bo tacy, niestety, też byli. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Co się należy Żydom, trochę prawdy

„Jestem bardzo zadowolony, że
po latach szeptania po kątach
można wreszcie głośno mówić
o Żydach oraz ich postawie
prezentowanej w Polsce”

W ypominanie komukolwiek jego wieku nie należy do dobrego tonu,
ale jest faktem, że Polacy się starzeją. Dotyczy to wszystkich, choć
biologiczny zegar tyka dla każdego inaczej. Starzeją się nawet naj-

młodsi, mimo że im to tak bardzo nie „szkodzi”, jak innym. Starzeje się przysło-
wiowy pan Kowalski, starzeje się także pani Kowalska, co samo w sobie nie jest
niczym niezwykłym ani strasznym. W efekcie musimy jednak coraz częściej korzystać z usług le-
karzy. Ostatecznie, większość z nas wyląduje prędzej czy później przed drzwiami gabinetu lekar-
skiego. I tu właśnie (w kolejce do lekarza) problem starzenia się społeczeństwa jest szczególnie
widoczny. 

Problem jest, a kolejki przed gabinetami same nie znikną. Potrzebne są połączone działania, za-
równo ze strony lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego, jak i nadzorującego system mi-
nisterstwa wspieranego przez zdecydowaną politykę państwa. To co najszybciej może przyczynić
się do skrócenia oczekiwania na wizytę, to organizacja pracy samych lekarzy. Nie jest dla nikogo,
kto korzysta z publicznej opieki zdrowotnej, tajemnicą, że znaczną część czasu pracy zatrudnionych
tam lekarzy wypełniają czynności niemające bezpośredniego związku z leczeniem – a więc cała bu-
chalteria papierowa, do której lekarze wcale nie są przygotowani. Umiejętności wypełniania rozma-
itych druków i formularzy nie są wśród nich jednakowe. Tylko nieliczni sobie z tym radzą. Zdecy-
dowanej większości natomiast wypisywanie różnych „papierków” nie pozwala skupić się na pacjen-
cie.  Rozwiązaniem, które ma pomóc lekarzom, a także ułatwić życie pacjentowi oraz aptekom jest
„e-recepta”, czyli recepta wystawiana online. 

Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza taką formę wystawianych recept, nawet bez osobi-
stego badania pacjenta. Wystarczy konsultacja na odległość – za pośrednictwem systemów te-

leinformatycznych. Aby e-recepty
stały się powszechną praktyką,
trzeba jeszcze zrobić szkolenie (m.
in. w kwestii obowiązujących
ustaw i przepisów). Pierwszy krok
został już zrobiony i przewiduje
się, że staną się one powszechne
od 2020 roku. 

Potrzeba takiego rozwiązania,
jakim jest wprowadzenie recept elektronicznych, spotkała się ze zrozumieniem aż 434 posłów RP,
którzy opowiedzieli się za nowelizacją dotychczasowego prawa farmaceutycznego. 

Wprowadzenie e-recept poprzedza program pilotażowy, prowadzony (od połowy lutego) w Sie-
dlcach oraz Skierniewicach, gdzie testowane jest odpowiednie oprogramowanie. Już od maja bę-
dzie możliwość wystawiania i korzystania z pierwszych recept online w tych dwóch miastach.

E-recepty zastąpią tradycyjne recepty papierowe, pozwolą ponadto na uzyskanie przez pacjen-
ta wydruku informacyjnego (na życzenie) zawierającego informacje wypisywane na dotychczaso-
wych receptach, jak nazwa produktu i sposób dawkowania. 

Równie istotne, jak usprawnienie systemu wydawania recept jest „uszczelnienie” obrotu le-
kami oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia lub wyrobami medycznymi, wy-
korzystywanymi przez podmioty prowadzące działalność leczniczą. Wiele osób oczekuje, że
zmiany związane z wprowadzeniem e-recept wpłyną na poprawę funkcjonowania systemu opie-
ki zdrowotnej w naszym kraju, można jednak spodziewać się pewnych perturbacji w jego za-
stosowaniu w praktyce. Zwłaszcza na poziomie lekarzy pierwszego kontaktu w placówkach pu-
blicznych. 

Powiedzenie przypominające, że diabeł tkwi w szczegółach, tu może okazać się prawdziwe.
Jednym z takich szczegółów jest to, że starzenie się społeczeństwa dotyczy również pracowników
służby zdrowia, a umiejętność korzystania z systemu online nie jest domeną nie najmłodszego już
personelu. W przychodniach można spotkać prawdziwych matuzalemów, dla których urządzenie
nazywane powszechnie komputerem stanowi nie lada przeszkodę i którym - używając sportowe-
go porównania - łatwiej byłoby zdobyć ośmiotysięcznik K2 w sezonie zimowym niż opanować taj-
niki tego „straszydła”. 

Na marginesie, ciekawe jak w takich przypadkach wygląda uzupełnianie i aktualizowanie wie-
dzy medycznej, do czego znajomość komputera jest niezwykle przydatna. Choćby do śledzenia no-
winek naukowych w tej dziedzinie. 

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Jaka recepta na e-recepty?

„Rozwiązaniem, które ma po-
móc lekarzom, a także ułatwić
życie pacjentowi oraz aptekom
jest „e-recepta”, czyli recepta
wystawiana online”
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Na oficjalnej stronie Prezydenta RP opublikowano listę 44 tekstów

Prezydent chce poezję krzewić:
Słowacki, Norwid i Mickiewicz,
Bogurodzica, Kochanowski…

To przykład prezydenckiej troski.

Święto ma uczcić polska mowa,
Sienkiewicz, Asnyk, Orzeszkowa,

A sam Prezydent, serce rośnie,
Zamierza czytać nam Przedwiośnie.

Szymborskiej nie ma. Zasadniczo
Polscy Nobliści się nie liczą.

Za to… Rymkiewicz jest i Wencel!
Po prostu opadają ręce.

Pójdźmy na całość! A gdzie Pietrzak?
Będzie go brak nam jak powietrza.

Może Wolskiego dodać jeszcze?
Jaka epoka – tacy wieszcze.

ABSURDY POLSKIEJ EDUKACJI
W Polsce są rzeczy absurdalne:
Lekcje religii mamy w szkołach,

A wychowanie seksualne
Domeną stało się Kościoła.

Z KRONIKI TOWARZYSKIEJ
Urządzono raut w burdelu dla specjalnych gości.
Wyróżniono tam tytułem Człowiek Frywolności

Zasłużoną Burdelmamę! Cieszy medal złoty,
Za „odważną i skuteczną obronę swej cnoty”.

©© MMKKWWDD ((MMuuzzyycczznnyy KKaabbaarreett WWoojjttkkaa DDąąbbrroowwsskkiieeggoo))
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W o j t e k  D ą b r o w s k i

W sobotę, 24 lutego – w trzy dni po 13.
rocznicy zabójstwa wybitnego malarza,
rzeźbiarza, architekta, rysownika i foto-
grafika, Zdzisława Beksińskiego – Kino
Dokumentu w Domu Sztuki SMB „Jary”
na Ursynowie zorganizowało pokaz gło-
śnego pełnometrażowego filmu Marcina
Borchardta „Beksińscy. Album wideofo-
niczny”. Dobrze wybrane zostało rów-
nież miejsce pokazu, bo przecież po wy-
prowadzce w 1976 roku z rodzinnego Sa-
noka Beksiński zamieszkał z żoną Zofią,
synem Tomaszem, matką i teściową w
bloku przy ul. Sonaty 

na pobliskim Służewie. Tomasz – popularny
dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy i tłu-
macz filmów z języka angielskiego – wyprowadził
się wkrótce do osobnego mieszkania, nieopodal.
W 1999 roku odebrał sobie życie. Zdzisław Beksiń-
ski uwieczniał siebie oraz rodzinę na taśmach au-
dio, filmach 8mm i wideo.

Film Borchardta trwa niecałe półtorej godziny
i składa się z fragmentów tych rejestracji, wybra-
nych z ogółem trzystugodzinnego materiału! Mi-
mo drobnych zastrzeżeń bardzo spodobał się pu-
bliczności Kina Dokumentu, która dała wyraz swej
aprobacie na nadzwyczaj interesującym spotkaniu
z reżyserem. W dyskusji z Borchardtem nie oby-
ło bez odwołań do książki Magdaleny Grzebał-
kowskiej „Beksińscy. Portret podwójny” i filmu
fabularnego Jana P. Matuszyńskiego „Ostatnia
rodzina”. Ale nie zabrakło też smacznych ciekawo-
stek. Choćby takiej, że Zdzisław Beksiński ponoć

swego czasu nie pożałował astronomicznej kwo-
ty na zakup jednej z pierwszych kamer systemu Vi-
deo 8. To się nazywa mieć pasję!

Pokaz filmu „Beksińscy. Album wideofonicz-
ny” zgromadził komplet widzów. Został sfinanso-
wany ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warsza-
wy, a zorganizowany we współpracy ze Studiem
Filmowym Kalejdoskop. Partnerem pokazu było
Stowarzyszenie Filmowców Polskich. A B U

Dom Sztuki SMB „Jary” na
Ursynowie podjął współpra-
cę z nowym warszawskim
zespołem teatralnym – Gru-
pą Aktorską „Antrakt”, któ-
ra wystawia spektakle w ję-
zyku angielskim. 

W ostatnią niedzielę lutego
Grupa miała swoją pierwszą pre-
mierę: przy niemal pełnej wi-
downi bawiła publiczność dwu-
aktową komedią Michaela
McKeevera „37 Postcards”.

Jej główny, młody i dobrze sy-
tuowany bohater wraca do ro-
dzinnego domu ze swoją pozna-
ną za granicą narzeczoną. Do-
mownicy się cieszą, ale dobry
nastrój popsują wkrótce – długo
skrywane, a teraz odkrywane –
rodzinne „sekrety i kłamstwa”.

Młodzi aktorzy: Aleksander
Stroganow, Marcjanna Lipińska,
Kamila Grabowska, Katarzyna
Wolfke, Sebastian Hitchinson i

Maria Piątkowska zagrali swoje
role lekko i dowcipnie, a reżyse-
ria Aleksandra Stroganowa nada-
ła przedstawieniu żywe tempo i
właściwy rytm. Udana realizacja
techniczna spektaklu była owo-
cem zgodnej współpracy pracow-
ników Domu Sztuki ze związaną
z „Antraktem” Katie Kądzielską.

Najbliższa, druga szansa
obejrzenia sztuki „37 Postcards”
w Domu Sztuki, oczywiście w
tym samym wykonaniu, nada-
rzy się w niedzielę, 11 marca, o
18.00. Bilety do nabycia na
miejscu, na godzinę przed spek-
taklem.

A B U

Dobra wiadomość dla mi-
łośników kina i muzyki. W
czternastej edycji cyklu
Jazzowe Spotkania Filmo-
we (w najbliższy weekend
10 i 11 marca) w nowej
siedzibie Domu Kultury
Kadr, ul. P. Gintrowskiego
32 – będą oni mogli
uczestniczyć w koncertach
i pokazach filmowych
oraz obejrzeć wystawę fo-
tografii. 

Jazzowe Spotkania Filmowe
mają już wieloletnią tradycję.
Specjalne koncerty jazzowe w
wykonaniu gwiazd polskiej sce-
ny jazzowej, pokazy filmów oraz
wyjątkowi goście, to atrakcje cy-
klu. Pomysłodawcami i organi-
zatorami całego projektu są Iwo-
na i Krzysztof Wojciechowscy –
Fundacja Jazz Art.

W ramach poprzednich edycji
prezentowane były sztandaro-
we obrazy Polskiej Szkoły Filmo-
wej i jej twórców. 

Gośćmi specjalnymi cyklu by-
li twórcy, wybitni reżyserzy, ope-
ratorzy, aktorzy, wśród nich: Je-
rzy Kawalerowicz, Janusz Mor-
genstern, Tadeusz Konwicki, Ka-
zimierz Kutz, Krzysztof Zanus-
si, Jan Laskowski, Lucyna Win-
nicka, Wojciech Siemion. O hi-

storii i kulisach prezentowanych
filmów opowiadali znani kryty-
cy filmowi i dziennikarze: Jerzy
Płażewski, Janusz Wróblewski,
Andrzej Bukowiecki, Tomasz
Tłuczkiewicz, Paweł Sztompke.
W ramach JSF wystąpiła czołów-
ka wybitnych muzyków jazzo-
wych jak: Andrzej Kurylewicz,
Wanda Warska, Janusz Muniak,
Włodzimierz Nahorny, Włodek
Pawlik, Gary Guthman, Andrzej
Jagodziński, Janusz Strobel, Ma-

rek Bałata, Krzesimir Dębski, Ku-
ba Stankiewicz, Joachim Men-
cel, Krzysztof Herdzin, Krzysz-
tof Ścierański, Marek Napiór-
kowski, Paweł Kaczmarczyk.

W tym roku zobaczymy filmy
z nurtu Kina Moralnego Niepo-
koju.10 marca o godz. 18.00 wy-
stąpi Adam Bałdych Imaginary
Quartet. Adam Bałdych to jeden
z najwybitniejszych skrzypków
jazzowych naszych czasów. Wir-
tuoz skrzypiec, kompozytor, li-
der, jeden z najlepiej rozpozna-
wanych polskich muzyków jaz-
zowych, ceniony za oryginalne
brzmienie i kompozycje w Eu-
ropie i USA. 

Gościem specjalnym JSF bę-
dzie Feliks Falk – reżyser filmo-
wy i teatralny, autor scenariuszy
filmowych, sztuk scenicznych,

telewizyjnych, absolwent war-
szawskiej ASP oraz PWSFiT w
Łodzi, laureat wielu nagród. Fe-
liks Falk wchodził w skład grupy
scenarzystów, którzy współpra-
cowali przy powstawaniu scena-
riusza filmu Katyń Andrzeja Waj-
dy. Zobaczymy jego film „Wo-
dzirej” z 1978 r.

11 marca o godz. 18.00 usły-
szymy koncert – Marcin Wasi-
lewski Trio. To zespół o między-
narodowej renomie przeplata-

jący tradycję z nowoczesnością
tworzący swój niepowtarzalny
styl. Uznawany jest za jedną z
najwybitniejszych formacji jaz-
zowych swojego pokolenia w
Polsce i Europie. 

Gościem JSF będzie krytyk fil-
mowy, publicysta „Polityki” Ja-
nusz Wróblewski

Zobaczymy obsypany desz-
czem nagród film „Przypadek”
Krzysztofa Kieślowskiego z 1981
roku, z wybitną kreacją aktor-
ską Bogusława Lindy. 

W ramach JSF zobaczymy
wielkoformatowe, czarno-białe
fotografie jednego z najważniej-
szy polskich muzyków jazzowych
– Krzysztofa Komedy na wysta-
wie Marka Karewicza „Krzysztof
Komeda w obiektywie”. 

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Wiersze przedwcześnie
zmarłego ursynowskiego
poety Jarosława Zieliń-
skiego zostały już przetłu-
maczone i wydane w pię-
ciu językach. Właśnie uka-
zała się wersja angloję-
zyczna. 

W poniedziałek, 5 marca, w
Ursynotece przy ul. Barwnej, mi-
łośnicy poezji mieli okazję spo-
tkać się na wieczorze poetycko-
-muzycznym, poświęconym pro-
mocji zbioru wierszy Letter to
my son (List do mojego syna).
Książkę, z inspiracji Fundacji Ar-
kona, bardzo starannie pod
względem edytorskim wydała
oficyna wydawnicza Aspra-JR.

Wiersze zostały przetłumaczo-
ne przez Ewę Sherman z Bristo-
lu. Tłumaczka nie mogła osobi-
ście przybyć do Warszawy, ale
przysłała ciepły list, w którym
wyjaśniła m. in. przyczyny do-
konanego wyboru:

– Przetłumaczyłam te, a nie in-
ne wiersze, bo wybierałam te,
które najbardziej poruszyły mnie
emocjonalnie, a jednocześnie, być
może, pozwolą czytelnikowi an-
glojęzycznemu poznać chociaż
odrobinę osobowość bardzo uta-
lentowanego, wrażliwego, kocha-
jącego życie i wszystkie jego prze-
jawy, poety Jarosława Zielińskie-
go (…) – napisała tłumaczka.

Wybrane wiersze recytował
aktor Janusz Leśniewski, umie-
jętnie potęgując nastrój i nadając
wieczorowi magiczny charakter.
Wersję angielską zaprezentowa-
ła studentka UW Patrycja Solec-
ka. Znakomitym dopełnieniem
była oprawa muzyczna. Młody
ursynowski poeta i kompozytor,
licealista z ursynowskiego Ka-
myka i stypendysta Arkony, Mar-
cin Dominik Molski, zachwycił
zebranych swoimi nastrojowy-
mi kompozycjami do tekstów Ja-
rosława Zielińskiego, które wy-
konał z towarzyszeniem gitary.

Spotkanie prowadził Mikołaj
Juliusz Wachowicz, także ursy-
nowianin, prezentując jednocze-
śnie własną książkę pt. „Powie-

działem wam wszystko co
wiem” (wyd. Aspra), będącą po-
głębioną analizą biografii i twór-
czości Jarosława Zielińskiego i
jego pokolenia mocno związa-
nego z Ursynowem.

Zebrani otrzymali również
najnowszy numer Lasu Kabac-
kiego, pisma literackiego wyda-
wanego przez Fundację Arkona
pod redakcją Stanisława Gra-
bowskiego.

Prężnie działająca Fundacja
zaprasza na kolejne spotkanie
do Ursynoteki już 22 marca
(czwartek) na spotkanie z ursy-
nowskim artystą malarzem
Franciszkiem Maśluszczakiem.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i
f o t .  L i w i a

Jazzowe Spotkania Filmowe 2018

Zieliński po angielsku w Ursynotece

„Antrakt” w Domu Sztuki

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

AA JJAA ttaanniiuucchhnnoo sspprrzzeeddaamm sspprrzzęętt
ddoo ssiiłłoowwnnii:: łłaawweecczzkkęę,, 

ppoorręęcczz ssttaaccjjoonnaarrnnąą,, wwoorreekk
ttrreenniinnggoowwyy ((rraazzeemm 220000 zzłł)).. 

TTeell.. 551155 223311 996699

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

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 602 77 03 61

DDRREEWWNNOO opałowe 
i kominkowe, 791 394 791

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

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, doświadczenie,
601 333 707

BBIIOOLLOOGGIIAA, 607 153 493
DDAARRMMOOWWEE LLOO dla dorosłych,
szkoły policealne - 22 726 74 73,
Piaseczno, ul. Powstańców
Warszawy 21

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
KKUURRSSYY BHP, Excel, inne - 

22 726 74 73, Piaseczno, ul.
Powstańców Warszawy 21

MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

22 649 40 27, 691 502 327

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA ładne studio
40 m2 z miejscem postojowym
przy ul. Grójeckiej, 606 359 633

DDWWUUPPOOKKOOJJOOWWEE 56 m2

Piaseczno,601 28 90 47
DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2

Prażmów, 602 77 03 61
DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjne Prażmów,

602 77 03 61
NNAA CCZZAASS generalnego remontu

mojego mieszkania potrzebuję
wynająć pomieszczenie na paczki
około 20-30 m2 na południu
Warszawy, 501 313 498

SSPPRRZZEEDDAAMM miejsce postojowe,
Kabacki Dukt 5, 28 tys. zł. 
Tel. 606 359 633

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

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

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!CCeennttrruumm,75 m2, 3 pok., 

ul. Wilcza,  świetny standard, do
wejścia, 601 720 840

! MMookkoottóóww, 47 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

!MMookkoottóóww, 57 m2, 2 pokoje,
kamienica, ładne, do wejścia, 
601 720 840

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

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

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

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

!OOttwwoocckk, 50 m2, Wioska
Szwajcarska, ładne, ciche
mieszkanie, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,60 m2, ładne
mieszkanie z wielkim balkonem,
blisko metra, nie wymaga
remontu, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
599 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, piękny pend house,
128 m2, 4 pok, z widokiem na Las
Kabacki, tylko 950 tys.zł.,, 
601 720 840

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

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

!WWiillaannóóww, 139 m2, ładne
mieszkanie, ochrona, cisza, spokój,
tylko 1.200 tys. zł - do neg., 
601 720 840

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

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

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

!DDoomm Sadyba, 125 m2, do
wejścia, 601 720 840

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

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

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

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

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

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

! SSeeggmmeenntt 220 m2/290 m2,
Ursynów ok. Pileckiego, do
wejścia, bardzo ładny. 
Cena - 1 450 tys. zł, 601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, dobra
cena, do wejścia, 1.800 tys. zł - do
neg., 601 720 840

! WWiillaannóóww, piękny dom 420
m2 w najwyższym standardzie 
i dobrej cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

Skocznią, piękny apartament z
kominkiem i garażem. 
Cena 6500 zł., 601 720 840

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee sszzuukkaa ddllaa 
sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

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

PPRRAACCAA dla kierowcy aut
dostawczych, kat. B, nie kurierka,
jazda po Warszawie, 535 170 170

ZZAAOOPPIIEEKKUUJJĘĘ się dzieckiem w
wieku do 3 lat. Referencje, 
731 370 628

ŻŻŁŁOOBBEEKK na Kabatach zatrudni
nauczyciela lub opiekunkę, 
607 170 282

KKTTOO bbeezzppłłaattnniiee ofiaruje adapter
emerytce? 880 397 580

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

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

BBIIUURROO RRAACCHHUUNNKKOOWWEE, 
606 234 106

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 
22 642 96 16

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214

EELLEEKKTTRROOAAWWAARRIIAA, 
507 153 734

EELLEEKKTTRRYYKK - kuchnie, 
507 153 734

GGLLAAZZUURRAA, malowanie, panele,
remonty kompleksowo, 
692 885 279

GGLLAAZZUURRAA, remonty, 
796 664 599

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gładź, 

505 73 58 27

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRAALLNNIIAA dywanów, 
794 027 037

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, łazienek,
komplekowo, 690 61 30 31

RREEMMOONNTTYY budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

RREEMMOONNTTYY i wykończenia,
uprawnienia, 880 880 690

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSZZYYBBKKIIEE remonty, 535 395 588
ŚŚLLUUSSAARRSSTTWWOO, kraty,

balustrady, konserwacje, spawanie
aluminium, 601 36 22 82

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT busem tanio, 

604 555 942

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWRRÓÓŻŻKKAA, 22 648 68 41, 
602 731 299

WWRRÓÓŻŻKKAA 30 lat doświadczenia.
Trudne sprawy, 606 89 48 08

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

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  8 4  8 6  1 5 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

Piaseczno
UUrrzząądd MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy 
uull.. KKoośścciiuusszzkkii 55 7 0 1  7 5  0 0
Starostwo 
Powiatowe 7 5 7  2 0  5 1
Urząd Skarbowy 7 5 0  1 9  4 1
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jak prJak pr zzed ted t yygodniemgodniem
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje ZZooffiiaa WWaawwsszzcczzaakk
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .

Redaktor naczelny – MMaacciieejj PPeettrruucczzeennkkoo;; Sekretarz redakcji – ŁŁuukkaasszz KKoonnddeejj;; Zespół – TTaaddeeuusszz PPoorręębbsskkii, MMiirroossłłaaww MMiirroońńsskkii, WWoojjcciieecchh DDąąbbrroowwsskkii,, JJeerrzzyy DDeerrkkaacczz,, LLeecchh KKrróólliikkoowwsskkii,, BBoogguussłłaaww LLaassoocckkii..
Redakcja: 0022-778866 WWaarrsszzaawwaa,, uull.. LLaacchhmmaannaa 44,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, sekretarz redakcji: tteell.. 664488-4444-3322,,  e-mail: ppaassssaa@@ppaassssaa..wwaaww..ppll,, Internet: wwwwww..ppaassssaa..wwaaww..ppll.. 
Biuro Ogłoszeń –– MMaaggddaalleennaa JJaawwoorrsskkaa;; Dział Reklamy tteell.. ((2222)) 664499-7711-6655,, tteell..//ffaakkss ((2222)) 664488-4444-0000,, 660055-336644-339966,, 660077-992255-000011;; Marketing i reklama –– GGrrzzeeggoorrzz PPrrzzyybbyysszz tteell.. 660077-992255-000011
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Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

uull.. WWiioolliinnoowwaa 1144
tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

NNiieeddzziieellaa,, 1111 mmaarrccaa,, 1188..0000::
komedia Michaela McKeevera
„37 Postcards” w wykonaniu
Grupy Aktorskiej „Antrakt”. Bile-
ty do nabycia w Domu Sztuki na
godzinę przed spektaklem.

Uwaga! Przedstawienie w ję-
zyku angielskim.

ŚŚrrooddaa,, 1144 mmaarrccaa,, 1188..0000:: wy-
dawanie bezpłatnych kart wstę-
pu na spektakle z programu Ur-
synowskiego Kalejdoskopu Te-
atralnego:

- bajkę dla dzieci „Mistrz Twar-
dowski” (Teatr Za Daleki w Domu
Sztuki – sobota, 17 marca, 16.00)

- monodram Doroty Maciei, w
reżyserii Jerzego Gudejki, „Super-
menka”, w wykonaniu Jowity Bud-
nik (Teatr Za Daleki w Domu Sztu-
ki – niedziela, 18 marca, 19.00)

Galeria Domu Sztuki zapra-
sza da wystawę fotograficzną
Mirosława Kilijańczyka i Ewy
Wojciechowskiej „Órsynuf –
Portret nieznany”. Wystawa
czynna do 11 marca. Wstęp
wolny.

W okresie od 5 marca do 16
czerwca w Domu Sztuki odbywa
się kolejna tura bezpłatnych
warsztatów artystycznych (pla-
stycznych, teatralnych, wokal-
nych, tanecznych, bębniarskich)
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
w tym seniorów. Zapisy u in-
struktorów (ilość miejsc ograni-

czona). Szczegółowe informa-
cje w sekretariacie Domu Sztuki
i na stronie www.domsztu-
ki.art.pl w zakładce Zajęcia.*

NNaattoolliińńsskkii OOśśrrooddeekk KKuullttuurryy
uull.. NNaa UUbboocczzuu 33
tteell.. 2222 664488 6655 8811

1111..0033.. ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz.. 1122..0000
– Zespół Pro Arte z koncertem
dla dzieci  “Jak kaczka mała wio-
sny szukała” wstęp wolny

NOK ogłasza zapisy uzupeł-
niające  na warsztaty artystycz-
ne (semestr wiosenny : marzec  -
czerwiec) dla :

- dzieci: taneczne i plastyczne, 
- młodzieży : teatralne ,
- warsztaty dla dorosłych, w

tym seniorów : teatralne, wokal-
ne i plastyczne

Szczegóły i dodatkowe infor-
macje: telefonicznie lub strona
internetowa NOK  

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

99 mmaarrccaa (( ppiiąątteekk)) ggooddzz.. 1188
“KRAJEWSKI NA DZIŚ” piosen-
ki Seweryna Krajewskiego śpie-
wa Joanna Dark z zespołem. Za-
proszenia od 7.03.2018 godz. 18
w DK Imielin

1111 mmaarrccaa ((nniieeddzziieellaa)) ggooddzz..
1155..0000 “TYMOTEUSZ WŚRÓD
PTAKÓW “ spektakl teatralny dla
dzieci w ramach URSYNOW-
SKIEGO KALEJDOSKOPU TE-

ATRALNEGO. Zaproszenia od
8.03.2018 godz. 18 w DK Imielin

KKlluubbootteekkaa 
DDoojjrrzzaałłeeggoo CCzzłłoowwiieekkaa
uull.. LLaanncciieeggoo 1133 llookk UU99,,

tteell.. 2222 337700 2299 2299

0088..0033,, cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz.. 1188::0000
- Cykl pt. „Spotkanie  z cieka-
wym  człowiekiem”  SMAKI OLI-
WY - spotkanie  z Urszulą RZEP-
CZAK, dziennikarką,  somelier-
ką, podróżniczką, orientalistką,
zakochaną w dobrej oliwie, zafa-
scynowaną uprawą gajów oliw-
nych na przestrzeni dziejów

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

0088..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z prof. Andrzejem Karpińskim
w cyklu Europa i świat w epoce
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i
w dobie napoleońskiej pt. „Woj-
ny koalicyjne Napoleona”

1133..0033 –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „Karnawał czy post?
Pieter Brueghel”

1155..0033 –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie
z p. Michałem Karpowiczem w
cyklu wieczorów czwartkowych
pt. „Co robi Redakcja Historii i
Myśli Współczesnej” 

PPoocczząątteekk ssppoottkkaanniiaa zzaawwsszzee oo
ggooddzziinniiee 1199::0000.. WWssttęępp wwoollnnyy!!

W derbowym starciu zawodnicy KS Me-
tro bez większych problemów rozprawi-
li się z drużyną Legii Warszawa, wygry-
wając spotkanie bez straty seta. Tym
samym wzięli srogi rewanż za przegra-
ną w pierwszej rundzie rozgrywek, a co
bardziej istotne – pozostali w grze o fa-
zę play-off. 

Kibice tłumnie zgromadzeni w sobotni wieczór
w Hali przy Dereniowej 48 oglądali naprawdę
świetne widowisko. Zawodnicy obydwu ekip za-
fundowali mecz godny derbowego starcia.

Spotkanie rozpoczęło się lepiej dla gospodarzy,
którzy po pojedynczym bloku Pawła Mikołajczaka
i asie serwisowym Tomasza Walendzika objęli pro-
wadzenie 2:0. Później toczyła się wyrównana wal-
ka, punkt za punkt, ale tylko do stanu 8:8. Od tego
momentu podopieczni trenera Wojciecha Szczuc-
kiego zaczęli stopniowo budować swoją przewagę.
Po mocnym ataku Bartosza Stępnia na lewym skrzy-
dle było już 13:9. Po kilku minutach skutecznym
blokiem na Pawle Sęku popisali się Bartłomiej Gi-
za i Mateusz Janikowski, a przewaga Metra wzro-
sła do pięciu punktów – 17:12. Choć po sprytnej
kiwce Tomasza Walendzika było już nawet 20:14,
to w końcówce nie zabrakło nerwowych sytuacji.

Błąd po stronie gospodarzy, a później punkto-
wa zagrywka Igora Stelmaszczyka sprawiły, że
straty legionistów zmalały do zaledwie trzech
oczek – 20:17. Potem siatkarze Metra znowu od-
skoczyli i przy stanie 24:19 mieli pierwsza piłkę se-
tową.  Wygrana jednak nie przyszła im łatwo – pre-
mierową partię zakończyli dopiero przy czwartym
podejściu, a punktował atakiem na lewym skrzy-
dle dobrze dysponowany w całym spotkaniu - Pa-
weł Mikołajczak.

Do drugiej odsłony gospodarze przystąpili skon-
centrowani i zdeterminowani, co bardzo szybko
przyniosło efekty w postaci kilkupunktowej prze-
wagi – po serii skutecznych ataków Janikowskie-
go i Mikołajczaka było 7:2. Do punktujących za-
wodników chciał dołączyć również Bartosz Stę-
pień, ale po jego ataku piłka trafiła w antenkę, a
ta z kolei pod wpływem siły uderzenia wylądowa-
ła na końcowych metrach boiska. Moment zamie-
szania nie wybił jednak z rytmu jego kolegów.
Legionistom brakowało argumentów na świetnie
spisujących się przeciwników, przez co ich straty
z każdą minutą rosły. Z całą pewnością nie poma-
gały im również błędy własne – po autowym ata-
ku Stelmaszczyka przegrywali już sześcioma
punktami – 18:12. Choć zawodnicy Metra pewnie
zmierzali po zwycięstwo w tej partii, to i tym ra-
zem nie zabrakło emocji, bo w kluczowym mo-
mencie ich przewaga znowu zaczęła topnieć. Po
dwóch asach serwisowych Daniela Rosy nagle
zrobiło się 22:19. Podopieczni trenera Kołodziej-
czyka nie potrafili jednak zdziałać nic więcej. W
ostatniej akcji ich atak z szóstej strefy został zablo-
kowany przez Bartłomieja Gizę i ponownie musie-
li uznać wyższość Metra – 25:20.

Trzeci set nie był już tak jednostronny, przy-
najmniej na starcie. Od początku trwała wyrów-
nana walka, a minimalnie lepsi byli goście. Po
skutecznym ataku z krótkiej w wykonaniu Rosy
gospodarze przegrywali 2:4. Szybko jednak do-
prowadzili do remisu – Mateusz Janikowski zablo-
kował piłkę przechodzącą i było już 6:6. Później ze-
społy wymieniały się prowadzeniem. Żaden z za-
wodników nie wstrzymywał ręki w ataku, nie bra-
kowało gry w polu i bloku, a na widowisko nega-
tywnie wpływały tylko zepsute zagrywki, których
na przestrzeni całego spotkania było naprawdę
sporo. Gdy przy stanie 13:12 sędzia w spornej sy-
tuacji przyznał punkt miejscowym, skrzydła le-
gionistów zostały podcięte. Ich straty zaczęły ro-
snąć z minuty na minutę i nie potrafili już podjąć
walki. Ostatecznie przegrali do 19, a spotkanie
nieudaną zagrywką zakończył Mateusz Hes. Naj-
lepszym zawodnikiem meczu wybrany został ka-
pitan Mera - rozgrywający Tomasz Walendzik.

Tym samym podopieczni Wojciecha Szczuckiego
dopisali do swojego dorobku pełną pulę punktów i
ciągle mają szansę na awans do fazy play-off. Sytu-
acja w środkowej części tabeli jest bardzo wyrówna-
na, a o jej końcowym układzie zadecyduje ostatnia
kolejka spotkań. Co istotne – Metro rozegrało już
wszystkie mecze rundy zasadniczej, co oznacza, że
aby awansować, musi liczyć na korzystne dla nich
rozstrzygnięcia pozostałych. Z kolei Legia, mimo
porażki, awans ma już zapewniony. 

D a r i a  M i k o ł a j c z a k
F o t o  A n n a  K l e p a c z k o

Siatkarskie derby Warszawy dla Metra! 
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