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Jest dla polskich wyścigów
konnych niczym w świecie
tenisa Iga Świątek, a w fut-
bolu Robert Lewandowski.
W sobotę 11 czerwca trze-
ba koniecznie wybrać się
na Służewiec, aby zobaczyć
jak w Nagrodzie Widzowa
galopuje największa
gwiazda polskich wyści-
gów, koń roku 2021, zwy-
cięzca Wielkiej Warszaw-
skiej – Night Tornado. 

Ten dzień można nazwać jed-
nym z przystanków do wyścigo-
wego Wielkiego Szlema. W sobo-
tę odbędą się ostatnie sprawdzia-
ny na „Drodze do Derby” – klacze
pobiegną w Nagrodzie Soliny, a
ogiery w Nagrodzie Iwna, na cze-
le z najlepszymi końmi z Nagro-
dy Rulera – Jolly Jumperem i
Matt Machine. Wspaniałego Ti-
memastera zobaczymy w Nagro-
dzie Haracza wśród najlepszych
sprinterów w Polsce, a piękne i
uzdolnione amazonki pojadą w
pierwszej w tym roku edycji wy-
ścigu z serii Women Power.

Night Tornado to znakomity
ambasador polskich wyścigów,
opromieniony zwycięstwem w li-
stopadzie w gonitwie Prix du

Grand Camp Atlantic (rangi Li-
sted Race) w francuskim Lyonie.
W tym wyścigu podopieczny tre-
nera Krzysztofa Ziemiańskiego
pokonał świetnego Botanika, ko-
nia ze stajni szejka Mohammeda
al Maktoum, władcy Dubaju i jed-
nego z najbogatszych ludzi na
świecie. Night Tornado stoczył w
tej gonitwie porywającą zwycię-
ską walkę z Mutabahi, który na-
leży do katarskiego szejka Abdul-
laha bin Khalify al Thaniego, jego
rodzina kupiła przed kilku laty
klub Paris Saint Germain, zatrud-
niając gwiazdorski tercet: Kylian
Mbappe – Leo Messi – Neymar. To
pierwsza w tym roku i jedna z
nielicznych okazji, by zobaczyć
Night Tornado na Służewcu, bo w
drugiej połowie sezonu znów ma
w planach podbój Europy. Po so-
botnim sprawdzianie wystąpi
jeszcze zapewne w dniu gali Der-
by 3 lipca w prestiżowej Nagro-
dzie Prezesa Totalizatora Sporto-
wego. W Nagrodzie Widzowa zo-
baczymy też zwycięzcę polskie-
go Derby 2021 – Guitar Mana.
Jest on synem najsłynniejszego
ogiera świata w XXI wieku Gali-
leo (pokrycie nim klaczy koszto-
wało, bagatela, 400 tysięcy eu-

ro). Został on zakupiony ze słyn-
nej irlandzkiej stadniny Coolmo-
re, która należy do Johna Ma-
gniera, byłego właściciela Man-
chesteru United. Guitar Man nie
zaliczył udanych startów w tym
roku zarówno w Berlinie, jak i na
Służewcu w Nagrodzie Golejew-
ka. Czy w sobotę będzie rehabili-
tacja i sensacyjnie pod dżokejską
gwiazdą Szczepanem Mazurem
pokona Night Tornado?

Emocji nie zabraknie, bo zaga-
dek jest mnóstwo. Przede wszyst-
kim poznamy odpowiedź na pyta-
nie, które konie dobrze czują się
na długich dystansach i są w sta-
nie wytrzymać 2400 m w Derby.
W Nagrodzie Soliny pobiegnie bo-
wiem fenomenalnie szybka i zbu-
dowana jak kulturystka Jenny of
Success, która wygrała klasyczną
Nagrodę Wiosenną, prowadząc
od startu do celownika i zabrała
status niepokonanej championce
dwulatków Moonu. Jenny of Suc-
cess ma jednak rodowód sprin-
terski i na dystanse 2200 m może
mieć problemy, zwłaszcza że po-
niesie o 3 kg więcej od większości
rywalek. To otwiera szansę dla
dwóch nowych gwiazd stajni

Westminster – Lady Iwony i Lady
Jaguar. Ta pierwsza jest – jak ma-
wiają Anglicy – urodzona w pur-
purze. Ma królewski rodowód.
Jest córką fenomenalnego Natha-
niela (zwycięzca King George and
Queen Elizabeth Stakes w Ascot),
podobnie jak Desert Crown, któ-
ry w minioną sobotę wygrał naj-
słynniejszy wyścig na świecie –
angielskie Derby w Epsom. Córką
Nathaniela była też wybitna Ena-
ble, która wygrała aż 15 wyści-
gów, w tym dwa razy Nagrodę
Łuku Triumfalnego na Long-
champ w Paryżu, zarobiła dla
swojego właściciela, księcia z Ara-
bii Saudyjskiej Khalida Abdullaha,
ponad 10 milionów funtów. Na
dodatek Lady Iwona jest wnuczką
ogiera Dubawi, który jest obecnie
najdroższym reproduktorem w
Europie, kryje klacze za 250 tysię-
cy funtów. Jak tu nie wygrywać z
takim pochodzeniem… Polską
hodowlę będzie w tej gonitwie re-
prezentować Iva Grey, której ojciec
The Grey Gatsby wygrał francu-
skie Derby, a matka Infamia Der-
by na Służewcu, a później urodzi-
ła dwie bardzo dobre klacze – Iron
Belle i Incepcję. Iva Grey próbuje
pójść w ich ślady, w Nagrodzie

Wiosennej na 1600 m była na nie-
złym czwartym miejscu, ale dłuż-
sze dystanse powinny jej bardziej
odpowiadać. 

I wreszcie to na co wszyscy
czekają najbardziej. Ostatni
sprawdzian na „Drodze do Der-
by”. W Nagrodzie Iwna pobie-
gnie tylko 5 ogierów, ale za to
same asy. Będzie to wielki re-
wanż za Nagrodę Rulera, w któ-
rej dubletem wygrały konie, tre-
nowane przez Macieja Jodłow-
skiego – Jolly Jumper i Matt Ma-
chine, a za nimi kończyły El Co-
razone i Kaneshya. Dystans o 600
m dłuższy może jednak zmienić
tę hierarchię, a faworytów bę-
dzie chciał pogodzić polski jedy-
nak Thiry Time (syn Cacciniego,
który wygrał Derby i Wielką War-
szawską), wyhodowany i treno-
wany w Podbieli pod Warszawą
przez Adama Wyrzyka. Córkę
trenera Wyrzyka - Joannę (jest
pierwszą kobietą w Polsce, która
wygrała Derby) zobaczymy w go-
nitwie Women Power w gronie
siedmiu zdolnych amazonek. W
Nagrodzie Haracza atrakcją bę-
dzie start konia roku 2020 Time-
mastera, który w maju wygrał

Nagrodę Golejewka, a w sumie
już 12 wyścigów i prawie pół mi-
liona złotych. Nie zabraknie tak-
że „Strefy Mody Wyścigowej”,
gdzie modystki pomogą w do-
brze kapelusza na zbliżające się
Derby, strefy dla dzieci, a w niej
m.in. eurobungee, dmuchańce,
kolejka i liczne animacje, a także
strefy gastro z bogatym menu i
licznymi foodtruckami.

Jeżeli ktoś by liczył, że emocje
opadną pod koniec dnia, nic z te-
go! Organizatorzy przygotowali
wielką gratkę dla wielbicieli kina
plenerowego! Wyścigowy seans
wystartuje o 18.45! Na ekranie
zobaczymy film „Niezwyciężony
Secretariat” w rolach głównych
ze świetnymi Diane Lane i Joh-
nem Malkovichem. Jest to opo-
wieść o jednym z najwybitniej-
szych koni wyścigowych w histo-
rii. Sobota na Służewcu zapowia-
da się pasjonująco. W programie
9 gonitw, po raz pierwszy bom-
ba pójdzie w górę o godzinie
13.50. Szczegóły można znaleźć
na www.torsluzewiec.pl, a bilety
kupić na www.ebilet.pl.

R o b e r t  Z i e l i ń s k i
F o t :  To r  W y ś c i g ó w

K o n n y c h  S ł u ż e w i e c

Wielka kumulacja wyścigowych emocji
i kino letnie na Torze Służewiec
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Prawie 40 młodych mieszkanek i mieszkańców wzięło
w dniu 7 czerwca br. udział w spotkaniu „Startup po-
mysłem na karierę zawodową”. Spotkanie zorganizo-
wał Urząd Dzielnicy Ursynów przy wsparciu Centrum
Obsługi Inwestora i Eksportera w Agencji Rozwoju Ma-
zowsza S.A. oraz Fundacji IT Girls. 

Ursynowska młodzież miała okazję nie tylko wysłuchać, ale też
porozmawiać z osobami, które osiągnęły sukces, tworząc innowa-
cyjne biznesy lub wspierając ich powstawanie. Prelegenci dużo
mówili o kompetencjach przyszłości, motywacji, technologiach,
wyciąganiu wniosków z porażek i niepopełnianiu tych samych błę-
dów dwa razy. 

- Między panelistami zarysowały się ciekawe spory na temat
umiejętności programowania. W czasie dyskusji cześć przedsię-
biorców wskazywała iż każdy powinien znać podstawy programo-
wania, inni bronili poglądu iż  można zatrudnić informatyka do kon-
kretnych zadań. Spotkanie pokazało, że kobiety świetnie dają ra-
dę z nowymi  technologiami  prowadząc  oparte na nich biznesy rów-
nie dobrze jak mężczyźni. Było to widać zarówno po stronie pane-
listów, jak i na widowni, gdzie nieznaczną przewagę ilościową nad
chłopakami miały dziewczyny. Wyraziłem nadzieję, że może przy-
szłości ktoś z obecnych na widowni - po osiągnięciu zawodowego
sukcesu - napisze swoją biografię i wspomni w niej to spotkanie ja-
ko zdarzenie, które stało się  inspiracją do podążania drogą inno-
wacyjnego biznesu – mówi zastępca burmistrza Ursynowa Bar-
tosz Dominiak.

Paweł Lenarczyk, radny Ursynowa z Polski 2050, złożył
w październiku 2020 roku do miejskiego Biura Ochro-
ny Środowiska wniosek o ustanowienie wierzby rosną-
cej przy ul. Wiolinowej pomnikiem przyrody. W dniu
30 maja bieżącego roku radny dostał odpowiedź - miej-
skie biuro informuje, że po wnikliwej analizie poprze-
dzonej kilkukrotnymi badaniami stanu drzewa dla
wierzby przy Domu Sztuki nie może przyznać statusu
pomnika przyrody 

A więc co się dzieje z drzewem?
- W ciągu ostatnich 4 lat przeprowadzono trzy ekspertyzy den-

drologiczne wierzby. W 2018 r. eksperci zakwalifikowali wierzbę do
klasy wysokiego ryzyka upadku. Było to spowodowane stwierdze-
niem licznej obecności owocników czyrenia ogniowego – grzyba pa-
sożytniczego. Zlecono testy obciążeniowe drzewa. Badania uwi-
doczniły rozległy ubytek wewnątrz pnia drzewa. Zdaniem autorów
opracowania drzewo stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia. Można powiedzieć, że drzewo dzięki pilnemu
zredukowania o 30 % korony wierzby zostało wówczas uratowa-
ne– powiedział Paweł Lenarczyk.

Zostały wykonane 3 ekspertyzy wierzby. Co dalej z wierzbą?
- W 2020 r. ponownie zaobserwowano liczne owocniki czyrenia

ogniowego, lecz były to owocniki głównie z poprzednich lat. Po po-
nownym teście obciążeniowym drzewa, wykazano niskie ryzyko wy-
wrotu drzewa. Dzięki czemu drzewo zostało zakwalifikowane do
klasy umiarkowanego ryzyka. Natomiast badania w 2022 roku
wykazały, że stan drzewa znacznie się pogorszył. Wykryto owoc-
niki, których nie było w poprzednich latach, lecz nie miały one
wpływu na żywotność drzewa, która została oceniona jako bardzo
dobra.  – wskazuje radny Paweł Lenarczyk. 

Warto również zaznaczyć, że według Urzędu Miasta ochrona
drzewa jest zapewniona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zachodniej części obszaru Ursynowa Północnego.

- Szkoda, że wieloletnie starania moje oraz radnej Ewy Cygańskiej
nie zakończyły się ustanowieniem pomnikiem przyrody wierzby.
Wierzba jednak będzie nadal z nami i mam nadzieję, że wszystkie
służby będą o nią dbały. To coś więcej niż tylko drzewo, to pamiąt-
ka po tym jak powstawał Ursynów. Jako radny będą jej doglądał i
nie pozwolę jej zrobić krzywdy. Niech będzie z nami jak najdłużej
– podsumował radny Lenarczyk.

W miniony weekend nową
nawierzchnię zyskało
skrzyżowanie ulic I. Gan-
dhi i J. Rosoła. Asfaltowa-
nie było ostatnim etapem
zmian, jakie Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wprowadziła
tam w związku z urucho-
mieniem tunelu drogi eks-
presowej S2. Kierowcy mo-
gą już korzystać z dodat-
kowych pasów ruchu do
skrętu z południa na za-
chód i odwrotnie.

Tunel otwarty jest od grud-
nia zeszłego roku. Od tego cza-
su GDDKiA nie tylko przywraca
ulice nad podziemnym koryta-
rzem i w najbliższej okolicy do
stanu sprzed rozpoczęcia inwe-
stycji, ale także – w porozumie-
niu i koordynacji z ZDM – wdra-
ża rozwiązania związane z no-
wym przeznaczeniem ciągu ulic
J. Rosoła i I. Gandhi. Ma on peł-
nić funkcję awaryjnego objaz-
du w przypadku zamknięcia ru-
chu w tunelu.

W tym celu konieczne stało
się wprowadzenie kilku zmian
w ciągu ulic I. Gandhi i J. Roso-
ła. Jedną z nich było utworzenie

u zbiegu tych ulic dodatkowych
pasów ruchu wydzielonych do
skrętu z południa na zachód i
odwrotnie. Prowadzone od po-
czątku marca prace wiązały się
nie tylko z tym – zmodernizo-
wane zostało oświetlenie, prze-
budowano kanalizację deszczo-
wą oraz sygnalizację, aby dosto-
sować ją do obsługi ruchu w no-
wym wydaniu.

Ostatnim etapem była wy-
miana nawierzchni. Nowy, rów-
ny asfalt zyskało całe skrzyżo-
wanie. Kierowcy mogą już ko-
rzystać z dołożonych pasów, ale
na razie częściowo, bo wciąż
trwa malowanie oznakowania
poziomego. Pracownicy firmy,
która pod nadzorem GDDKiA
przebudowała skrzyżowanie, z
terenu robót nie zejdą jeszcze
przez kilka dni. Do połowy
czerwca planują dokończyć as-
faltowanie fragmentów dróg
dla rowerów oraz wykonywać
prace porządkowe związane
m.in. z usuwaniem obiektów
zaplecza budowy.

Pozostałe zmiany, wdrożone
w ramach dostosowania ciągu
ulic I. Gandhi i J. Rosoła do awa-
ryjnego objazdu, wiązały się z

budową sygnalizacji świetlnych
na dwóch przejściach. W światła
zostały wyposażone zebry przez
ul. I. Gandhi – na wysokości ul.
L. Hirszfelda i przy ul. L. Teligi. W
obu miejscach sygnalizacje ste-
rują ruchem od końca kwietnia
i są efektem wcielenia przez
GDDKiA w życie projektów przy-
gotowanych przez ZDM na pod-
stawie wyniku audytu przejść
dla pieszych bez sygnalizacji w
Warszawie.

W 2017 r. przejście na wysoko-
ści ul. L. Hirszfelda audytorzy

ocenili na 0 (przez północna
jezdnię) i 1 (przez południową)
w sześciopunktowej skali (0-5),
a to przy ul. L. Teligi – na 2. W
obu przypadkach budowę świa-
teł uznali za najlepszy sposób na
uniemożliwienie kierowcom roz-
wijania nadmiernej prędkości
oraz wyprzedzania na przejściu.
Tym samym poprawie uległo
bezpieczeństwo w miejscach, w
pobliżu których jest wiele obiek-
tów użyteczności publicznej,
szkół, przedszkoli oraz sklepów.

z d m . w a w . p l

Wierzba przy Wiolinowej nie
będzie pomnikiem przyrody!

Spotkanie dla przedsiębiorców

Skrzyżowanie ulic Gandhi i Rosoła w nowym kształcie
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W roku 1968 – przyznam
to po latach nie bez
wstydu – w historycz-

nych murach Uniwersytetu War-
szawskiego udałem się z całą bez-
czelnością dziecka ówczesnej re-
wolucji studenckiej na egzamin
z prawa pracy. Bezczelność pole-
gała na tym, że byłem w ogóle
nieprzygotowany, licząc tylko, że
jakimś cudem towarzysząca mi
w tej ryzykownej próbie, równie
nieprzygotowana piękna dziew-
czyna jakimś sposobem oczaruje
egzaminatora, który skądinąd
miał pogardliwy stosunek do ko-
biet. W celu ewentualnego wyłu-
dzenia chociaż marnej trójczyny
zastosowałem manewr psycholo-
giczny i zażądałem, by Grażyna
wykuła na blachę tylko  fragmen-
cik obszernego podręcznika trak-
tujący o szczególnych uprawnie-
niach kobiet w polskim prawie
pracy. Byłem pewien, że złośliwy
docent od razu zagadnie ją wła-
śnie w tej kwestii. Moje przewi-
dywanie w stu procentach się
sprawdziło, bowiem nasz kat z
miejsca obrał sobie Grażynę za
ofiarę i wycedził przez zęby: „Sko-
ro już mamy tu z nami kobietę, to
może powie nam, jakie są szcze-
gólne uprawnienia przedstawi-
cielek jej płci w polskim prawie
pracy? Kat nie miał oczywiście
pojęcia, że zadaje odstawionej na
bóstwo mojej koleżance wprost

wymarzone pytanie. Uszczęśli-
wiona Grażyna aż się zatchnęła,
próbując wykrztusić pierwsze
zdanie i wreszcie wyjąkała na po-
czątek: – Uprawnienia kobiet w
polskim prawie pracy są o...,
ooo..., ooogromne! Człowiek, któ-
ry miał za chwilę dokonać na nas
egzekucji, roześmiał się do roz-
puku i aż się klepnął z uciechy po
udach, sądząc, że udzielająca od-
powiedzi studentka nie wie, co
konkretnie powiedzieć. Okazało
się jednak, że wobec jego niechę-
ci do płci przeciwnej Grażyna po-
ruszyła w nim nieoczekiwanie
czułą strunę. Traktując zatem
swoją dalszą reakcję jako na po-
ły żart, całkiem poważnie powie-
dział nagle: – W zasadzie bardzo
trafnie pani to określiła, a moim
zdaniem te uprawnienia są nie
tylko ogromne, ale najzwyczaj-
niej za duże. I już nie kontynuując
egzaminu, wstawił nam obojgu
(?) do indeksów po czwórce. 

D laczego akurat ten frag-
ment mojego życiorysu
przyszedł mi na myśl? Nie

dlatego oczywiście, że z jakiegoś
względu zebrało mi się na uni-
wersyteckie wspominki. Bo choć
minęły od tamtego zdarzenia 54
lata, decydentów, którzy starają
się w jak największym stopniu
dokuczyć kobietom albo je upoko-
rzyć – wciąż nie brakuje. Egza-
minujący nas docent postawił
czwórkę Grażynie, bo go rozbawi-
ła jej wstępna odpowiedź, mnie
natomiast wpisał identyczną oce-
nę, nie zadając ani jednego pyta-
nia, ponieważ, jak się domyślam
– w jego rozumieniu – zrobił wiel-
ką łaskę „babie”, stworzeniu niż-
szego rzędu i wobec tego nie wy-
padało mu, żeby mnie, egzempla-
rzowi ludzkiemu, umieszczane-
mu w rzędzie wyższym, dać gor-

szą ocenę, co podważałoby jego
system wartości. 

G dy z moją współtowarzysz-
ką owego pamiętnego eg-
zaminu spotkaliśmy się na

50-leciu naszych dyplomów w Au-
ditorium Maximum Uniwersytetu
Warszawskiego, okolicznościowy
speech wygłosiła na tym jublu sa-
ma profesor Ewa Łętowska, która
jako pierwsza została powołana
na stanowisko rzecznika praw oby-
watelskich (1987-1992) i w apelu
adresowanym do nas poprosiła,
byśmy ratowali dobre imię prawni-
ka polskiego. Widziała już bowiem,
co w naszym wymiarze sprawie-
dliwości się dzieje.

N o cóż, pomieszanie władzy
wykonawczej z ustawo-
dawczą i sądowniczą – tyl-

ko na przykładzie jednego, trzy-
mającego cugle różnych zaprzę-
gów  obywatela RP – wydaje się ro-
dzajem szaleństwa, niedopuszczal-
nego w warunkach demokracji. A
jednak na to szaleństwo się pozwa-
la. Tak jak na wiele innych sza-
leństw, które są nie do zaakcepto-
wania przez szanujących prawo
oficjeli Unii Europejskiej. O ile ja
pozwoliłem sobie na okresowe za-
niedbanie nauki na wydziale pra-
wa UW przez krótki czas, by w
efekcie końcowym otrzymać na eg-
zaminach oceny najwyższe, o tyle

obywatel, który obecnie trzyma w
ręku polski wymiar sprawiedliwo-
ści – jak wykazują oficjalne doku-
menty – orłem w nauce nie był. Ani
w praktyce prawniczej. Tylko że
dziś jest to bez jakiegokolwiek zna-
czenia, skoro z uwagi na liczbę gło-
sów w Sejmie, większość posłów i
tak głosuje po jego myśli. Trochę
to przypomina już mocno wyblakły
żart na temat głosowania w Ra-
dzie Najwyższej ZSRR: „Kto jest za,
może opuścić ręce i odwrócić się od
ściany!”.  

T en dosyć skomplikowany
od strony personalnej wy-
wód przedstawiam tylko po

to, żeby ustosunkować się do naj-

świeższego rozporządzenia mini-
stra zdrowia Adama Niedzielskie-
go, którego troska o fizyczny do-
brostan narodu polskiego, moim
zdaniem, przekracza granice wy-
obraźni. Minister podpisał był bo-
wiem 3 czerwca rozporządzenie,
na mocy którego w medycznym
systemie informacyjnym państwa
polskiego mają być doprecyzowa-
ne zdarzenia medyczne oraz ich
przekazywanie. Systemowe infor-
macje będą poszerzone o kwestie
związane z alergią, grupą krwi
i... ciążą pacjentki. W sytuacji,
gdy pod naciskiem Ordo Iuris – a
tak naprawdę wszechmocnych
obecnie sfer kościelnych — dzi-
siejsza władza zaostrzyła niesły-
chanie możliwości aborcyjne, na-
wet w sytuacji, gdy (tak napraw-
dę) zagraża to życiu ciężarnej –
żeński stan w Polsce może poczuć
się w tak intymnej kwestii przez
państwo inwigilowany. Gdy np.
na początku lat 90-tych we-
wnętrzne konflikty narodów Ju-
gosławii sprawiły, że Serbowie
gwałcili Bośniaczki i Chorwatki, a
Chorwaci Serbki, wciąż ceniony
przez mnie papież Jan Paweł II
rekomendował, by wszystkie
zgwałcone urodziły dzieci, jeśli w
następstwie tego przestępstwa za-
szły w ciążę. Nie wiem, czy ze
względów ideologicznych państwo
polskie nie będzie miało teraz ta-
kich samych wymagań, jeśli np. –
wzorem drugiej wojny światowej
– zaatakuje nas reżim Putina i ro-
syjscy żołdacy zaczną na powrót
gwałcić Polki. Na wszelki wypadek
chciałbym, żeby tak zapobiegliwy
minister zdrowia – z góry odpo-
wiedział na to, dosyć jasno sfor-
mułowane pytanie już teraz. 

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
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Warszawa jako pierwsze polskie miasto
dołącza do programu City Possible, któ-
rego inicjatorem jest Mastercard. Inicja-
tywa łączy ponad 330 miast we wspól-
nym poszukiwaniu rozwiązań ułatwia-
jących zrównoważony rozwój i przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu.

– Udział Warszawy w programie City Possible
jest kolejną inicjatywą, która da nam dostęp do
wiedzy, informacji i danych, niezbędnych do no-
woczesnego zarządzania metropolią. Chcemy ko-
rzystać z doświadczeń innych miast i dzielić się
własnymi, aby wspólnie wypracowywać standar-
dy, rozwiązania i komunikację dla mieszkańców.
Najpilniejsze obszary, które wymagają od nas
zwiększonego wysiłku to walka ze zmianami kli-
matu, przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu, pomoc uchodźcom oraz zarządzanie w opar-
ciu o dane – mówi prezydent m. st. Warszawy Ra-
fał Trzaskowski.

– Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek budowanie
dobrze zintegrowanych społeczności jest kluczowe
w rozwoju miast. Stoimy w obliczu wyjątkowych
wyzwań związanych z mieszkalnictwem, turysty-
ką i planowaniem przestrzennym, dlatego miasta
muszą na nowo przemyśleć, jak dostosować się
do tworzenia cyfrowego świata sprzyjającego in-
tegracji. Technologia jest narzędziem, które ułatwia
dostęp coraz większej liczby osób do gospodarki cy-
frowej, a także wspiera miasta w ich zrównoważo-
nym rozwoju i przeciwdziałaniu wykluczeniu spo-
łecznemu. Cieszymy się, że Warszawa dołącza do
inicjatywy City Possible, dzięki czemu wszyscy
partnerzy wraz z Mastercard, będą mogli włączyć
się w pomoc w rozwiązywaniu problemów zwią-

zanych z kryzysem uchodźczym – podkreśla Bar-
tosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę,
Czechy i Słowację, Mastercard Europe.

Dzięki inicjatywie City Possible Warszawa stała
się częścią sieci, która rozrosła się w krótkim czasie
z 16 członków założycieli do globalnego ekosyste-
mu ponad 330 miast uczestniczących i kandydują-
cych. Stolica Polski będzie kolejnym miastem euro-
pejskim zaangażowanym w tę inicjatywę po Pradze,
Helsinkach, Atenach, Dublinie i Belfaście. Za współ-
pracę miasta w programie odpowiadać będzie Biu-
ro Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy.

– Jesteśmy dumni, że możemy powitać pierw-
sze polskie miasto w globalnym ekosystemie City
Possible. W ciągu ostatnich kilku miesięcy obser-
wujemy dynamiczny wzrost liczby europejskich
miast i partnerów dołączających do naszej sieci.
Cieszymy się, że znajduje się wśród nich Warsza-
wa – mówi Miguel Gami?o, wiceprezes wyko-
nawczy ds. partnerstw z przedsiębiorstwami oraz
szef działu Global Cities i City Possible w Master-
card. – W ramach współpracy z Warszawą chce-
my wesprzeć jej działania na rzecz przyspieszenia
rozwoju gospodarczego i wspólnie przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu – dodaje.

W ramach partnerstwa w programie City Possi-
ble Warszawa będzie dążyć do rozwoju współ-
pracy w takich obszarach jak analiza danych w ce-
lu efektywnego zarządzania kryzysem uchodź-
czym, planowaniem i rozwojem urbanistycznym
oraz turystyką. W przyszłości współpraca ma zo-
stać rozszerzona również o kwestie związane z
bezpieczeństwem cybernetycznym, transportem
publicznym oraz efektywnym wykorzystywaniem
funduszy na poziomie lokalnym. M B L

Pilotaż mobilnego skano-
wania dróg, prowadzony
przez Warszawę premiero-
wo w Polsce, wkracza w
kolejny etap. Dane zostały
zgrane do specjalnej prze-
glądarki, z której pracow-
nicy Pogotowia Drogowe-
go ZDM właśnie zaczęli
korzystać. Na początku
będą wykrywać dziury w
jezdni i uszkodzenia ozna-
kowania pionowego.

Pod koniec kwietnia stołecz-
ne ulice przemierzał szary hy-
undai kona. Był podobny do aut
do e-kontroli parkowania, bo
zwracał uwagę zamontowanym
na dachu panelem, w którym
mieściła się kamera. Rejestro-
wała w trójwymiarze cały ob-
raz ulicy, robiąc co 5 m zdjęcia.
W ten sposób powstał „street
view” wskazanych przez ZDM
115 odcinków 93 ulic (łącznie
150 km), tyle że dokładniejszy,
bo przedstawiający pełną infra-
strukturę dróg.

Zeskanowane obiekty, takie
jak m.in. latarnie, słupki bloku-
jące czy studzienki, zyskały krót-
kie notki. Dzięki temu pracowni-
cy Pogotowia Drogowego tylko
na podstawie mapy (bez włącza-
nia widoku ulicy) są w stanie na
szybko zebrać podstawowe in-
formacje, czy np. dana latarnia
jest zamontowana na elewacji
budynku czy w gruncie. Podob-
nie jest z ubytkami. Każde wy-
kruszenie ma podaną głębokość
i szerokość. Pozwoli to ułatwić
obliczanie potrzebnej masy na
zimno do załatania takich dziur,
a w konsekwencji – usprawnić
nasze działanie w terenie. 

Oprogramowanie początko-
wo ma być używane do wykry-

wania uszkodzeń nawierzchni i
oznakowania pionowego. Do-
piero w dalszej perspektywie, je-
żeli technologia mobilnego ska-
nowania dróg zda egzamin w
tym zakresie, ZDM planuje po-
szerzyć wachlarz obiektów pod-
danych analizie o inne rodzaje
oznakowania i urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego
(oznakowanie poziome, wygro-
dzenia segmentowe, słupki blo-
kujące itp.). 

Głównym celem, w jakim pod-
jęto współpracę z firmą OPEGIE-
KA, jest stworzenie oprogramo-
wania do detekcji uszkodzeń in-
frastruktury drogowej. Jednak
w trakcie pilotażu należy zba-
dać inne możliwości, jakie daje
to zarządcy drogi. ZDM ma na-

dzieję, że narzędzie pozwoli na
prowadzenie pomiarów po-
wierzchni zajęć drogowych, de-
tekcję i ustalanie powierzchni
nielegalnie montowanych re-
klam, szybkie określanie granic
pasa drogowego, prowadzenie
inwentaryzacji urządzeń obcych
lokalizowanych w pasie drogo-
wym, wykrywanie lokalizowa-
nych obiektów i ustalanie ich le-
galności, być może okaże się
również pomocne przy plano-
waniu przyszłych remontów. 

Testowanie narzędzia trwać
będzie do listopada bieżącego
roku. Niewykluczone, że w trak-
cie prac nasuną się kolejne moż-
liwości wykorzystania technolo-
gii mobilnego skanowania.

z d m . w a w . p l

W maju, w ramach budżetu obywatel-
skiego 2022, na pętli Metro Wilanowska
na pięciu wiatach przystankowych wyło-
żono rozchodnik. Na dziś w Warszawie
jest już 26 zielonych zadaszeń.

Kolejne wiaty przystankowe Warszawskiego
Transportu Publicznego zazieleniły się w maju.
Na dachach pięciu z nich, na pętli Metro Wila-
nowska, wyłozono rozchodnik. Była to inicjaty-
wa mieszkańców, którzy w budżecie obywatel-
skim 2022 zgłosili projekt „Zielone przystanki
Metro Wilanowska”. Koszt projektu to 45 tys.
zł. Dodatkowo we wiatach zostały wymienione
szyby – mają teraz specjalne oznaczenia ostrze-
gające ptaki przed możliwością kolizji z szybami.
Dziś wszystkie wiaty na pętli przy al. Wilanow-
skiej mają zielone zadaszenia.

Rozchodnik jest rośliną, która doskonale spraw-
dza się w miejskich warunkach (rozchodnikowe
„dywany” są również na torowiskach tramwajo-
wych) i dobrze znosi niekorzystne warunki klima-

tyczne. Jest bezobsługowy – nie wymaga podlewa-
nia i nawożenia, a jednocześnie długo wygląda
świeżo i estetycznie. Jednocześnie ma korzystny
wpływ na jakość powietrza – ogranicza jego zapy-
lenie w rejonie wiaty o ok. 15-20 proc. i pochłania
rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W upalne dni ob-
niża temperaturę pod wiatą o 3-5 stopni Celsjusza.
W czasie deszczu magazynuje nawet 150 litrów
wody, co przyczynia się do retencji wody opado-
wej. Dzięki długiemu okresowi kwitnienia sprzy-
ja także owadom.

Pasażerowie Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego mogą się schronić pod 26 zielonymi za-
daszeniami. Po raz pierwszy rozchodnik na dachu
wiaty pojawił się w 2020 r. Firma AMS – operator
wiat przystankowych – wyłożyła go na żoliborskim
przystanku Ks. Popiełuszki 02. Rozwiązanie
sprawdziło się i w kolejnym roku rośliny zagości-
ły na kolejnych 20 zadaszeniach – na Mokotowie,
Woli, Żoliborzu, Pradze-Południe, Bemowie i we
Włochach. z t m . w a w . p l

Firma KOŁO w corocznym
konkursie wybiera najlep-
sze projekty łazienek. W
tym roku projekt dotyczy
niezwykłego miejsca – Mu-
zeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie.

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie planuje realizację
jednego z kluczowych dla roz-
woju Muzeum przedsięwzięcia,
polegającego na ,,Remoncie i
przebudowie budynku Oranże-
rii wraz z infrastrukturą tech-
niczną oraz rozbudowie budyn-
ku oranżerii wraz infrastrukturą
techniczną”. 

W ramach rozbudowy plano-
wane jest wykonanie dwóch
wolnostojących pawilonów,
funkcjonalnie i komunikacyjnie
połączonych z budynkiem oran-
żerii. Planowane jest również
przywrócenie oranżerii jej orygi-
nalnej funkcji ekspozycji głównie
doniczkowych drzew cytruso-
wych, w połączeniu ze stałą wy-
stawą oryginalnych, XVIII-wiec-
znych rzeźb ogrodowych Redle-
ra i Siegwitza.

Pawilon wschodni (konkur-
sowy) jedno lub dwukondygna-
cyjny z kondygnacją podziem-
ną, stanowić ma główne wejście
do budynku oranżerii dostoso-
wane do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Pawilon po-
winien zawierać przestrzeń re-
cepcyjną, szatnię, sanitariaty

męskie, sanitariaty damskie, to-
alety dla osób z niepełnospraw-
nościami, pomieszczenie dla ro-
dzica z dzieckiem, dwa pomiesz-
czenia porządkowe, komunika-
cję pionową (schody, winda),
punkt informacyjny i ewentual-
nie kiosk muzealny.

Obiekt konkursowy poprzez
swoje funkcjonalności, powinien
pozytywnie wpływać na zacho-
wania użytkowników budynku i
przyległego do niego terenu pod
względem świadomości wartości
chronionych zasobów przyrody,
ekologii, dobrych praktyk w za-
kresie dostępności. Projektowane
obiekty powinny posiadać nieza-
leżną konstrukcję nieingerującą
w zabytkową substancję obiektu,
wszelkie prace budowlane powin-
ny mieć charakter odwracalny w
sposób nie naruszający struktury
stanu technicznego zabytku.

Celem powstałej koncepcji pa-
wilonów wraz z zagospodarowa-
niem terenu jest nieinwazyjne
wkomponowanie się w zespól
pałacowo-parkowy w warszaw-
skim Wilanowie, w tym oranże-
rię królewską jako bezpośrednią
lokalizację. Inspiracją do powsta-
łej koncepcji pawilonów oraz za-
gospodarowania terenu przy ist-
niejącej zabudowie oranżerii by-
ło bezpośrednie otoczenie o baro-
kowym charakterze ogrodów.

Większość zgłoszonych prac
konkursowych wykorzystuje stal

i szkło jako materiały i nawiązu-
je do historycznych brył zespołu
parkowo-pałacowego w Wilano-
wie. Szklane ściany mają za za-
danie doświetlić wnętrze oraz
nadać lekkości budynkowi. Gło-
sować na projekty można do 12
czerwca na stronie www.kon-
kurskolo.pl 

Konkurs KOŁO od kilkunastu
lat zwarca uwagę na problem
deficytu toalet publicznych w
polskich miastach. Jest to roz-
poznawalna i ciesząca się du-
żym uznaniem społeczna inicja-
tywa firmy Geberit. Co roku or-
ganizatorzy otrzymują ponad
300 prac konkursowych na pro-
jekt koncepcyjny toalety publicz-
nej. Tym, co wyróżnia konkurs
KOŁO jest, to dążenie do realiza-
cji zwycięskiego projektu toale-
ty, wpisującego się w architektu-
rę miasta oraz pełniącego funk-
cje dodatkowe, przyczyniające
się do podniesienia jakości ży-
cia mieszkańców. Przykładem
realizacji konkursowych jest
m.in. Pawilon Plażowy w War-
szawie, toaleta w Kazimierzu
Dolnym oraz toaleta przy Ron-
dzie Mogilskim w Krakowie. 

Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie zostało docenione
ze względu na swoją popular-
ność i aktywność. Placówka re-
gularnie organizuje wystawy
czasowe, konferencje i seminaria
naukowe, prowadzi badania na-
ukowe, wydaje książki naukowe
i popularnonaukowe, organizu-
je zajęcia edukacyjne poświęco-
ne zarówno wartościom kulturo-
wym, jak i przyrodniczym wila-
nowskiej rezydencji. Na wortalu
muzeum, będącym wielkim re-
pozytorium wiedzy i zasobów
edukacyjnych, znajduje się kil-
ka tysięcy artykułów przybliża-
jących historię i kulturę Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Mu-
zeum wprowadza również no-
we technologie, ułatwiające go-
ściom zwiedzanie. i n o

Zagłosuj w konkursie na… 
łazienkę pałacu w Wilanowie

Warszawa miastem możliwości

Wiaty zazieleniły się w maju

Zeskanowane drogi już w komputerze
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Czy w dobie galopującej inflacji opła-
ca się inwestować? Okazuje się, że
wówczas inwestycja nie tylko się opła-
ca, ale staje się jedyną opłacalną stra-
tegią chroniącą nasze oszczędności
przed radykalnym spadkiem ich war-
tości. Należy jednak wiedzieć w co in-
westować.

Badania przeprowadzone w drugim
kwartale tego roku przez firmę Ta-
vex, pokazują, że świadomość Pola-

ków w zakresie inwestowania własnych środ-
ków systematycznie wzrasta. Największym
zaufaniem niezmiennie cieszą się nierucho-
mości i złoto. W zestawieniu kwartał do kwar-
tału zainteresowanie takimi inwestycjami
wzrosło w przypadku złota o 39 proc. i aż o bli-
sko 60 proc. w przypadku nieruchomości. Tak
radykalny skok w przypadku nieruchomości
daje dużo do myślenia. Obecna koniunktura
sprzyja obrotowi  nieruchomościami, ponie-
waż szumne obietnice kolejnych rządów o
wybudowaniu miliona tanich mieszkań nie
są realizowane w odpowiednim tempie, więc
odpowiedzialność za zapewnienie młodym
ludziom dachu nad głową spada głównie na
deweloperów. Oni zaś nie są w stanie zre-

kompensować niedoboru mieszkaniowego
na tak dużą skalę. Powstaje więc luka, która
prowadzi do samonapędzania się popytu. I
tę lukę powinny wykorzystać spółdzielnie
mieszkaniowe. Deweloperom planującym w
stolicy nowe inwestycje zaczyna brakować
atrakcyjnych działek pod zabudowę miesz-
kaniową, natomiast spółdzielnie mieszkanio-
we mają ich spory zasób.

Według szacunków GUS w Polsce
funkcjonuje obecnie ponad  3,5
tys. spółdzielni mieszkaniowych,

których zasób lokalowy szacuje się na około 2,2
mln – to najwięcej w Europie. Mieszka w nich
10 mln Polaków. Mimo atrakcyjnych lokaliza-
cji budowa nowych spółdzielczych lokali w
Warszawie idzie w żółwim tempie. Podstawo-
wym problemem jest niechęć dużej części spół-
dzielców do nowych inwestycji na zasadzie:
„mam tu ławeczkę, na której siadam od lat i oni
mi ją zabiorą”, albo też „mam w dogodnej bli-
skości domu placyk, na który wyprowadzam
pieska, więc mnie żadna nowa inwestycją nie
jest potrzebna”. Tego rodzaju myślenie można
umownie nazwać starożytnym. W dobie go-
spodarki rynkowej za każdy metr kwadratowy
niezabudowanego gruntu, na którym w planie

zagospodarowania przestrzennego dozwolo-
ne są nowe inwestycje, spółdzielnia odprowa-
dza do miasta niemałe pieniądze z tytułu po-
datku od nieruchomości. Każdy spółdzielca
powinien wiedzieć, że spółdzielnie traktowa-
ne są w ustawie o podatkach i opłatach lokal-
nych jako przedsiębiorcy, stąd w zakresie czę-
ści swojego majątku muszą one opłacać poda-
tek według najwyższych stawek. Tylko w wy-
jątkowych przypadkach mogą skorzystać z
przepisów pozwalających na obniżenie wyso-
kości zobowiązania podatkowego. 

Ż eby było jasne: redakcja „Passy” nig-
dy nie godziła się, nie godzi się i nie
będzie się godzić z zabudowywaniem

przez deweloperów bądź spółdzielnie miesz-
kaniowe terenów zielonych służących sporto-
wi i rekreacji. Ostatnio zarząd SM Przy Metrze
zaplanował bez konsultacji ze spółdzielcami
sprzedaż deweloperowi czterech działek w re-
jonie ulicy Mandarynki, co wywołało wście-
kłość mieszkańców. Chodzi m.in. o piękny,
zielony skwer przed Szkołą Podstawową nr
330 oraz parking społeczny. W spółdzielni za-
wrzało, a to źle wróży zarządowi tej spółdziel-
ni przed zbliżającym się corocznym walnym
zebraniem. Oczywiście w tej kwestii miesz-
kańcy SM Przy Metrze mogą liczyć na wspar-
cie naszej gazety. Maj i czerwiec to czas wal-
nych zebrań, więc zainteresowaliśmy się, co w
ursynowskiej spółdzielczej trawie piszczy. I
okazuje się, że najbardziej godne zaintereso-
wania są inwestycyjne plany SBM Stokłosy.
Sytuacja tej spółdzielni – jak idzie o nowe in-
westycje – jest krańcowo odmienna niż w są-
siedniej SM Przy Metrze. Nowa inwestycja by-
łaby bowiem posadowiona na własnej działce
mającej zgodnie w warunkami zabudowy i
zagospodarowania terenu  funkcję mieszkanio-
wo – usługową, nie kolidowałaby z żadnym te-
renem rekreacyjno – sportowym i nie zasłania-
łaby komukolwiek widoku. Dlatego aż się pro-
si, by takie atuty szybko wykorzystać. Chodzi
o obiekt z poprzedniej epoki, czyli o mało ele-
gancki pawilon przy ul. Jastrzębowskiego 22.
SBM Stokłosy jest współużytkownikiem wie-
czystym gruntu pod pawilonem wraz z SIM Ur-
synów, z tym że Stokłosy posiadają aż 157/200
udziałów w działce, a SIM jedynie 43/200.

Rada Nadzorcza SBM Stokłosy prze-
głosowała w ostatnich dniach naj-
ważniejsze kierunki działania spół-

dzielni na lata 2022 – 2026 i poddała go pod
rozwagę mieszkańców. Taka transparentność
w spółdzielczości mieszkaniowej nie jest czę-
sto spotykana. Priorytetem są miesięczne kosz-

ty związane z posiadanymi w spółdzielni pra-
wami. Wszystkie osoby posiadające prawo do
lokalu (spółdzielcze lokatorskie czy własno-
ściowe) zobowiązane są do uiszczania opłat
związanych z eksploatacją lokalu. RN chce
podwyższenia standardu zamieszkiwania, ale
nie zamierza podnosić wysokości opłat zależ-
nych od spółdzielni. Rodzi się więc konieczność
pozyskania dodatkowych środków finanso-
wych. Skąd je pozyskać? Są dwie drogi – kre-
dyty bankowe lub realizacja celów inwesty-
cyjnych. Przy dzisiejszej inflacji kredyty to sa-
mobójstwo, pozostaje więc jedyna droga, czy-
li nowe inwestycje – w przypadku SBM Stokło-
sy wyburzenie obskurnego pawilonu przy ul.
Jastrzębowskiego 22 i wybudowanie na jego
miejscu budynku mieszkalnego z lokalami
użytkowymi w parterze. Naszym zdaniem,
koncepcja ta jest warta poparcia. Obiekt znaj-
duje się w rejonie zwanym „Bramą do Ursyno-
wa”, ale jego dzisiejszy wygląd nie przynosi
chluby tej zielonej, zadbanej, inteligenckiej
dzielnicy. Nie chodzi zresztą wyłącznie o kwe-
stie wizualne. Blaszak należy ciągle przystoso-
wywać do obowiązujących przepisów BHP i
PPOŻ, a to są stałe koszty.  Obiekt zwany szum-
nie pawilonem, został wybudowany i prze-
znaczony na biura ekip, które kilka dekad
wcześniej budowały Ursynów. Czasy się zmie-
niły, dzielnica wypiękniała, a budowlane stra-
szydło nadal stoi. 

P opieramy plan zrównania go z zie-
mią, tak jak popieraliśmy rozbiórkę
ohydnego blaszaka „Tesco” na Kaba-

tach. Tam ma powstać nowoczesny dom han-
dlowy o ograniczonej powierzchni sprzedaż-
nej i trochę mieszkaniówki, natomiast na Ja-
strzębowskiego 22 nowoczesny budynek
mieszkalny wielorodzinny z usługami, częścią
biurową, garażem podziemnym i stacją trans-
formatorową. SBM Stokłosy posiada już plan
budowlany, który przewiduje wybudowanie
138 mieszkań o łącznej powierzchni 9.026
mkw., 4. lokali użytkowych (1345 mkw.), 180.
miejsc w garażu podziemnym i 10. miejsc par-
kingowych ogólnodostępnych z poziomu tere-
nu. Wysokość zabudowy 36,65 m, ilość kondy-
gnacji (kaskadowo) 11/8/1. Na walnym zebra-
niu spółdzielcy z SBM Stokłosy będą rozważać
dwie kwestie: po pierwsze, zniesienie współ-
użytkowania wieczystego gruntu oraz współ-
własności pawilonu Jastrzębowskiego 22 po-
przez odkupienie od SIM Ursynów 43 udzia-
łów; po drugie, sprzedaż współużytkowania
oraz współwłasności, Są już prawomocne i
ostateczne decyzje administracyjne zezwala-
jące na rozbiórkę istniejącego pawilonu i po-
zwolenie na budowę wspomnianego wyżej
budynku mieszkalnego. W stolicy drastycznie
wydłużył się czas procedowania przez urzędy
decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń
na budowę, przez co w niektórych przypad-
kach proces przygotowania inwestycji trwa
latami. Osobie, która w imieniu zarządów
DWÓCH  spółdzielni zdołała tak sprawnie uzy-
skać administracyjne decyzje w sprawie in-
westycji przy Jastrzębowskiego 22, należy się
więc złoty medal olimpijski.

Spółdzielcy SBM Stokłosy wkrótce za-
decydują o losie planowanej inwesty-
cji, więc nie uprzedzajmy faktów, ale

jedno wydaje się być pewne: ewentualna
sprzedaż przedmiotowego gruntu byłaby zu-
pełnie nieopłacalna dla spółdzielni. Wartość
działki przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę wynosiła około 8 mln zł, natomiast dzi-
siaj, po uzyskaniu decyzji administracyjnych
zezwalających na wyburzenie pawilonu i wy-
budowanie budynku, wartość nieruchomości
wzrosła do ponad 28 mln zł. Należy mocno
podkreślić, że realizacja inwestycji w systemie
spółdzielczym, bezpośrednio z wpłat przy-
szłych nabywców lokali, przyniosłaby spół-
dzielcom ze Stokłosów korzyść finansową w
wysokości ponad 33 mln zł. W informacji RN
SBM Stokłosy kolportowanej na terenie spół-
dzielni wyczytaliśmy, że „zaniechanie podjęcia
konkretnych działań w przedmiocie inwesty-
cji Jastrzębowskiego 22 skutkowałoby prawdo-
podobnym skierowaniem przez SIM Ursynów
wniosku do sądu o zniesienie współwłasności.
Proces wiązałby się ze znacznymi nakładami
finansowymi. Jak pokazuje praktyka jego pro-
cedowanie trwałoby wiele lat”. To bardzo waż-
na i słuszna uwaga. Jeśli walne zebranie da za-
rządowi zielone światło w kwestii Jastrzębow-
skiego 22, rozpocznie się kolejna część inwe-
stycyjnego planu. Siedziba spółdzielni zosta-
łaby przeniesiona do budynku o powierzchni
1675 mkw. przy ul. Koncertowej 13. Połowę
powierzchni zajęłyby biura spółdzielni, drugą
połowę  przeznaczono by pod wynajem. 

W 2016 r. budynek został wydzier-
żawiony niepublicznej lecznicy
„ALMED”, ale jak wynika z ofi-

cjalnej informacji RN SBM Stokłosy, nie był
to ruch do końca trafiony. RN zleciła spo-
rządzenie opinii prawnej, z której wynika
krytyczna ocena postanowień umowy dzier-
żawy. Prawnik wytknął aż siedem poważ-
nych uchybień, które spowodowały, że umo-
wa była niekorzystna dla spółdzielni. Człon-
kowie zarządu spółdzielni, podpisujący
przedmiotową umowę, tu cytat z informacji
RN: „wykazali się brakiem dbałości o wy-
starczające zabezpieczenie interesów spół-
dzielni i jej członków, przez co mogli narazić
spółdzielnię na straty i utratę korzyści z ty-
tułu najmu pawilonu przy ul. Koncertowej
13”. Z informacji RN wynika również, iż nie
zostały opłacone faktury od lipca 2016 do
lipca 2020 r. na kwotę ponad miliona zł. Zo-
stał skierowany pozew o zapłatę w postępo-
waniu uproszczonym. Sąd wydał nakaz za-
płaty, ale strona przeciwna wniosła sprze-
ciw i postępowanie trwa. Niekorzystną umo-
wę mieli podpisać urzędujący prezes SBM
Stokłosy Krzysztof Berliński oraz jego za-
stępca ds. technicznych Jacek Popławski. Ko-
lejną ważną sprawą omawianą na zbliżają-
cym się walnym zebraniu będzie kwestia
uzyskania prawa użytkowania wieczystego,
a w perspektywie prawa własności, do grun-
tów dzierżawionych przez spółdzielnię od

m.st. Warszawy. Wreszcie podjęto działania,
które to umożliwią (inwentaryzacja po-
wierzchni użytkowej i przede wszystkim le-
galizacja zabudowanych części wspólnych).
Dziw bierze, że można było w minionych la-
tach dopuścić do aż takich zaniedbań. 

N iewątpliwie wielkim atutem grun-
tów należących do spółdzielni
mieszkaniowych jest ich dobra lo-

kalizacja oraz rozwinięta infrastruktura han-
dlowa (sklepy, usługi, bazarki), komunika-
cyjna (wielorakość linii autobusowych,
ewentualnie tramwajowych czy metra), jak
również kulturalna (świetlice, kina, kluby)
powstająca w danej okolicy przez dekady. Z
tych właśnie powodów ceny używanych
mieszkań spółdzielczych nie tracą na warto-
ści i nadal są chętnie kupowane przez klien-
tów, nawet, a może szczególnie, w dobie
galopującej inflacji. Ale w kwestii planowa-
nej przez SBM Stokłosy inwestycji Jastrzę-
bowskiego 22 ważna jest również strona wi-
zerunkowa. Z naszej redakcyjnej strony, a
pewnie nie tylko z naszej, widok nowocze-
snego budynku po wjeździe na Ursynów bę-
dzie znacznie milszy dla oczu, niż codzien-
ne oglądanie straszydła budowlanego z mi-
nionej epoki.

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

Inwestycyjna ofensywa ursynowskiej SBM Stokłosy

Każde schody da się pokonać
Rozmawiamy ze Sławomirem Litwinem, wiceprzewodniczącym Rady 
Nadzorczej SBM Stokłosy

PPAASSSSAA:: MMiinnęęłłaa 33-lleettnniiaa kkaaddeennccjjaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSBBMM SSttookkłłoossyy.. JJaakkaa jjeesstt PPaannaa oocceennaa
tteejj kkaaddeennccjjii??

SSŁŁAAWWOOMMIIRR LLIITTWWIINN:: Była to trudna i nietypowa kadencja z racji licznych ograniczeń
wynikających z wprowadzenia w kraju stanu epidemii. Zebrania Rady Nadzorczej odby-
wały się zdalnie. Utrudnione były sprawy spotkań z członkami SBM. Twierdzę, że wobec
tych niespodziewanych, ogólnopolskich utrudnień, działalność naszej RN należy ocenić
pozytywnie.

MMoożżnnaa pprroossiićć oo wwaażżnniieejjsszzee kkoonnkkrreettyy......
Zaliczyłbym do nich:
Po pierwsze – uzyskany wynik finansowy za każdy rok kadencji (2019 – 1.077 mln; 2020

– 1.429 mln; 2021– 5.331 mln). Udział Rady Nadzorczej w tych działaniach jest widoczny
i jednoznaczny. Bilans SBM za minione 3 lata potwierdziły niezależne kontrole rewizyjne. 

Po drugie – opracowane i przygotowane w oparciu o liczne opinie pod względem me-
rytorycznym i prawniczym „Kierunki rozwoju SBM Stokłosy na latach 2022-2027”. Po raz
pierwszy w historii SBM została nawiązana współpraca z naszym spółdzielczym sąsiadem
– Spółdzielnią Inwestycji Mieszkaniowych (SIM). Wspólna działka, na której funkcjonują
nasze dwa biura spółdzielcze w wyniku tej współpracy uzyskała wzrost wartości z 8 mln
złotych na ok. 30 milionów(!). Taki sukces osiągnęliśmy dzięki wiedzy i doświadczeniu na-
szej wiceprezes ds. technicznych, która potrafiła uzyskać dla wspomnianej działki budow-
lanej pozwolenie na budowę!!! Ten nie przez wszystkich członków SBM doceniany fakt ko-
rzystnej zmiany wartości naszej wspólnej działki budowlanej (my - 80% tej wartości, a SIM
20%) – pozwala naszej SBM bez żadnego ryzyka członków SBM – dokonać bardzo korzyst-
nych inwestycji, na które w przeszłości brakowało nam  środków finansowych. Na tę traf-
ną i korzystną w najbliższej przyszłości działalność SBM Stokłosy nie musi zaciągać żad-
nej pożyczki w bankach. Ta perspektywa ma potwierdzenie w opiniach niezależnych rze-
czoznawców technicznych i prawnych. W tych ważnych dla perspektywy SBM działa-
niach udział zdecydowanej większości członków RN jest znaczący  i warty podkreślenia na
najbliższym walnym zebraniu.

AA ccoo ssiięę nniiee uuddaałłoo uussttęęppuujjąącceejj RRaaddzziiee NNaaddzzoorrcczzeejj ww mmiinniioonneejj kkaaddeennccjjii??
Są i takie sprawy. Wymienię kilka: problemy z dwoma garażami, sprawa szlabanów, spra-

wa wind w blokach 4-piętrowych. To problematyka, w której zbyt mocno wkracza prawo, na-
zbyt często, mimo rzeczywistych potrzeb i logiki, będące przeciwko naszym potrzebom.

Znaczącym problemem dla SBM jest też brak zgodności działania w Zarządzie SBM. By-
ły jednak ważniejsze dla SBM i Rady sprawy i decyzje. Wniosek o odwołanie prezesa Ra-
da odłożyła do decyzji najbliższego walnego zgromadzenia. 

AA cczzeeggoo ssiięę PPaannuu jjaakkoo rraaddnneemmuu uuddaałłoo oossoobbiiśścciiee ddookkoonnaaćć ((bbąąddźź nniiee)) ddllaa cczzłłoonnkkóóww SSBBMM??
Ja po swoich działaniach w RN SBM pozostawiam widoczne gołym okiem „pomniki”. W

tej kadencji moim „pomnikiem” są chociażby mające wreszcie równą nawierzchnię scho-
dy do stacji metra Stokłosy. Pokonałem opór władz Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich dzię-
ki pomocy wiceprezesa SBM, radnych Dzielnicy, burmistrza i Dzielnicowej Rady Seniorów,
której jestem członkiem już drugą kadencję. Nie zdążyłem dokonać zagospodarowania dział-
ki nr 1 z obrębu 1-10-09 dla mieszkańców ul. Zamiany 13 i okolic na cele rekreacyjne. Spra-
wa jest w 75 % załatwiona. Dokończę jej załatwianie bez względu na to, czy zostanę po-
nownie wybrany do Rady Nadzorczej, czy nie.

Pierwsi w nauce, pierwsi w zabawie

Wiktoria pionierskiej Varsovii! 
Tym hasłem reklamują się
Niepubliczne Szkoły pro-
wadzone przez Fundację
Edukacyjną  Varsovia: 6
LO i SP 49 na Służewie
oraz SP im. Wiktorii Wie-
deńskiej w Wilanowie.
Fundacja właśnie obcho-
dzi swoje trzydziestolecie.

Na Mokotowie zawsze byli
pierwsi. Kiedy po transformacji
ustrojowej 1989 roku pojawiła
się w kraju możliwość tworze-
nia prywatnych placówek oświa-
towych, grono rodziców z dwój-
ką zapaleńców na czele: Krzysz-
tofem Kolczyńskim i Jackiem Ki-
jeńskim, natychmiast skorzysta-
ło z okazji i wcieliło w życie swój
nieco szalony pomysł zorgani-
zowania własnej szkoły. To była
jedna z pierwszych szkół niepu-
blicznych nie tylko w stolicy, ale
w całym kraju.

Zaczęło się od Pałacu Mło-
dzieży. Tam przeprowadzono
pierwszą rekrutację i rozpoczę-
to rok szkolny 1990/91 obozem
integracyjnym w Bieszczadach.
Zajęcia odbywały się także na
Wydziale Technologii Chemicz-
nej Politechniki Warszawskiej,
gdzie prof. dr hab. Jacek Kijeń-
ski był dziekanem i dyrektorem
Instytutu. Ale już po roku szko-
ła przeniosła się na ul. Wałbrzy-
ską, a w 1992 roku powołano
Fundację.

Od początku, do dziś, pracują
w niej wyjątkowi nauczyciele:
Justyna Szwaja (jęz. angielski),
Andrzej Urbański (informatyka)
i Paweł Jastrzębski (fizyka). Pa-
weł już w 1993 roku zdobył w
plebiscycie uczniowskim najwię-
cej głosów we wszystkich kate-
goriach, zyskał przydomek Ja-
strzębia, największego luzaka,
gawędziarza, tytuł Naj-nauczy-
ciela, wodza i wodzowski atry-
but: pióropusz.

W ciągu 30 lat powstało spo-
ro prywatnych szkół i placówek
Społecznego Towarzystwa
Oświatowego. Wiele z nich nie
przetrwało próby czasu. Varso-
via dzielnie trwa na posterunku,
ugruntowała swoją renomę i cią-
gle się rozwija. Przez wiele lat
dbał o wizerunek szkoły i po-
mnażał jej dorobek dyrektor Ma-
riusz Kozan, a obecnie kieruje
szkołą na Służewie Katarzyna
Kabzińska, a w Wilanowie Mał-
gorzata Urbańska. Córka Preze-
sa Kolczyńskiego, jedna z pierw-
szych uczennic Varsovii, Magda
Pietruszka (wyszła za mąż za
swojego szkolnego kolegę), dziś
wspiera ojca na funkcji wicepre-
zesa Zarządu.

Szkoła może pochwalić się
licznymi sukcesami i wysokim
poziomem nauczania. Najlepszą
wizytówką są jej uczniowie i kil-
ka tysięcy absolwentów. Pierw-
szy czerwony pasek na świadec-
twie w 1992 roku uzyskała Ania
Tuszyńska (średnia ocen 5,42),
ówczesna przewodnicząca Sa-
morządu Uczniowskiego, redak-
tor naczelna wydawanego przez
uczniów pisma Koktail (ukoń-
czyła studia na Akademii Me-
dycznej, jej dziecko uczęszcza
teraz do szkoły, oczywiście w
Varsovii). Jej rekord pobiła te-

goroczna maturzystka Tosia No-
wacka (średnia ocen 5,83), dwu-
krotna stypendystka Prezesa Ra-
dy Ministrów.

Wśród absolwentów znajdują
się finaliści i laureaci wielu olim-
piad przedmiotowych i olimpiad
języków obcych. Miarą sukcesu
jest fakt, że absolwenci konty-
nuują kształcenie na renomowa-
nych uczelniach w kraju (m. in.
w Wyższej Szkole Filmowej w
Łodzi, Uniwersytecie Warszaw-
skim, Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie,
Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie, Akademii Teatralnej
im. A. Zelwerowicza, Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym,
Politechnice Warszawskiej czy
Akademii Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie), a także za granicą: w
Australii, Austrii, Niemczech,
USA czy Wielkiej Brytanii.

Zawsze twierdziłem, że klu-
czem do sukcesów szkoły są na-
uczycielskie osobowości, autor-
skie programy nauczania, wspar-
cie indywidualnych uzdolnień
uczniów i rozwój talentów, wy-
specjalizowana kadra pasjona-
tów cechująca się otwartym i
życzliwym podejściem do mło-

dzieży. I takich nauczycieli uda-
ło się Varsovii zgromadzić. O
tym, że uczniowie w tej szkole
czują się najlepiej i nie mają po-
trzeby jej zmieniać, najlepiej
świadczy fakt, że 35 absolwen-
tów spędziło w Varsovii wszyst-
kie lata szkolne, realizując w niej
pełny cykl kształcenia od zerów-
ki po maturę, co potwierdzają
uzyskane certyfikaty.

Od pierwszej matury minęło
28 wiosen. Pierwsi maturzyści
mają już dziś 47 lat.

Jednym z nich jest Krzysztof
Rogalewski (maturzysta 1994),

jego syn Kuba zdawał maturę w
tym roku (2022). Zapytałem
obu z czym im się kojarzy Varso-
via i co będą zawsze najmilej
wspominać?

Obaj podkreślili praktycznie
to samo, chociaż wzajemnie nie
znali swoich odpowiedzi, co
świadczy o tym, że są to w Var-
sovii standardy absolutnie nie-
zmienne.

Ojciec: Varsovia zawsze bę-
dzie mi się kojarzyć z najfajniej-
szymi latami mojego życia, ma-
są śmiechu, dobrych wibracji,
ogromną liczbą przyjaciół, z któ-
rymi mam kontakt do dzisiaj.
Super nauczyciele, sporo nauki,
fantastyczne wyjazdy do Anglii,
na narty, to wszystko sprawiło,
że te cztery lata były naprawdę
extra!!! Najmilej wspominam su-
per atmosferę, taką rodzinną,
domową,  totalnie odmienną niż
w innych szkołach. Pozdrawiam
serdecznie wszystkich z Varso-
vii i dziękuję za edukację Syna!

Syn: Varsovia zawsze mi się
będzie kojarzyć z bardzo fajnymi
nauczycielami, którzy zawsze
byli chętni do pomocy i super
osobami, które poznałem przez
te 3 lata nauki w tej szkole. Naj-
milej będę wspominał spotkania

z kolegami i koleżankami z kla-
sy, ponieważ te spotkania za-
wsze miały klimat takiego luzu.
Oczywiście nigdy nie zapomnę o
tym, że jestem dumny ze świa-
dectwa z czerwonym paskiem i
oceny celującej z matematyki.

Szkoła uczy tolerancji i rozwi-
ja prospołeczne postawy poprzez
udział w licznych akcjach cha-
rytatywnych. Tradycyjnie bierze
udział w akcji Szlachetna pacz-
ka, wzięła udział we wszystkich
30. edycjach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, zbierając
w 1993 roku (przed denomina-
cją) 7 725 950 złotych, a w tym
roku - 19 683,26. Obecnie wspie-
ra uchodźców z Ukrainy.

Ja osobiście miałem przyjem-
ność i zaszczyt dołączyć do tego
zespołu trzy lata temu. Jestem
już wprawdzie na emeryturze,
ale moje doświadczenie jeszcze
się na coś przydaje. Przez trzy
lata prowadziłem zajęcia z mate-
matyki z klasą licealną ostatnie-
go rocznika pogimnazjalnego i
właśnie doprowadziłem swoich
uczniów do matury. W ten spo-
sób zakończyłem 57. rok mojej
pracy dydaktycznej i cieszę się,
że to właśnie praca w Varsovii
stała się ukoronowaniem mojej
pracy. Tu spotkałem wspaniałe
grono pedagogiczne i ambitną
młodzież, nie musiałem nikogo
pilnować i zmuszać do pracy,
uczniowie sami chcieli poznać
jak najwięcej i jak najlepiej przy-
gotować się do studiów w reno-
mowanych uczelniach, nierzad-
ko zagranicznych.

W roku szkolnym 1993/94,
kiedy powstawała Varsovia, pra-
cowałem w Prywatnym Liceum
Fundacji Primus, mieszczącym
się w gmachu Wydziału Zarza-
dzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego (dziś mieści się na Kaba-
tach), a rok później otwierałem
wg własnego autorskiego pro-
gramu  51. Prywatne LO przy
Wyższej Szkole Businessu i Ad-
ministracji. Szkoła Varsovii by-
ła wówczas dla mnie inspirującą
konkurencją, współpracowali-
śmy ze sobą, mieliśmy bardzo
podobną wizję szkoły. opartą na
tych samych ideałach. 51. PLO
przestało istnieć wkrótce po mo-
im odejściu, Varsovia dzięki sta-
bilnemu kierownictwu i znako-
mitej kadrze pedagogicznej prze-
trwała i nadal się rozwija.

Z okazji jubileuszu 30-lecia
życzę dalszych sukcesów i po-
myślności w realizacji ambit-
nych zadań dydaktyczno-wy-
chowawczych.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Zakończył się XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-
ciom. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika, jak
co roku, przyłączyła się do propagowania idei głośne-
go czytania dzieciom, organizując w dniach od 30 ma-
ja do 3 czerwca akcję na terenie swojej szkoły. 

Pomysłodawczynią Tygodnia jest Irena Koźmińska - założyciel-
ka Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom. Fundacja na co
dzień zajmuje się rozpowszechnianiem czytelnictwa, propaguje
ideę głośnego czytania dzieciom, wierząc, że ma to wpływ na roz-
wój emocjonalny oraz intelektualny dzieci.

Hasło XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom brzmia-
ło: „Polscy autorzy dla klimatu”. W ten sposób Fundacja przyłączy-
ła się do powszechnej dyskusji na temat zmian klimatycznych i

wzrostu świadomości jaki wpływ na środowisko mają podejmowa-
ne przez nas decyzje.

W szkole na Kabatach czytali wszyscy: rodzice, dziadkowie, na-
uczyciele, zaangażowali się nawet starsi uczniowie. Do grona
czytających dołączyli także: Robert Kempa – burmistrz Ursyno-
wa, Klaudiusz Ostrowski oraz Bartosz Dominiak – zastępcy bur-
mistrza, a także Joanna Siennicka – naczelnik Wydziału Oświa-
ty i Wychowania. 

Dla społeczności szkolnej te dni są nieformalnym świętem książ-
ki oraz okazją do przeczytania „tych jeszcze nieprzeczytanych”.

M a g d a l e n a  B i e d z i a k
E w a  Z a d r o ż n a
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Cała Szesnastka czyta dzieciom
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#Dzielnica Mokotów zaprasza na...

Mokotówka – dzielnicowa 
wyprzedaż garażowa

Sprzedawaj lub kupuj! 
W sobotę 11 czerwca w godzinach

10.00-15.00 zapraszamy na dzielnicową
wyprzedaż garażową.

Sąsiedzkie wydarzenie dedykowane jest
wszystkim tym, którzy chcieliby sprzedać
rośliny, książki, przedmioty codziennego
użytku, ubrania, zabawki oraz wiele in-
nych rzeczy zalegających w domu, które
mogą się komuś jeszcze przydać. Jest to
również okazja, żeby sprzedać swoje ręcz-
nie robione rzemiosła, wyroby czy prace, a
tym samym podzielić się z mokotowską
społecznością kawałkiem sztuki.

Piknik Sąsiedzki na skwerze 
im. Stanisława Broniewskiego „Orszy”

Zapraszamy na Piknik Sąsiedzki 11
czerwca (sobota), godz. 12.00 – 16.00,
skwer im. Stanisława Broniewskiego „Or-
szy”. Będzie ekologicznie i zdrowo! Będą
m.in. rośliny na wymianę i do wzięcia,
warsztaty zielarskie, kontrola wzroku, po-
rady medyczne, gimnastyka i salsa, spo-
tkania z ekspertami, wybory najsympa-
tyczniejszego psa sąsiedzkiego oraz wy-
stępy na scenie! W trakcie Pikniku prowa-
dzona będzie zbiórka darów dla uchodź-
ców z Ukrainy.

La noche blanca – potańcówka 
międzypokoleniowa – na biało!

Serdecznie zapraszamy na potańcówkę
międzypokoleniową La noche blanca, która
odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022, w go-
dzinach 19:30-22:00 na Skwerze Starszych
Panów na warszawskiej Sadybie. Organiza-
torem wydarzenia jest Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba.

Potańcówka jest organizowana w ramach
projektu Potańcówka międzypokoleniowa –
la noche blanca finansowanego ze środków
Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
https://mokotow.um.warszawa.pl/-/po-
tancowka-miedzypokoleniowa

Biała Sobota na terenie Szpitala 
ul. Wołoska 137 – sobota 11 czerwca

11.06.2022 przy szpitalnym parku w
CSK MSWiA przy ulicy Wołoskiej 137 od
godziny 10:00-14:00 odbędzie się event
pod nazwą Biała Sobota. 

Podczas tego dnia wszyscy Goście będą
mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji
i badań takich jak: pomiar cukru, ciśnienia,
hemoglobiny glikowanej, badania: EKG,
zmian skórnych pod dermatoskopem, słu-
chu w Audiobusie, konsultacje lekarskie:
neantolog, fizjoterapeuta, laryngolog, der-

matolog, lekarz rodzinny i inni. Przyszli
rodzicie będą mogli skorzystać z porad do-
radcy laktacyjnego i będą mogli zapoznać
się z ofertą Szkoły Rodzenia. Dodatkowo
będzie pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy i prezentacja funkcjonowania komory
kriogenicznej oraz Centrum Radioterapii. 

Dla najmłodszych Gości będzie przygoto-
wana strefa zabaw. Na terenie parku będzie
stoisko Straży Pożarnej, Policji, Straży Gra-
nicznej oraz foodtruck Lasów Państwowych.

Celem wydarzenia jest promocja zdro-
wia, szerzenie zdrowych nawyków wśród
mieszkańców Mokotowa.

II Piknik Rodzinny ze św. Antonim 
– niedziela 12 czerwca

Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Mo-
kotów m.st. Warszawy wraz z Proboszczem
Parafii Matki Bożej Anielskiej zapraszają na
II PIKNIK RODZINNY ZE ŚW. ANTONIM,
który odbędzie się w II Ogrodzie Jordanow-
skim przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 15a w
niedzielę 12 czerwca. Wstęp wolny!

W programie pikniku m.in.:
Koncert Alicja Janosz Dzieciom
Kapela góralska „AleGroo”
Występy grup artystycznych z Mokotowa
Gry i zabawy sportowe
Animacje artystyczne
Warsztaty rękodzieła
Konkursy z nagrodami
Stoiska z przekąskami

Śpiewanie na ławeczce | projekt 
PODWÓRKO SOBOTA O 12:00 – 13:00
Zapraszamy na otwarte podwórkowe spo-

tkania śpiewacze, które poprowadzi Jagna
Knittel. Spotykamy się na ławeczce na po-
dwórku przed biblioteką i śpiewamy! Uczy-
my się wspólnie tzw. pieśni tradycyjnych z
różnych regionów Polski. Nie trzeba ich znać
ani mieć śpiewaczego doświadczenia. Dzia-

łanie zrealizowano w ramach projektu “Po-
dwórko” finansowanego z Funduszu Eduka-
cji Kulturalnej m. st. Warszawy. 

NA PARAPETACH – służewiecki 
spacer ornitologiczny

Niedziela 12 czerwca, godz.  09:00
Ptaki w mieście. Jest ich wiele. Nie bra-

kuje ich także na służewieckich podwór-
kach. Najpierw poszukamy ich na Stawie
Służewieckim – spotykamy się przy molo
– a następnie zapuścimy się w osiedlowe
uliczki, zaułki i place, zajrzymy na skwery
i zieleńce, będziemy obserwować stropoda-
chy i balkony wielkich bloków oraz do-
mów jednorodzinnych, które w warun-
kach miejskich stanowią miejsce występo-
wania wielu gatunków ptaków. Do najbar-
dziej pospolitych należą m.in. wróble, siko-
ry, szpaki, wrony siwe, kawki, grzywacze,
kwiczoły czy jerzyki, ale liczymy także na
spotkanie rzadszych gatunków. Nauczy-
my się je rozróżniać, poznamy ich głosy i
zwyczaje. Dowiemy się, co przyciąga pta-
ki do betonowych miast, co im tutaj zagra-
ża oraz czy i jak możemy im pomóc. Punkt
zbiórki: molo na Stawie Służewieckim

TĘSKNO solowy projekt 
Joanny Longić, powraca z trzecią

długogrającą płytą

12.06.2022 niedz. 17:00
lokalizacja: Centrum Łowicka, 
cena: bezpłatne
Jedenaście premierowych kompozycji

to kontynuacja przygody autorki z arty-
stycznym, nieoczywistym popem. Nastro-
jowe instrumentarium, na które złożyły się
m.in. fortepian, sekcja smyczkowa, harfa,
wchodzi w dialog z subtelną, wyważoną
elektroniką i charakterystycznym głosem
Joanny Longić.

W XLIII Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza
Wielkiego odbyło się przekazanie 70 sztuk laptopów
dla pięciu mokotowskich liceów. Darczyńcą jest firma
Festool Polska, która zaangażowała się w pomoc dzie-
ciom z Ukrainy w trudnym czasie wojny. 

Podarowane laptopy posłużą do nauki zdalnej, aby dzieci i mło-
dzież z Ukrainy mogły kontynuować naukę oraz uczyć się języka pol-
skiego. W przekazaniu laptopów uczestniczyli ukraińscy uczniowie
klasy przygotowawczej i przedstawiciele Darczyńcy: Monika Witow-
ska oraz Michał Walczak – Członkowie Zarządu, a także Magdale-
na Jadziewicz-Kasak z Gabinetu Prezydenta ms. Warszawy, Bur-
mistrz Rafał Miastowski, zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimow-
ski oraz Kamil Kujawa Dyrektor LO im. Kazimierza Wielkiego. 

70 laptopów dla 
mokotowskich szkół

60 lat temu warszawiacy po raz pierwszy mogli zrobić
zakupy w Supersamie – ogromnym sklepie samoobsłu-
gowym, który zachwycał nie tylko asortymentem, ale
też formą. 

Za jego wygląd i ultranowoczesną konstrukcję dachu odpowia-
dał zespół w składzie: Jerzy Hryniewiecki, Ewa i Maciej Krasińscy
(architektura) oraz Wacław Zalewski, Andrzej Żurawski, Stani-
sław Kuś, Józef Sieczkowski (konstrukcja). Wnętrza – wbrew na-
zwie – prędko trzeba było wzbogacić o tradycyjne stoiska z ladami,
była tu też m.in. palarnia kawy oraz bar „Frykas”. Nazwa tego
ostatniego – jak trzeźwo oceniał varsavianista Olgierd Budrewicz
– była cokolwiek na wyrost. Nie zmienia to faktu, że Supersam
szybko stał się ulubionym miejscem handlu nie tylko mieszkańców
Mokotowa. Trzy lata po otwarciu pawilon Supersamu zostanie
uhonorowany na Biennale Architektury w Sao Paulo. 

Ź r ó d ł o  g r a f i k i :  N A C

Kartka z kalendarza
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Najbardziej rowerowy
miesiąc za nami. Rekordo-
wy Rowerowy Maj 2022 to
75 tys. dzieci, które ak-
tywnie dojeżdżały do
przedszkola lub szkoły. W
Szkole Podstawowej nr 66
we Włochach frekwencja
sięgnęła prawie 94%! Pią-
ta warszawska edycja od-
była się pod hasłem „dla
klimatu”.

Przez ostatni miesiąc każdego
dnia dziesiątki tysięcy młodych
warszawiaków umiliło swoją po-
dróż na poranne zajęcia wybie-
rając aktywne środki transportu.
Mknęli przez miasto na rowe-
rach, hulajnogach, rolkach, de-
skorolkach. Parkingi rowerowe
pod szkołami podstawowymi i
przedszkolami były zapełnione
po brzegi. Całe klasy i grupy
dzieci z dumą i satysfakcją uzu-
pełniały naklejkami plakaty i in-
dywidualne książeczki rowero-
we. Tak wyglądał Rowerowy Maj
dla klimatu, czyli kampania pro-
mująca zrównoważoną i ekolo-
giczną mobilność wśród
uczniów szkół podstawowych i
przedszkolaków.

Rowerowy Maj 
pełen wrażeń

Tegorocznej edycji kampanii
towarzyszyły liczne dodatkowe
wydarzenia. Jeszcze w kwietniu
rozpoczęto cykl spotkań online,
który trwał przez cały maj. Za-
proszono na nie nauczycieli, któ-
rzy mieli okazję do podniesienia
swoich kompetencji z zakresu
bikefittingu, wolontariatu, edu-
kacji rowerowej i klimatycznej.
W maju wystartowano także z
programem warsztatów dosko-
nalących jazdę na rowerze, któ-
re są skierowane do najstarszych

klas szkół podstawowych, sta-
wiając tym samym na praktycz-
ne umiejętności. Zatroszczono
się także o sprzęty uczestników
kampanii – zorganizowano Mo-
bilny Serwis Rowerowy, który
oferuje przegląd i drobne napra-
wy rowerów, by aktywne dojaz-
dy były nie tylko przyjemne, ale
i bezpieczne.

Nikt nie chce jednak, by wraz
z końcem kampanii zakończy-
ły się aktywne dojazdy, dlatego
zarówno praktyczne warszta-
ty, jak i Mobilny Serwis Rowe-
rowy będą funkcjonować jesz-
cze w czerwcu, do końca roku
szkolnego.

Czas na podsumowanie
Do udziału w piątej warszaw-

skiej edycji kampanii zgłosiło się
aż 340 placówek, w tym 184
przedszkola i 156 szkoły podsta-
wowe, z których blisko 75 tys.
aktywnych uczestników zreali-
zowało łącznie ponad milion sie-
demset tysięcy przejazdów!

W tegorocznej edycji aktywne
dojazdy stanowiły 39% wszyst-
kich możliwych podróży do war-
szawskich szkół i przedszkoli bio-
rących udział w akcji.

Zwycięską placówką tegorocz-
nej odsłony Rowerowego Maja
w Warszawie, w której aktywnie
dojeżdżali wszyscy uczniowie,
jest Szkoła Podstawowa nr 66,
po raz kolejny zajmująca czołowe
miejsce w rankingu. Uczestnicy
kampanii wspólnie wypracowa-
li w tej szkole frekwencję na po-
ziomie aż 93,7%! Drugie miej-
sce na podium zajęło Przedszko-
le nr 77, biorące udział w kampa-
nii po raz pierwszy. Wszystkie
przedszkolaki dzielnie dojeżdża-
ły na zajęcia w sposób aktywny
przez cały maj, osiągając niemal-

że 81 % frekwencji. Doskonały
start, tak trzymać! Trzecie miej-
sce w ogólnej klasyfikacji przypa-
dło także przedszkolakom – w
Przedszkolu nr 271 aktywne do-
jazdy stanowiły 80,6% wszyst-
kich podróży w maju. Placówka
ta wzięła udział w Rowerowym
Maju po raz drugi, wyraźnie pod-
nosząc swoją frekwencję w sto-
sunku do edycji z 2019 roku. Gra-
tulujemy!

Zwycięzcami w poszczegól-
nych kategoriach są placówki:

Przedszkole – Przedszkole nr
77 „Akademia Pana Kleksa” (ul.
Ciszewska 7, Włochy)

Szkoła Podstawowa mała (do
462 uczniów) – Szkoła Podsta-
wowa nr 402 (ul. Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego 22, Praga-Po-
łudnie);

Szkoła Podstawowa średnia
(między 463 a 644 uczniów) –
Szkoła Podstawowa Nr 66 im.
ks. Juliana Chrościckiego (ul.
Przepiórki 16/18, Włochy);

Szkoła Podstawowa duża (po-
wyżej 645 uczniów) – Szkoła
Podstawowa nr 336 im. Janka
Bytnara „Rudego” (ul. Witolda
Małcużyńskiego 4, Ursynów).

Pełny ranking można spraw-
dzić na stronie rowerowy-
maj.eu/warszawa-2022

Nagroda dla 
najaktywniejszych

Dla najaktywniejszych czeka-
ją nagrody. Zwycięskie szkoły
podstawowe i przedszkole otrzy-
mają dowolną rowerową nagro-
dę, która wesprze aktywnych
warszawiaków. Dotychczas przy
okazji Rowerowego Maja wypo-
sażano placówki w mobilne mia-
steczka ruchu drogowego, wia-
ty na parking rowerowy, czy
komplety rowerów.

Ponadto w każdej placówce
klasy i grupy przedszkolne z
najwyższą frekwencją otrzy-
mają możliwość wspólnego
wyjścia do sal zabaw, na warsz-
taty, do kina, teatru, czy muze-
ów. Z kolei każdy uczestnik
kampanii może odebrać nagro-
dy za swoją indywidualną ak-
tywność w zamian za zebrane
w trakcie Rowerowego Maja
naklejki.

Wszystkim placówkom, kla-
som, grupom, uczniom i przed-
szkolakom serdecznie gratulu-
jemy! Pamiętajmy jednak, że w
Rowerowym Maju wygrywamy
wszyscy. W kampanii nie chodzi
o nagrody, a przede wszystkim o
wypracowanie dobrych nawy-
ków – dla siebie i innych, w tro-
sce o zdrowie, klimat oraz wspól-
ne bezpieczeństwo. Mamy na-

dzieję, że przyzwyczajenie do
aktywnego podróżowania pozo-
stanie z uczestnikami Rowero-
wego Maja na dłużej.

Bohaterowie kampanii
Rowerowy Maj nie udałby się

gdyby nie ogromny wkład koor-
dynatorów szkolnych i przed-
szkolnych oraz nauczycieli, któ-
rzy motywowali do aktywnych
dojazdów oraz czuwali nad prze-
biegiem akcji w swoich placów-
kach. Dziękujemy!

Podziękowania składamy
także rodzicom i opiekunom
młodych warszawiaków, którzy
również dbali o to, by ich po-
ciechy mogły brać udział w Ro-
werowym Maju. Liczymy na to,
że kampania była inspirująca
także dla dorosłych użytkowni-
ków ruchu, zachęcając tym sa-

mym do przesiadki na rower,
nie tylko w maju.

Kampanię zwieńczy piknik
18 czerwca odbędzie się finał

kampanii. Zapraszamy wszyst-
kich uczestników Rowerowego
Maja do udziału w pikniku eko-
logicznym, który odbędzie się na
zielonych terenach otaczających
Pawilon Edukacyjny Kamień. Po-
jedziemy na niego wspólnie, w
ramach wielkiego przejazdu ro-
werowego ulicami Warszawy. Na
pikniku wręczone zostaną na-
grody dla najaktywniejszych klas
i grup z najaktywniejszych placó-
wek, po czym wszyscy wezmą
udziału w grze terenowej, spa-
cerach przyrodniczych oraz licz-
nych atrakcjach przygotowanych
przez partnerów akcji. Do zoba-
czenia! z d m . w a w . p l

Mniej pasażerów w komunika-
cji, mniej turystów, więcej ku-
rierów i użytkowników interne-
tu – dwa lata pandemii w War-
szawie to zmiany w życiu co-
dziennym, przestrzeni i bizne-
sie. Podczas konferencji „Życie
w mieście – na co pandemia
otworzyła nam oczy” rozma-
wiano o tym, jak pandemia
wpłynęła na miasto.

Na konferencji organizowanej przez
Urząd m. st. Warszawy w Centrum Na-
uki Kopernik samorządowcy, naukow-
cy, przedsiębiorcy i aktywiści starali się
podsumować dwuletni okres obostrzeń
w przestrzeni miasta oraz zastanawia-
li się czy zmiany, które zaobserwowali-
śmy w ostatnich dwóch latach wpłynę-
ły na mieszkańców, na organizacje oraz
na Warszawę.

- Pandemia otworzyła nam oczy na
bardzo wiele spraw. Nie było dziedziny
życia, na którą by nie wpłynęła i nie od-
cisnęła swojego piętna. Jako miasto ro-
biliśmy przede wszystkim wszystko, że-
by zapewnić jak najlepszą opiekę zdro-
wotną i jak najwięcej łóżek ratujących
życie. W efekcie udało nam się zorgani-
zować 30% wszystkich miejsc w m.st.
Warszawie. Przeznaczyliśmy 35 milio-
nów złotych na specjalistyczny sprzęt,
w tym respiratory, a gdy pojawiła się
szczepionka, zorganizowaliśmy 81
punktów szczepień i zostaliśmy najle-
piej wyszczepioną gminą w Polsce po-
wyżej 100 tys. mieszkańców. Obsza-
rem, który również bardzo mocno zo-
stał dotknięty przez pandemię była edu-
kacja. A warto pamiętać, że w Warsza-
wie w szkołach i przedszkolach mamy
280 tys. dzieci. Byliśmy w o tyle komfor-
towej sytuacji, że chwilę po tym, jak
wybuchła pandemia ruszyliśmy z plat-
formą edukacyjną, dzięki której nauka
zdalna w warszawskich szkołach mogła
przebiegać sprawniej –  powiedziała
wiceprezydentka m.st. Warszawy Rena-
ta Kaznowska.

W dyskusji, poza samorządowcami z
całej Polski, wzięli udział naukowcy,
przedstawiciele biznesu i organizacji
pozarządowych. Wystąpienia otwiera-
jące wygłosili dr hab. Aleksandra Prze-
galińska, która opowiedziała jak w wy-
niku pandemii zmieniła się rola i po-
strzeganie technologii, w szczególności
sztucznej inteligencji oraz dr hab. Piotr
Michoń, który w swoim wystąpieniu
poszukiwał dobrych stron pandemii.

Jak zmieniła się Warszawa?
Podczas konferencji zaprezentowano

wstępne wyniki raportu covidowego,
który przygotowuje Korpus analityków
Urzędu m.st. Warszawy. Wynika z nie-
go, że pandemia miała ogromny wpływ
na korzystanie mieszkańców Warszawy
z komunikacji miejskiej. W 2020 r.
wpływy ze sprzedaży biletów spadły o
37% (z 874 mln do 552 mln zł). Trend
spadkowy był kontynuowany w 2021
roku. Dopiero w ostatnich miesiącach
Zarząd Transportu Miejskiego rapor-
tuje wzrost dochodów i liczby przewie-
zionych pasażerów. Co ciekawe w 2020
r. ruch rowerowy w Warszawie wzrósł
o 18% w porównaniu do 2019 r.

Przez COVID-19 drastycznie spadła
liczba turystów. W przypadku ogółu tu-
rystów przyjeżdżających do Warszawy
był to spadek do poziomu niespełna
33% liczby osób, które odwiedziły War-
szawę w 2019 r., a w przypadku tury-
stów zagranicznych był to spadek poni-
żej 25% z poprzedniego roku.

Zbadano także zwyczaje sportowe i
kulturalne warszawiaków. Okazało się,
że z powodu pandemii ponad dwukrot-
nie spadła liczba osób nieuprawiających
aktywności fizycznej, a na popularności
zdecydowanie zyskały aktywności na
świeżym powietrzu, tj. spacery i jazda na
rowerze. Z kolei czasowe zamknięcie
instytucji kultury oraz ograniczenia w
zapełnieniu widowni spowodowało wy-
raźny kryzys i zmniejszenie liczby osób
korzystających z oferty kulturalnej. Sza-

cuje się, że warszawskie instytucje kul-
tury w czasie pandemii utraciły ok. 110
milionów złotych przychodów.

W czasie pandemii mocno ucierpia-
ła też gastronomia. W 2019 r. w Warsza-
wie było 2651 punktów gastronomicz-
nych, a w 2020 r. o 270 mniej – głównie
restauracji. Z mapy Warszawy zniknę-
ło też 132 barów i stołówek.

W 2020 r. zarejestrowano 25% wię-
cej nowych firm z branży pocztowo–k-
urierskiej, a Warszawa ma rekordową
liczbę punktów odbioru przesyłek i au-
tomatów paczkowych – blisko 2 317.
Pandemia przyśpieszyła nieprawdopo-
dobnie trend cyfryzacji oraz e-handlu
oraz zyski warszawskich firm m.in. IT.

Także model pracy uległ zmianie.
Najwięcej pracowników pracowało
zdalnie na tle innych miast i regionów
właśnie w Warszawie - prawie 20%, a
średnia polska to 9%.

Dziedziny najmocniej 
dotknięte pandemią

Opieka zdrowotna w czasie pandemii
była najbardziej obciążonym obszarem.
W związku z realizacją strategii walki z
koronawirusem miejskie szpitale, na
podstawie decyzji wojewody mazowiec-

kiego albo ministra zdrowia, zapew-
niały łóżka dla pacjentów podejrzanych
o zakażanie COVID-19 oraz z potwier-
dzonym wynikiem na obecność wirusa
Sars-CoV-2.

W szczytowym momencie pandemii,
w grudniu 2021 r., miejskie szpitale zor-
ganizowały łącznie 795 łóżek covido-
wych, w tym 120 respiratorowych,
gdzie trafiali pacjenci w najcięższym
stanie. Łącznie, od 20 marca 2020 r. do
31 marca 2022 r. tj. od daty ogłoszenia
na terytorium RP stanu epidemii do
momentu „wygaszenia” łóżek dla pa-
cjentów z potwierdzonym zakażeniem
SARS-Cov-2, w miejskich szpitalach ho-
spitalizowano z powodu koronawirusa
niemal 14 tys. pacjentów. Najwięcej
osób leczono w czasie pandemii z powo-
du COVID-19 w Szpitalu Praskim (po-
nad 3.5 tys.), kolejno w Szpitalu Połu-
dniowym, gdzie funkcjonował tymcza-
sowy szpital covidowy (blisko 3.4. tys.)
i w Szpitalu Bielańskim  - niemal 2.8 tys.

Łącznie na walkę z pandemią w sek-
torze zdrowia Warszawa przeznaczyła
niemal 35 mln zł. Za te pieniądze mia-
sto kupiło sprzęt niezbędny do lecze-
nia pacjentów covidowych,  w tym m.in.
stanowiska respiratorowe, urządzenia

do wysokoprzepływowej tlenoterapii,
środki ochrony indywidulanej i płyn do
dezynfekcji oraz zostały przeprowadzo-
ne modernizacje szpitali.

Kluczowym elementem przeciwdzia-
łania pandemii było uruchomienie
przez rząd Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19. W ra-
mach akcji „Zaszczep się w Warszawie”,
miasto zorganizowało 81 punktów
szczepień, gdzie do kwietnia 2022 r. w
podano ponad 780 tys. dawek szcze-
pionek. Akcja szczepień w Warszawie
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem, a stolica została liderem wśród
dużych miast pod względem liczby w
pełni zaszczepionych mieszkańców.

Wybuch pandemii, a w konsekwencji
zamykanie szkół na całym świecie, wywo-
łał konieczność wypracowania nowego
sposobu nauczania – zdalnego. Dla wie-
lu szkół prowadzenie nauki zdalnej nie-
mal z dnia na dzień stało się dużym wy-
zwaniem. Problemy dotyczyły zarówno
nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Decyzją rządu z powodu pandemii
COVID-19, polskie placówki oświato-
we były najdłużej zamknięte dla dzieci
i młodzieży w całej Europie. Aby wspie-
rać warszawskich uczniów, miasto przy-
spieszyło pracę nad uruchomieniem
platformy edukacyjnej Eduwarsza-
wa.pl. Dzieci i młodzież zyskały dostęp
do klasycznych aplikacji programu Of-
fice oraz systemu operacyjnego Win-
dows 10 Pro na prywatnych urządze-
niach w domu.

Warszawa zorganizowała również
szkolenia wspomagające edukację zdal-
ną dla uczniów i nauczycieli. W ramach
różnorodnych projektów miasto przeka-
zało również placówkom oświatowym
ponad 3,7 tys. laptopów o szacunko-
wej wartości ponad 13 mln zł, kolej-
nych ponad 1 tys. przekazały dzielnice,
a blisko 1 tys. zakupiły we własnym za-
kresie szkoły. Ponad 400 laptopów prze-
kazała też Młodzieżowa Rada m.st.
Warszawy. M B L

Czego nauczyła nas pandemia?

Rowerowy Maj dla klimatu ukończony!
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Niedawno stałem się mimowolnym świadkiem wydarzenia, które poka-
zuje dość często spotykany problem. To problem z właścicielami psów.
Zdarzenie miało miejsce nad Wisłą, na plaży Zawadach. Jest to miejsce,

które jeszcze kilka lat temu było dość ustronne. Nic dziwnego, że warszawiacy zna-
jący je chętnie je odwiedzali. Szukali tu odosobnienia i spokoju. Dziś wygląda ono
zgoła inaczej, zwłaszcza w czasie weekendu, kiedy jest tu sporo ludzi. Mimo to, można sobie od-
począć pod warunkiem że nikt nie będzie nam zakłócał spokoju wręcz nachalnie. Niemal wszyst-
kie psy przechodzące obok z jakiegoś powodu podchodzą do biwakujących i opalających się ludzi
przy niemal zerowej reakcji ze strony ich opiekunów. Zwykle słyszymy jakieś nieśmiałe: „Nie wol-
no, no chodź już…. zostaw panią, pana”. Większość z osób obwąchiwanych, ochlapywanych wo-
dą, gdy piesek się otrząsa po kąpieli robi dobrą minę i zapewnia: „Nie szkodzi. Jak się wabi?. Ale z
niego przylepa”. Są jednak tacy, którzy nie po to tu przyszli, żeby być obsypywani piachem, czy za-
ślinieni przez czworonożnego milusińskiego. Nie wiadomo czemu podbiega do dorosłych i do
dzieci, a często jest to modny w niektórych kręgach pitbull, lub amstaff. Nawet jeśli czworonożny
pupil jest uosobieniem dobroci, to osoba, do której się zbliża o tym nie wie. Ba, niewiele się dowie,
pytając go o to. Nie zna się też właściciela, a to od niego zależy, czy jego podopieczny staje się agre-
sywny, bo ma psychikę zwichniętą np. przez złe traktowanie. Nie jest tajemnicą, że psy upodobnia-
ją się do swoich właścicieli. Dotyczy to wyglądu jak również charakteru. Widok psa ciągnącego wła-
ściciela nie świadczy o tym, że pies jest taki silny, ale że właściciel jest słaby. Pies przejmuje wtedy
przywództwo i robi co chce.  

Od właściciela słyszymy zwykle zapewnienie: on nie ugryzie, dotąd jeszcze nikogo nie pogryzł.
Tylko tak straszy. Po takim wyjaśnieniu trudno czuć się bezpiecznie, ale dobra mina to podstawa.
Podejmujemy więc rozmowę:

– No nie chcę być pierwszą osobą, którą ugryzie… A dlaczego tak się ślini? 
– Bo ta rasa tak ma. 

P o zapewnieniu o pokojowym usposobieniu psa lody się kruszą i już zaprzyjaźniamy się
z przybyszami, choć wątpliwości nadal pozostają. Przełamujemy obawy o własne bez-
pieczeństwo i czekamy na oznaki sympatii ze strony pokrytego sierścią, wyposażonego

w spore zęby nowego znajomego. Tłumaczymy sobie, że wielkie zęby i muskularny łeb to tylko
efekt starań hodowców i odpowiedniego doboru genetycznego, że ten przedstawiciel gatunku
Canidae najpewniej sam nie wie, jaką siłą dysponuje. Nie wie jakiej jest rasy, ani po co mu zębi-
ska i silne szczęki. Najlepiej, żeby sam zapewnił nas o zamiarach i o tym, że nie zaatakuje. O to
jednak jest trudno, bo psy raczej nie są nawykłe do rozmów, a nawet gdyby były to i tak nie wszy-
scy znają ich język. Tym bardziej gdy mamy do czynienia z cudzoziemcami jak przedstawiciele
wspomnianych wyżej anglosaskich ras. 

Mały chłopiec bawił się piłką plażową z nieco starszą dziewczynką. Wkoło zaczęło przybywać psów,
które niby pod okiem właścicieli biegały sobie swobodnie. Na widok piłki jeden popędził w jej stro-
nę. Postanowił się pobawić. Nie trzeba było długo czekać na skutki tej zabawy. Piłka została prze-
gryziona w ułamku sekundy. Kiedy właściciel zainteresował się swoim podopiecznym było już po
wszystkim. Nieśpiesznie wziął psa na smycz po czym wręczył zniszczoną piłkę dzieciom, jakby to

miało im zrekompensować stratę. Dzieci
przez chwilę stały zaskoczone. Mały chło-
piec trzymając w rączkach piłkę, z której
uszło już powietrze, od razu się  rozpłakał.
Właściciel psa wspomniał coś, że może
zapłacić, ale to nie poprawiło nastroju
dziecka. Ostatecznie, jakby nic się nie sta-
ło, właściciel w całkiem dobrym nastroju
oddalił się, zostawiając za sobą rozgory-
czone maluchy. No cóż. To sytuacja ja-

kich wiele. Można tego rodzaju przypadki przytaczać w nieskończoność. Zapewne wielu naszych
czytelników miało do czynienia z podobnymi zdarzeniami. Piszę o tym nie dlatego, że to problem
psów, ale że to beztroska, żeby nie powiedzieć głupota właścicieli prowadzi do takich i czasem tra-
gicznych sytuacji. To ewidentny brak poszanowania praw innych osób włącznie z tymi najmłodszy-
mi. Oni zwłaszcza mają prawo do bezpiecznej zabawy. To nie dzieci zaatakowały bawiącego się psa,
a odwrotnie. Takie przeżycie zapadnie w ich pamięci na długo. 

I stnieją przepisy dotyczące zwierząt w miejscach publicznych. W znacznej części są to przepi-
sy sensowne. Problem leży w ich stosowaniu. Nie zachęcam do tworzenia rygorystycznego pra-
wa w tym zakresie, które i tak nie będzie respektowane. Potrzebna jest jednak choćby minimal-

na edukacja i skłanianie właścicieli do korzystania z własnej wyobraźni i zdrowego rozsądku. Na wła-
ścicielu spoczywa obowiązek przewidywania skutków. Tu jest jednak pies pogrzebany. Nie wszyscy
właściciele to potrafią. Może należałoby pomyśleć o jakichś kursach przygotowujących do odpowie-
dzialnej bądź, co bądź roli posiadacza, czy też opiekuna zwierząt. Nikt z nas nie mieć obok siebie zwie-
rzaka, którego reakcji nie jest w stanie przewidzieć. Nikt nie chciałby znaleźć się na wybiegu z wil-
kami, lwami, czy niedźwiedziami, bo wyobraźnia podpowiada nam, jakie były by tego skutki.  Co ja-
kiś czas dostaję psa na czas urlopów i wyjazdów właścicieli. Mały kundelek ze schroniska ma wysta-
jące dolne zęby. Kiedy zbliża się do innych, wyobrażam sobie, że może to budzić grozę. Staram się o
tym pamiętać. Do tego, po kilku spacerach pies przestaje ciągnąć smycz. Kiedy wraca do właścicie-
li, zaczyna ciągnąć znowu. Oni niczego nie wymagają i nie uczą go chodzenia przy nodze. 

Często zdarza się, że jakiś piesek podbiega do kogoś w jego zasięgu, skacząc na nań i oblizując.
Jakie to miłe, prawda? Słodki piesek… No cóż, że podarł pani rajstopy. Przecież jest taki uroczy. Tro-
chę umazał błotem, czy czymś tam…. Jaki towarzyski… i wcale nie ugryzł, no może trochę.

Nie chciałbym być źle zrozumiany, dlatego wyjaśniam, że nie jestem przeciwnikiem psów.
Przeciwnie, lubię psy podobnie jak wszystkie zwierzęta z wyjątkiem komarów, kleszczy
i innego krwiożerczego robactwa. Chcę tylko zwrócić uwagę, że posiadanie psa to nie tyl-

ko wyprowadzanie go na trawnik w wiadomym celu i sprzątanie po nim albo nie, jeśli nikt nie wi-
dzi. To odpowiedzialność zarówno za czworonoga, naszego podopiecznego, ale też za innych, któ-
rzy się w jego otoczeniu znajdą. Wychowanie psa nie jest łatwe, wymaga cierpliwości i wiedzy. W
dzieciństwie opiekowałem się wieloma psimi znajdami. Nie tylko karmiłem je i prowadzałem do
weterynarza, ale układałem, korzystając z dostępnych wtedy książek jak Szkolenie psów myśliw-
skich i obronnych. Dziś jest znacznie więcej źródeł wiedzy. Warto do nich zaglądać, dowiedzieć się
jak budować dobre relacje z psem, jak postępować w trudnych sytuacjach i jak im zapobiegać. Po-
lecam każdemu właścicielowi zdobycie choćby minimum informacji zarówno o rasach psów i zwią-
zanych z nimi cechach charakteru, jak komunikować się z psem. Pomoże to też psu tworzyć zdro-
we relacje z otoczeniem.

Każdy, kto ma trochę oleju w głowie i wiedzy, przewidziałby, że pies przegryzie piłkę z cienkie-
go plastiku. A nawet gdyby była z żelaza, nie oznacza to zaproszenia go do zabawy z kilkuletnimi
dziećmi. Od tego jest smycz, żeby móc nad psem zapanować, a język, żeby zapytać, czy ktoś ma na
to ochotę. Dlaczego to takie trudne do zrozumienia dla niektórych? Dlaczego większość właścicie-
li zakłada, że wszyscy wokół marzą o tym, żeby pobawić się z ich pupilem? Więcej odpowiedzial-
ności za psa!

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Więcej odpowiedzialności za psa!

„Istnieją przepisy dotyczące
zwierząt w miejscach 
publicznych. W znacznej
części są to przepisy 
sensowne. Problem leży 
w ich stosowaniu”

K iedy słyszę o „efekcie cieplarnianym”, dostaję białej gorączki. Wrzesień
ubiegłego roku jaki – taki, październik zimny, listopad zimny, grudzień,
styczeń i luty zimne z definicji, marzec zimny, kwiecień zimny, cały maj

zimny. Osiem miesięcy z rzędu zimno nie tylko w Polsce, ale w większej części na-
szego kontynentu. Pytam: gdzie ten „efekt cieplarniany” i kto go odczuwa? Nie
będę się bawił w naukowe „za” i „przeciw” – przedstawiłem fakty, a podobno z faktami nikt rozsąd-
ny nie dyskutuje. Moim zdaniem, zgodność naukowców popierających istnienie „efektu cieplarnia-
nego”, nazywanego również globalnym ociepleniem, związana jest z potężnym, idącym w miliar-
dy finansowym wsparciem badań, które spora grupa osób na świecie uważa za niezwykle ważne.
Dlaczego są one dla nich takie ważne? Po prostu grupa ta wymyśliła sobie łatwy sposób na godne
życie, poprzez ciągłe – kolokwialnie rzecz ujmując – pieprzenie o Szopenie. Oficjalne stanowisko
nauki, jak dla mnie, jest śmieszne: „Lokalne i chwilowe fluktuacje to rzecz normalna – pogoda na-
kłada na długofalowy trend ocieplenia gwałtowne górki i dołki. Owszem, dni wyjątkowo zimne wciąż
występują, tyle że rzadziej. Za to rośnie ilość dni rekordowo ciepłych. W ciągu ostatniej dekady dzien-
ne rekordy ciepła pojawiały się dwa razy częściej niż rekordy zimna”. 

Zwracam uwagę na fragment „owszem, dni wyjątkowo zimne wciąż występują, tyle że rza-
dziej”. Mędrcy, który płodzicie takie bzdety! Na naszym kontynencie od kilkunastu lat pogoda
zmienia się na gorsze i to dni wyjątkowo gorące, a nie zimne, występują rzadziej. Jedyne, co do mnie
trafia, to zanikanie grubego wieloletniego lodu w Arktyce. Ale zdaniem naukowców podchodzą-
cych z dystansem do globalnego ocieplenia, emisja dwutlenku węgla zaczyna rosnąć około 800 lat
po rozpoczęciu wzrostu temperatury związanej z końcem epoki lodowcowej. Okresy końca epoki
lodowcowej związane są z szybkim ociepleniem i występują co około 100 tys. lat. Ostatnia taka zmia-
na nastąpiła około 20 tys. lat temu. Czyli, to natura rozdaje karty, a nie człowiek, wdrożona produk-
cja, masowy tucz zwierząt, etc. Ponoć para wodna jest odpowiedzialna za 54 proc. tzw. efektu cie-
plarnianego, a dwutlenek węgla za 18 proc. tego efektu, reszta to metan i inne gazy. Naturalna emi-
sja dwutlenku węgla (lądy, wulkany, oceany, biosfera) jest oceniana na nieco ponad 30 razy więk-
szą niż emisja powodowana działalnością człowieka. Uwzględniając więc gospodarkę człowieka,
otrzymujemy opartą na badaniach ocenę, że emisja dwutlenku węgla spowodowana przez człowie-
ka jest odpowiedzialna obecnie za jedynie około 0,6 proc. tzw. efektu cieplarnianego. 

P owyższe – to oczywiście wyłącznie odczucia i spekulacje dziennikarza, który nie jest kom-
petentny w temacie klimatycznym i swój wywód opiera na obserwacji własnej, co może być
złudne. Faktem jednak jest, że w ostatnich latach powstało wiele nieznanych dotąd „zawo-

dów”, jak na przykład blogerzy czy influencerzy, którzy zarabiają krocie, częstując internautów swo-
imi złotymi myślami. Przyglądałem się ostatnio wnikliwie ich „twórczości” – w 90 proc. pełna że-
nada. Ale sprytnie korzystają z koniunktury i trzepią niewyobrażalną kasę, bo im więcej kliknięć w
tekst, tym większe zainteresowanie reklamodawców i tym większy dochód. Kim w ogóle jest influ-
encer? W świecie mediów społecznościowych jest to osoba wpływowa, która dzięki swojemu zasię-
gowi może oddziaływać na ludzi, nawiązując z nimi trwałe relacje. Często tym terminem określa
się twórców internetowych o dużym rozgłosie, którzy posiadają znaczne grono odbiorców. Upra-
wianie influencerki, podobnie jak fanatyzm związany z istnieniem tzw. efektu cieplarnianego, to
kolejny sposób na godne i łatwe życie. Aliści ostatnio influencerom dobrał się do skóry Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Prezes Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśnia-
jące, w którym sprawdzi, czy influencerzy promują tzw. scam.

Scam? A cóż to znów za cu-
do? Przeciętny zjadacz chleba
nie ma bladego pojęcia o ist-
nieniu czegoś takiego. Tym-
czasem jest to oszustwo, do te-
go wyjątkowo perfidne, do
którego doprowadza się po
zdobyciu zaufania drugiej oso-
by. Oszuści działają na wy-
obraźnię, oferując oszukiwa-
nej osobie sowitą formę wyna-
grodzenia, która jest fikcyjna.
To działanie, którego celem
jest wprowadzenie czytelnika
w błąd – na przykład informo-

wanie o nieistniejących promocjach, ukrywanie istotnych cech produktu, wyolbrzymianie wła-
ściwości lub przeznaczenia reklamowanego produktu, czy też oferowanie rzeczy szkodliwych bądź
niebezpiecznych dla zdrowia. UOKiK chce nałożenia kar na Julię K. („Maffashion”), Marcina D.,
Marka K. („Kruszwil”) i Marlenę S. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie UOKiK czytamy,
że wątpliwości Urzędu wzbudziło nieoznaczanie postów reklamowych jako sponsorowane, co po-
wodowało, że  konsument w wielu przypadkach nie wiedział, iż ma do czynienia z reklamą. „Każ-
dy influencer powinien przestrzegać prawa przy promowaniu produktu bądź usługi oraz brać od-
powiedzialność za swoje działania” – oświadczył prezes Chróstny. W toku postępowania wyja-
śniającego UOKiK skierował wezwania do twórców oraz agencji reklamowych, w których popro-
sił o udzielenie informacji o zawartych umowach, zasadach współpracy oraz oznaczania publi-
kowanych treści. Niestety, część adresatów nie odebrała korespondencji, nie odpowiedziała na
zadane pytania i nie przesłała wymaganych dokumentów. To doskonale obrazuje poziom uczci-
wości pań i panów influencerów.

Wracając do tzw. efektu cieplarnianego, wspomne, że pod koniec maja było w Polsce tak
upalnie, iż pojechałem ochłodzić się na południowe wybrzeże Hiszpanii do urokliwe-
go miasteczka Benidorm koło Alicante. Córka ma tam elegancki apartament tuż przy

plaży Levante, więc jest darmowy dach nad głową. Benidorm to jeden z najmodniejszych kurortów
turystycznych w Hiszpanii. Od kiedy senor Francisco Ronda otworzył w 1893 r. pierwsze kąpieli-
sko na plaży Levante, kurort odwiedziło już ponad 85 milionów turystów. To taki polski Sopot w
dużo lepszym wydaniu. Panuje tam fantastyczny klimat (ponad 3000 godzin słońca rocznie i śred-
nia roczna temperatura prawie 20 st. C). Playa de Levante zaliczana jest do najlepszych plaż na Co-
sta Blanca. Mierzy 2000 m długości i ponad 50 m szerokości, więc miejsca na rozłożenie ręczników
nawet w sezonie nie braknie. Wylegując się na leżaku,  obserwowałem zachowanie plażowiczów i
słuchałem wielu języków. Przed wejściem na plażę duża tablica ostrzegawcza: zakaz wprowadza-
nia psów, zakaz grodzenia miejsc do plażowania, zakaz palenia tytoniu oraz kilka innych zakazów.
Przez okrągły tydzień nie dostrzegłem ani jednego psa, nie widziałem, by ktokolwiek zapalił na pla-
ży papierosa. Palacze wychodzili na deptak, gdzie postawiono popielnice. Toalety publiczne czy-
ste jak we własnym domu. Nikt na plaży nie odgradzał się od innych, jak ma to miejsce na polskich
plażach, nikt nie chodził pijany – choć pito wino i piwo, nikt nie wrzeszczał i nie przeklinał. Trady-
cyjnie tylko grupa młodych Angoli była nieco hałaśliwa.

Dojrzewa we mnie decyzja, by sprzedać mieszkanie w Warszawie, zamienić kasę na euro, kupić
około 40 mkw. w Benidorm za mniej więcej 90 tys. euro, resztę włożyć do hiszpańskiego banku i
dokonać żywota pod opiekuńczymi  skrzydłami córki. Jak już wielokrotnie pisałem, zupełnie nie krę-
ci mnie bogoojczyźniany patriotyzm, a polski kler i polityczne „elity”, obojętnie z jakiej są opcji, na-
pełniają mnie już nie tyle niechęcią, ile coraz większą odrazą. Brakuje mi zachodniego stylu życia,
czyli tolerancji oraz otwartości na inność. Było na plaży sporo toplessu, często w wykonaniu kobiet
w wieku mocno słusznym. Nikt nie zwracał na nie uwagi, bo niby z jakiego tytułu? U nas w Polsce
topless? Zapomnij. Hiszpanie żyją grupowo, przede wszystkim w restauracjach. Rzadko który sto-
lik zajęty jest przez dwóch panów, czy dwie panie. Osiem do dziesięciu osób przy stole to norma.
No i niekończąca się dysputa podlewana dużą ilością wina, a mimo to zero agresji. Niebywałe. W
Polsce restauracja powoli staje się miejscem luksusowym, bo coraz mniej osób stać na jej odwiedza-
nie. A będzie gorzej. Już dziś słychać pytanie: co to będzie jesienią i zimą, skoro zapowiadają rady-
kalne podwyżki prądu i gazu, a tona węgla kosztuje 3 tys. złotych? 

Nie czuję się odpowiedzialny za taki stan polskiej gospodarki, jaki jest w dniu dzisiejszym,
więc decyzja o przeniesieniu się do innego zakątka Unii Europejskiej, której przecież jestem
obywatelem, do miejsca ciepłego, przyjaznego i stosunkowo taniego (nie do przejedzenia

potężna sałatka z łososiem i krewetkami tylko 8,40 euro), wydaje się być całkiem do rzeczy.

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Chłodnym okiem na efekt cieplarniany

„Moim zdaniem, zgodność 
naukowców popierających 
istnienie „efektu cieplarnianego”,
nazywanego również globalnym
ociepleniem, związana jest 
z potężnym, idącym w miliardy 
finansowym wsparciem badań,
które spora grupa osób na świe-
cie uważa za niezwykle ważne”
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W miniony weekend wyścigi
konne przeniosły się na tor Par-
tynice we Wrocławiu. Rozegra-
no tam 9 gonitw, w tym bieg o
Nagrodę Konstelacji (kat. B,
1907 m) dla czteroletnich i star-
szych klaczy. Zbliżająca się
dwudniówka na Służewcu zapo-
wiada się pasjonująco, ponie-
waż w sobotę w trzech wyści-
gach najwyższej rangi będzie ry-
walizować śmietanka warszaw-
skiego hipodromu.   

M ityng we Wrocławiu miał
bardzo uroczystą oprawę.
Tamtejsze mityngi nieod-

łącznie kojarzą się z wytwornym sty-
lem oraz wyścigową elegancją. Przy
dekoracji zwycięskich koni asystował
wyścigowy cicerone ubrany we frak i
cylinder, zadając zawodom dodatko-
wego szyku. Organizatorzy stanęli na
wysokości zadania, frekwencja na Par-
tynicach zgodnie z tradycją dopisała,
podobnie jak pogoda, więc ocena mi-
tyngu musi być bardzo wysoka. Wielu
pasjonatów wyścigów konnych jest
zdania, że Wrocław powinien organi-
zować znacznie więcej ważnych go-
nitw poza grupowych. Zgadzamy się z

taką tezą, ponieważ rozwój kolejnego
toru, to także rozwój tej królewskiej
dyscypliny sportu w naszym kraju. Na
starcie gonitwy o Nagrodę Konstelacji
stanęło dziewięć klaczy, w tym dwie
trenowane w Czechach i jedna w
Niemczech. W tej bardzo mocnej staw-
ce trenowana na Służewcu przez Emi-
la Zahariewa klacz Kabula nie była fa-
worytką. Jednak na końcowej prostej
okazało się, że wyjątkowo utalento-
wana córka irlandzkiego ogiera Fast
Company, dosiadana przez Martina
Srneca, walczy sama ze sobą. W poło-
wie prostej Kabula oddaliła się od ry-
walek i wygrała łatwo. Klacz jest wła-
snością syndykatu wyścigowego Fol-
blut dla Każdego.  

Nagrodę Hipodromu w Kijo-
wie, pierwszą gonitwę dla
kłusaków francuskich po

dwóch sezonach nieobecności tych
koni na Partynicach, wygrał powożo-
ny przez Henadza Mikshę wałach
Gobs. Trenerką wałacha jest pani An-
na Frontczak – Salivonchyk. Również
drugi w tym dniu wyścig dla kłusa-
ków – Nagroda Ladies Day – padła łu-
pem konia trenowanego przez Annę
Frontczak – Salivonchyk. Siedmiolet-

ni Factoriel powożony przez Tarasa
Salivonchyka, małżonka trenerki, do
ostatnich metrów walczył o zwycię-
stwo z klaczą Elka Ludoetka powożo-
ną przez Monikę Meliger. Ostatecz-
nie na celowniku Factoriel okazał się
minimalnie lepszy. W biegu o Nagro-
dę Lou (2400 m) niespodziewanie
triumfowała In Polonia z Michalem
Abikiem w siodle, natomiast w goni-
twie dla folblutów rocznika derbowe-
go na dystansie 2200 m Saxon Way
(również z Abikiem w siodle) musia-
ła stoczyć zacięty pojedynek z ogie-
rem Roc’h Breizh i klaczą Inter Holy
Rock. Podopieczna trenera Łukasza
Sucha zwyciężyła o półtorej długości.
Memoriał Kasi Litwiniuk wygrała lek-
ko Esmera dosiadana przez dżokejkę
Natalię Hendzel. Dwa kolejne trafie-
nia zanotowała świetnie radząca sobie
w trenerskim fachu Cornelia Fraisl,
jej podopieczni Iago oraz Shandharh
Alfalah zwyciężyli w gonitwach dla
koni czystej krwi arabskiej. 

Wnajbliższą sobotę na Słu-
żewcu trzyletnie ogiery i
klacze sprawdzą się w

ostatnich próbach przed derbowych –
nagrodach Iwna i Soliny. W Nagrodzie
Iwna (2200 m) dojdzie do rewanżu za
majowy wyścig o Nagrodę Rulera. Tam
faworyt Matt Machine nieznacznie
uległ koledze stajennemu Jolly Jumpe-
rowi, ale zdołał pokonać wysoko oce-
nianego przez typerów ogiera Kane-
shya. W sobotę ten ostatni powinien
zaprezentować się lepiej, ponieważ jest
to silny folblut, któremu bardziej odpo-

wiadają dłuższe dystanse. Zagadką jest
El Corazone, który był trzeci w Rulera.
W gonitwie o Nagrodę Soliny (2200
m) nie pobiegnie Moonu, najwyżej skla-
syfikowana klacz w handicapie general-
nym. W tej sytuacji mocno wzrastają
szanse przede wszystkim szybkiej West-
minster Cat, a także klaczy Iva Grey. Ta
pierwsza może jednak mieć problem z
„trzymaniem” dystansu, ponieważ jej
rodzice ścigali się wyłącznie na krót-
kich (ojciec) i średnich (matka) dystan-
sach. Podobny problem może pojawić
się u Jenny of Success, sensacyjnej
triumfatorki wyścigu o Nagrodę Wio-
senną. W jej rodowodzie widzimy wy-
bornego Rio de la Plata, który ścigał się
z niepokonanym Frankelem, a w linii
matki równie błyskotliwego milera ogie-
ra Johannesburg. Natomiast Iva Grey
ma „papier” dystansowy, więc zlekce-
ważenie klaczy przy typowaniu było-
by dużym błędem. Jej stajenna kole-
żanka, brytyjskiej hodowli Kena, wy-
daje się być nieco słabsza, ale ojciec kla-
czy wygrywał wyścigi kategorii G1, a oj-
ciec matki m. in. prestiżową gonitwę
Łuk Triumfalny.  

P restiżowa gonitwa o Nagrodę
Widzowa (2400 m) powinna
być spektaklem jednego akto-

ra. Znakomity Night Tornado święcił
triumfy we Francji i będzie zdecydowa-
nym faworytem tak typerów, jak i pu-
bliczności. Jego ewentualna porażka
byłaby ogromną sensacją. O miejsca
na podium powinny rywalizować Gry-
phon i Petit, ale ostatni występ legity-
mującego się obustronnie dystanso-

wym „papierem” Neverlanda dowo-
dzi, że ten mocny i dysponujący „prze-
rzutką” na finiszu ogier sroce spod
ogona nie wyskoczył. Nagroda Widzo-
wa będzie kolejną weryfikacją możli-
wości urodzonego w purpurze ogiera
Guitar Man, który po wygraniu zeszło-
rocznych Derby na Służewcu długo
pauzował z powodu uciążliwej choro-
by, a jego tegoroczne starty to kata-
strofa. Wyścigi konne mają jednak to
do siebie, że królewskie pochodzenie
może odezwać się w każdej chwili. W
sobotę będzie miała też miejsce pierw-
sza tegoroczna odsłona serii wyścigów
przeznaczonych dla amazonek – Wo-
men Power Series. Siedem trzyletnich
folblutów dosiadanych przez siedem
pań zmierzy się w gonitwie na dystan-
sie 1800 m. Na marginesie zbliżającej
się dwudniówki na Służewcu należy
poinformować publiczność, że plene-
rowe kino letnie na służewieckim torze
zaprasza na iście wyścigowy seans fil-
mowy. Wyświetlony zostanie film fa-
bularny pt. „Niezwyciężony Secreta-
riat”. W rolach głównych występują
znani amerykańscy aktorzy Diane La-
ne jako Penny Chenery i John Malko-
vich jako Lucien Laurin. Film oparty
jest na faktach i opowiada historię
ogiera Secretariat, legendy amerykań-
skich torów wyścigowych. Wstęp bez-
płatny, początek seansu o godz. 18.45.
W sobotę nie zabraknie także na Słu-
żewcu Strefy Mody Wyścigowej oraz
wielu atrakcji dla dzieci.

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

Straszący  przez pół wieku
ruinami trybun sportowy
kompleks Skry przy Wa-
welskiej wreszcie jest mo-
dernizowany. Prezydent
Warszawy Rafał Trza-
skowski ogłosił podpisa-
nie z konsorcjum firm Ta-
mex i Gardenia umowy na
prace wstępne, opiewają-
cej na 52 mln złotych. Do
budowy głównego stadio-
nu lekkoatletycznego jed-
nak jeszcze daleko. 

Na powierzchni 13 hektarów
poza sama areną główną ma
powstać boczny zespół obiek-
tów sportowych: rozgrzewko-
we boisko lekkoatletyczne (z
czterotorową albo sześciotoro-
wą bieżnia okólną o obwodzie
400 m i trybunką na 500 osób)
z dodatkiem dla miotaczy (rzu-
ty długie!). Osobno urządzi się
boiska do rugby. Ponadto po-
wstanie obszerna hala lekko-
atletyczna 97 x 20 m (prosta
bieżnia, skocznie, rzutnia do ku-

li). Kolejnym obiektem będzie
hala do gier (zwłaszcza koszy-
kówki) z widownią na 6-7 ty-
sięcy osób. Wszystko to ma się
łączyć z zielenią spacerowo-re-
kreacyjną Pola Mokotowskie-
go. Objęta umową część inwe-
stycji w obszar Skry ma być go-
towa do 2025 roku. We wrze-
śniu br. będzie natomiast ogło-
szony konkurs na stadion głów-
ny l.a. z widownią na 25 000
osób. Rozstrzygnięcie konkursu
ma nastąpić w 2023 roku. 

Z realizacją  projektu stadionu
głównego będzie największy kło-
pot, bo koszty będą już sięgały
setek milionów złotych, a jeśli
się utrzyma taki układ, że w War-
szawie będą rządzić przedstawi-
ciele Platformy Obywatelskiej, a
w całym państwie przedstawi-
ciele partii Prawo i Sprawiedli-
wość, Skra może nie doczekać
się zwyczajowego dofinansowa-
nia państwowego w wysokości
50 procent. 

O reakcję na wyniki konkursu
na budowę obiektów wokół sta-
dionu głównego zapytaliśmy
prezesa firmy Tamex – Konrada
Sobeckiego;

– Z mojego punktu widzenia
to będzie realizacja największe-
go projektu  w historii firmy Ta-
mex. Chodzi przede wszystkim o
stworzenie warunków do profe-
sjonalnego uprawiania lekko-
atletyki, z czym w Warszawie
jest wielki kłopot. Kiedyś Skra
była ikoną polskiej l.a., ale lata
zaniedbań sprawiły, że od daw-
na już przestała być Mekką dla
czołówki krajowej. Realizacja
pierwszego etapu zaplanowanej
przez miasto inwestycji to dla

nas zaszczyt i honor. Na szczę-
ście zdążyliśmy już sprawdzić
się przy kładzeniu nawierzchni
tartanowych na wielu obiektach
w Polsce, na stadionie Śląskim w
Chorzowie, stadionie Zawiszy w
Bydgoszczy, byłym stadionie
Olimpii w Poznaniu, na stadio-
nach w Lublinie i w Suwałkach,
gdzie właśnie rozpoczynają się
mistrzostwa Polski w lekkoatle-
tyce. My również położyliśmy
nawierzchnie w reprezentacyj-
nych halach Sopotu i Torunia,
gdzie Ewa Swoboda biła rekordy
w biegach krótkich – mówi Kon-
rad Sobecki i dodaje na koniec:
– Jako miłośnik lekkoatletyki i

obywatel RP nie mam wątpliwo-
ści, że rząd uwzględni potrzeby
podstawowej dyscypliny sportu
olimpijskiego i pokryje 50 pro-
cent kosztów budowy główne-
go stadionu Skry.

Tak przedstawia się sytuacja
wegetującego latami wielkiego
kompleksu sportowego na Polu
Mokotowskim. Miejmy zatem
nadzieję, że Skra nie stanie się
przedmiotem politycznych
przetargów i że klub, który do
niedawna reprezentowała naj-
lepsza polska lekkoatletka Ani-
ta Włodarczyk, stanie za lat pa-
rę na nogi. 

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

Wyścigi konne, moda i uroda we Wrocławiu

Nocne Tornado na Służewcu nie do zatrzymania?

KKllaacczz KKaabbuullaa lleekkkkoo wwyyggrryywwaa NNaaggrrooddęę KKoonnsstteellaaccjjii..

PPrrzzyy ddeekkoorraaccjjii zzwwyycciięęsskkiicchh kkoonnii aassyyssttoowwaałł wwyyśścciiggoowwyy cciicceerroonnee uubbrraannyy wwee ffrraakk 
ii ccyylliinnddeerr.. WW śśrrooddkkuu ppaann FFiilliipp KKrruuppaa,, wwssppóółłwwłłaaśścciicciieell kkllaacczzyy KKaabbuullaa,, ppiieerrwwsszzyy oodd
lleewweejj ddżż.. MMaarrttiinn SSrrnneecc,, ppiieerrwwsszzaa oodd pprraawweejj DDoommiinniikkaa TTuurrkkoowwsskkaa,, aassyysstteennttkkaa 
ttrreenneerraa EEmmiillaa ZZaahhaarriieewwaa..

Rafał Trzaskowski podpisał, Konrad Sobecki wykona

Są pieniądze na odbudowę Skry
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ANTYCZNE meble, obrazy,
srebra,platerey,odznaczenia,
szable, książki, pocztówki, 
504 017 418

SPRZEDAM warsztat
narzędziowy – przetwórstwo
tworzyw sztucznych, 609 163 386

ABY ZAGRAĆ na gitarze przy
ognisku już w te wakacje! Nie
wierzysz? Zadzwoń 512 008 499

HISZPAŃSKI, 507 087 609 
MATEMATYKA, FIZYKA, 

691 502 327

Mokotów, 2 pokoje, 51 m2, przy
Łazienkach, piękne, rozkładowe
mieszkanie, cegła, c. 670 tys, zł,
tel. 601 720 840

WYNAJMĘ mieszkanie 56 m2, 
2 pokoje, ul. Grottgera, 
tel.: 514 696 475

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie i okazyjnie sprzeda tematy:
Pełną ofertę wraz ze zdjęciami

otrzymasz drogą mailową. 
Tel.: 601 720 840

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

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

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

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

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

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

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

DUŻY WYBÓR DOMÓW: 
Sadyba, Mokotów, Wilanów,

Powsin, Konstancin. 
Zapraszamy do współpracy, 

601 720 840 

Domy:
!Dom Konstancin, 70 m2 +

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

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

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

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

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

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

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

! Piaseczno Gołków, 80 m2

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

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

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

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

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

Działki:
!Działka 1600 m2

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

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

!Chyliczki, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
!Chyliczki 5700 m2 pod mini

osiedle bliźniaków lub pod
rezydencję, 601 720 840

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

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

Do wynajęcia: 
!Mokotów, ul. Belwederska, 

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

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

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

Lokale handlowe : 
!Centrum 58 m2 z dobrym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!Ursynów-Kabaty, 128 m2

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

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

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie szuka dla swoich klientów:
mieszkań, apartamentów, 

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

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

Tel.: 601 720 840 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI
“Van Der Zal” 

pilnie poszukuje mieszkań
dwupokojowych, trzypokojowych 

i czteropokojowych 
do kupna bezpośrednio, 

tel. : 601 720 840

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

POSZUKUJĘ pani do sprzątania
powierzchni biurowej. Praca na
Ursynowie, ul. Taneczna, w godz.
16-19, tel. 507 183 676

ZATRUDNIĘ manicure-
pedicure, fryzjera, Ursynów, 
606 282 506

AAA MALOWANIE
tanio, remonty, 

glazurnictwo, panele, 
669 945 460

AA GLAZURA, terakota,
remonty, 794 781 765

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

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

DEZYNSEKCJA, skutecznie, 
22 642 96 16 

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

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

HYDRAULIKA, gaz, elektryka,
602 651 211

HYDRAULIK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KOMPUTERY
pogotowie, 

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

696 37 37 75 

KOMPUTERY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MALOWANIE, 722 920 650
MALOWANIE, gładź, 

505 735 827
MALOWANIE, hydraulika,

remonty, 501 050 907

MOSKITIERY
602 380 218

NAPRAWA lodówki, pralki, 
502 562 444

NAPRAWA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

PRANIE 
dywanów, 

wykładzin, kanap, 
669 945 460

REMONTY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581

ROLETY,
plisy, żaluzje, 

producent, 
602 380 218

ESPERAL odtrucia, gabinet,
dojazd, 503 126 416

W SPRAWIE 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH 

PROSIMY DZWONIĆ 
POD NUMER

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnnaa 6600 

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

f a k s  7 5 7 - 9 2 - 7 0  
Pogotowie Ratunkowe 9 9 9  
Pogotowie Ratunkowe
(całodobowy ostry dyżur) 
ul. Kościuszki 9 7 5 6 - 7 5 - 1 1  
Ośrodek Zdrowia 
w Nowej Iwicznej                 7 0 1 - 4 9 - 1 0  
Ośrodek Zdrowia 
w Magdalence 7 5 7 - 9 9 - 6 4  
Ośrodek Zdrowia 
w Mrokowie 7 5 6 - 1 5 - 9 2
Ośrodek 
Pomocy Społecznej 7 5 7  9 2  3 2
Policja 9 9 7  

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

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

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

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

Ważne telefony

Dla wDla w szyszy sstkichtkich

„Alternatywy“ zapraszają!

Dyskusyjny Klub Filmowy „Dom Sztuki” spotyka się po
raz ostatni przed wakacjami podczas seansu kultowe-
go filmu „Noc na Ziemi” w reż. Jima Jarmuscha. Gru-
pa filmowych entuzjastów z Wiolinowej 14 liczy już bli-
sko 80 członków. Nadal większość tegorocznych spo-
tkań przed nami i wciąż istnieje możliwość dołączenia
do wciąż rozrastającego się ursynowskiego DKFu.

W czwartek o godz. 19.00 – tak jak przed blisko trzydziestu laty pod-
czas legendarnego przeglądu twórczości Jima Jarmuscha – obejrzy-
my jeden z jego najgłośniejszych filmów reżysera w wersji po rekon-
strukcji cyfrowej. Prelekcję przed pokazem wygłosi filmoznawca An-
drzej Bukowiecki, on też prowadzi dyskusję po filmie. Kolejne poka-
zy DKFu będą organizowane już po wakacjach, dwa razy w miesią-
cu od września do listopada w wybrane czwartki o 19:00 w Domu
Sztuki SMB „Jary” (ul. Wiolinowa 14, stacja metra Ursynów). 

W ramach karnetu, który kosztuje 45 złotych, do obejrzenia jest
nadal 7 wyselekcjonowanych filmów – zarówno nowych ambitnych
propozycji repertuarowych, jak i filmowej klasyki. Karnet można na-
być online przez platformę Biletyna (odbiór z dowodem zakupu w
kasie Domu Sztuki) lub bezpośrednio w kasie Domu Sztuki, na pół
godziny przed seansami repertuarowymi. Zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi w DKF-ach, nie ma sprzedaży biletów na pojedyncze po-
kazy. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej oraz
Facebooku Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”, które jest
organizatorem tej edycji DKF-u, a także na stronie i w mediach spo-
łecznościowych Domu Sztuki. Projekt został sfinansowany z Fun-
duszu Edukacji Kulturalnej m. st. Warszawy na rok 2022. ( A W )

„Noc na Ziemi” w Domu Sztuki

99..0066 ((cczzww..)) 1188::0000
HHiipp-hhoopp SSzzaannssąą:: MMoorr WW..AA..
Kawał historii polskiego rapu

w „Alternatywach”, czyli spotka-
nie z członkami ursynowskiego
składu Mor W.A. – Wigorem,
Pepperem i Łyskaczem – w cza-
sie którego porozmawiamy o bi-
tach, rymach i życiu.

1111..0066 ((ssoobb..)) 1111::0000––1177::0000
„„AAlltteerrnnaattyywwyy”” nnaa DDnniiaacchh 

UUrrssyynnoowwaa oorrggaanniizzoowwaannyycchh
pprrzzeezz UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy UUrrssyynnóóww
mm..sstt.. WWaarrsszzaawwyy

Warsztaty plastyczne, komik-
sowe czy z zakresu robotyki?
Plener malarski czy wystawa
prac plastycznych? A może spo-
tkanie z uznanym hip-hopo-
wcem? Jedno jest pewne – pod-
czas Dni Ursynowa na stanowi-
sku „Alternatyw” pod Kopą Cwi-
la nie zabraknie licznych i różno-
rodnych atrakcji dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych! Wydarzenie
odbywa się pod Kopą Cwila.
Wstęp wolny.

PPrrooggrraamm::
1111::0000 – warsztaty komikso-

we z Piotrem Nowackim, współ-
autorem serii „Detektyw Miś
Zbyś na tropie”

1122::0000 – warsztaty robotyki
1133::0000 – spotkanie podróżni-

cze „Podróże z Pazurem”
1144::0000 – warsztaty plastyczne

z Joanną Rusinek, ilustratorką
książek dla dzieci

1144::0000 – warsztaty robotyki
1155::0000 – spotkanie z hip-hopo-

wcem Piotrem „Vieniem” Wię-
cławskim

1166::0000 – warsztaty robotyki
Ponadto w trakcie pikniku

przy stanowisku „Alternatyw”
odbędą się:

– wystawa prac plastycznych
przygotowana przez Katarzynę
Fronczak, instruktorkę zajęć
„Mała, wielka sztuka”, „Pracow-
nia barw”, „Atelier – przestrzeń

i sztuka” odbywających się w
„Alternatywach”;

– plener malarski przygoto-
wany przez instruktorkę Olgę
Wasilewską wraz z grupą uczest-
niczek zajęć „Malarstwo akrylo-
wa i olejne – ujęcia intuicyjne”
odbywających się w „Alternaty-
wach”;

– badania mieszkańców dziel-
nicy w zakresie potrzeb kultu-
ralnych związanych z działalno-
ścią „Alternatyw”.

Wydarzenie Dni Ursynowa or-
ganizuje Urząd Dzielnicy Ursy-
nów m.st. Warszawa.

1111––1122..0066 ((ssbb.. 99::0000––2211::0000,,
nniieeddzz.. 1100::0000––1188::0000))

KKoonnttrraasstt 22002222 –– FFeessttiiwwaall 
MMaallaarrssttwwaa FFiigguurrkkoowweeggoo

Międzynarodowa impreza pro-
mującą w Polsce nową formę
uprawiania malarstwa. W pro-
gramie warsztaty, konkurs, wy-
stawa figurek, wykłady znakomi-
tych malarzy figurkowych i rzeź-
biarzy cyfrowych, a także strefa
producentów, którzy zaprezen-
tują najnowsze figurki i akcesoria
do malowania czy tworzenia tere-
nów do gier. Nowym blokiem
programowym będzie strefa ga-
mingu. Zostanie zaprezentowane
kilkanaście gier bitewnych, a każ-
dy uczestnik będzie mógł spró-
bować swoich sił, razem z instruk-
torami przejdzie szkolenie i roze-
gra partię. Zapraszamy także naj-
młodszych, których nieskrępo-
wana wyobraźnia świetnie
sprawdzi się w sztuce malowa-
nia figurek. Wstęp wolny.

WW pprrooggrraammiiee mmiięęddzzyy iinnnnyymmii::
1111 cczzeerrwwccaa 
1122::0000 – „Harmonia i kontrast

w malarstwie” – wykład Kata-
rzyny „Kahy” Górskiej 

1155::0000 – „Freehand bez obaw” –
prezentacja Francesca Farabiego

1166::3300 – konkurs speedapain-
tingu

1199::3300 – koncert duetu Lady
Aarp

1122 cczzeerrwwccaa
1100::0000 – „Jak zacząć rzeźbić

cyfrowo – prezentacja Pawła Ja-
rugi (Creepytables)

1122::0000 – „Jak komponować
opowieść” – prezentacja Tue
Kaae

Więcej informacji o festiwalu
na www.alternatywy.art.

1122..0066 ((nniieeddzz..)) 1111::0000 
„„SSzzllaakkiieemm rrzzeeźźbb”” –– ssppaacceerr 

ww rraammaacchh pprroojjeekkttuu „„UUrrssyynnóóww ––
iinnssttrruukkccjjaa oobbssłłuuggii”” 

Ursynów Północny zmienił
się niegdyś w rzeźbiarski ple-
ner. Prowadził go Ryszard Stry-
jecki, którego ogród przy ulicy
Dunikowskiego stał się swego
rodzaju muzeum rzeźb. Wyko-
nane w wapieniu rzeźby mają
dziś wartość estetyczną, a część
z nich poddano konserwacji.
Pierwotnie miały stanowić
punkty orientacyjne dla miesz-
kańców. Jednak zapadające w
pamięć formy sprawiły, że nie są
tylko stałą częścią krajobrazu,
ale budzą w mieszkańcach silne
emocje – jako elementy świata
dzieciństwa i okresu dorasta-
nia. Start spaceru: Szkoła Pod-
stawowa nr 81, ul. Puszczyka
6. Wstęp wolny, obowiązują
wejściówki.

Spacer poprowadzi Lidia Pań-
ków – dziennikarka i reporter-
ka, autorka książki „Bloki w słoń-
cu. Mała historia Ursynowa Pół-
nocnego”.

Projekt finansowany ze środ-
ków Funduszu Edukacji Kultu-
ralnej m.st. Warszawy.

Wydarzenie organizowane z
okazji jubileuszu 45-lecia Dziel-
nicy Ursynów.

BBiilleettyy ii bbeezzppłłaattnnee wweejjśścciióówwkkii
ddoossttęęppnnee ww rreecceeppccjjii „„AAlltteerrnnaattyyww””
oorraazz oonnlliinnee:: aalltteerrnnaattyywwyy..aarrtt..
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