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W południowej części War-
szawy toczy się swoisty
wyścig o miejsce na zie-

mi. Z jednej strony bowiem dewe-
loperzy starają się zabudować biu-
rowcami i apartamentowcami
każdy skrawek wolnego terenu, z
drugiej zaś – w dość ślamazarnym
tempie modernizuje się infrastruk-
turę drogową. Samochodów przy-
bywa nam – jak wiadomo – w re-
kordowym tempie i z powodu tego
przybytku miasto zaczyna coraz
bardziej się dusić. W stosunkowo
niewielkim stopniu rozwiązuje pro-
blem rozbudowywanie sieci metra,
dlatego jak najsłuszniej postano-
wiono uruchomić na powrót linię
tramwajową łączącą centrum mia-
sta z Wilanowem. Inwestycja ta
mocno się opóźnia i dlatego nie-
którzy warszawiacy mają za złe
stołecznemu ratuszowi, że zamiast
koncentrować uwagę chociażby na
takim problemie, zatroszczył się
nagle o osoby kochające inaczej.
Ogłoszenie Karty LGBT+ oraz
związana z tym po części zapo-
wiedź wprowadzenia w szkołach
fakultatywnych zajęć w zakresie
edukacji seksualnej i tolerancji
sprowadziły gromy na głowę prezy-
denta Rafała Trzaskowskiego, wy-
wołując – daleko wykraczającą po-
za granice Warszawy – ogólnona-
rodową dyskusję, w której rzecz-
nik praw obywatelskich starł się z
rzecznikiem praw dziecka, a bi-

skupi z reprezentantami „ideolo-
gii gender”. Wywiązała się angażu-
jąca niemal wszystkie media woj-
na katolickich tradycjonalistów ze
zwolennikami liberalizmu obycza-
jowego i w konsekwencji dochodzi
do zaskakujących paradoksów.
Mamy oto teoretycznie prześmiew-
czy felieton Macieja Pawlickiego,
zamieszczony w tygodniku „Sie-
ci”. Jedni mogą uznać ów tekst li
tylko za dobry żart, zdaniem in-
nych wszakże może on mieć cha-
rakter jawnie pornograficzny. Au-
tor roztacza bowiem przed oczami
czytelnika imaginowaną przez sie-
bie wizję praktycznej lekcji mastur-
bowania, jaka jego zdaniem ma
być wkrótce – w ramach realizowa-
nia standardów Światowej Organi-
zacji Zdrowia – udzielana war-
szawskim... przedszkolakom, z do-
rosłym profesorem-masturbantem
w roli głównej. 

C hociaż taka wizja nie ma
nic wspólnego z faktyczny-
mi założeniami programu

Trzaskowskiego, wywołuje mimo
wszystko piorunujący efekt medial-
ny, jakiego nie da się stłumić nawet
najbardziej racjonalnymi argu-
mentami. Tym bardziej, że Kościół,
zmuszony ostatnio do spowiada-
nia się przed społeczeństwem z
grzechu pedofilii, od razu użył Kar-
ty LGBT+ niczym tarczy w obronie
własnej, zasłaniając się nią przed
atakami antyklerykałów. Przecięt-
nemu obywatelowi nurzanie się w
tej problematyce wydaje się zapew-
ne tematem zastępczym, odciąga-
jącym uwagę od spraw zasadni-
czych, do których należy właśnie
wspomniany na wstępie problem
przejezdności w mieście stołecznym
Warszawa.

S am jestem z konieczności
bardziej taksówkarzem niż
dziennikarzem na co dzień,

więc pozostaję na tę kwestię szcze-
gólnie uczulony. Nie ma przecież
dla kierowcy nic bardziej męczące-
go niż wystawanie w korkach
ulicznych. Cóż jednak zrobić w
wielkim mieście, skoro nawały aut
w jednej chwili przecież się nie po-
wstrzyma. Już blisko trzydzieści
lat temu odczułem na własnej skó-
rze, co to znaczy być mieszkańcem
podnowojorskiej wioski. Kwate-
rując przez pewien czas u znajo-
mych, docierałem wraz nimi na
Manhattan w trybie komunikacji
łączonej. Najpierw był to dojazd
własnym autem do drogi głównej,
by przesiąść się tam w zdążający
do Nowego Jorku autobus, a na

koniec wsiąść w metro. W celu zra-
cjonalizowania dojazdu moi go-
spodarze umawiali się z sąsiada-
mi: jednego dnia my was wieziemy
naszym mercedesem, innego to
wasz cadillac nas wszystkich po-
wiezie. 

T aką perspektywę widać
również, jeśli chodzi o
mieszkańców Warszawy i

okolic, przy czym mamy już pew-
ność, że w transporcie zbiorowym
o wiele lepszym wyjściem od trak-
cji drogowej jest trakcja szynowa.
Planiści z czasów PRL mieli pogląd
wprost przeciwny, stąd na przy-
kład likwidacja torów ciuchci, jaka
jeździła kiedyś z Warszawy do Pia-

seczna i Grójca, a także do Kon-
stancina. Tymczasem uruchomio-
na w roku 1927 Elektryczna Kolej
Dojazdowa (dziś WKD) na linii
Warszawa – Podkowa Leśna
sprawdza się do dzisiaj, a tak zwa-
na linia średnicowa PKP spełniała
już od dawien dawna rolę metra w
kierunkach Wschód – Zachód,
umożliwiając między innymi bez-
kolizyjny dojazd do Stadionu Dzie-
sięciolecia (dziś Stadionu Narodo-
wego). 

W obrębie Warszawy Połu-
dniowej, a zwłaszcza Ur-
synowa, bodaj najwięk-

szą zmorą jest korkowanie się Do-
linki Służewieckiej i biegnącej aż

do Piaseczna Puławskiej, na której
– Bogu niech będą dzięki – zwięk-
szono dozwoloną prędkość na dłu-
gich odcinkach do 60 kilometrów
na godzinę (miejscami jest to na-
wet 70 km/godz). Puławska po-
zostaje akurat skrajnie negatyw-
nym przykładem braku właściwej
koordynacji zagospodarowania
przestrzennego. Powinna być w za-
sadzie umożliwiającą płynny prze-
jazd ważną arterią wylotową na
południe, ale tak ją pocięto światła-
mi sygnalizacyjnymi, pozbawio-
nymi zielonej fali, że ledwie czło-
wiek ruszy na jednych światłach,
już zatrzymują go drugie, usta-
wione niekiedy w odległości zaled-
wie 100 metrów. Stąd wielu „połu-
dniowców” z okolic Warszawy wy-
patruje niczym kania dżdżu otwar-
cia Puławskiej-bis oraz wiaduktu
przy Marynarskiej, który ma
umożliwić między innymi swobod-
ny przejazd skrzyżowania z ulicą
Postępu. 

T ymczasem wypadki drogo-
we na fatalnie oznakowa-
nych warszawskich jezd-

niach mnożą się niczym grzyby po
deszczu, tym bardziej, że wciąż
nie brakuje kierowców pijanych
albo będących pod wpływem nar-
kotyków. Ostatnio na zasadzie za-
trzymania obywatelskiego unie-
możliwiono niemal pewne dojście
do katastrofy, stopując na ulicy
Żołnierskiej auto z szoferem, któ-
ry nie tylko miał ponad dwa pro-
mile alkoholu we krwi, ale jeszcze
raczył się nim w trakcie jazdy –
wespół z pasażerami. Może więc
dobrym przesłaniem dla prowa-
dzących pojazdy byłyby te oto sło-
wa: lepiej odkorkować Warszawę
niż butelkę.

M A C I E J  P E T R U C Z E N K O
P A S S M I TA
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PPAASSSSAA:: OOdd nnaasszzeejj oossttaattnniieejj
rroozzmmoowwyy uuppłłyynnęęłłyy ppoonnaadd 22
mmiieessiiąąccee.. CCoo ww ttyymm cczzaassiiee wwyy-
ddaarrzzyyłłoo ssiięę ww oobbsszzaarrzzee uurrssyy-
nnoowwsskkiicchh sspprraaww ssppoołłeecczznnyycchh,,
zzaa kkttóórree ooddppoowwiiaaddaa PPaann ww bbiiee-
żżąącceejj kkaaddeennccjjii??

JJaakkuubb BBeerreenntt:: Te dwa miesią-
ce to wystarczająco dużo czasu,
by przekonać się o ogromnym
potencjale i zaangażowaniu ur-
synowskich organizacji pozarzą-
dowych, działających na rzecz
mieszkańców naszej dzielnicy.
Przełom roku jest dla fundacji i
stowarzyszeń oraz współpracu-
jących z nimi urzędników okre-
sem wytężonej pracy. Z jednej
strony zajmujemy się rozlicze-
niem projektów zrealizowanych
w 2018 roku, z drugiej – podej-
mujemy decyzje, z jakich aktyw-
ności mieszkańcy Ursynowa bę-
dą mogli skorzystać w roku bie-
żącym. Osobiście uczestniczę w
pracach komisji konkursowych
opiniujących projekty adresowa-
ne do seniorów, osób niepełno-
sprawnych i rodzin, a także dzia-
łania profilaktyczne związane z
przeciwdziałaniem uzależnie-
niom i przemocy w rodzinie.
Wspólnie z przedstawicielami
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego wybraliśmy 41 pro-
jektów, w których realizację za-
inwestujemy blisko 1,5 miliona
złotych.

LLiicczzbbyy rroobbiiąą wwrraażżeenniiee,, aallee ddiiaa-
bbeełł ttkkwwii ww sszzcczzeeggóółłaacchh…… CCoo
oobbeejjmmuujjee ooffeerrttaa pprrzzeewwiiddzziiaannaa
nnaa tteenn rrookk ii kkiieeddyy mmiieesszzkkaańńccyy
zzaacczznnąą zz nniieejj kkoorrzzyyssttaaćć??

Już korzystają. Przykładem
jest Bal Przebierańców, na któ-
rym wraz z kilkusetosobową
grupą seniorów bawiliśmy się w
drugiej połowie lutego. To wyda-
rzenie organizowane przez Klu-
botekę Dojrzałego Człowieka i
współfinansowane przez dzielni-
cę Ursynów właśnie ze środków
przeznaczonych na projekty spo-
łeczne. Większość działań zain-
augurujemy do końca tego mie-
siąca i w kwietniu. Szczegółowe
informacje będą sukcesywnie za-
mieszczane na stronie interneto-
wej urzędu, w mediach społecz-
nościowych oraz na plakatach i
ulotkach.

CChhęęttnniiee jjuużż tteerraazz ppoozznnaammyy
kkoonnkkrreettyy.. NNaa ccoo jjeesszzcczzee –– ppoozzaa
wwssppoommnniiaannyymm BBaalleemm PPrrzzeebbiiee-
rraańńccóóww ddllaa SSeenniioorróóww –– mmooggąą llii-
cczzyyćć nnaajjssttaarrssii mmiieesszzkkaańńccyy UUrrssyy-
nnoowwaa??

Na pewno na kontynuację po-
pularnych wśród seniorów ini-
cjatyw z lat poprzednich. Mam
na myśli zajęcia pomagające
oswoić się z nowymi technolo-
giami w smartfonach, naukę ję-
zyków obcych, warsztaty pla-
styczne, ćwiczenia jogi i wiele

innych. Liczymy, że nie mniej-
szym zainteresowaniem cieszyć
się będą projekty realizowane
od niedawna lub zupełnie no-
we – fenomenalne kursy tanga
argentyńskiego, aktywizacja po-
przez taniec oraz niezwykle
istotne zajęcia przybliżające za-
gadnienia z zakresu szeroko po-
jętego bezpieczeństwa senio-
rów. Wymienione atrakcje bę-
dą dostępne dla najstarszych
mieszkańców Ursynowa w
pierwszej połowie roku. Z myślą
o drugim półroczu przygotowu-
jemy kolejny konkurs dotacyj-
ny, który pozwoli nam jeszcze
poszerzyć ofertę przygotowaną
z myślą o ursynowskich senio-
rach. Zapewniam, że będzie w
czym wybierać.

JJaakkiiee pprroojjeekkttyy zz ppoozzoossttaałłyycchh
oobbsszzaarróóww tteemmaattyycczznnyycchh sszzcczzee-
ggóóllnniiee ppoolleeccaa ppaann mmiieesszzkkaańńccoomm
UUrrssyynnoowwaa??

Na pewno warto zwrócić uwa-
gę na projekty, które zapropo-
nowali sami mieszkańcy, czyli
realizowane w oparciu o zwy-
cięskie pomysły z Budżetu Party-
cypacyjnego. W tym roku kon-
centrujemy się na dwóch bardzo
ważnych i związanych ze sobą
tematach: bezpieczeństwie i
przeciwdziałaniu przemocy. W
kwietniu ruszą między innymi
zajęcia z samoobrony dla kobiet,

uzupełnione warsztatami dla
młodzieży, rodziców i nauczy-
cieli. W ursynowskich szkołach
zrealizujemy kolejną edycję pro-
gramu dotyczącego komunikacji
bez przemocy. Wpiszemy się w
ten sposób w podejmowane
przez władze Warszawy działa-
nia związane z ograniczaniem
mowy nienawiści. Zachęcam
mieszkańców Ursynowa, bez
względu na wiek, do udziału w
bezpłatnych kursach pierwszej
pomocy udzielanej osobom do-
rosłym oraz dzieciom. To świet-
na okazja, by uzupełnić wiedzę
i pod okiem doświadczonych ra-
towników przećwiczyć zacho-
wania ratujące zdrowie i życie
w ekstremalnych sytuacjach. W
bezpłatnych zajęciach z pierw-
szej pomocy weźmie udział oko-
ło 700 osób.

JJaakkiiee ssąą ppllaannyy nnaa kkoolleejjnnee mmiiee-
ssiiąąccee??

Wraz z nadejściem wiosny i
lata chętniej spędzamy czas na
świeżym powietrzu, wsiadamy
na rower lub organizujemy ro-
dzinne wypady za miasto. Dlate-
go planujemy kilka wydarzeń i
inicjatyw związanych z bezpie-
czeństwem w ruchu drogowym,
ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb rowerzystów. Bę-
dziemy kłaść nacisk także na
zwiększanie świadomości na te-
mat zagrożeń wynikających z
prowadzenia pojazdów pod
wpływem alkoholu i narkoty-
ków. Jak widać, bezpieczeństwo
pozostanie na Ursynowie w cen-
trum naszej uwagi.

Za kilka miesięcy czeka nas
również rozpoczęcie kolejnego
okresu zasiłkowego dotyczącego
świadczeń rodzinnych oraz
świadczenia 500+ i 300+. Ursy-
nowscy urzędnicy, zaangażowa-
ni w realizację tych zadań, na
bieżąco monitorują doniesienia
zapowiadające istotne zmiany
w przepisach. Wygląda na to, że
samorządy realizujące te zada-
nia dostaną niewiele czasu na
przygotowanie się do zmian i
przekazanie mieszkańcom pre-
cyzyjnych informacji. Liczymy,
że lada moment poznamy kon-
krety, które pozwolą nam
wszystko zorganizować tak, by
obsługa świadczeniobiorców z
Ursynowa, jak również rozpa-
trywanie wniosków i wypłata
świadczeń odbyły się sprawnie i
bez przeszkód.

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

Trwają remonty w ursynowskich placówkach
oświatowych  – w tym roku zaplanowano na ten
cel środki w wysokości 15 257 198 złotych. Pro-
wadzone prace – jak co roku – podniosą bezpie-
czeństwo i komfort najmłodszych mieszkańców
dzielnicy. 

Największe z przewidzianych na ten rok zadań to remont
bloku żywienia w Przedszkolu nr 395 (Na Uboczu 9) – war-
tość prac to 3 070 000 zł. W planach jest m. in. remont
dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 (Wil-
czy Dół 4), remont boiska przy Szkole Podstawowej 96 (Sa-
rabandy 16/22) oraz remont placu zabaw obok Przedszko-
la nr 351 (Warchałowskiego 4). W przypadku Szkoły Pod-
stawowej nr 336 (Małcużyńskiego 4/Na Uboczu 9) za kwo-
tę ponad miliona złotych zostanie przeprowadzony remont
instalacji przeciwpożarowej oraz wymiana stolarki. 

– Ubiegła kadencja była rekordowa w zakresie wydat-
ków na ursynowską oświatę – w tej mamy jeszcze bardziej
ambitne plany w tym zakresie. W ubiegłym roku zakoń-
czyliśmy wieloletni proces budowy boisk przy szkołach pod-
stawowych i obecnie wszystkie 16 szkół ma własne boiska.
W tym roku rozpoczynamy program modernizacji przed-
szkolnych placów zabaw. Ponadto chcemy skupić się na za-
pewnieniu uczniom możliwie najlepszych warunków m.
in. poprzez rozbudowę i wyposażenie bloków żywienia.
Zarówno zrealizowane inwestycje, jak i te planowane wpi-
sują się w naszą politykę zapewnienia uczniom jak najwyż-
szego komfortu. A już w przyszłym roku przy ul. Teligi po-
wstanie pierwsze na Ursynowie boisko piłkarskie dla przed-
szkolaków  – mówi burmistrz Ursynowa Robert Kempa. 

Rozlicz się 
w Urzędzie Dzielnicy! 

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza na Ursynowski Maraton
Rocznych Rozliczeń Podatkowych. Przyjdź do Urzędu Dzielni-
cy Ursynów, a pracownicy Urzędu Skarbowego pomogą Ci się
rozliczyć za 2018 rok za pośrednictwem usługi TWÓJ e-PIT.
Spotkania odbędą się 23 marca oraz 6 kwietnia – każdorazowo
w godzinach 8.00-12.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al.
KEN 61 – parter). Aby wziąć udział w maratonie, niezbędne jest
przyniesienie rozliczenia rocznego za 2017 rok oraz jednej z in-
formacji od pracodawców za 2018 r. (PIT-11).

W ramach maratonu mieszkańcy uzyskają możliwość: rozli-
czenia podatku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, złożenia for-
mularzy zeznań podatkowych systemem e-deklaracje, uzyska-
nia informacji w zakresie zasad rozliczania rocznego podatku do-
chodowego.

Urząd Dzielnicy Ursynów
poinformował o pracach
związanych ze stworze-
niem bazy danych miejsc
dla nowych nasadzeń
drzew. „Nowe Drzewa” to
nazwa bazy, uwzględnia-
jącej możliwe lokalizacje
na nasadzenia drzew na
Ursynowie, w tym również
lokalizacje na terenach
nie będących własnością
m. st. Warszawy. Celem
bazy, prowadzonej w Wy-
dziale Ochrony Środowi-
ska, jest odczuwalne przez
mieszkańców zwiększenie
liczby nasadzeń drzew na
terenie dzielnicy Ursynów. 

W bazie „Nowe Drzewa” znaj-
dą się zarówno tereny admini-
strowane przez Urząd Dzielnicy
Ursynów, jak również tereny
zgłoszone przez inne podmioty
z terenu Ursynowa, w tym tak-
że podmioty prywatne. W ubie-
głym tygodniu Urząd Dzielnicy
Ursynów skierował pisma w tej
sprawie do ursynowskich pla-
cówek oświatowych, spółdziel-
ni oraz podmiotów posiadają-
cych duże działki na terenie
dzielnicy. Przed wpisaniem do
Bazy „Nowe Drzewa” zgłoszo-
ne lokalizacje będą weryfikowa-
ne przez pracowników Urzędu
Dzielnicy pod kątem np. prze-
biegu infrastruktury podziem-
nej, która mogłaby uniemożli-
wić dokonanie nasadzeń. 

– Utworzenie bazy i jej wy-
pełnienie lokalizacjami dla po-
tencjalnych nasadzeń, przyspie-
szy proces sadzenia nowych

drzew na Ursynowie –  mówi
zastępca burmistrza Bartosz
Dominiak. – Urzędnicy będą po-
siadali pod ręką informacje o
potencjalnych miejscach do po-
sadzenia drzew. Dzięki temu
będą mogli efektywniej plano-
wać nasadzenia własne dziel-
nicy, jak też wyznaczać lokaliza-
cje na nasadzenia zastępcze w
przypadku, gdy podmioty wy-
stępujące z wnioskami o zgodę
na wycinkę drzew nie mają do
tego odpowiednich terenów –
dodaje Dominiak. 

W ramach projektu z Budżetu Partycypacyjnego, na
który zagłosowało 1 235 osób, zadbano o naszych
skrzydlatych przyjaciół i wyremontowano 94 ptasie
domki na 12 imielińskich blokach. 

Jak czytamy w opisie tego projektu obywatelskiego, „budki przysto-
sowano do potrzeb niewielkich ptaków, które są powszechnie lubia-
ne, takich jak jerzyki, sikory, wróble, mazurki czy szpaki. Wszystkie te
gatunki znajdują się pod ochroną, a ich obecność wokół nas jest waż-
na dla zachowania równowagi w miejskim ekosystemie. Zjadają one
wielką ilość uciążliwych owadów: komarów, muszek czy szkodni-
ków roślin. Ptaki to też przebywające najbliżej ludzi dziko żyjące zwie-
rzęta. Dbając o nie, dostarczamy też samym sobie radości kontaktu z
naturą: obserwacji ptasich zachowań czy słuchania śpiewu.”

Rozmowa z wiceburmistrzem Ursynowa Jakubem Berentem

Blisko 1,5 miliona złotych na projekty społeczne

Remont 94 ptasich domków

„Nowe Drzewa” – czyli 
baza dla nasadzeń 

Remonty w szkołach i przedszkolach
PPllaacc zzaabbaaww pprrzzyy uull.. TTeelliiggii
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Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola � Lesznowola

W sobotę 16 lutego odbyła się piąta w historii Gminy Lesznowola Gala Sportu. Pod-
czas uroczystości nagrodzono najlepszych sportowców i kluby sportowe działające
na terenie gminy.

Galę, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowano w Centrum Edukacji i Sportu w Mysia-
dle – siedzibie organizatora tego wydarzenia. Uroczystość miała bardzo widowiskową oprawę i zgro-
madziła wielu znakomitych gości z wielu różnych środowisk. Wszystkich powitała gospodyni wyda-
rzenia – Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Nagrody dla najlepszych sportowców wręczali m. in. olim-
pijczycy Edward Skorek i Erwina Ryś-Ferens oraz były wicepremier i zapalony maratończyk – prof.
Grzegorz Kołodko. Pamiątkowe statuetki otrzymali najlepsi sportowcy z gminnych szkół, kluby spor-
towe oraz  utytułowani sportowcy mieszkający na terenie gminy. Dzieciom i młodzieży z lesznowol-
skich szkół, które odebrały statuetki za wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu międzypowiatowym
i wojewódzkim w roku szkolnym 2017/2018, na scenie towarzyszyli nauczyciele wychowania fi-
zycznego oraz dyrektorzy szkół. 

Przyznano także dwie nagrody honorowe. Wyróżnienia dla osób zasłużonych dla rozwoju sportu
na terenie gminy Lesznowola i wkład w rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży otrzymali pośmiertnie: Jerzy Boguta – założyciel i prezes klubu piłkarskiego FC Leszno-
wola oraz wieloletnia sekretarz Gminy – Mariola Uczkiewicz-Kampczyk.

Galę prowadził znany dziennikarz sportowy Piotr Dębowski, zaś oprawę artystyczną wydarzenia
zapewnili finaliści programów Mam Talent i The Voice of Poland.

A . A .

Sportowe podsumowanie roku 

Tej wiosny warszawscy ogrodnicy posa-
dzą ponad 1000 nowych, przyulicznych
drzew. Sadzonki pojawią się w parkach,
na skwerach i przy stołecznych arte-
riach. Do akcji zazieleniania miasta
przyłączają się także mieszkańcy. 

– Drzewa są bardzo cenne dla Warszawy. Inwe-
stujemy w kolejne nasadzenia, by miasto było przy-
jazne zarówno dla warszawianek i warszawiaków,
ale także dla środowiska – mówi Justyna Glusman,
dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego
rozwoju i zieleni m. st. Warszawy. – Warszawscy
ogrodnicy prowadzą wiosenne nasadzenia do koń-
ca kwietnia. Najwięcej drzew pojawi się na Biało-
łęce, Mokotowie i w Śródmieściu – dodaje.

Nowe szpalery mieszkańcy ujrzą m. in. przy
ul. Rzymowskiego, Domaniewskiej oraz al. Lot-
ników. Dodatkowa zieleń pojawi się wzdłuż al. Ar-
mii Ludowej, Niepodległości i ul. Marszałkow-
skiej. Nowe rośliny ozdobią łącznie trzynaście
dzielnic.

– Zależy nam, by warszawiacy na każdym kro-
ku, w drodze do pracy czy szkoły, mogli cieszyć się
otaczającą przyrodą. Chętnie realizujemy kolejne
projekty, dzięki którym zieleń jest bliżej miesz-
kańców – mówi Aleksandra Gajewska, radna m.
st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Ochrony
Środowiska.

Wszystkie gatunki nowych drzew są przystoso-
wane do miejskich warunków. Dodatkowo, każ-
da sadzonka objęta jest gwarancją szczególnej
pielęgnacji i kontroli. Młode drzewa, które mają

minimum 16 cm w obwodzie pnia, zostały też za-
bezpieczone drewnianymi palikami i specjalnym
wiązaniem. Dzięki temu rośliny uchronią się na-
wet przed silnymi wiatrami.

– W całym mieście sadzimy drzewa według
przyjętych standardów. Dzięki temu mamy pew-
ność, że zieleń przyjmie się w ziemi i każdej wio-
sny będzie mogła ożywić stolicę na nowo – mówi
Renata Kuryłowicz, pełnomocnik prezydenta War-
szawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską.

W ramach programu „Zielone ulice Warszawy”
już większość z 76 głównych arterii stolicy przecho-
dzi kolejne etapy metamorfozy. Prócz dosadzenia
drzew, projektowane są nowe pasy trawników,
krzewów i ozdobnych kwiatów.

Tylko w zeszłym roku warszawscy ogrodnicy z
Zarządu Zieleni posadzili ponad 6400 drzew we
wszystkich dzielnicach. Stolica pracuje obecnie
nad Polityką Ochrony Drzew, która wyznaczy
standardy zarządzania roślinami w całym mie-
ście. Geodeci i dendrolodzy przygotowują także
plan wszystkich dużych drzew rosnących stolicy.
Mapa Koron Drzew ułatwi pielęgnację, planowa-
nie inwestycji oraz pokaże, w której części miasta
można zintensyfikować nasadzenia.

Warszawiacy sami mogą decydować o miej-
scach, w których chcieliby zobaczyć nowe drzewa.
Służy im do tego mobilna aplikacja „Milion drzew”
i „Warszawa 19115”. Od marca 2017 r., czyli w cią-
gu dwóch lat wpłynęło ponad 12 500 zgłoszeń i
sukcesywnie nowe drzewa pojawiają się w wybra-
nych lokalizacjach. D o m i n i k a  W i ś n i e w s k a

Wiosenne sadzenie drzew

MIĘDZYSZKOLNA GRA
EDUKACYJNO-ZRĘCZNOŚ-
CIOWA PATRIOTYZM
WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO to
cykliczny konkurs dzielni-
cowy organizowany przez
Szkołę Podstawową nr
336 im. Janka Bytnara
„Rudego” w przeddzień
Święta Szkoły. 

W tym roku wydarzenie zo-
stało zorganizowane z okazji 98.
rocznicy urodzin patrona – oraz
76. rocznicy jego śmierci. Już po
raz kolejny grę współorganizo-
wali uczniowie z LXX LO im.
Aleksandra Kamińskiego. Lice-
aliści nie brali udziału w  rywa-
lizacji, za to promowali swoją
szkołę poprzez pomaganie w
przeprowadzeniu gry przy punk-
tach zadaniowych.

Grę Honorowym Patronatem
objęli: Oddziałowe Biuro Edu-
kacji Narodowej Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Warszawie
oraz burmistrz Dzielnicy Ursy-
nów – Robert Kempa.

15 marca 2019 r. w SP 336
spotkało się 8 ursynowskich pla-
cówek: LXX LO im. Aleksandra
Kamińskiego, Gimnazjum przy
Społecznym Liceum Ogólno-
kształcącym nr 4 im. AK „Para-

sol”, SP nr 81 im. Juliana Ursyna
Niemcewicza, SP nr 303 z Od-
działami Integracyjnymi im. Fry-
deryka Chopina, SP nr 313 im.
Polskich Odkrywców, SP nr 343
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Matki Teresy z Kalkuty, Dwuję-
zyczna Szkoła Podstawowa im.
Alberta Einsteina oraz SP nr 336
im. Janka Bytnara “Rudego”. 

Drużynom kibicowali hono-
rowi goście: zastępcy burmistrza
Dzielnicy Ursynów – Piotr Za-
lewski i Klaudiusz Ostrowski
oraz naczelnik Wydziału Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Ursynów –
Zenon Dagiel.

Uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą historyczną oraz po-
mysłowością, zręcznością i do-
brą formą fizyczną. Komisja, w
składzie której zasiedli: Edyta
Gula – edukator Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Tadeusz Siek – po-
wstaniec warszawski, Piotr Ja-
niec – dyrektor NOK oraz druh-
na Martyna Morawska, wyłoniła
następujących zwycięzców:

- w kategorii klas IV-VI: 
I miejsce : Szkoła Podstawo-

wa nr 336 im. Janka Bytnara
„Rudego”

II miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 313 im. Polskich Odkrywców

III miejsce: Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa  im. Alberta
Einsteina

- w  kategorii klas VII-VIII i od-
działy gimnazjalne:

I miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 81 im. Juliana Ursyna Niem-
cewicza

II miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 303 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Fryderyka Chopina

III miejsce: Gimnazjum
przy Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym nr 4 im.
AK „Parasol”.

Bez względu na wyniki wszy-
scy uczestnicy otrzymali dyplo-
my, a szkoły nagrody ufundo-
wane przez Instytut Pamięci
Narodowej oraz Wydział Ko-
munikacji Społecznej dla Dziel-
nicy Ursynów. Na uroczystej
akademii z okazji Święta Szko-
ły, która odbędzie się 22 marca
2019 r., zwycięskie szkoły oraz
współorganizator, czyli LXX LO
odbiorą pamiątkowe statuetki.
Organizatorzy mają nadzieję,
że międzyszkolna gra wzbudzi-
ła zainteresowanie młodego
pokolenia historią II wojny
światowej i przypomniała tra-
dycję harcerską.

E l ż b i e t a  R u t k o w s k a

Patriotycznie i sportowo u „Rudego”
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Pożar zabrał wszystko
Poniedziałek 11 marca, godz.

18, pora powrotu mieszkańców
Ursynowa do domów. Płomienie
i czarny dym z okien ostatniego
piętra widoczne z daleka,  syreny
pięciu zastępów straży pożarnej,
karetka, później policja. Tak wy-
glądała sceneria ratownicza  poża-
ru mieszkania na 9. piętrze bloku
przy ul. Teligi 4. Zniszczeniu uległ
praktycznie cały dobytek miesz-
kańców. Na szczęście obyło się
bez ofiar, zapewne dlatego, że
właścicieli nie było w mieszkaniu.

Strażacy z ursynowskiej jed-
nostki ratowniczo - gaśniczej po-
jawili się w ciągu kilku minut po
zgłoszeniu. Pięć zastępów upo-
rało się z ogniem w ciągu nie-
spełna godziny.  Straty jednak są
bardzo duże. Spłonęło wyposaże-
nie dwupokojowego mieszkania.
Część  infrastruktury budowla-
nej  – ścian, stropów i stropoda-
chu – będzie wymagała general-
nego remontu. Nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy się, że wstępne
oszacowanie wskazuje na koszty
remontu sięgające nawet 130 ty-
sięcy złotych. Podczas pożarów
wielkim niszczycielem jest rów-
nież woda, na ogół podstawowy
środek gaśniczy. W sumie naj-
ważniejsze wydaje się wszkąze
skutecznie ugaszenie pożaru i
stuprocentowe uniemożliwienie
odnowienia się ognia. Ale pro-
blemy mogą spowodować rów-
nie uszkodzone podczas pożaru
instalacje wodociągowe i central-

nego ogrzewania – woda z nich
może dotrzeć nawet kilka pięter
poniżej poziomu  prowadzenia
bezpośredniej akcji gaśniczej. Ak-
tywny na forum Obywateli Ur-
synowa Leszek Borlik, zastępca
dowódcy ursynowskiej jrg, infor-
mował: “...trzy piętra w dół do-
tarła woda z instalacji centralne-
go ogrzewania. Stalowe rury le-
piej to znosiły. Udało się zakręcić
w węźle CO tak, że całość bez
ogrzewania”.

Mieszkanie nie nadawało się
do użytkowania. Jednak nie to
jest najważniejsze dla pana Ma-
cieja. – Spalił się dom, w porząd-
ku. Jedyne o czym wtedy myśla-
łem, to  czy moja córka jest cała.
Nie chodziło mi o ogień, nie cho-
dziło mi o mieszkanie, myślałem
cały czas o córce, o Agnieszce. Jak
się dowiedziałem o pożarze, to
pierwszym pytaniem było: co z
Agnieszką . Wcześniej zamówi-
łem pancerne drzwi, żeby się nikt
nie włamał, ściany uzbroiłem. I

jak się dowiedziałem, że drzwi się
zatrzasnęły, to myślałem że umrę.
Ale gdy przekazano mi, że jest ca-
ła i zdrowa, bo w tym czasie była
u koleżanki, już nic mnie więcej
nie obchodziło – zwierzał się pan
Maciej. 

Łącza Facebooka rozgrzane 
Posty w fejsbukowym portalu

Obywatele Ursynowa pojawiły się
jeszcze podczas trwania pożaru.
Pytania, domysły, i konstruktyw-
ne komentarze. Chyba jako pierw-
szy internauta Bartosz zapropo-
nował:  “Może zorganizujemy ja-
kąś pomoc  pogorzelcom? Czy to
finansową, czy też w innej for-
mie”. Odzew był natychmiasto-
wy. Znów rzeczowe uwagi, dysku-
sja, ustalenia. 

Pomysł internetowej zrzutki fi-
nansowej, przekazania niezbęd-
nych darów – od sąsiadów z do-
mu, z sąsiednich domów również.
Wreszcie konkretne działania. In-
ternautka Kasia ES, uczestnicząc
w ustaleniach pomocowych, pra-
cowała chyba na cztery ręce, gdyż
w międzyczasie uruchomiła zbiór-
kę pieniędzy dla pogorzelców na
portalu: pomagam.pl. 

– Cześć, mam na imię Kasia i
liczę na Waszą pomoc – pisała in-
ternautka. – W poniedziałkowy
wieczór (tj. 11 marca 2019 roku)
na warszawskim Ursynowie spa-
liło się mieszkanie moich sąsia-
dów. W mieszkaniu mieszkał Pan

Maciej oraz jego nastoletnia córka.
W ciągu tak krótkiego czasu stra-
cili wszystko – miejsce do codzien-
nego życia oraz nauki. Spaleniu
uległo wszystko: kuchnia, łazien-
ka, pokoje codziennego użytku,
meble, ubrania, pamiątki – cały
rodzinny dorobek. Na miejscu
zdarzenia pracowało 5 zastępów
straży pożarnej, jednakże osta-
tecznie wszystko spłonęło i nie
nadaje się do użytku. Rodzina po-
trzebuje wszystkiego, ale przede
wszystkim mieć gdzie mieszkać.
W imieniu moich sąsiadów, pro-
szę o pomoc. Stracili wszystko.
Pomóżmy im to odbudować –
apelowała Kasia na portalu po-
mocowym.

Odzew fejsbukowiczów był
fantastyczny. – Powodzenia!
Mam nadzieję, że dobrzy ludzie z
Ursynowa pomogą i uda się odre-
montować mieszkanie. Trzeba się
wspierać! – jako pierwsza napisa-
ła Dani: – Wierzę, że zapomnicie
o tym koszmarze. Głowa do góry!
Nie jesteście sami. – Trzymajcie
się, powodzenia – pisali inni inter-
nauci. W efekcie do końca dnia
kilkuset darczyńców ofiarowało
na rzecz pogorzelców ponad 20
tys. złotych. Również inne oso-
by, działając niezależnie, urucho-
miły zbiórki, wykorzystując m.
in. portal  zrzutka.pl. 

Jednak sprawy za bardzo za-
częły żyć własnym życiem.
Ogromna liczba propozycji prze-

kazania odzieży, mebli, wyposaże-
nia domowego, ale pod warun-
kiem jakiegoś odbioru cięższych
rzeczy od darczyńców. Dary trze-
ba było przetransportować, ale
również i gdzieś przechować. A
przede wszystkim cała akcja wy-
magała sensownego ogarnięcia.
Internauta Robert Krawczyk pytał
: “Czy już coś wiadomo o zbiórce?
Czy jest prowadzona akcja pomo-
cy?”,  nie będąc świadomy, że już
wkrótce to on stanie się koordyna-
torem  i jednym z głównych boha-
terów akcji pomocowej. Koordy-
nacja faktycznie stawała się coraz
bardziej niezbędna, ale Robert
bardzo szybko ogarnął  sponta-
niczne działania, dzięki czemu de-
klaracje wsparcia można było wy-
korzystać efektywniej. Ktoś zała-
twił magazyn na dary. Pojawiła
się lista niezbędnej odzieży i wy-
posażenia, by nie nastąpiła dzika
kumulacja darów w postaci np.
pięciu odkurzaczy ale żadnego
czajnika. Cały czas był jednak pro-
blem z transportem. Ale i to “roz-
wiązało się” jakby samo. Po prostu
ktoś z zaprzyjaźnionej firmy bu-
dowlanej, dysponującej zaple-
czem samochodowym, obiecał
pomóc, domykając w ten sposób
łańcuch logistyczny trudny do
szybkiego i  bezkosztowego zorga-
nizowania.

Dwupokojowe mieszkanie to
adaptowana do celów mieszkal-
nych suszarnia. Powiem jedną

rzecz – opowiadał pan Maciej. –
Spaliło mi się mieszkanie. Stałem
wśród zwęglonych szczątków.
Podszedł do mnie jakiś człowiek –
potem dowiedziałem się –to był
Robert, który zorganizował całą tę
akcję. Mówił do mnie, ale te słowa
odbijały się ode mnie, jak od ścia-
ny.  Ja nie wierzyłem w to, co sły-
szę, nie wierzyłem w jego reak-
cję, w to, co on mówił. Tak, spali-
ło się mieszkanie,  to nic. Ale ta re-
akcja ludzi, ten ich postępek, to
było dla mnie porażające, pozy-
tywnie porażające. Ja wcześniej
nie wierzyłem, że coś takiego mo-
że zaistnieć. Ściskałem ręce ludzi,
których wcześniej na oczy nie wi-
działem, a którzy przyszli tutaj do
mnie tak bezinteresownie, po pro-
stu pomagać. To jest nie do poję-
cia, to jak świąteczna opowieść –
pan Maciej nie krył wzruszenia. 

Wielkie sprzątanie
Przyszła wreszcie pora na po-

rządkowanie pogorzeliska. Po-
mieszczenie, będące dotychczas
mieszkaniem, przypominało
wnętrze paleniska nadmiernie
eksploatowanego i nie czyszczo-
nego pieca. Faktycznie, mieszka-
nie takim paleniskiem się  stało.
Podłoga zasypana zwęglonymi
szczątkami mebli, sprzętów, wy-
posażenia, czasem tylko nadpalo-
nymi, ale i tak nie nadającymi się
do użytku. Ogromne ilości na
wpół spalonych książek pomie-

szanych z również nadpaloną
odzieżą. Wszystko wilgotne, prze-
mieszane, przesycone swądem
spalenizny. I praktycznie wszyst-
ko należało wynieść, wyrzucić.
Hasło porządkowania mieszka-
nia pojawiło się na forum Oby-
wateli w środę, wkrótce zaczęli
zgłaszać się chętni do pomocy. 

Sama akcja miała odbyć się w
piątek 15 marca. Robert Kraw-
czyk apelował na forum Obywate-
li:  “Dziś o godzinie 17 ... zaprasza-
my wszystkich, którzy chcą z do-
brego serca pomóc w sprzątaniu
po pożarze. W mieszkaniu cho-
dzi się po kolana w spalonych rze-
czach, dlatego proszę uwzględ-
nić ubiór do takiej pracy (ważne
będą maseczki, rękawiczki). Ma-
my od Spółdzielni obiecane wor-
ki, ale nie zmarnują się jak każdy
coś weźmie ze sobą. My też przy-
gotujemy “akcesoria”. Każda para
rąk przyda się do pomocy. Zapra-
szamy. Sąsiedzi”. 

Odzew przekroczył oczekiwa-
nia. Jako pierwszy pojawił się
Piotr o 16.25 i musiał chwilę po-
czekać. W sumie po 17.00 praco-
wało łącznie ponad dwadzieścia
osób. Pojawił się również policjant
– nasz dzielnicowy. Praca ciężka,
niewdzięczna, większość osób
pracowała w maseczkach. Dopie-
ro będąc na miejscu, można było
ocenić  ogrom zniszczeń i strat. 

Wilgotne nadal pogorzelisko,
wyposażenie,  bałagan, zwęglone

sprzęty. Czuć jeszcze było  swąd
spalenizny. I wśród tego ludzie –
młodzi i starsi. Dziewczyny, coś
wynoszące na korytarz, grzebią
wśród niedopalonych resztek,
upychają w worki. Jak jakieś anio-
ły, czarne anioły,  bo przyprószo-
ne pyłem zwęglonych  szczątków.
Spod czerwonego kasku jednej z
nich wysunął się jasny, gruby war-
kocz. Potem w domu po myciu
włosów woda pewnie była czar-
na. Przed imprezą potrafią godzi-
nami  dobierać ciuchy, poprawiać
przed lustrem makijaż, a tu sprzą-
tały, w tym całym brudzie, ku-
rzu, bez żadnych oporów, z wła-
snej woli. Bo w tej zdawałoby się
beznadziejnej sytuacji należy
przecież pomóc. Pani Maria z
Piotrkiem dygają wielki czarny
worek w kierunku schodów, Ma-
ciej coś pokazuje Agnieszce, po-
chylone Joanna i Natalia przeglą-
dają częściowo spalone książki
obok czegoś, co do niedawna by-
ło regałem.  “Maciek, znalazłam,
chcesz koszulkę, swoją nieznisz-
czoną, może ci uprać ? Dobra, ok,
...”.  Filigranowa Paulina, mama
dwójki maluchów, pakuje do
czarnego worka jakieś niedopalo-
ne śmiecie, Aldona z koleżanką
wynosi dużą płytę pilśniową. Ro-
bert wygrzebał z popiołu trochę
nadtopione pudełko , w którym
są zupełnie niezniszczone śrubo-
kręty, przydadzą się na później.
Ruch, wszyscy coś robią, to jest
wielkie sprzątanie.

Co krok jakieś paradoksy. Ktoś
wśród spalonych listew znalazł
tylko trochę nadpalone pudełko,
w którym lśniły węże wodociągo-
we. Już wkrótce przydadzą się.
Cała masa łatwopalnych przed-
miotów, które nie miały prawa
uniknąć spalenia,  przetrwały. Du-
ża bambusowa fletnia, którą pan
Maciej przywiózł sobie z Peru, od-
nalazła się nietknięta. Zdjęcia ro-
dzinne ocalały w szufladzie całko-
wicie spalonego regału. Ogień sie-
je spustoszenie, jakby był świado-
mym niszczycielem.  Jednak ta
specyficzna logika ognia jest cza-
sem zaskakująca.

– Ten mały pokój to był
Agnieszki – opowiadał później
pan Maciej. – Tu był regał, biu-
reczko, na górze  łóżko.  Na pó-
łeczce cała masa spalonych płyt.
Regał od góry wypalił się, ale na
samym dole, w dużej wypełnionej
po brzegi szufladzie, pozostały
nietknięte, może trochę zawilgo-
cone,  zdjęcia rodzinne. Ocalały,
bo musiały zostać – mówił w za-
dumie pan Maciej.

W ciągu kilku godzin pracy
łącznie ponad dwudziestu osób
udało się opróżnić pomieszczenie

z większości spalonego wyposaże-
nia. Zwęglone szczątki mienia pa-
na Macieja i jego córki wypełniły
stojący pod domem pojemnik. Po-
zostały wypalone mury.

Razem odbudujemy 
Zaangażowanie wielu osób i

łańcuch wsparcia gorących serc
ursynowian zaczyna dawać pożą-
dane efekty. Zrobiono i uzyskano
już bardzo dużo, ale skala potrzeb
obecnych i przyszłych jest ciągle
ogromna, zważywszy że miesz-
kanie nie było ubezpieczone. 

Na fejsbuku zorganizowano tak
zwane wydarzenie “Razem od-
budujemy mieszkanie na Teligi”,
stanowiące pomoc w koordyno-
waniu akcji zbierania darów dla
poszkodowanych w pożarze . Ak-
cja, trwająca od 18 do 31 marca
została zorganizowana przez Ro-
berta Krawczyka, Kasię ES (pseu-
donim fejsbukowy) i Paulinę Za-
drożną.  Organizacja wydarzenia
jest konsekwencją bardzo dużej
ilości zapytań oraz chęci ofiaro-
wania pomocy mieszkańcom spa-
lonego mieszkania. Pierwotna li-
sta podstawowych potrzeb zosta-
ła już w sporej części zaspokojona
przez darczyńców, niemniej,   jak
piszą koordynatorzy, ze względu
na dużą ilość dodatkowych po-
trzeb, lista będzie cały czas aktu-
alizowana. 

Na dramatyczną sytuację po-
gorzelców zareagował również
ursynowski ratusz. W piątek 15
marca  właściciele spalonego
mieszkania zostali zaproszeni na
spotkanie z zastępcami burmi-
strza Jakubem Berentem i Barto-
szem Dominiakiem. Poszkodowa-
nym został zaproponowany lokal
zastępczy oraz pomoc rzeczowa,
a także przedstawiona została
możliwość przyznania zasiłku ce-
lowego po dokonaniu w ciągu naj-
bliższych dni wywiadu środowi-
skowego. 

W tle nieszczęścia poszkodo-
wanych w wyniku pożaru uwi-
dacznia się ogrom dobrej woli i
serca mnóstwa ludzi, nie tylko
mieszkańców Ursynowa. Jako
pierwszy hasło wsparcia rzucił
na fejsbuki Bartosz z Olsztyna.
Aktywnie włączyła się Kasia ES,
ale ona mieszka na Wilanowie,
natomiast o wydarzeniu dowie-
działa się od swojej mamy, która
mieszka na tym samym piętrze
co pan Maciej. Robert mieszka
w pobliskim bloku i pierwszą rze-
czą, która zwróciła jego uwagę,
był trzask pękających szyb w pło-
nącym mieszkaniu. Paulina, za-
angażowana w pomoc prawie od
początku, dowiedziała się o poża-
rze z Internetu. Andrzej jest sąsia-

dem. Jako jeden z pierwszych za-
łożył wątek na fejsbuku, przyczy-
niając się do poszerzenia infor-
macji o nieszczęściu sąsiadów i
równocześnie aktywizacji dzia-
łań pomocowych. Pewnie kogoś
spośród najbardziej zaangażo-
wanych pominąłem, przepra-
szam, ale osób oddających wła-
sne serce i czas było naprawdę
wiele. No i setki ofiarodawców
finansowych. Do środy po połu-
dniu ponad 650 osób ofiarowało
ok. 36 tys. złotych, w większości
anonimowo lub posługując się
pseudonimami. To wszystko ra-
zem jest budujące.

A pan Maciej? Przede wszyst-
kim jest szczęśliwy, że jego uko-
chanej córce nic się nie stało. Jed-
nak gdy opowiadał podczas na-
szego spotkania o innych oso-
bach, wielokrotnie załamywał
mu się głos. – Na tym piętrze
mieszka taka pani Kasia (BL - tak
naprawdę to jej mama) – mówił
pan Maciej. – Ja nawet nie wiem,
jak ona wygląda. Pan Robert, któ-
ry też mieszka w pobliżu, sąsiad
Andrzej, wiele innych osób, któ-
rych większości nawet nie znam.
Tyle mi pomogli. Dosłownie  brak
słów, żeby wyrazić to wszystko,
co czuję. W życiu nie spodziewa-
łem się możliwości istnienia ta-
kiego odzewu społecznego, ta-
kiej bezinteresowności, szczero-
ści, takiej przyjaźni po prostu. Tu
nawet sam siebie dojrzałem. Sta-
łem w tych spalonych ruinach,
wchodzili obcy ludzie, a ja na-
wet nie spoglądałem na nich, bo
wiedziałem, że nic mi nie grozi.
Jeszcze mi się ręce trzęsą. Ale
całkowicie zaszokował mnie sto-
sunek do wszystkiego  pana Ro-
berta, który mieszka tam w pobli-
żu, który zorganizował całą  ak-
cję charytatywną i po prostu mi
pomógł. I tak wiele innych osób,
których wcześniej nie znałem.  Ja
zawsze starałem się ludziom po-
magać,  choć nigdy w życiu nie
potrzebowałem takiej pomocy
zewnętrznej. Ale to, co mnie spo-
tkało, to był szok dla mnie. To
było coś pięknego, Nigdy w życiu
nie spodziewałem się, że można
liczyć tak na ludzi, na ich bezin-
teresowność –  ze łzami w oczach
wyrzucał z siebie pan Maciej. 

Mówi się, że ogień oczyszcza,
mimo że tego nie chcemy. Ale przy
tym pojawiają się również praw-
dziwie ludzkie odruchy, altruizm,
bezinteresowna pomoc bez ocze-
kiwania na podziękowanie.
Wzmacniają się więzi społeczne,
pojawiają się nowe. Rozwija się
społeczeństwo obywatelskie. Po
prostu – człowiek człowiekowi
człowiekiem.

SSzzaannoowwnnii CCzzyytteellnniiccyy ii RReeddaakkccjjoo

Od wielu lat działam jako Ptasi Patrol wykonując mnó-
stwo interwencji w Warszawie i innych ośrodkach w
obronie naszych skrzydlatych sąsiadów czyli ptaków i
nietoperzy w obiektach budowlanych. Wiele takich in-
terwencji przeprowadziłam na Ursynowie, dzięki cze-
mu na terenie niektórych osiedli zostały wykonane
tzw. kompensacje przyrodnicze, które mają wynagro-
dzić tym zwierzętom ich utracone siedliska, zniszczone
przez rozmaite prace na budynkach. 

Dziękując „Passie” za bardzo pozytywny artykuł Bogusława La-
sockiego „Chrońmy skrzydlatych sąsiadów”, chciałabym, w związ-
ku z posiadaną wiedzą i zdobytym doświadczeniem, podzielić się
informacjami, które pozwolą lepiej naświetlić niektóre ważne
aspekty ochrony tych zwierząt. 

We wstępie w/w tekstu czytamy, że „Jeszcze tylko do końca lu-
tego będzie wolno kratować otwory wentylacyjne stropodachów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kratowanie po tym terminie,
czyli w okresie uznanym za początek sezonu lęgowego, jest zabro-
nione i zleceniodawca prac popełnia wykroczenie.” Chciałabym
zwrócić uwagę, że miejsca, w których gniazdują, chronią się czy zi-
mują ptaki bądź nietoperze (np. stropodachy ale też wszelkie inne
otwory, nisze, szczeliny i ubytki) są prawnie chronionymi siedliska-
mi i na ich zamknięcie/zakratowanie/zamurowanie inwestor ZA-
WSZE, niezależnie od pory roku, musi uzyskać zezwolenie Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wprawdzie poza sezonem lę-
gowym można usuwać PUSTE gniazda, jeśli wymagają tego wzglę-
dy bezpieczeństwa czy higieny, ale gniazda to nie siedliska! Znisz-
czenie siedlisk wymaga w każdych okolicznościach pozwolenia i
RDOŚ wydaje je na podstawie wniosku z dołączoną ekspertyzą przy-
rodniczą. 

W decyzji RDOŚ zostaje określony termin wykonania prac, nad-
zór specjalisty przyrodnika i kompensacja przyrodnicza. Ta ostat-
nia polega zwykle na montażu skrzynek lęgowych dla ptaków i
schronów dla nietoperzy. Podkreślić należy, że dla takich ptaków,
jak wróble czy jerzyki budki zawsze wieszamy na budynkach, po-
nieważ nie zasiedlą one skrzynek na drzewach.

Uprzedzając głosy ew. oponentów wyganiających ptaki na drze-
wa, a najlepiej do lasu, zwracam uwagę, że to my, ludzie, rozbudo-
wując miasta i przemysłową infrastrukturę, wypieramy zwierzęta
z ich naturalnych siedlisk, zabierając im dotychczasowe miejsca do
życia. I to jest ta główna przyczyna, dla której omawiane ptaki
przystosowały się do życia w zmienionym przez nas środowisku i
zamieszkały pod naszymi dachami. Z tego też powodu jesteśmy im
winni czynną ochronę, która zresztą jak najbardziej leży w naszym
interesie, jeśli nie chcemy pozostać sami na betonowej pustyni,
nękani problemami, które sami sobie napytaliśmy.

Najbardziej efektywną formą ochrony naszych ptasich sąsiadów
jest tworzenie im zastępczych miejsc lęgowych (skrzynki lęgowe na
budynkach i na drzewach) oraz kształtowanie terenów zielonych
wokół budynków w taki sposób, by tworzyły przynajmniej namiast-
kę dzikiej przyrody. Trzeba skończyć z tym nieustannym kosze-
niem trawników, które powodują ich wysychanie i wyjałowienie z
roślin „nasionodajnych” - pozwólmy się im choć częściowo prze-
kształcić w kwietne i ziołowe łąki. Nie wycinajmy tak łatwo starych
drzew, za to wzbogaćmy zieleń naszych podwórek o gęste, żywo-
płotowe krzewy, które są jedynym schronieniem przed drapieżni-
kami dla drobnych ptaków, takich jak wróble, mazurki czy sikory. 

Ptaki to nie tylko najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza broń
przeciwko dokuczliwym owadom (w tym szkodnikom roślin), ale
też jedyne dzikie zwierzęta, które możemy obserwować, słuchać i
podziwiać w najbliższym sąsiedztwie. To żywe lekcje przyrody dla
dzieci i dorosłych.  I właśnie dzięki nim życie na betonowych osie-
dlach wydaje się znośniejsze.

R e n a t a  M a r k o w s k a  
P t a s i  P a t r o l  f u n d a c j i  N o g a  w  Ł a p ę
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Chrońmy skrzydlatych 
sąsiadów c.d.

Wzruszająca reakcja na pożar przy ulicy Teligi 4, ludzie ofiarowali masę rzeczy i pieniędzy

Wielkie serca ursynowian dla pogorzelców
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Nigdy w życiu nie spodziewałem się takiej reakcji ludz-
kiej – mówił pan Maciej, współwłaściciel spalonego
mieszkania przy ul. Teligi 4 na Ursynowie. – Pomocy
udzieliło mi wiele osób, których wcześniej nie znałem.
Sam zawsze starałem się ludziom pomagać,  choć nigdy
w życiu nie potrzebowałem wsparcia od kogoś z ze-
wnątrz. Ale to, czego doświadczyłem po pożarze w moim
mieszkaniu, było kompletnym zaskoczeniem. Zdarzyło
się coś pięknego, Nigdy w życiu nie spodziewałem się, że
można tak liczyć na ludzi, na ich bezinteresowność – pod-
kreślał wzruszony pan Maciej. 
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Mokotowskie Dzielnicowe Centrum Inte-
gracji oraz CLVI Liceum Ogólnokształcą-
ce Integracyjne „Przy Łazienkach Kró-
lewskich” w Warszawie zorganizowały
12 marca 2019 r. w Służewskim Domu
Kultury konferencję pt. „Budowanie re-
lacji z uczniami o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych i ich rodzicami – sku-
teczna komunikacja”. 

Tematyka konferencji cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem wśród nauczycieli warszawskich
szkół, przedszkoli oraz placówek.

W programie konferencji znalazły się wykłady:
- Violetty Pulwarskiej – „Włączenie to nie wyklu-

czenie – co możemy zrobić?”;
- Jacka Santorskiego i Jarosława Szulskiego –

„Wrażliwości nie można zadekretować. Jak uczyć
dzieci języka żyrafy i szakala?”;

- Marka Kaczmarzyka – „Biologia relacji – edu-
kacja relacji. O znaczeniu mechanizmów wza-
jemnego wsparcia”;

- Marka Lecko – „Rodzic w szkole. Jak budować
pozytywne relacje komunikacyjne?”;

- Małgorzaty Kułaczkowskiej – „Jak się komu-
nikować, żeby budować relację – doświadczenia
nauczycieli, uczniów i rodziców”.

Gośćmi konferencji byli burmistrz dzielnicy Mo-
kotów Rafał Miastowski oraz jego zastępca Krzysz-
tof Skolimowski.

Była to już czwarta konferencja Mokotow-
skiego Dzielnicowego Centrum Integracji przy-
gotowana w celu wymiany doświadczeń i pro-
mowania dobrych praktyk sprzyjających orga-
nizacji kształcenia dzieci i uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach
i szkołach.

Poprzednio przedstawione tematy to:
- w 2018 r. – Metody komunikacji alternatyw-

nej i wspomagającej w praktyce;
- w 2017 r. –Uczeń z autyzmem w szkole;
- w 2016 r. – Uczeń ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej.

Wieloletnią tradycją LXV
Liceum Ogólnokształcące-
go im. gen. Józefa Bema
przy ul. Marynarskiej są
organizowane w marcu
każdego roku Święta Szko-
ły, w czasie których szkol-
na społeczność wspólnie z
zaproszonymi gośćmi
przeżywa ten wyjątkowy
dzień. 

Co roku szkoła gości wybitne
osobistości, nieprzeciętnych pa-
triotów, artystów oraz naukow-
ców, a także absolwentów liceum.

Jednym z głównych celów wy-
chowawczych LXV Liceum Ogól-
nokształcącego im. gen. Józefa
Bema jest budowanie wśród
uczniów szacunku do symboli
narodowych, historii i dziedzic-
twa kulturowego Polski. Dlatego
też tegoroczne Święto Szkoły
przypadające w szczególnym dla
Polski jubileuszowym roku wzo-
rem lat ubiegłych porusza rów-
nie istotne tematy. 30 lat temu,
6 lutego 1989 r. w Pałacu Na-
miestnikowskim w Warszawie
rozpoczęły się obrady Okrągłe-

go Stołu, a porozumienie pod-
pisane 5 kwietnia 1989 r. między
opozycją solidarnościową a wła-
dzą znacząco wpłynęło na upa-
dek systemu komunistycznego
i przemiany polityczne zarów-
no w Polsce, jak i Europie Środ-
kowo-Wschodniej. W tym roku
mija także 15 lat od przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej.

W uroczystości mającej miej-
sce 15 marca uczestniczył bur-
mistrz dzielnicy Mokotów Rafał
Miastowski, który wygłosił prze-
mówienie i złożył wyrazy uzna-
nia za wszelkie dotychczasowe
cenne dokonania uczniów i gro-
na pedagogicznego oraz za rze-
telną pracę w wychowywaniu,
wpajaniu właściwych wartości
oraz kształtowaniu charakterów
młodych ludzi. Burmistrz życzył
także wszystkim uczniom, ab-
solwentom, pracownikom peda-
gogicznym i administracyjnym
oraz tym, którzy w przyszłości
będą uczyć się i pracować w mu-
rach tej szkoły, aby w ich sercach
„ zawsze brzmiały ideały wy-
znawane przez Patrona liceum –
gen. Józefa Bema, a więc Wol-
ność, Równość, Braterstwo i Pa-
triotyzm”.

XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfgan-
ga Goethego od 1 września 2017 roku uczestniczy w Projekcie Erasmus+ – Aktor-
stwo i Teatr w Europie, – nowatorska ścieżka edukacji.

W ramach projektu, którego celem jest motywowanie uczniów do nauki poprzez zastosowanie ak-
torstwa i teatru jako alternatywnych metod nauczania, uczniowie współpracują z rówieśnikami z Hisz-
panii, Portugalii, Włoch, Holandii oraz Grecji. Koordynatorami projektu są: Cezary Serzysko – dyrek-
tor szkoły oraz nauczyciele Kinga Siwek i Katarzyna Kwiatkowska.

W zeszłym tygodniu uczniowie z tych właśnie państw odwiedzili Polskę i wspólnie z uczniami XLIX
LO mieli okazję pracować podczas tygodnia projektowego, poznawać wzajemnie swoje zwyczaje i po-
ćwiczyć język angielski. Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski oraz jego zastępca Krzysztof
Skolimowski uczestniczyli w spotkaniu uczniów, nauczycieli oraz opiekunów projektu.

W piątek 15 marca w Mło-
dzieżowym Domu Kultury
Mokotów odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu
“Katyń. Prawda i Pa-
mięć”. 

Konkurs organizowany był
przez NSZZ Solidarność w celu
upamiętnienia ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej w 79. rocznicę tego tra-
gicznego wydarzenia.

Do konkursu przystąpiły war-
szawskie szkoły podstawowe, li-
cea, technika i zespoły szkół.
Burmistrz dzielnicy Mokotów
Rafał Miastowski wręczył zwy-
cięzcom dyplomy oraz nagrody
w postaci książek.

Budowa ulicy Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wi-
gury prowadzona jest planowo. Trwa od sierpnia 2018 r. na podstawie wydanej
przez prezydenta m. st. Warszawy decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dro-
gowej (ZRID) z dnia 21.12.2017 r.

Roboty budowlane w 2019 roku będą kontynuowane, a umowny termin zakończenia robót to
31.05.2020 r., zaś oddanie wybudowanej drogi do użytkowania nastąpi do 31.07.2020 r. Inwestycja
w znacznym stopniu usprawni ruch drogowy, rowerowy i pieszy w tym rejonie Mokotowa. Wartość
inwestycji to blisko 15 mln złotych.

IV Konferencja Dzielnicowego Centrum Integracji 

Święto Liceum im. Józefa Bema

Budowa przedłużenia ulicy Woronicza

Konkurs “Katyń. Prawda i Pamięć”

Tydzień projektowy Erasmus+ w XLIX LO



1 1

P ierwszy z wymienio-
nych kapłanów – o
czym pisałem na ła-

mach “Passy” (11/2014) – spra-
wował tu funkcje duszpasterskie
w latach 1942-1985, będąc w la-
tach 1950-1985 proboszczem
parafii służewskiej. Uprzednio,
to jest w latach 1940-1942, był
wikarym Kościoła Wszystkich
Świętych przy Placu Grzybow-
skim, którego parafia obejmo-
wała znaczną część miasta włą-
czoną przez Niemców do Getta
Warszawskiego. I właśnie tu – z
narażeniem życia własnego i
swoich bliskich – zaangażował
się w konspiracyjną działalność
na rzecz ocalenia Żydów za-
mkniętych w tym Getcie przez
okupanta. Wspierał wybitnie w
tym patriotycznym i humanitar-
nym dziele szeroko rozwinięte
wysiłki proboszcza Parafii
Wszystkich Świętych ks. prałata
Marcelego Godlewskiego i zwią-
zanych z nim konspiratorów. 

Działalność ta znalazła
częściowy wyraz w
zapisach pamiętni-

karskich. Oto świadectwo jed-
nego z ocalonych, wybitnego
lekarza, twórcy polskiej szkoły
immunologii Ludwika Hirszfel-
da, który w swoich wspomnie-
niach pt. “Historia jednego ży-
cia”, napisał: 

“Prałat Godlewski. Gdy wy-
mawiam to nazwisko, ogarnia
mnie wzruszenie. Namiętność i
miłość w jednej duszy. Ongiś bo-
jowy antysemita, kapłan wojują-
cy w piśmie i słowie. Ale gdy los
zetknął go z tym dnem nędzy
/tj. z warunkami życia w Get-
cie Warszawskim - uzup. S.A./,
odrzucił precz swoje nastawie-
nie i cały żar swojego kapłań-
skiego serca poświęcił Żydom
/.../. Kochaliśmy go wszyscy,
dzieci, starcy – i wyrywaliśmy
go sobie na chwilę rozmów. A
nie skąpił siebie /.../ Pomocni-
kiem i zastępcą prałata Godlew-
skiego był ksiądz Antoni Czar-
necki. Był to ksiądz młody /.../,
ale posiadał słodycz i dobroć ka-
płana. Był przez wszystkich lu-

biany i szanowany. A jego miły i
serdeczny sposób bycia działał
kojąco /.../. Nigdy nie miałem
tak bliskiego kontaktu z Kościo-
łem, jak w czasie pobytu w dziel-
nicy żydowskiej”.

K s. Antoni Czarnecki, ja-
ko wybitny pomocnik
ks. prałata Godlewskie-

go, utrzymywał liczne konspira-
cyjne kontakty także wśród du-
chowieństwa i laikatu innych pa-
rafii warszawskich i podstołecz-
nych, zaangażowanych w wie-
lostronną – duchową i material-
ną – pomoc Żydom prześlado-
wanym i masowo mordowanym
przez niemieckie władze okupa-
cyjne. Pomoc ta wyrażała się m.
in. – w dostarczaniu służących
przeżyciu – odpowiednio pod-
rabianych metryk chrztu, aktów
zgonu, kenkart /okupacyjne do-
wody osobiste/, w wyszukiwa-
niu mieszkań w obiektach ko-
ścielnych i w domach prywat-
nych. Według fragmentarycz-
nych – jak dotychczas – danych,
działalność ta przyczyniła się do
ocalenia 3-5 tys. Żydów, zarów-
no ochrzczonych, jak i wyznaw-
ców mozaizmu.

K s. Antoni Czarnecki zo-
stał w 1942 r. zmuszo-
ny przez Niemców do

opuszczenia świątyni na Placu
Grzybowskim w związku z likwi-
dacją tzw. Małego Getta. Udało
mu się wtedy wynieść w uroczy-
stej procesji znajdującą się przy
Kościele Wszystkich Świętych
rzeźbę Matki Bożej Niepokala-
nej. Umieszczono ją na terenie
przykościelnym Parafii Świętej
Katarzyny na Służewie /obec-
nie znajduje się ona w głębi lewej
partii placu otaczającego ko-
ściół/. Na jej kamiennym pode-
ście figuruje trudno czytelny na-
pis: „Przed tą figurą Niepokala-
nej w Getcie Warszawskim złoży-
ło wyznanie wiary katolickiej ty-
siące Żydów”. Wypada zazna-
czyć, że takie wyznanie wiary
/któremu towarzyszyło zaopa-
trzenie w – wymienione powyżej
– dokumenty tożsamości) za-
pewniało przeżycie ludziom eks-

terminowanym przez niemiec-
ki faszyzm.

K s. Antoni Czarnecki
otaczał figurę Matki
Bożej z Getta czcią

szczególną. Świadczą o tym za-
pisy autorstwa jego następcy w
funkcjach kapłana służewskie-
go, ks. Józefa Maja, zawarte w
zbiorze „Służew i jego kościół”:
„W jakieś wrześniowe popołu-
dnie /1984 r. - uzup. S.A./ za-
uważyłem na terenie przypleba-
nijnego parczku księdza prała-
ta Czarneckiego, obejmującego
rękami postument z figurą Nie-
pokalanej. Przytulony był do nie-
go całym sobą. Podszedłem do
niego od tyłu; bardzo szybko się
wycofałem, gdy zauważyłem, że
ten już wówczas ponadosiem-
dziesięcioletni starzec po prostu
prawie bezgłośnie szlocha. Dłu-
go nie miałem odwagi rozpocząć
z nim rozmowy na ten temat,
choć widziałem go i później kil-
kakrotnie w takiej sytuacji. Zdo-
byłem się na odwagę latem 1985
roku i wtedy ks. Czarnecki wyja-
śnił: ta figura jest z Getta War-
szawskiego. To jedyny świadek,
który widział w Getcie to samo
co ja; a to były także moje dzie-
ci, proszę księdza. Im starszy je-
stem, tym mi coraz bardziej
przykro, że ciągle nie umiem
osobistą modlitwą ogarnąć te-
go, co przeżyłem”. Z dalszej rela-
cji wynika, że ks. Czarnecki – o
czym napisałem powyżej – był
nie tylko świadkiem tego, co sam
przeżył, ale także wybitnie przy-
czynił się do ocalenia wielu ludzi
z hitlerowskiej zagłady.

W śród zasług ks. pra-
łata Józefa Romana
Maja, sprawującego

funkcję proboszcza tutejszej pa-
rafii po ks. prałacie Antonim
Czarneckim, niemal przez trzy
dziesięciolecia, wypada przypo-
mnieć chociaż fragmentarycz-
nie jego troskę o uratowanie Ko-
ścioła Św. Katarzyny, będącego
cennym zabytkiem architektury
historycznej. Mury i posady tej
świątyni ulegały bowiem postę-
pującemu pękaniu pod wpły-
wem nasilającego się tuż obok
ruchu tranzytowego /dotyczy to
zwłaszcza ciężarowych TIR-ów/
puszczonego trasą Doliny Słu-
żewskiej. Ruch ten uległ intensy-
fikacji po połączeniu w układzie
zachód-wschód z nowo otwar-
tą Trasą Siekierkowską. Ale – na
skutek usilnych starań ks. prała-
ta Maja – przeprowadzono nie-
zbędne eksperymenty i analizy

zagrożeń. W ich wyniku ściany
Kościoła Św. Katarzyny na słu-
żewskiej górce zostały spięte prę-
tami i żelbetową opaską, a pod
jego fundamenty wbito 156 żel-
betowych pali i przykryto je stro-
pem. Przy tej sposobności od-
kryto pod posadzką świątyni
fundament poprzedniego ko-
ścioła z XV wieku, groby, śre-
dniowieczny miecz i biżuterię.
Księdzu prałatowi udało się tak-
że zdobyć fundusze na zabez-
pieczenie i remont kościoła oraz
na budowę podziemnych krypt.
Wyraził on również zdecydowa-
ny i – jak się okazało – skuteczny

sprzeciw wobec planów budo-
wy  na skrzyżowaniu Doliny Słu-
żewskiej z al. Wilanowską wia-
duktu, zagrażającego synchro-
nizacji widokowej świątyni z roz-
ległą panoramą zielonej Skarpy
i Podskarpia.

C zy jednak – pytanie to
kieruję do kompetent-
nych czynników ko-

ścielnych, państwowych i samo-
rządowych – wypada poprze-
stać na uświadomieniu sobie
przypomnianego tu fragmenta-
rycznie zaangażowania obu wy-
mienionych kapłanów? Chyba
nie, bo przecież to ich humani-
tarne i patriotyczne zaangażo-
wanie, stanowiące znaczące
ogniwa naszej rzeczywistości,
wymaga takiej konkretyzacji,
która, oddając im hołd, powin-
na stanowić nie tylko dokument
historii, ale i zachętę na rzecz
twórczego działania dla teraź-
niejszości i przyszłości.

Awięc, czy właściwym
byłoby dalsze pozosta-
wianie figury Matki

Bożej z Getta niejako w ukryciu,
w głębi placu przykościelnego
na Służewie? Może właściwsze
byłoby pozostawienie na tym
miejscu /z odpowiednią infor-
macją/ jej kopii, z jednoczesnym
restytuowaniem oryginału /tak-
że ze stosowną informacją/ na
miejscu pierwotnym, czyli na
przykościelnym miejscu Parafii
Wszystkich Świętych na Placu
Grzybowskim? Tam figura Mat-
ki Bożej z Getta mogłaby stać się
wymownym elementem monu-
mentu, do którego wzniesienia
dąży od ponad dwudziestu lat
Komitet Upamiętnienia Polaków
Ratujących Żydów. W zgroma-
dzonych przez jego członków
materiałach cenione są m. in. in-
formacje o okupacyjnej działal-
ności obu księży, o których tu

mowa, tj. ks. prałata Godlew-
skiego i ks. prałata Czarneckiego.
Może zasadnym byłoby także
nadanie figurze Matki Bożej z
Getta tytułu „Patronki tych, któ-
rzy za cenę życia...”? Czyli tych
wszystkich ofiarników, którzy –
za cenę życia własnego i swoich
bliskich – nieśli pomoc Żydom
gnębionym i eksterminowanym
przez niemieckich faszystów?

Chciałbym tu zaznaczyć,
że idea budowy Pomni-
ka Wdzięczności „Tym,

którzy za cenę życia...” nie jest
nowa, gdyż sięga połowy 1942 r.
Znalazła ona wtedy wyraz w –
nakreślonym z porywu serca –
szkicu Reginy Rotmanówny, a
wiele lat później powtórzona w
bardziej wymownej wersji inne-
go autora. Ale – mimo wielu sta-
rań o jej urzeczywistnienie na
terenie Getta Warszawskiego
/liczne publikacje i pisma kiero-
wane do kompetentnych osób i
instytucji/ – wciąż jest pomijana
milczeniem. Może więc znajdzie
ona wyraz w realizacjach, do
których dąży – wymieniony po-
wyżej – Komitet upamiętnienia
Polaków Ratujących Żydów...

Wypada także przypo-
mnieć, że w kościele
Św. Katarzyny na

Służewie znajduje się obraz Św.
Franciszka z Asyżu datowany na
1647 rok, a ofiarowany tej świą-
tyni przez Franciszka Marię Lan-
ciego. Kult tego świętego, pod-
niesionego przez Św. Jana Paw-
ła II do godności patrona przyro-
dy, mógłby odegrać istotną rolę
również na rzecz ekorozwojo-
wego urządzenia Warszawy i jej
otoczenia, poczynając od oto-
czenia Kościoła Św. Katarzyny
/o którego zachowanie zielonej
panoramy troszczył się ks. prałat
Józef Maj/. 

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

Słowo w sprawie 781-letniej Parafii Św. Katarzyny... 

Matka Boża z Getta i bohaterscy księża
Wymieniona w tytule rocznica zaowocowała uroczysto-
ściami i publikacją pt. “Oaza narodowej tradycji i pa-
triotyzmu” /”Passa” 46/2018 /. Przypomniano dzieje
tej najstarszej parafii warszawskiej, erygowanej w
1238 r., jak również wkład w jej utrzymanie i funkcjo-
nowanie ze strony prominentnych osób kościelnych i
świeckich, a także związki z dziejami Kraju. Zabrakło
jednak informacji o patriotycznej i humanitarnej dzia-
łalności dwóch kolejnych proboszczów tej Parafii: ks.
Antoniego Czarneckiego i ks. Józefa Romana Maja.
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Przez wiele lat zajmowałem się łamach kilku gazet, w tym oczywiście
“Passy”, problemami spółdzielczości mieszkaniowej. Ursynów to praw-
dziwa Rzeczpospolita Spółdzielcza, sąsiedni Mokotów również jest bo-

gaty w spółdzielcze zasoby, więc miałem pełne ręce roboty. Opisywałem spółdziel-
cze przewroty, walkę o stołki, zacietrzewienie zwaśnionych grup i bezczelność pre-
zesów. Jednak najbardziej irytowała mnie obojętność oraz zdumiewająca beztroska członków spół-
dzielni, którzy w większości nie uczestniczyli w walnych zebraniach, tak jakby los ich mieszkanio-
wego matecznika w ogóle tych ludzi nie interesował. Cwani prezesi i kilkudziesięciu karmionych
przez nich z ręki przydupasów robili co chcieli, kpiąc sobie w żywe oczy z przepisów prawa, z lu-
dzi i dobrego obyczaju. Niezadowoleni, jak również zadowoleni z istniejącego status quo, których
nazywałem sytymi kotami, przychodzili do mnie wzajemnie się szczując. Z upływem czasu prze-
konałem się, że próbują mnie i gazetę instrumentalnie wykorzystywać.

Więcej czasu poświęcałem niezadowolonym, bowiem ich rewelacje o przekrętach spółdzielczych
władz często miały posmak dramatu, a to dla każdego medium jest sam miód. Jednak równie często
wyglądające na gruby kaliber niusy okazywały się kapiszonem. Kiedy pytałem, czy podpiszą się pod
znoszonymi do redakcji oskarżeniami, odmawiali, tłumacząc się obawą przed zemstą spółdzielczych
decydentów. W końcu dotarło do mnie, że ktoś chce wyjmować kasztany z ognia moimi rękami. Roz-
począłem proces edukacji, bo wielu niezadowolonych powtarzało niczym mantrę brednię, jakoby spół-
dzielnie mieszkaniowe to spadek po komunie, który powinien zostać przez państwo ostatecznie uni-
cestwiony. Nie zliczę ile razy w mowie i piśmie dowodziłem, iż jest wprost przeciwnie. Przekonywa-
łem, że spółdzielnia mieszkaniowa to najbardziej demokratyczny podmiot w tym kraju, ponieważ jest
własnością wszystkich członków. Mówię im: ludzie, przecież wystarczy, że zwołacie nadzwyczajne wal-
ne, zjawicie się na nim wielką siłą i nazajutrz gabinet prezesa będzie pusty. A oni na to: no tak, ale jak
zmusić członków, by się zjawili? I tak w koło Macieju. Wtedy, a było to mniej więcej przed siedmiu la-
ty, powziąłem decyzję, że odcinam się od problematyki spółdzielczej.

N ie zrezygnowałem jednak z obserwacji spółdzielczego podwórka. I muszę przyznać, że w
porównaniu z burzliwym okresem przypadającym na koniec XX i początek XXI wieku ma-
my w spółdzielczości mieszkaniowej Warszawy południowej błogi spokój. Spółdzielnie udo-

wodniły, że potrafią budować nie gorzej niż deweloperzy, a często solidniej i taniej. Podmioty te po-
siadają drogocenne tereny inwestycyjne, nabyte w drodze darowizny od PRL i częściowo od mia-
sta i starają się wykorzystać to dobrodziejstwo. Dowodem mogą być eleganckie zasoby powstałe w
bardzo dobrych lokalizacjach wybudowane przez SM „Służew nad Dolinką” oraz SMB „Imielin” (Pła-
skowickiej i Dereniowa). Pola nie ustępują im ursynowskie SM „Wyżyny”, SMB „Osiedle Kabaty”,
SMB „Jary”, czy SMB “Na Skraju”. 

Niestety nie wszyscy spółdzielcy rozumieją, że nowe inwestycje to wymierne korzyści dla spół-
dzielni (czytaj: dla nich samych). Zbyt wielu mentalnie nadal tkwi w starych czasach i oczekuje, że
będzie mieć z okien wspaniałe widoki, a najbliższy sąsiad będzie od nich oddalony o mniej więcej
pół kilometra. Nie w XXI wieku i nie w Warszawie. Żyjemy w wielkim mieście, które – chcemy, czy
nie chcemy – będzie się rozwijać. Czas przyjąć do wiadomości, że wielkie miasto to jeden wielki kom-
promis. Ma ono swoje plusy, jak np. bogaty rynek ofert pracy, wyższe niż gdzie indziej zarobki, do-
stęp do kultury przez duże K, nowoczesny styl życia, ale ma także i minusy, z którymi trzeba się nie-
stety pogodzić.    

Termin „kłopotliwy spadek po ko-
munie” pada najczęściej z ust polity-
ków skrajnej prawicy, dla których sło-
wo „spółdzielnia” źle się kojarzy. Nie
dziwota, że politycy nie pałają sympa-
tią do ruchu spółdzielczego, a do spół-
dzielni mieszkaniowych w szczegól-
ności. Podmiotami tymi rządzą bo-
wiem niepodzielnie członkowie –
mieszkańcy, dlatego znajdują się one
poza polityczną kontrolą. A to polity-
ków bardzo irytuje, ponieważ chcie-

liby kontrolować wszystkich i wszystko. Spółdzielnie, w odróżnieniu od urzędów administracji pań-
stwowej i samorządowej, nie są też przytułkiem dla partyjnych kolesiów. Nie ma więc żadnych po-
wodów, dla których politycy mieliby spółdzielnie kochać. Prawda jest taka, że spółdzielczość ma z
komuną tyle wspólnego, co ja z mongolskim baletem. Nie narodziła się bowiem w Polsce po roku 1945,
jak uważają prawicowcy o zaczadziałych mózgownicach, ale dużo wcześniej, bo w 1918 roku, zaraz
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

W Warszawie pionierem spółdzielczości jest założona w 1921 r. Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Program przedstawiony wówczas przez założycieli był bardzo klarow-
ny. Budownictwo spółdzielcze powinno być społecznie przydatne, przeznaczone dla lu-

dzi pracy skazanych dotychczas na wyzysk kamieniczników. Priorytetem miało być budowanie ta-
nich trzyizbowych mieszkań w domach wielorodzinnych wyposażonych w podstawowe urządze-
nia sanitarne. Przyjęto zasadę, że do każdego mieszkania powinno mieć dostęp słońce i że nie bę-
dzie się budować mieszkań w suterenach. Za najbardziej przydatną formę uznano spółdzielcze bu-
downictwo osiedlowe, formowane z zespołów domów ukształtowanych w kolonie mieszkaniowe
liczące 300—400 mieszkań, posiadające własną zieleń, place zabaw dla dzieci i miejsca wypoczyn-
ku dla starszych.  Wdrożony w życie przez spółdzielców program, którego owocem było stworze-
nie pierwszych w Polsce społecznych osiedli mieszkaniowych dla rodzin niezamożnych, można za-
pisać jako złotą kartę w historii naszego budownictwa mieszkaniowego. 

Kolejna złota karta w dziejach spółdzielczości to okres 1945 – 1989 r. Podczas II wojny świato-
wej przestało istnieć ponad 75 proc. spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Dzięki działalności
spółdzielni jedna trzecia społeczeństwa, za niewielkie w sumie pieniądze, mogła po wojnie zamiesz-
kać w godnych warunkach. Otrzymane mieszkania służą im i ich potomkom do dnia dzisiejszego.
Na północnym Ursynowie, a potem na dzisiejszych “Jarach”, “Imielinie” i “Natolinie” spółdzielnie
mieszkaniowe zapewniły w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dach nad głową kilkudzie-
sięciu tysiącom osób urodzonych w latach demograficznego wyżu, czyli na przełomie lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych. Statystyki dowodzą, że począwszy od lat dwudziestych ubiegłego wieku dzię-
ki istnieniu spółdzielni mieszkaniowych kilkadziesiąt milionów Polaków mogło zapewnić godziwe
warunki zamieszkania. Dworowanie więc z mieszkaniowej spółdzielczości oraz nazywanie jej
„spadkiem po komunie” jest wysoce niesprawiedliwe i po prostu niesmaczne.      

Dzisiaj spółdzielnie budują mniej mieszkań niż za najlepszych czasów, ale w ich zasobach wciąż
znajduje się ogromna liczba lokali. Jest faktem, że od początku lat dziewięćdziesiątych liczba
mieszkań budowanych przez spółdzielnie z roku na rok systematycznie spadała. Powróciła jednak
tendencja wzrostowa, co cieszy, ponieważ konkurencyjne wobec deweloperów spółdzielcze budo-
wanie staje się społecznie i ekonomicznie uzasadnione. Nie obronimy się przed ekspansją dewelo-
perów, którym na dodatek sprzyja przyjęta w ubiegłym roku przez Sejm ustawa zwana “lex dewe-
loper”. Dlatego protesty przeciwko zabudowywaniu przez spółdzielnie gruntów przeznaczonych
pod inwestycje nie mają żadnego sensu. Deweloper jest bezwzględny, z władzami spółdzielni moż-
na negocjować wielkość inwestycji oraz sposób jej realizacji. Wrogiem spółdzielców nie są zatem
zarządy spółdzielni, lecz nie liczący się z nikim i z niczym deweloperzy. W tej sytuacji inwestycje spół-
dzielcze należy wspierać, a nie przeciwko nim protestować. 

P owinniśmy natomiast pilnować niczym oka w głowie istniejących terenów zielonych, na przy-
kład przedpola Lasu Kabackiego. Dlaczego? Bo zapisy “lex deweloper” spowodowały, że
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego już nie wiążą rad gmin w zakresie usta-

lania lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W przypadku zamiaru zrealizowania takiej  inwestycji
deweloper występuje po prostu z wnioskiem o ustalenie lokalizacji do właściwej miejscowo rady gmi-
ny. Rada może zwykłą większością głosów wydać dowolną decyzję lokalizującą  i towarzyszącą (np.
w sprawie drogi, sieci mediów czy parkingu), nie zważając na zapisy mpzp. To bardzo niebezpiecz-
na sytuacja, ponieważ dzisiaj cieszymy oko terenem zielonym, a jutro, po sesji rady gminy, na te-
ren ten mogą wjechać koparki. Zwiększmy zatem czujność, ponieważ pojawiają się sygnały o co-
raz częstszym wykorzystywaniu przez rady gmin zapisów nieszczęsnej ustawy “lex deweloper”. Ta-
ki właśnie jest cel niniejszego felietonu. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Spółdzielco, bądź czujny!

„Muszę przyznać, że w porów-
naniu z burzliwym okresem
przypadającym na koniec XX 
i początek XXI wieku mamy 
w spółdzielczości mieszkanio-
wej Warszawy południowej 
błogi spokój”

Wdobie szukania alternatywy dla samochodów cieszy każdy projekt, któ-
ry sprzyja rozwiązaniom pozwalającym redukować transport indywi-
dualny w mieście i zastąpienia go bardziej ekologicznym transportem

publicznym. Jednym ze sposobów jest wprowadzanie linii tramwajowych tam,
gdzie jeszcze ich nie, a gdzie jest to uzasadnione. Takim projektem (jak dotych-
czas tylko w sferze życzeń) ma być tramwaj do Wilanowa. Wizja takiego tramwaju przypomina opo-
wieści o Latającym Holendrze i inne tego typu fantazje. 

Prace nad linią tramwajową łączącą Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów zostały rozpoczęte już
dawno. Problemem jest jednak wyjście poza fazę koncepcyjną przystąpienie do realizacji projek-
tów. Według pojawiających się na ten temat informacji, dużo czasu zajmuje opracowanie założeń
trasy i organizacji ruchu, zachowanie drzew, usytuowanie miejsc do parkowania. Tak ważna dla war-
szawiaków inwestycja rozbija się w dużej mierze o piętrzące się trudności. Potwierdza się powie-
dzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. 

Tramwaje Warszawskie zawarły umowę z konsorcjum Safege oraz Schuessler-Plan Inżynierzy na
opracowanie koncepcji budowy trasy tramwaju od ul. Kasprzaka, przez Dworzec Zachodni, Ocho-
tę i Mokotów do Wilanowa. Zadaniem projektantów było też przygotowanie projektu stałej orga-
nizacji ruchu oraz analizy układu zasilania trakcji tramwajowej z uwzględnieniem uwarunkowań
środowiskowych. Inwestycję podzielono na kilka odcinków. Pierwszy z nich obejmuje dystans od
ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego; drugi – od Dworca Zachodniego do skrzyżowania z Grójec-
ką; trzeci – od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej przez ulice: Żwirki i Wigury, Rostafińskich (na obrze-

żach Pola Mokotowskiego) i św. Igna-
cego Boboli; czwarty – od stacji metra
Pole Mokotowskie do ul. św. Boniface-
go przez ulice: Rakowiecką, Puław-
ską, Goworka, Spacerową, Belweder-
ską, Sobieskiego z rozgałęzieniami w
ul. Gagarina i ul. św. Bonifacego (do
obecnej pętli autobusowej Stegny);
piąty – od ul. św. Bonifacego do Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy przez

ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej; szóstym zadaniem jest pętla na Muranowie. Niestety, pomi-
mo przyjęcia wstępnych założeń i terminów – zadowalających efektów nie widać. 

Wydawać by się mogło, że tego rodzaju ważna dla miasta inwestycja powinna znaleźć odpowied-
nie wsparcie decydentów. Jednak, jak można wnioskować z nieoficjalnych przecieków, współpra-
ca między projektantami a miastem nie układa się najlepiej. Projektanci napotykają na kolejne wa-
runki, do których muszą się dostosowywać w swej koncepcji. 

Kolejnym krokiem, po ustaleniu wstępnych założeń, ma być przetarg na wykonanie dokumen-
tacji projektowej oraz na roboty budowlane. Rozpoczęcie prac miało nastąpić w tym roku, a zakoń-
czyć się w roku 2021. Jest to jednak nierealne z powodu ślimaczących się przygotowań. Według spół-
ki Tramwaje Warszawskie, budowa poszczególnych odcinków zajmie dwa sezony budowlane, przy
czym zadania unijne muszą zostać zakończone w 2023 roku. Tymczasem wciąż nieuregulowana
jest sytuacja dotycząca własności niektórych działek.

No cóż, może kiedyś zobaczymy tramwaj pędzący z Woli i Ochoty ulicą Sobieskiego do Wilano-
wa. Na razie pozostaje wszakże jedynie mglistą wizją, majaczącą gdzieś w miejskiej mgle. Niedłu-
go, bo 10 kwietnia, w Warszawie odbędzie się Kongres Technologii Miejskich. Jest to ważne wyda-
rzenie z gatunku smart city, co tłumacząc na polski, oznacza inteligentne miasto. Czyli takie, w któ-
rym żyje się lepiej, wygodniej, taniej i oszczędniej. 

Można to po większej części osiągnąć dzięki wymianie urządzeń najnowszej generacji, a w każ-
dym razie sprawujących się lepiej niż dotychczasowe. Może wnioski z kongresu skłonią do podob-
nego działania decydentów naszego miasta. Może w inteligentnym mieście znajdą się też ludzie in-
teligentni, którzy zapytają – jak długo jeszcze tramwaj do Wilanowa będzie wciąż tylko widmem?

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Tramwaj widmo

„Prace nad linią tramwajową
łączącą Wolę, Ochotę, Moko-
tów i Wilanów zostały rozpo-
częte już dawno. Problemem
jest jednak wyjście poza fazę
koncepcyjną”

Protest przeciwko deklaracji LGBT i seksualizacji dzieci głównym
tematem kampanii wyborczej PiS

Jaś się w Małgosi kochał skrycie
I miewał dziwne sny o świcie.

Przyśniła mu się raz Małgosia.
On był rycerzem, konia dosiadł…

Wtem, gdy odmawiać miał paciorek,
Coś poczuł… Spojrzał na rozporek…

Siusiak co mały był i miękki,
Nagle nie mieści się do ręki!

Zrobił się twardy i czerwony,
Więc Jaś się zerwał przerażony,

Oddycha szybciej, coraz głośniej,
A siusiak nic! Jak rósł,  tak rośnie!

Jest coraz dłuższy i pulsuje,
Więc Jaś powstrzymać go próbuje…
Na próżno! Będą śmiać się ze mnie!

Nagle… zrobiło się przyjemnie.

Jaś wstrzymał oddech, zamknął oczy,
A potem niczym koń wyskoczy.
Zobaczył plamy na piżamie…
I co ja teraz powiem mamie?

Choć tak się dzieje od pokoleń,
Stop masturbacji! Zwłaszcza w szkole!

A kiedy brak uświadomienia,
Możliwe są dwa zakończenia:

Wariant I: Rano Jaś zwierzył się Małgosi.
Ta się nie dała długo prosić,

Wytłumaczyła co jest grane…
I Jaś się stał erotomanem.

Wariant II: Rano, widzieli to sąsiedzi,
Jaś pobiegł szybko do spowiedzi.

Ksiądz mu wyjaśnił co jest grane…
I teraz do mszy służy Janek.
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„WARA OD NASZYCH DZIECI” (JK, 2019)
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Jeżdżący gościnnie na torach
wyścigów konnych nad Zatoką
Perską dżokej Szczepan Mazur i
amazonka Joanna Grzybowska
nie zwalniają tempa. Z powo-
dzeniem rywalizują nie tylko z
jeźdźcami z wysokiej europej-
skiej półki, ale także z uznany-
mi na świecie czempionami.

W piątek 1 marca Joanna
Grzybowska wystartowała
na klaczy Al Jazi w handi-

capie na dystansie 1600 m. Licząca aż
15 koni stawka nie stanowiła dla na-
szej amazonki żadnej przeszkody. Zaraz
po starcie wysforowała się na czoło wy-
ścigu i nie oddała prowadzenia mimo
ataków Fabrice Verona na koniu Ba-
shayer, Tadhga O`Shea na Af Alwha i
Fernando Jary na amerykańskim arabie
Wall Street Watch. Pokonanie dwóch
pierwszych jeźdźców to powód do za-
wodowej satysfakcji, wszak jest to solid-
na europejska półka. Ale ogranie takie-
go asa, jakim jest Fernando Jara, to po-
wód do chwały. Panamczyk jeździ na to-
rach amerykańskich i ma na koncie m.

in. wygrane w prestiżowych gonitwach
Breeders Cup Classic i Dubai World
Cup. Jara może pochwalić się również
zwycięstwem na ogierze Jazil w Bel-
mont Stakes, jednym z najważniejszych
wyścigów w USA, wchodzącym w skład
tzw. Triple Crown (Potrójna Korona).
Dziesięć dni później nasza amazonka
wystąpiła na torze w Abu Dhabi w han-
dicapie na dystansie 1600 m, ponownie
dosiadając wyhodowanej w ZEA Al Ja-
zi. Drugie miejsce w licznej 14-konnej
stawce to kolejny sukces, który Joanna
Grzybowska zapisze w swoim Curricu-
lum Vitae. 

Szczepan Mazur wygrał w mar-
cu na torze w Abu Dhabi dwie
gonitwy. Wpierw sprint na

1200 m na ogierze Jabalini oraz wy-
ścig na dystansie 2200 m z pulą nagród
272 tys. USD na omańskim BF Mugha-
der. Natomiast na prowincjonalnym to-
rze Al Ain nasz czempion rozprawił się
z ośmioma rywalami na nietypowym
dystansie 5100 m. Mimo że dosiadany
przez Mazura Balad Al Reef mocno wy-
łamał w połowie końcowej prostej, pol-

ski dżokej zdołał go opanować i kapital-
nym finiszem z pola rozstrzygnął goni-
twę na swoją korzyść. Szczepan Mazur
zaliczył w marcu także cztery drugie
miejsca (na wałachu Syed, ogierach Al
Mobher i Dream De Montjoi oraz na
omańskiej klaczy Hakeemat Muscat). W
końskim maratonie na 5100 m dobre
piąte miejsce zajęła Joanna Grzybowska
dosiadająca wałacha Mukaram. Wyż-
szość naszej amazonki musieli uznać
w tym wyścigu Fabrice Veron, Jesus
Rosales, Tadhg O`Shea, Antonio Fresu,
Bernardo Pinheiro i Royston Ffrench
(m.in. Dubai Duty Free, Royal Ascot,
niemieckie Derby), którego wpływowy
brytyjski dziennik “Independent” na-
zwał swego czasu “ambasadorem nowej
generacji jeźdźców”.

Polskie wyścigi konne długo cze-
kały na pojawienie się rodzi-
mych talentów. Po złotym

okresie panowania na Służewcu takich
znakomitości jak Jerzy Jednaszewski,
Mieczysław Mełnicki, Tomasz Dul czy
Janusz Kozłowski utworzyła się pust-

ka, którą zapełniali jeźdźcy zza wschod-
niej granicy i okazyjnie odwiedzający
warszawski tor dżokeje z Czech oraz
Słowacji. Szczepan Mazur pojawił się na
Służewcu praktycznie znikąd. Pierw-
szą gonitwę wygrał na wrocławskim
torze Partynice w wieku 16 lat. Jako
praktykant dżokejski (25 wygranych
wyścigów) niespodziewanie wygrał w
2012 r. na Służewcu, na klaczy Natalie
of Budysin, prestiżową gonitwę Derby.
Miał wtedy zaledwie 17 lat. Rok później
zwyciężył na ogierze Patronus w Wiel-
kiej Warszawskiej, stając się najmłod-
szym triumfatorem tego wyścigu zali-
czanego do najważniejszych w sezo-
nie. Urodzony 5 maja 1995 r. polski
dżokej systematycznie pnie się do góry
w klasyfikacji europejskich jeźdźców i
wszystko wskazuje na to, że niebawem
trafi do ścisłej światowej czołówki. 

Dwudziestosześcioletnia Joan-
na Grzybowska, primo voto
Balcerska, pojawiła się na Słu-

żewcu pięć lat temu. W liceum oraz po-
licealnej dwuletniej szkole teatralnej  i

filmowej uczyła się stylizacji i charakte-
ryzacji. Uprawiała również akrobaty-
kę, ukończyła kurs fitness i została in-
struktorką. Po mamie odziedziczyła mi-
łość do koni, co przełożyło się na jej wi-
zytę na Służewcu w 2014 r. Jako pierw-
szy dostrzegł jej talent trener Wojciech
Olkowski. U Sergiusza Zawgorodnego
zarobiła pierwsze pieniądze na wyma-
rzony motocykl, a nestor Służewca tre-
ner Andrzej Walicki wystawił Joannie
tak znakomite referencje, że już w 2015
r. bez problemu uzyskała licencję za-
wodowego jeźdźca. Talent Joanny
Grzybowskiej rozwija się w tempie osza-
łamiającym i w tym sezonie może ona
stać się poważnym zagrożeniem dla do-
minującej na Służewcu wśród kobiet
Joanny Wyrzyk. Rywalizacja dwóch
utalentowanych i atrakcyjnych pań za-
powiada się fascynująco. Joanna Grzy-
bowska jest od 13 stycznia 2018 r. żoną
służewieckiego dżokeja Kamila Grzy-
bowskiego.

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

Ostra jazda Mazura i Grzybowskiej
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Zakończyły się Mistrzostwa Mokotowa w
piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
szkół ponadpodstawowych rozgrywane
w ramach eliminacji dzielnicowych War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży 2018/19.

W turnieju uczestniczyło 19 drużyn dziewcząt
oraz 20 drużyn chłopców. Mecze finałowe bacz-
nie obserwował burmistrz dzielnicy Mokotów Ra-
fał Miastowski (wielki sympatyk gier zespoło-
wych) w towarzystwie dyrektora 34 LO im. M. Ce-
rvantesa Anity Omelańczuk oraz kierownika Ze-
społu Sportu i Rekreacji dzielnicy Mokotów Lecha
Kwasiborskiego.

Oba mecze finałowe były bardzo wyrównane i
pasjonujące. Dostarczyły wielu emocji obserwato-
rom siatkarskich zmagań. W meczu finałowym
dziewcząt siatkarki 28 LO im. J. Kochanowskiego,
broniące tytułu Mistrza Dzielnicy i Mistrza Warsza-
wy sprzed roku, już w pierwszym secie potwier-
dziły, że są głównym faworytem rozgrywek, obej-
mując prowadzenie 1-0.

Jeszcze do połowy drugiego seta wydawało się,
że mecz zakończy się zdecydowaną dominacją
Kochanowskiego, ale ambitne zawodniczki 10.
LO im. Królowej Jadwigi wspięły się na wyżyny
swoich możliwości i konsekwentną grą w obronie
i ataku doprowadziły do wygrania tej partii.

O ostatecznym triumfie miał zadecydować tie
break do 15 pkt. W decydującym secie dziewczę-
ta z “Królówki” utrzymały skuteczny rytm gry i to
one – odnosząc przekonywające zwycięstwo 15-

7 – zdobyły upragniony “złoty medal” na Mokoto-
wie. Było to duże zaskoczenie nie tylko dla obser-
watorów meczu finałowego, ale także dla samych
zawodniczek, którym z radości zakręciły się “łzy
szczęścia”.

W meczu chłopców spotkały się reprezentacje 10.
LO Królowej Jadwigi i 49 LO im. J. W. Goethego.

Po meczach eliminacyjnych wydawało się, że fa-
worytem będą mistrzowie sprzed dwóch lat, za-
wodnicy “Królówki”, jednak ich rywale z 49 LO po-
kazali już w meczach ćwierćfinałowych i półfina-
łowych, że mierzą bardzo wysoko. Olbrzymią wo-
lą walki, dynamiką i zdecydowaniem przy siatce
zawodnicy Goethego potwierdzili aspiracje do
złotego medalu. Mimo kilkunastu błędów serwi-
sowych, byli pełni chęci do gry i agresywni w ata-
ku przy siatce.

Zawodnikom “Królówki” tym razem zabrakło
przede wszystkim wiary w sukces. Ostatecznie po
wygraniu dwu setów i całego meczu 2-0 gracze 49
LO schodzili z parkietu w euforii i glorii zwycięzców.

Zwyciężczyniom i zwycięzcom siatkarskich
zmagań oraz ich nauczycielom – trenerom bur-
mistrz dzielnicy Rafał Miastowski wraz z osobami
towarzyszącymi życzył dalszych sukcesów w rywa-
lizacji warszawskiej. Trzem najlepszym druży-
nom wśród dziewcząt i chłopców wręczono pa-
miątkowe puchary i medale.

Zespoły z “Królówki” okazały się najlepsze w ry-
walizacji szkół, bo zdobyły 2 medale (złoty i srebr-
ny), co nie udało się żadnej innej ekipie.

Podopieczni trenera Jacka
Jankowskiego i Adriany
Jankowskiej w miniony
weekend wywalczyli
awans do siatkarskich Fi-
nałów Mistrzostw Polski
w swojej kategorii wieko-
wej, które w kwietniu od-
będzie się w Dębicy.

W rozgrywanym w Często-
chowie turnieju półfinałowym
(15 – 17 marca) juniorzy Metra
dzięki zwycięstwu w dwóch
pierwszych spotkaniach – z dru-
żyną z Suwałk i Bydgoszczy, za-
pewnili sobie miejsce wśród
ośmiu najlepszych ekip junior-
skich w kraju. Ostatnie spotkanie
– wygrane przez gospodarzy –
AZS 2020 Częstochowa, zade-
cydowało o awansie z drugiego
miejsca w półfinałowej grupie. 

– Jestem bardzo dumny z
mojej drużyny, chłopcy zagrali
naprawdę świetny turniej. Wi-
działem w nich ambicje i wolę
walki od pierwszej do ostatniej
piłki każdego meczu. Wytrzy-
maliśmy presję i niesamowity

doping m. in. kibiców z Byd-
goszczy, którzy momentami za-
głuszali nawet nasze myśli.
Wiem, że każdy z moich chłopa-
ków dał 100% siebie w tym tur-
nieju. Jesteśmy naprawdę szczę-
śliwi, że przyjdzie nam kolejny
już rok zagrać o medale Mi-
strzostw Polski. To trzeci rok z

rzędu, kiedy juniorzy KS Metro
Warszawa meldują się wśród
ośmiu najlepszych drużyn w
Polsce. To super sprawa. Zarów-
no dla każdego z tych chłopa-
ków, jak i dla całego Klubu. To
dowód na to, że po niespełna 25
latach działalności KS Metro sta-
ło się marką i ośrodkiem szkole-
nia o naprawdę dużym poten-
cjale. W Dębicy spotka się osiem
prawdziwie najlepszych drużyn.
Żadna z tych ekip nie dostała
się tam przypadkowo. Każda z
tych drużyn jest w stanie bić się
o medale. O zwycięstwie i koń-
cowym wyniku mogą zadecy-
dować niuanse. Myślę, że szy-
kuje się w Dębicy siatkówka na
naprawdę wysokim poziomie. 

Bardzo dziękuje wszystkim
Rodzicom, którzy wspierają nas
nieustannie i swoją obecnością
dają chłopakom jeszcze więk-
szą motywację do walki. Wielkie
dzięki także dla Tomka Walen-
dzika, którzy kolejny raz wspie-
ra nas przekąskami energetycz-
nymi. Jestem pewien, że będzie-
my mogli czuć ich wsparcie rów-
nież w Dębicy i tak jak to było
przed rokiem w Kętrzynie, tak i
teraz w zapanuje na trybunach
niebiesko – czerwona metrow-
ska energia! Widzę w tej druży-
nie wolę walki i radość z tego
co robią. To naprawdę fajne
chłopaki i zasługują na ten
awans! – mówi trener Jacek Jan-
kowski, trener drużyny junio-
rów KS Metro Warszawa.

KS Metro Warszawa oraz Ja-
strzębski Węgiel, Trefl Gdańsk,
AZS 2020 Częstochowa, UMKS
MOS Wola Warszawa,  EKS Skra
Bełchatów, AKS V LO Rzeszów i
AZS UWM Olsztyn spotkają się
od 10 do 14 kwietnia w Dębicy,
by walczyć o miano najlepszej
juniorskiej drużyny w Polsce. 

Podopieczni Jacka Jankowskie-
go przystąpią do turnieju jako
obrońcy wywalczonego rok temu
w Kętrzynie tytułu wicemistrza
kraju. Czy młodsi koledzy i nie-
którzy z tych, u których srebrny
krążek wisiał na szyi rok temu,
pokuszą się o powtórzenie sukce-
su sprzed roku? A może ta charak-
terna ekipa wróci do Warszawy
jeszcze bardziej szczęśliwa? Jed-
no jest pewne! W Dębicy szykują
się naprawdę duże emocje!

M a g d a l e n a  K o c i k
F o t o :  M a r c i n a  J e r k e

Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej

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

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

SSPPRRZZEEDDAAMM drzwi meblowe w
okleinie naturalnej dąb, używane i
nowe 200/400 zł, tel. 798 691 851 

WWYYKKŁŁAADDZZIINNYY dywanowe
używane sprzedam, 4 zł/m2, 
tel. 798 691 851

AANNGGIIEELLSSKKII, duże
doświadczenie, dojeżdżam, 
502 378 901

FFRRAANNCCUUSSKKAA TELEWIZJA, 
509 610 850

HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 693 329 929
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

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

CHEMIA, dojeżdżam, 504 057 030

DDOO WWYYNNAAJJĘĘCCIIAA kawalerka
studio z balkonem, Metro
Ursynów, 603 274 829

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 800 - 1200
m2 Prażmów, 602 770 361

KKUUPPIIĘĘ prawo do użytkowania
działki w ROD Ursynów, 
511 523 543

KKWWAATTEERRYY wynajmę, 
728 899 673

SSPPRRZZEEDDAAMM 53 m2, 3 pok.,
Sopot 0/10, 440 tys.zł Trójmiejski
Park Krajobrazowy, 696 419 909

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

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

601 720 840
sspprrzzeeddaażż
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PPoowwssiinn,, KKoonnssttaanncciinn.. 
ZZaapprraasszzaammyy ddoo wwssppóółłpprraaccyy,, 

660011 772200 884400 

DDoommyy::
!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!KKoonnssttaanncciinn, działka 5000 m2

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

każda, 601 720 840
! PPoowwssiinn,, działka usługowo-

przem. k.obwodnicy Warszawy, 
4 ha, 601 720 840

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

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

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

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

+ 200 (garaż) zł/m-c, 
601 720 840

!KKaabbaattyy, 62 m2, 3 pokoje, 
ul. Jeżewskiego, piękne miejsce,
taras, 3.300 zł/m-c,
601 720 840

!MMiieesszzkkaanniiee k. Arkadii, rondo
Babka, 4 pokoje 135 m1, cisza,
spokój, 6500 zł/m-c

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee ::
!BBeemmoowwoo, lokal handlowy 

84 m2, zgoda na alkohol, pod
gastronomię, przy głównej ulicy. 
c. 1 mln. z VAT

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

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

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

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

!UUrrssyynnóóww-KKaabbaattyy, 128 m2

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

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

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

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

ddoommóóww,, rreezzyyddeennccjjii,,
nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh ddzziiaałłeekk 

ggrruunnttuu ww ppoołłuuddnniioowweejj cczzęęśśccii
WWaarrsszzaawwyy((KKoonnssttaanncciinn,, PPiiaasseecczznnoo 

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

KKLLIINNIIKKAA SSTTOOMMAATTOOLLOOGGIICCZZNNAA
mieszcząca się przy metrze Natolin
zatrudni osobę do sprzątania, 
690 800 414

PPRRAACCOOWWNNIIKKAA
ogólnobudowlanego, 601 23 72 91

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

ŚŚLLUUSSAARRZZAA, spawacza, 
502 213 724

ŚŚLLUUSSAARRZZAA spawajacego, 
601 23 72 91

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ fryzjerkę
(szkolenia) lub podnajmę
stanowisko, 501 143 827

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

tteell.. 550011 112277 994422

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

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

BBIIUURROO RACHUNKOWE, 
606 234 106

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE, 787 726 963
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

HHYYDDRRAAUULLIICCZZNNEE,
profesjonalne, 798 691 851

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA - konserwacje
budynków, 602 651 211

HHYYDDRRAAUULLIIKK, pełen zakres, 
601 81 85 81

KKOOMMPPUUTTEERRYY
pogotowie, 

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

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 
601 737 777

MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650
MMAALLOOWWAANNIIEE, gipsy, panele,

glazura, 609 394 164
MMAALLOOWWAANNIIEE, hydraulika,

remonty, 501 050 907
MMAALLOOWWAANNIIEE, szpachlowanie,

696 269 184

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 
501 122 888

OOKKNNAA, naprawy, pełen serwis,
787 793 700

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

RREEMMOONNTTYY mmiieesszzkkaańń,, ggllaazzuurraa,,
779944 778811 776655

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

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26;
502 250 803

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT bagażowy, 

518 008 058
TTYYNNKKII, wylewki, piana pur, 

668 327 588

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79

DDOOMM OOPPIIEEKKII, Piaseczno, 
601 870 594 
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611
Centrala 2 2  4 4 3  7 1  0 0
fax 2 2  4 4 3  7 2  9 1
Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

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

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

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

Wilanów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. FFrraanncciisszzkkaa KKlliimmcczzaakkaa 22

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. GGmmiinnnneejj RRaaddyy NNaarrooddoowweejj 6600 

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

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

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

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

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

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

Ważne telefony

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

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

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

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

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

Co i kto
DDoomm SSzzttuukkii SSMMBB „„JJaarryy”” 

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

SSoobboottaa,, 2233 mmaarrccaa,, 1199..0000:: war-
szawska premiera filmu doku-
mentalnego „Marzenie wrestle-
ra” (Polska 2017, reż. Artur Wierz-
bicki, 40 min.). Po projekcji – spo-
tkanie z twórcami. Wstęp wolny.
Bohaterem filmu jest Marcin Mi-
chalski, pierwszy pochodzący z
Polski zapaśnik uprawiający ame-
rykańską odmianę tego sportu.

Galeria Domu Sztuki zaprasza
na wystawę krajobrazowych zdjęć
czarno-białych Janusza Kasprza-
ka „Przedwiośnie”. Wstęp wolny.

DDoomm KKuullttuurryy SSttookkłłoossyy
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 002222 885555 3355 1177

Zapraszamy na wernisaż wy-
stawy malarek: Hanny Wiśniew-
skiej (akwarela, olej) i Doroty
Wójcik (malowanie na jedwa-
biu) w sobotę 23.03.2019, o go-
dzinie 17:00. Wystawa potrwa
do 16.04.2019. Wstęp wolny. Sfi-
nansowano ze środków dzielni-
cy Ursynów m.st. Warszawy.

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

tteell..//ffaakkss 2222 664411 1199 1155

3300 mmaarrccaa ((ssoobboottaa)) ggooddzz.. 1188,,0000
na koncert z cyklu “Wielka sława

to żart” pn. “Ścieżkami gwiazd -
życie i twórczość Teresy Żylis-Ga-
ry. Występują: Agata Marcewicz-
-Szymańska - sopran, Tadeusz
Melon - skrzypce, Robert Skiera
– fortepian, Ryszard Nowaczew-
ski – prowadzenie. Wstęp - za-
proszenia do odbioru w DK Imie-
lin od 27.03 od godz. 18,00

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

tteell.. 2222 337700 2299 2299

2288..0033..22001199,,  cczzwwaarrtteekk,, ggooddzz..
1188::0000 – KLUB  PODRÓŻNIKA
Zachód USA – najpiękniejsze
miejsca spotkanie poprowadzą:
ANNA SOBOLEWSKA-WAWRO
oraz WOJCIECH WAWRO  

CCzzyytteellnniiaa NNaauukkoowwaa nnrr XXIIVV
uull.. LLaacchhmmaannaa 55

tteell.. 2222 885555 5522 2200

2266..0033.. –– wwttoorreekk – spotkanie z
prof. Krzysztofem Mrowcewi-
czem w cyklu Od Giotta do Ty-
cjana: historie malarzy, historie
obrazów pt. „W kręgu Rubensa:
Anton van Dyck w Anglii”

2288..0033.. –– cczzwwaarrtteekk – spotkanie z
prof. Mirosławem Nagielskim w
cyklu Z myślą o Niepodległej pt.
„Stosunki Rzeczypospolitej z Mo-
skwą w dobie panowania Wazów”

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

ZŁOTA RÓŻA PO RAZ SZÓSTY
Ursynowska Fundacja ARKONA już po raz szósty

ogłasza konkurs o Złotą Różę, Nagrodę literacką
im. Jarosława Zielińskiego (1971-2012). Konkurs
jest przeznaczony dla autorów, którzy w ubiegłym
roku, wydając tomik poetycki, nie przekroczyli 41 ro-
ku życia. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną, ob-
raz znanego malarza oraz pamiątkowy dyplom.

W składzie Kapituły przyznającej nagrodę: Alek-
sander Nawrocki (przewodniczący), Stanisław Gra-
bowski (sekretarz), oraz dr Lam Quang My, Andrzej
Walter i Mikołaj J. Wachowicz.

Autorzy ubiegający się o nagrodę, także wydaw-
nictwa i instytucje, tomiki poetyckie wydane w 2018
roku powinni nadsyłać do 15 czerwca br. na adres:
Stanisław Grabowski, ul. Koński Jar 2/27, 02-785
Warszawa, z zaznaczeniem na kopercie “Konkurs Li-

teracki im. Jarosława Zielińskiego” wraz z danymi adresowymi i telefonem. Ogłoszenie wyników
nastąpi w lipcu br. Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody oraz miejscu i termi-
nie jej uroczystego wręczenia (wrzesień br.)

Telefony kontaktowe: 22 641 96 28 oraz 691 458 087.

W warszawskiej Galerii
Korekta ul. Mazowiecka
11 prezentowana jest wy-
stawa malarstwa Jacka
Gowika. Malarstwo Jacka
Gowika to efekt ciągłych
poszukiwań nowych form

wyrazu oraz zapis stanów
emocjonalnych. 

Artysta jest obdarzony wiel-
kim wyczuciem kolorystycznym,
co pozwala mu na wynajdywa-
nie i stosowanie subtelnych niu-
ansów barwnych. 

Jest to malarz potrafiący wy-
znaczyć sobie i określić niewiel-
ki obszar, w którym porusza się
swobodnie. Te ograniczenia, jak
m. in. stosowanie przejrzystej
kompozycji powodują, że zamysł
artystyczny autora jest bardziej
zrozumiały dla oglądającego.
Ograniczenie się w ostatniej wy-
stawie do prac na papierze, w
jednorodnym formacie sprawiło,
że Jacek Gowik skupił się na
istotnych aspektach malarskich
takich jak struktura obrazu, ma-
teria, harmonia form. 

Jacek Gowik to artysta znany
w środowisku warszawskim i nie
tylko. Od wielu lat uczestniczy w
prezentacjach zbiorowych, po-
kazuje swoje obrazy także w wy-
stawach indywidualnych. 

Ma w swym dorobku wiele
sukcesów. W marcu 2018 r otrzy-
mał wyróżnienie w II Przeglą-
dzie Sztuki Współczesnej Nowa
Awangarda w Galerii Szyb Wil-
son w Katowicach.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Jacek Gowik w Korekcie

To, co działo się w sobotę w Kinie Doku-
mentu w Domu Sztuki SMB „Jary”, moż-
na bez cienia przesady nazwać wydarze-
niem. Zanim widzowie (na sali kom-
plet!) obejrzeli zrealizowany w ubiegłym
roku, średniometrażowy film Andrzeja
Sapiji „Łazuka… dzieckiem podszyty”,
na estradę wszedł sam Bohdan Łazuka! 

Będący w świetnej formie piosenkarz i aktor
odebrał z rąk Aleksandra Nowackiego – też piosen-
karza, kompozytora, założyciela zespołu Homo
Homini – nagrodę honorową w postaci statuetki,
przyznaną przez Stowarzyszenie Wykonawców
Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych
SAWP z okazji 55-lecia pracy artystycznej. Pan
Bohdan błyskawicznie nawiązał cudowny kon-
takt z publicznością. Ale to jeszcze nic: po projek-

cji filmu zaśpiewał – przy akompaniamencie kom-
pozytora i pianisty Czesława Majewskiego – kilka
wielkich przebojów ze swego repertuaru, z nie-
śmiertelnym „Bohdan, trzymaj się!”. Były bisy, a
po ostatnim z nich – owacja na stojąco. A przede
wszystkim przez cały wieczór była fantastyczna,
radosna atmosfera.

Podtrzymał ją również wspomniany film Sapi-
ji, w którym reżyser z biglem przywołał na ekran
świat najlepszej polskiej rozrywki z lat 60. i 70.
ubiegłego stulecia. Zgodnie z tradycją Kina Doku-
mentu reżyser rozmawiał z publicznością. W spo-
tkaniu wziął również udział kompozytor muzyki
do jego filmu, Marcin Nierubiec, i oczywiście…
Bohdan Łazuka! Pokaz został sfinansowany ze
środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

A B U

Bohdan trzyma się!
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