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C hociaż publikowane ostat-
nio rankingi komfortu za-
mieszkania w poszczegól-

nych dzielnicach Warszawy róż-
nią się w zależności od tego, jakie
kryterium jest dla kogoś decydują-
ce, to jednak w większości tych ze-
stawień przodują Wilanów i Ursy-
nów. Obie dzielnice w największym
stopniu łączą bowiem łatwość do-
jazdu do centrum z oparciem o te-
reny zielone. Ursynów mógł być z
tego względu liderem na przeło-
mie XX i XXI wieku, mając już bar-
dzo dobrze ukształtowaną infra-
strukturę, a przede wszystkim ta-
ki skarb jak metro oraz największe
skupisko hipermarketów i banków,
teraz jednak minimalnie przegry-
wa z niemającym wprawdzie tak
dobrej palety transportu publiczne-
go Wilanowem, a przede wszyst-
kim z Miasteczkiem Wilanów, na
które jest moda. 

N im do głosu doszło Mia-
steczko, najmodniejsze by-
ły ursynowskie Kabaty,

gdzie zamieszkało mnóstwo osób z
pierwszych stron gazet: politycy,
biznesmeni, artyści, dziennikarze.
Co ciekawe jednak, w obu liderują-
cych dzielnicach mieszka stosun-
kowo niewiele gwiazd sportu, ale
tylko dlatego, że Warszawa położy-
ła sport wyczynowy na łopatki i
wielkich mistrzów w naszym mie-
ście można policzyć na palcach jed-
nej ręki, a są to przede wszystkim

sprowadzeni z innych miejscowości
lekkoatleci: Anita Włodarczyk, To-
masz Majewski, Piotr Małachow-
ski... To już nie te czasy, gdy stolica
pozostawała największą sportową
potęgą w kraju, a sama Legia była
największym klubem na świecie,
przewyższającym nawet moskiew-
skiego giganta – CSKA. Dziś,
owszem, mamy bardzo wielu pił-
karzy Legii mieszkających na Ursy-
nowie, ale nie są to na pewno
gwiazdy futbolu. Z dawnej armii
sportu wyczynowego, skumulowa-
nego w klubie przy Łazienkowskiej,
spotyka się jeszcze piłkarza Lucja-
na Brychczego, koszykarza An-
drzeja Pstrokońskiego i paru in-
nych. Spośród sportowych sław z
lat pięćdziesiątych – akurat na Ur-
synowie – znajdzie się legendarne-
go ośmiusetmetrowca Zbigniewa
Makomaskiego. 

W procesie zabudowywa-
nia Warszawy obiekty
sportowe dla wyczynow-

ców zaczęły być stopniowo wypiera-
ne przez falę biurowców i aparta-
mentowców. Klasycznym tego przy-
kładem jest likwidacja kompleksu
Gwardii, który kiedyś miał połą-
czyć się jednym ciągiem boisk i hal
z kompleksem Skry. Dziś miejsce
sportowców zajęły przy Racławic-
kiej służby bezpieczeństwa, a Skra
dogorywa z powodu wieloletniego
niedoinwestowania. Zresztą, cały
Mokotów, największa z dzielnic, ja-
koś nie ma szczęścia do racjonalne-
go zagospodarowania. Wciąż brak
tam nowoczesnego ratusza, który
skupiłby wszystkie wydziały dziel-
nicowego urzędu w jednym miej-
scu, a już to, co zrobiono z daw-
nym Służewcem Przemysłowym,
po prostu woła o pomstę do nieba.
Sam dobrze pamiętam, jak powstał
tam pierwszy szklany biurowiec –
Curtis Plaza – zbudowany na rogu

Wołoskiej i Domaniewskiej przez
Zbigniewa Niemczyckiego, z któ-
rym los zetknął mnie przypadkowo
w jednej firmie. Obecnie ta firma
znalazła lokalizację niedaleko od
Curtis Plazy, w obrębie wielkiego
zagłębia biurowego, ironicznie na-
zwanego Mordorem, na podobień-
stwo krainy opisanej w tolkienow-
skim „Władcy Pierścieni”. W Mor-
dorze stłoczono sto tysięcy pracow-
ników korporacji, którzy rano ma-
ją olbrzymie problemy z dojazdem,
a po południu z wyjazdem z tego
komunikacyjnego kotła w rejonie
Domaniewska/Postępu, tym bar-
dziej, że przedłuża się remont Ma-
rynarskiej. Wprawdzie w tej chwi-
li funkcję Mordoru zaczyna przej-
mować „Isengard”, czyli zagłębie

biurowe w okolicy Ronda Daszyń-
skiego, ale do odkorkowania Słu-
żewca jeszcze daleka droga. 

T ymczasem wielu mieszkań-
ców Miasteczka Wilanów –
zwanego złośliwie Lemin-

gradem od momentu, gdy miesz-
kającą tam, największą w stolicy
grupę poparcia Platformy Obywa-
telskiej określono mianem lemin-
gów – jeździ do pracy właśnie do
biur w Mordorze, tworząc w go-
dzinach szczytu korki w alei Wi-
lanowskiej. Nadzieję na lepszy wy-
jazd autem z Miasteczka daje niby
perspektywa ukończenia obwod-
nicy S-2, którą pociągnie się od Ur-
synowa przez Wawer do węzła Lu-
belska, ale czy będzie łatwo wsko-
czyć na obwodnicę, nie wiadomo.

Już teraz widać, jak duże korki
tworzą się przy zjeździe z S-2 na
Puławską. 

N o cóż, życie w wielkim mie-
ście, gdzie najłatwiej zna-
leźć pracę, ma jednak swo-

je minusy. Gdy S-2 ruszy już pełną
parą tuż obok Miasteczka Wila-
nów, ekologiczny walor zamiesz-
kiwania tamże na pewno się
zmniejszy z powodu wyziewów z
tysięcy silników samochodowych.
Do tego dojdzie jeszcze zwiększony
ruch przy planowanym – bardzo
potrzebnym skądinąd – połącze-
niu z Ursynowem poprzez przedłu-
żenie ulicy Ciszewskiego. Miastecz-
ko, do tej pory walczące głównie o
szkoły, przedszkola i żłobki, zacznie
mieć nowe problemy. Już teraz, gdy

umawiam się na spotkanie z któ-
rymś z mieszkańców tego kilkuty-
sięcznego osiedla, z uwagi na kłopot
z zaparkowaniem auta, wybieramy
miejsce poza Miasteczkiem, w re-
stauracji obok domu kultury, gdzie
jest obszerny płatny parking. 

T endencja do bezładnego za-
budowywania każdego me-
tra kwadratowego w War-

szawie i przeciągania debaty nad
miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego w nie-
skończoność wydaje się zjawiskiem
trwałym niezależnie od politycz-
nej konfiguracji w samorządzie.
Politycy poszczególnych partii za-
wsze obiecują warszawiakom
przed wyborami prawdziwy raj.
Co warte są jednak nawet same
deklaracje ideowe polityków, po-
kazał nam właśnie świętoszkowa-
ty poseł Stanisław Pięta, który cał-
kiem niedawno wytykał innemu
wybrańcowi ludu, Ryszardowi Pe-
tru z Ursynowa zdradę małżeńską,
a teraz wyszło na jaw, że sam się jej
dopuszczał, w dodatku narażając
na szwank interesy służb specjal-
nych państwa oraz partii Prawo i
Sprawiedliwość. No i partia zawie-
siła go w prawach członka, który
nie tylko na polu stosunków mę-
sko-damskich posunął się co naj-
mniej o jeden ruch za daleko...  

K to zatem wierzy politykom,
może się na tym nieźle
przejechać. W obliczu wy-

borów prezydenckich w stolicy
kreujący się na wzór cnót i kryni-
cę mądrości święty Stanisław Pię-
ta – chcąc nie chcąc – strzelił swo-
jej drużynie samobója i znacznie
pomniejszył szanse kandydata PiS
Patryka Jakiego. Diabeł podkusił
tego Piętę, czy co?

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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Czasowa organizacja ruchu 
dla potrzeb budowy tunelu trasy S2

Od środy 6 czerwca wdrożono czasową organizację ruchu, która umożliwi kontynuowanie prac zwią-
zanych z budową tunelu drogi ekspresowej S2 na terenie, na którym zlokalizowane było targowisko
„Bazarek Na Dołku”. Opisana organizacja uwzględnienia głos mieszkańców i  zakłada jak najdłuższe
zachowanie ruchu na ul. Braci Wagów oraz ul. Lanciego, których wyłączenie nastąpi w późniejszym
terminie. Czasowa organizacja ruchu obejmuje: wyłączenie z funkcjonowania przystanku autobuso-
wego Braci Wagów 01, utworzenie przystanku autobusowego w al. KEN w kierunku południowym,
wyłączenie z ruchu wydzielonego prawoskrętu z ul. Płaskowickiej w al. KEN przy utrzymaniu wszyst-
kich relacji na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i al. KEN oraz utrzymaniu ruchu na ul. Braci Wagów.

Do 10 czerwca urzędnicy czekają na uwagi
Już tylko do 10 czerwca 2018 można przekazać swoje uwagi, pomysły na temat tego, jaki obiekt

sportowy wybudować u zbiegu ulic Kajakowej i Puławskiej Żeby to zrobić, należy wypełnić
formularz preferencji (na stronie internetowej www.ursynow.pl) lub przesyłając maila pod adres
konsultacjespoleczne@ursynow.pl. 

Konsultowany teren ma powierzchnię niespełna jednego hektara. Zgodnie z miejscowym planem
(MPZP) może być zagospodarowany poprzez wybudowanie obiektu sportowego z funkcjami
uzupełniającymi. Działka u zbiegu ulic Kajakowej i Puławskiej to już ostatni w tym rejonie, możliwy do
zabudowy teren należący do Miasta. Dlatego Urząd Dzielnicy Ursynów zdecydował się przygotować dla
mieszkańców trzy koncepcje: pływalnia wraz z basenem głębinowym i flyspotem,  kryte lodowisko
całoroczne lub park trampolin.Krótkie opisy i wizualizacje wszystkich pomysłów na stronie www.ursynow.pl.
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PPAASSSSAA:: JJaakk bbęęddąą wwyygglląąddaałłyy tteeggoo-
rroocczznnee DDnnii UUrrssyynnoowwaa??

ŁŁUUKKAASSZZ CCIIOOŁŁKKOO:: To będzie dwu-
dniowe święto – od 8 do 9 czerwca.
Tradycyjnie największa impreza plene-
rowa w naszej dzielnicy odbędzie się
w Parku im. Romana Kozłowskiego pod
Kopą Cwila oraz na terenie „Olkówka”
przy placu zabaw „Park Jurajski”. Roz-
poczynamy w piątek  około godz. 18.00.
Koncertowy wieczór otworzy zespół My
Own Westelande, czyli laureaci Ursy-
nów Music Fest 2018. Zaraz po nich na
scenie pojawi się CLEO. Któż choć raz
nie nucił jej przeboju „My Słowianie”

czy równie łatwo wpadającej w ucho
piosenki „Łowcy Gwiazd”, która jest hi-
tem ostatnich miesięcy. Warto też wspo-
mnieć, że artystce nie jest obca nasza
dzielnica – tutaj wiele lat mieszkała i
studiowała. To będzie jej premierowy
występ na Ursynowie, a po nim około
godz.  20.15 na wielką ursynowską sce-
nę wkroczą muzycy z zespołu Afromen-
tal, po których możemy spodziewać się
wyjątkowo energetycznego koncertu.
Pierwszy dzień naszego świętowania
zakończymy koncertem IRY, który roz-
pocznie się ok 21.30.  Zespół Artura Ga-
dowskiego dorobił się imponującej licz-
by przebojów. Trudno się zatem dzi-
wić, że ursynowscy fani od kilku lat gło-
śno domagali się ich koncertu na
Dniach Ursynowa. 

DDrruuggii ddzziieeńń rroozzppoocczznniiee ssiięę oodd ppiikknnii-
kkuu,, aa jjaakkiiee iinnnnee aattrraakkccjjee cczzeekkaajjąą mmiieesszz-
kkaańńccóóww??  

Piknik rodzinny startuje w sobotę  o
godzinie 11.00. Mnóstwo atrakcji czeka
na terenie „Olkówka” przy placu zabaw
„Park Jurajski”. Na małej scenie zoba-
czymy występy wokalne i taneczne ur-
synowskich przedszkolaków i uczniów.
Przygotowaliśmy strefę rekreacyjną dla
dzieci, a w niej będą między innymi plac
zabaw, dmuchańce, pokazy baniek my-
dlanych, malowanie buziek, ścianka
wspinaczkowa. Dni Ursynowa to okazja
do zapoznania się działalnością ursy-
nowskich, choć nie tylko,  organizacji i
skorzystania z przygotowanych przez
nich atrakcji.  Wśród nich nie zabrak-
nie instytucji publicznych, fundacji i sto-

warzyszeń czy  klubów sportowych. No-
wym elementem jest stoisko edukacyj-
no–informacyjne Lasów Miejskich, na
którym poprzez udział w różnorodnych
zabawach będzie można bliżej poznać
przyrodę. Będą leśne wykreślanki, krzy-
żówki, zgadywanki, tabliczki służące do
rozpoznawania drzew i zwierząt le-
śnych, tropy zwierząt leśnych oraz tabli-
ce interaktywne z odgłosami lasu. Po
raz kolejny swój udział w pikniku zapo-
wiedzieli studenci z Koła Leśników
SGGW, których stoisko już w zeszłym ro-
ku budziło wielkie zainteresowanie ur-
synowian.  Nasz piknik będzie obfito-
wał w różnorodne propozycje dla duszy
i ciała, w tym dla zdrowia. W namiocie
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Ursynów będzie
można wykonać bezpłatne badania.
Znajdzie się miejsce także na mobilne
stanowisko dentystyczne Mazowieckie-
go Centrum Stomatologii, gdzie będzie
można wykonać darmowy przegląd zę-
bów. Będzie stoisko Instytutu Psychia-
trii i Neurologii, w którym przewiduje się
możliwość przeprowadzenia bezpłat-
nych konsultacji oraz wykonania anoni-
mowych badań „przesiewowych” w
kierunku depresji, wypalenia zawodo-
wego, problemów uzależnień. Trady-
cyjnie już będzie „Miasteczko Wojsko-
we” Centrum Operacji Powietrznych, a
w nim: ścieżka saperska, pojazd HON-
KER, wojskowy QUAD, robot minerski
czy  pokaz broni „Związku Strzeleckie-
go”. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego zaprezentuje symulatory dacho-

wania i zderzeń, trenażer czasu reakcji,
alkogogle, wybrane elementy mobilne-
go miasteczka ruchu drogowego oraz
warsztaty pierwszej pomocy. Ale opisa-
łem  tylko niewielką część ogromu atrak-
cji, jakie czekają na ursynowian w sobo-
tę pod Kopą Cwila i na Olkówku. Ursy-
nów słynie z niezwykle aktywnych
mieszkańców i z tego, że tutaj nie moż-
na się nudzić. I nasz piknik będzie tego
dobitnym potwierdzeniem. 

CCoo bbęęddzziiee mmoożżnnaa zzjjeeśśćć ww pprrzzeerrwwaacchh
mmiięęddzzyy ppoosszzcczzeeggóóllnnyymmii aattrraakkccjjaammii??

W tym roku zapraszamy na praw-
dziwą ucztę, czyli kiermasz potraw i
pyszności.  Będzie można skosztować
dań kuchni tatarskiej, indyjskiej, wiet-
namskiej czy arabskiej, nie zabraknie
również smakołyków z grilla oraz rze-
mieślniczych słodkości. Ale to nie
wszystko. Dla odwiedzających dostęp-
ne będą także stoiska najlepszych lo-
kalnych producentów, którzy oferują
gotowe przetwory i produkty oraz rze-
mieślników artystycznych i twórców
rękodzieła. Do tego swoją obecność za-
powiedział znany kucharz Robert So-
wa, który z kulinarnego TIR-a Prymatu
będzie prowadził pokazy i degustacje. 

AA ccoo uurrzząądd pprrzzyyggoottoowwaałł nnaa ffiinnaałł tteeggoo-
rroocczznnyycchh DDnnii UUrrssyynnoowwaa?? 

Na finał przygotowaliśmy absolutnie
przebojowy program. Poza gwiazdami
polskiej estrady na Dniach Ursynowa
nie zabraknie bardzo mocnego lokal-
nego akcentu.  Ursynowski Chór Iuvenis,
składający się głównie z naszych sąsia-
dów i sąsiadek, rozpocznie sobotnie kon-

certy swoją niezwykłą propozycją, czy-
li  piosenkami legendarnej Abby, wyko-
nywanymi symfonicznie z towarzysze-
niem bandu i orkiestry. To niesamowi-
te, że choć Ursynowski Chór Iuvenis ist-
nieje niespełna trzy lata, to już teraz jest
prawdziwą wizytówką Dzielnicy. Dla-
tego po raz kolejny zobaczymy i usły-
szymy go na wielkiej scenie podczas Dni
Ursynowa. Potem około godz. 18.15 na
scenie pojawi się gwiazda muzyki reg-
gae, czyli charyzmatyczny Mesajah. Na-
stępnie ok. godz. 19.30 zespół  Lao Che,
który w swojej twórczości fenomenalnie
łączy rock z folkiem, elektro czy nawet
piosenką autorską. A ok. 20.50 rozpocz-
nie się koncert, który będzie zwieńcze-
niem zarówno drugiego dnia koncerto-
wego jak i całych Dni Ursynowa, czyli
występ KULT-u,  którego nazwa mówi
sama za siebie. Po ich koncercie zapra-
szam na bardzo efektowny i ostatni ak-
cent naszego święta, czyli pokaz sztucz-
nych ogni. Jestem przekonany, że przy-
gotowaliśmy bardzo bogaty i przede
wszystkim różnorodny program zarów-
no pikniku jak i koncertów, w którym
każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Serdecznie zapraszam do wspólnej za-
bawy podczas Dni Ursynowa 2018!

DDzziięękkuujjeemmyy zzaa rroozzmmoowwęę..

Łukasz Ciołko jest zastępcą burmistrza
Ursynowa z ramienia stowarzyszenia
PROJEKT URSYNÓW.  W zarządzie dziel-
nicy odpowiada za organizację imprez
plenerowych,  komunikację  z mieszkań-
cami , kulturę oraz lokale komunalne. 

Zakończyła się siódma edycja konkursu
„Ursynowska Ekoliga”. Celem tego kon-
kursu jest upowszechnianie wiedzy o ko-
nieczności segregowania odpadów, roz-
wijanie świadomości i wrażliwości eko-
logicznej w młodym pokoleniu miesz-
kańców Ursynowa. 

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 12
czerwca br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali im. Julia-
na Ursyna Niemcewicza (136) w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Ursynów, Al. KEN 61. Konkurs polegał na
przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych, tj.:
makulatury, szkła opakowaniowego oraz puszek
aluminiowych i przekazaniu ich do recyklingu.

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 9
szkół podstawowych z terenu dzielnicy Ursynów:
SP nr 16 (ul. Wilczy Dół 4), SP nr 81 (ul. Puszczy-
ka 6), SP nr 310 (ul. Hawajska 7), SP nr 313 (ul.
Cybisa 1), SP nr 318 (ul. Teligi 3), SP nr 323 (ul.
Hirszfelda 11), SP nr 330 (ul. Mandarynki 1), SP
nr 336 (ul. Małcużyńskiego 4) i SP nr 343 (ul.
Kopcińskiego 7).

W ramach konkursu przeprowadzone zostały
cztery zbiórki surowców wtórnych (w miesiącach:
luty, marzec, kwiecień, maj). Szkoły zebrały łącz-
nie 33.816,15 kg makulatury, 1.508,65 kg szkła,
213,77 kg puszek. W kategorii klasowej zwycięży-
ła klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 310 (która
zebrała ponad 10 tys. kg makulatury), drugie
miejsce zajęła klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr
318, natomiast trzecie miejsce zajęła klasa IV b,
również ze Szkoły Podstawowej nr 318. 

Umowa na obsługę konkursu, wzorem lat ubie-
głych, zawarta została ze Stowarzyszeniem „Nie-
pełnosprawni dla Środowiska” EKON, która odbie-
rała surowce wtórne od uczniów, natomiast firma
SUEZ zapewniła pojemniki do odbioru surow-
ców oraz ich przekazanie do recyklingu.

Ursynów wraca do trady-
cji organizacji festiwali
modelarskich. W ramach
Dni Ursynowa, Dzielnico-
wy Ośrodek Kultury
(DOK) Ursynów razem z
warszawskimi środowi-
skami modelarskimi or-
ganizuje Warszawski Fe-
stiwal Modelarski oraz Fe-
stiwal Gier Bitewnych w
Arenie Ursynów.

Impreza startuje w sobotę, 9
czerwca zwiedzający będą mogli
wejść już od 10.00 do 18.00, a
w niedzielę 10 czerwca od 9.00
do 13.00. Wstęp wolny. 

W bogatym programie wy-
darzenia znajdują się takie po-
zycje jak: wystawa prawie 1000
modeli redukcyjnych (samolo-
ty, pojazdy wojskowe, dioramy,
figurki), warsztaty modelarskie
przygotowane przez modelar-
nię DOK, gdzie będzie można
spróbować swoich sił w budo-
wie modeli kartonowych i pla-
stikowych, pokazy mistrzów
modelarstwa, symulatory lot-
nicze z Politechniki Warszaw-
skiej (Cessna i szybowiec), pol-
ski czołg z kampanii wrześnio-
wej TKS, giełda modelarska,
konkurs na najszybsze skleje-
nie modelu i wiele innych. Cie-
kawie zapowiada się także
część z grami bitewnymi, prze-
znaczonymi dla fanów  histo-
rycznych gier  bitewnych, en-
tuzjastów gier figurkowych,
którzy przez zabawę pogłębia-
ją wiedzę historyczną i naby-
wają umiejętności strategicz-
nych.

W sobotę odbędzie się IV Tur-
niej polskiej historycznej gry bi-
tewnej WRZESIEŃ 1939. Do-
datkową atrakcją dla uczestni-
ków turnieju jest możliwość wy-
grania unikatowych, limitowa-
nych figurek obserwatorów ar-
tyleryjskich polskich lub nie-
mieckich dostępnych tylko dla
uczestników turnieju. Organi-
zatorzy przewidzieli liczne na-
grody dla uczestników turnieju.

W niedzielę natomiast turniej
SAGA i starcia wojów średnio-
wiecznych

Równolegle zarówno w so-
botę i niedzielę odbywać się bę-
dą pokazy szkoleniowe gier:

- WRZESIEŃ 1939 - boje w re-
aliach Wojny Obronnej Polski

- SAGA - starcia z okresu śre-
dniowiecza

- Battlegroup - walki na tere-
nie Normandii 1944 roku,

- Trafalgar - starcia okrętów z
okresu napoleońskiego,

- inne gry które zgłaszają się
do udziału w festiwalu. 

Jak poinformował Urząd
Dzielnicy Ursynów, reali-
zacja kompleksu oświato-
wego przy ul. Zaruby we-
szła w kolejny etap. Do
Urzędu trafił bowiem pro-
jekt budowlany komplek-
su oświatowego (szkoła
podstawowa i przedszko-
le). Oznacza to, że władze
dzielnicy są coraz bliżej
wykonania tego zadania
inwestycyjnego. 

Warto przypomnieć, że 18
października 2017 r. ogłoszono
wyniki konkursu architektonicz-
no-urbanistycznego na koncep-
cję tego kompleksu oświatowego

– następstwem konkursu jest
przekazany projekt budowlany.
Po zweryfikowaniu projekt zo-
stanie złożony (wraz z wnio-
skiem o pozwolenie na budowę)
do Wydziału Architektury i Bu-
downictwa w ursynowskim urzę-
dzie. Projekt wykonawczy wraz z
kosztorysami zostanie opraco-
wany do końca czerwca. Kom-
plet dokumentów stworzy moż-
liwość ogłoszenia przetargu na
budowę tego kompleksu – nastą-
pi to w okresie wakacyjnym.

„Tak jak obiecaliśmy, projekt
budowlany w maju trafił do na-
szego urzędu – trwa jego inten-
sywna weryfikacja. Po zweryfi-

kowaniu dokument zostanie zło-
żony wraz z wnioskiem o pozwo-
lenie na budowę. Cieszę się, że
zostanie wykonany kolejny krok
w realizacji tej tak potrzebnej in-
westycji” – informuje burmistrz
Ursynowa Robert Kempa.

KKoommpplleekkss oośśwwiiaattoowwyy pprrzzyy ZZaa-
rruubbyy –– ddaannee tteecchhnniicczznnee

PPrrzzeeddsszzkkoollee::
8 oddziałów po 25 dzieci –

200 dzieci
SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa::
16 oddziałów ok 26 uczniów

w klasie – 420 uczniów
ZZeessttaawwiieenniiee ppoowwiieerrzzcchhnnii ii kkuu-

bbaattuurryy pprroojjeekkttoowwaanneejj zzaabbuuddoowwyy::
Powierzchnia użytkowa: 

6 974,75 m2

Powierzchnia netto: 8 463,39 m2

Powierzchnia całkowita (nad-
ziemna + podziemna): 
11 087,12 m2

Powierzchnia zabudowy: 
3 910,18 m2

Kubatura: 47 517,86 m3

Liczba kondygnacji nadziem-
nych: 1 do 3 kon.

Liczba kondygnacji podziem-
nych 1 kon.

Wysokość budynku: 14,95 m

Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Ursynowa Łukaszem Ciołko

W piątek zaczyna się święto dzielnicy

Jest projekt kompleksu przy Zaruby

Po raz siódmy walczono z odpadami

Warszawski Festiwal Modelarski 
w Arenie Ursynów
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Za nami seria pięknych uroczystości kościelnych, które wypadły tym okazalej, że
sprzyjała im wspaniała słoneczna pogoda. 

W naszym rejonie dobrym wstępem do świętowania była 27 maja wieczorna msza w kościele św.
Katarzyny, odprawiona przez metropolitę warszawskiego, ks. kardynała Kazimierza Nycza w intencji
wszystkich sześciu prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie, czyli: Władysława Raczkiewicza (1939
- 1947), Augusta Zaleskiego (1947 - 1972), Stanisława Ostrowskiego (1972 - 1979), Edwarda Bernar-
da Raczyńskiego (1979 - 1986), Kazimierza Sabbata (1986 - 1989) i Ryszarda Kaczorowskiego (1989
- 1990). Wygłoszony przed rozpoczęciem mszy wykład prof. Marka Drozdowskiego przybliżył wier-
nym postaci i zasługi każdego z nich, upamiętnione zresztą w kościele tablicą z nazwiskami.

W czwartek 31 maja główne uroczystości Bożego Ciała na lewym brzegu Wisły odbyły się na Trak-
cie Królewskim, na Placu Piłsudskiego i w okolicznych świątyniach. Na prawym brzegu zaś – w rejo-
nie kościoła św. Floriana. Na Ursynowie procesja przeszła aleją Komisji Edukacji Narodowej, Barto-
ka i Jastrzębowskiego. Wreszcie w niedzielę 3 czerwca mieliśmy 11. Święto Dziękczynienia. O godz.
12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Miasteczku Wilanów została odprawiona msza święta pod prze-
wodnictwem prymasa Polski – arcybiskupa Wojciecha Polaka.

W ogólnopolskim dziękczynieniu za odzyskanie niepodległości sto lat temu uczestniczyli prezydent
RP Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Pre-
zydent zapalił pamiątkową świecę, podarowaną nam w roku 1867 przez papieża Piusa IX z życzeniem,
by zapłonęła, gdy Polska będzie wolna. m p

Boże Ciało, XI Święto Dziękczynienia

Uroczyście na Ursynowie i w Wilanowie

KKss.. kkaarrddyynnaałł KKaazziimmiieerrzz NNyycczz
ww ttrraakkcciiee ooddpprraawwiiaanniiaa mmsszzyy 
ww kkoośścciieellee śśww.. KKaattaarrzzyynnyy

I choć po 40 dniach protest zo-
stał  zakończony bez spełnienia
oczekiwanego  przez protestują-
cych  ważnego postulatu, to  z
pewnością uświadomił społe-
czeństwu skalę problemów, któ-
re dotykają  niepełnosprawnych
i ich opiekunów. Mam na myśli
nie tylko  brak systemowych roz-
wiązań dla środowiska osób z
niepełnosprawnością, ale przede
wszystkim stworzenie warun-
ków godnego  życia. Poprzez co-
dzienne przekazy o strajku w me-
diach, mogliśmy usłyszeć z jaki-
mi różnorodnymi barierami  mu-
szą zmagać  się niepełnosprawni
i ich opiekunowie w codziennym
funkcjonowaniu.  

Przez wiele lat życia zawodo-
wego pracowałam z osobami
niepełnosprawnymi. Obecnie w
mojej działalności społecznej sta-
ram się wspierać osoby niepełno-
sprawne i organizacje działające
na rzecz tego środowiska. Posta-
nowiłam więc odnieść się do nie-
których istotnych  spraw, które w
najbliższym czasie wymagać bę-
dą rozwiązania

W rodzinie sprawującej opiekę
nad osobą niepełnosprawną
szczególnie w stopniu znacznym
często z niepełnosprawnością
sprzężoną, sprawy finansowe są
fundamentalne. Nie będę tu wy-
mieniać wszystkich świadczeń,
które zapewnia państwo polskie
tej grupie osób (niepełnospraw-
nego i rodzica sprawującego cało-
dobowa opiekę na swoim dziec-
kiem). Są one od lat żenująco ni-
skie. Podniesiony na skutek pro-
testu w sejmie dodatek pielęgna-
cyjny z 153 złotych na miesiąc
(od 2006 roku nie został zrewa-
loryzowany) wzrośnie od listo-
pada br. o 31 zł. Oznacza to, że
państwo polskie przeznaczy 184
zł/mies. na pielęgnację osoby nie-
pełnosprawnej w formie stałego
nieznaczonego dodatku. Kwota
520 zł, zaproponowana przez
rząd, może być spożytkowana
tylko na określony zakres rzeczo-
wy wydatków, co zostało skryty-
kowane  przez  rodziców walczą-

cych w Sejmie o godne życie dla
swoich dzieci, ale także przez ro-
dziców wspierających protest. Na-
leży dodać, że osoba niepełno-
sprawna funkcjonuje najczęściej
w rodzinie, w której opiekę nad
nią sprawuje jeden rodzic. Skala
potrzeb, które powinny być za-
pewnione w codziennej egzysten-
cji osoby z niepełnosprawnością,
wymaga ponoszenia często kosz-
tów opieki czy rehabilitacji ko-
mercyjnej. Dla wielu rodzin jest to
po prostu niemożliwe. 

Korzystanie z podstawowej
opieki jest słabym punktem w
profilaktyce zdrowotnej i doty-
czy nie tylko osób niepełno-
sprawnych. Jednak dla tej gru-
py osób szczególnie dotkliwy jest
brak lekarzy różnych  specjalno-
ści,  którzy mają wystarczającą
wiedzę by leczyć i diagnozować
osoby z różnymi niepełnospraw-
nościami,  w tym osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną, ca-
łościowymi zaburzeniami roz-
wojowymi, czy niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. Brakuje
systemu leczenia  dla osób unie-
ruchomionych. Dostęp do opieki
stomatologicznej czy ginekolo-
gicznej jest utrudniony. Lekarze
zwyczaje boją się  przyjmowania
tzw, „trudnych pacjentów”. 

Poważną bolączką dla rodzin
sprawujących opiekę nad osobą
niepełnosprawną jest również  za-
pewnienie opieki i rehabilitacji po
zakończeniu obowiązku szkolne-
go. Brakuje ośrodków wsparcia
dziennego, a potrzeby w tym za-
kresie są ogromne. Niewystarcza-

jący dostęp do placówek dzienne-
go pobytu powoduje, że po zakoń-
czeniu edukacji, usprawniania i
rehabilitacji osoby niepełnospraw-
ne wracają do swoich domów, nie-
rzadko  z barierami architektonicz-
nymi i cały dotychczasowy wysiłek
wieloletniego pozostawania w sys-
temie połączonym z  zajęciami te-
rapeutycznymi zostaje bezpow-
rotnie utracony. 

Organizacje pozarządowe zaj-
mujące się  osobami niepełno-
sprawnymi są zgodne: placówki
dziennego pobytu powinny funk-
cjonować w każdej dzielnicy. Dla-
tego cieszę się, że taki obiekt
wkrótce zostanie otwarty na Ur-
synowie. Przeznaczony będzie
dla osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Trzeba do-
dać, że obiekt  został sfinanso-
wany z Budżetu Partycypacyjne-
go przy ogromnym zaangażowa-
niu rodziców osób niepełno-
sprawnych, którzy  zbierali pod-
pisy za projektem budowy dzien-
nego ośrodka. Liczba zebranych
podpisów świadczy o zrozumie-
niu na Ursynowie potrzeby po-
wstania takiej placówki. 

Przykładem może być przyję-
te przez radę dzielnicy  niezwy-
kłej wagi  stanowisko w sprawie
budowy  całodobowego domu
dla niepełnosprawnych sierot i
osób starszych. Dzieci niepełno-
sprawnych  dramatycznie przy-
bywa. Dlatego, aby zamknąć i
dopełnić kompleksowo system
opieki nad osobami niepełno-
sprawnymi, konieczne jest po-
wstanie II modułu i wybudowa-
nie domu dla niepełnospraw-
nych sierot, a także osób star-
szych. Zbudowanie na terenie
Ursynowa domu dla niepełno-
sprawnych sierot jest  sprawą
bardzo pilną z uwagi na starze-
jących się rodziców, którzy oba-
wiają się o los swoich dzieci po
ich śmierci.  Dopiero  po wybu-
dowaniu tego brakującego ogni-
wa będziemy mogli powiedzieć,
że mamy na Ursynowie kom-
pleksowo rozwiązany system
opieki  dla niepełnosprawnych.
Radni ursynowscy jednogłośnie
opowiedzieli się  za uruchomie-
niem TAKIEJ PLACÓWKI. TE-
RAZ CZAS NA RADĘ MIASTA i
zabezpieczenie środków finan-
sowych na jej powstanie. 

E w a  C y g a ń s k a
W i c e p r z e w o d n i c z ą c a  R a d y

D z i e l n i c y  U r s y n ó w  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad pozostaje nie-
ugięta w sprawie filtrów na wy-
rzutniach spalin z tunelu Połu-
dniowej Obwodnicy Warszawy.
Pomimo naszych petycji, happe-
ningów i pism, w dalszym ciągu
poddaje w wątpliwość zasadność
montażu instalacji oczyszczają-
cych powietrze. Ta sprawa zadecy-
duje o tym, jaką dzielnicą stanie
się Ursynów na najbliższe kilka-
dziesiąt lat. 

Nie oszukujmy się – wielu z nas sprowa-
dziło się tutaj w poszukiwaniu spokojne-
go i wygodnego życia. Któż nie chciałby
zestarzeć się w atrakcyjnym sąsiedztwie
Lasu Kabackiego? Pomimo ciążących na
nas kolejnych ratach kredytów mieszka-
niowych, patrzymy na Ursynów jako przy-
jemne miejsce do życia. Niestety, budowa
Południowej Obwodnicy Warszawy mo-
że to zmienić. Mam tu na myśli nie tyle
uciążliwości związane z pracami budow-
lanymi, co brak filtrów na wyrzutniach
spalin z najdłuższego tunelu w Polsce. 

W 2004 roku pierwsze dokumenty
związane z trasą S2 zakładały montaż
instalacji oczyszczających powietrze.
Stowarzyszenie PROJEKT URSYNÓW
dotarło do Koncepcji programowej bu-
dowy POW od węzła „Puławska” do
węzła „Lubelska”, w której specjaliści
napisali o konieczności ich zastosowa-
nia. Możemy w niej przeczytać: „(…) ja-
ko warunek wstępny realizacji tunelu
pod Ursynowem przyjęto zastosowa-
nie w systemie wentylacji urządzeń do
filtrowania powietrza z pyłów PM10. 

Uznano, że w świetle niejednoznacz-
nych przepisów w tej dziedzinie ko-
nieczne jest ograniczenie emisji pyłów.” 

W 2013 i 2015 roku z ust przedstawi-
cieli GDDKiA padały jasne deklaracje
dotyczące montażu filtrów. W piśmie
skierowanym przez Pawła Jaskowskie-
go – zastępcę dyrektora Oddziału ds.
Inwestycji w GDDKiA – do ówczesnego
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ur-
synów, prof. Lecha Królikowskiego, pa-
dło bardzo jasne stwierdzenie: „Wycho-
dząc jednak naprzeciw Państwa prośbie
(zainstalowania filtrów – przyp. mój)
Zamawiający w programie funkcjonal-
no-użytkowym dla przyszłego Wyko-
nawcy uwzględni  Państwa prośbę i po-
stulat ten zostanie spełniony.”

W 2017 roku inwestor złożył do oce-
ny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska raport środowiskowy, w którym

z niezrozumiałych przyczyn nie przewi-
dywano już montażu filtrów. Wiedząc
o tym jak szkodliwe dla zdrowia będzie
wdychanie nieoczyszczonego powie-
trza pochodzącego z tunelu POW,
mieszkańcy Ursynowa zjednoczyli się i
wysłali blisko 7000 uwag skierowanych
do RDOŚ. Mimo tak mocnego nacisku
w decyzji środowiskowej nie nakazano
ich instalacji. Udało się jedynie wymu-
sić konieczność pozostawienia miejsca
na ich instalację oraz wykonania anali-
zy porealizacyjnej jakości powietrza,
która ma zadecydować o tym czy filtry
w ogóle zostaną zamontowane. 

Dla stowarzyszenia PROJEKT URSY-
NÓW takie deklaracje to za mało – wy-
słaliśmy pismo skierowane do inwesto-
ra z pytaniami o szczegóły. Uzyskaliśmy
bardzo niepokojącą odpowiedź – po
pierwsze nie jest prowadzony na bieżą-
co porównawczy monitoring powietrza. 

Nie wiadomo więc z czym zostanie
porównany poziom zanieczyszczeń po
wybudowaniu obwodnicy. GDDKiA nie
potrafi także odpowiedzieć na pytanie,
o ile droższy będzie montaż filtrów po
zakończeniu budowy, względem insta-
lacji urządzeń do oczyszczania powie-
trza jeszcze na etapie prac budowla-
nych. Na domiar złego, na ewentualne
ich zainstalowanie czekać będziemy
musieli przynajmniej 1,5 roku od odda-
nia POW do użytku!

Te informacje skłoniły nas do podjęcia
decyzji o organizacji protestu mieszkań-
ców Ursynowa. 23 czerwca 2018 roku
spotykamy się o godz. 11:00 na rogu al.
KEN i ul. Płaskowickiej, żeby mocno wy-
razić swoje oczekiwania natychmiasto-
wego montażu filtrów! Gorąco zachęca-
my Państwa do wzięcia w nim udziału,
ponieważ kolejny raz chcemy zwrócić
uwagę decydentów na ten problem. 

Sprawa filtrów na Ursynowie ma dla
nas kluczowe znaczenie. W bezpośred-
nim sąsiedztwie wyrzutni spalin z tunelu,
którym dziennie przejeżdżać będzie na-
wet 100 tys. aut, znajdzie się Centrum
Onkologii oraz budowany właśnie Szpital
Południowy. Na dodatek nad częścią ob-
wodnicy planowany jest przepiękny park
linearny, którego użytkownicy będą zmu-
szeni wdychać szkodliwe dla zdrowia sub-
stancje, o ile nie przekonamy inwestora do
konieczności montażu instalacji oczysz-
czających. W odległości 300 m od zachod-
niej wyrzutni powietrza ma powstać Park
Cichociemnych. Jeśli zbierzemy te fakty w
całość, możemy zrozumieć dlaczego te-
mat filtrów na dziesięciolecia zadecydu-
je o tym, jaka będzie nasza dzielnica. Czy
uda się nam obronić jej wyjątkowy charak-
ter? Czy po zakończeniu budowy obwod-
nicy będziemy mogli w spokoju dożyć
starości na Ursynowie? 

M a c i e j  A n t o s i u k
P R O J E K T  U R S Y N Ó W

Czego potrzebują niepełnosprawni?
Protest rodziców  dorosłych osób niepełnosprawnych w
Sejmie RP  był bez wątpienia najbardziej głośnym wy-
darzeniem w ostatnim czasie. W odbiorze społecznym
wywoływał wiele emocji i był różnie komentowany
przez obserwatorów.  Miejmy nadzieje, że  wpłynął on
również na postrzeganie  osób niepełnosprawnych w
naszym otoczeniu, a także uświadomił jak wiele spraw
należy w najbliższym czasie rozwiązać.  

Zdolna, piękna ursynowianka
Jest nią Klaudia Kulik, na co dzień pani doktor inżynier,
specjalistka od technologii żywności i żywienia w SGGW. 

Klaudia ma też jednak jeszcze drugą pasję: śpiewanie. Ukoń-
czyła szkołę muzyczną II stopnia przy ul. Bednarskiej w Warszawie.
Może poszczycić się Nagrodą Publiczności na Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga i Grand prix na Między-
narodowym Festiwalu Wiktoria poświęconym Annie German.

Na koncercie „Czar piosenki retro”, który odbył się w niedzielę w Do-
mu Sztuki SMB „Jary” z okazji 118. rocznicy urodzin Mieczysława Fog-
ga, Klaudia Kulik faktycznie oczarowała licznych słuchaczy swoim sopra-
nem, aparycją, temperamentem estradowym i urokiem osobistym. En-
tuzjazm dla tej rodzącej się na naszych oczach osobowości artystycznej
przeniósł się po koncercie z sali widowiskowej do foyer, a potem przed Dom
Sztuki: urzeczeni słuchacze chcieli jeszcze trochę nacieszyć się towarzy-
stwem sympatycznej ursynowianki, pozowali z nią do pamiątkowych
zdjęć. Z wdziękiem w ten klimat wpisał się Wojciech Dąbrowski, który kon-
cert poprowadził i zaśpiewał na nim kilka utworów sprzed lat. B U A

Mamy dość –  czas na protest w sprawie filtrów!
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Ulica Belgradzka na Ursynowie
od dawna zapewniała spokojny
dojazd do skrzyżowania z ul.
Stryjeńskich, i dalej na północ –
do ul. Płaskowickiej lub na połu-
dnie – do Wąwozowej. Już poza
ulicą Stryjeńskich, obok kościo-
ła Ofiarowania Pańskiego, były
tylko ruiny zabudowań moczy-
dłowskiego folwarku, krzewy,
akacje i topole oraz wydeptane
dróżki prowadzące w kierunku
Górki Kazurki. Stabilna sytu-
acja nie trwała jednak długo.

Korzenie problemów
W czerwcu 2014 r. – w wyniku głoso-

wania na projekty do Budżetu Party-
cypacyjnego w Dzielnicy Ursynów na
rok 2015 – zwyciężył projekt „Utworze-
nie ośrodka wsparcia jako pierwszego
modułu integracyjnego centrum ak-
tywności”, uzyskując 6534 głosy miesz-
kańców. Jak przytacza portal ursy-
now.pl – ,, zgodnie z założeniem au-
torki projektu ośrodek miał być zlokali-
zowany na działce będącej we władaniu
m. st. Warszawy, u zbiegu ulic Stryjeń-
skich i Moczydłowskiej, “stanowiącej

dobrze  skomunikowaną lokalizację,
nie generującą dodatkowych kosztów
transportu”. Projekt ten całkowicie wy-
czerpał kwotę 3 mln złotych Budżetu
Partycypacyjnego.  Pikanterii dodaje
fakt, że projekt miał istotne wady. 

Dokładniej przedstawił to Antoni Po-
mianowski w Haloursynów z dnia
22.07.2014 r.  Przypomniał otóż, że pro-
jekt początkowo uzyskał negatywną
opinię Wydziału Infrastruktury, ze
względu na realizację w ciągu 18,5 mie-
siąca, co jest niezgodne z najwyżej rocz-
nym terminem realizacji, wymaganym
przez regulamin Budżetu Partycypa-
cyjnego. Na skutek osobistej interwen-
cji jednej z radnych Naszego Ursyno-
wa projekt został przekazany do po-
nownej weryfikacji. Tym razem opinia
Wydziału Infrastruktury była pozytyw-
na (“jest możliwy do realizacji w ciągu
jednego roku kalendarzowego”), mi-
mo że w projekcie nie wprowadzono
żadnych korekt. Teraz już projekt mógł
być wpisany do załącznika budżetowe-
go Dzielnicy Ursynów na rok następny,
co nastąpiło w lipcu 2014 roku. Na nie-
szczęście – dla pomysłodawców i pro-
motorów projektu – jesienne wybory
samorządowe 2014 r. całkowicie zmie-
niły układ sił w Dzielnicy. Władzę Na-
szemu Ursynowowi i PiS odebrała PO z
koalicjantami, w Radzie nie znalazła
się również część dotychczasowych lide-
rów NU. Dla projektu rozpoczął się no-
wy rozdział.

Cztery pasy do ośrodka wsparcia
Korzystanie z ośrodka wsparcia wy-

maga istnienia dróg dojazdowych, a te
nie znalazły się w zwycięskim i prze-

znaczonym do realizacji projekcie. Po-
wstało zatem kolejne źródło kontro-
wersji. Realizowane obecnie rozwiąza-
nie budowy dojazdu poprzez przebudo-
wę skrzyżowania Belgradzkiej i Stry-
jeńskich opiera się na wymaganym
przez przepisy “odbiciu lustrzanym” ist-
niejącego dojazdu ul. Belgradzką do
skrzyżowania. Powstaje więc niezrozu-
miałe na pierwszy rzut oka rozwiązanie
budowy czterojezdniowej ulicy, prowa-
dzącej do ośrodka wsparcia i dalej koń-
czącej się ślepo. Jednak droga dojaz-
dowa jest niezbędna, inaczej nie zosta-
łyby wydane w tym miejscu zezwolenia
na budowę. Szczegóły wyjaśniał jeszcze
w grudniu 2016 r.  burmistrz Robert
Kempa w wywiadzie dla Haloursynów: 

„Na początku 2015 roku informa-
cja z Wydziału Architektury była ta-
ka, że nie ma możliwości uzyskania
pozwolenia na budowę w tej lokaliza-
cji. Jedną z bolączek Ursynowa jest
brak gruntów miejskich i lokali komu-
nalnych. Była jedna działka na Zielo-
nym Ursynowie, ale okazała się za ma-
ła. Wobec tego podjęliśmy decyzję o
postawieniu ośrodka przy Belgradz-
kiej. Uważam do dziś, że ta decyzja
poprzedników była błędna. Gdyby na-
leżycie w 2014 roku przeprowadzono
weryfikację w urzędzie, to ten projekt
z pierwszej edycji Budżetu Partycypa-
cyjnego nie zostałby poddany pod gło-
sowanie mieszkańców! W połowie
2014 roku nikt nie zapytał Wydziału
Architektury, jakie są możliwości i czy
pozwala na to plan miejscowy” – za-
uważa burmistrz. 

No więc trzeba było budować drogę.
Jednak bez konsultacji z mieszkańcami,

z czego zresztą uczyniono burmistrzo-
wi zarzut. Na to również odpowiedział
burmistrz Robert Kempa: “ To kwestia
niemożności konsultowania spraw, któ-
re wynikają z przepisów. Jeśli inżynier
ruchu nie dopuszcza jakiegoś rozwiąza-
nia, albo nie dopuszczają go przepisy, to
ja nie mogę pytać mieszkańców. Czy
Wy tego, drodzy mieszkańcy, chcecie?.
Jeśli mamy kategorię drogi i określoną
przez zarządcę drogi kwestię wlotów, to
mamy przepisy”.  

Połączą Belgradzką z Pileckiego?
Do wszystkich wątpliwości docho-

dzą jeszcze inne niepokoje mieszkań-
ców. Już w momencie przedstawienia
pomysłu przedłużenia Belgradzkiej po-
za Stryjeńskich  internauci zwrócili
uwagę na możliwość połączenia w przy-
szłości tej ulicy z Pileckiego. I przypo-
mnieli również, że w planach zagospo-
darowania Warszawy z 1992 r.  takie po-
łączenie było przewidywane – poprzez
ul. Welwetową, biegnącą pomiędzy
Górką Kazurką a zabudową mieszkal-
ną. Co prawda, pojawiły się wyjaśnie-
nia, że te plany są już nieaktualne i
zmienione, ale wątpliwości pozostały.
Skomentował to filozoficznie internau-
ta Piotr na forum Obywatele Ursynowa
“Podczas tworzenia Studium wykreślo-
no też ul. Ciszewskiego na wschód od
Kiedacza. A (jednak obecnie) prace pro-
jektowe są w toku...”. 

Że coś jest jakby na rzeczy, wskazu-
ją również inne, “neutralne” źródła. W
“Opracowaniu z zakresu Analizy i Pro-
gnozy Ruchu” dotyczącej POW, wy-
konanej dla GDDKiA przez biuro Arca-
dis w 2014 r. – połączenie Belgradzkiej
z Pileckiego występuje we wszystkich
prognozach przepustowości. I tak np.
prognozy ruchu w 2020 r. w szczycie
porannym przewidują od Belgradz-
kiej przez Pileckiego 680 pojazdów
na godzinę, zaś w kierunku przeciw-
nym 260 pojazdów na godzinę. Na-
tomiast dla ul. Stryjeńskich od Bel-
gradzkiej do Płaskowickiej prognozy
wynoszą odpowiednio 360/150 po-
jazdów. To zestawienie wskazuje, że
nie ma tu jakiejś przypadkowości,
gdyż faktycznie Belgradzka-bis w tym
przykładzie odciążałaby tranzyt przez
Stryjeńskich.

Burmistrz Kempa cały czas jednym
głosem zaprzecza istnieniu pomysłu
połączenia Belgradzkiej z Pileckiego,
wręcz zapowiada, że na takie rozwią-
zanie nie wyraziłby zgody. Choćby pod-
czas n niedawnych spotkań z miesz-
kańcami poszczególnych części Ursyno-
wa kilkakrotnie stwierdzał, że dla wy-
gody niewielkiej grupki przejezdnych
tranzytowców szkoda wydawać kilka
milionów zł na budowę takiej drogi i le-
piej te pieniądze przeznaczyć na lepszy
cel, np. budowę przedszkola czy inne-
go obiektu. Brzmi to ładnie, nawet
przekonywająco. Ale jesienią będą wy-

bory samorządowe, i jeśli, nie daj Bo-
że, pojawi się inny burmistrz, który  ze-
chce mieć inne zdanie niż poprzednik,
to co wtedy?

Są minusy, są i plusy
Wątek “co by było, gdyby...” pojawia

się ostatnio coraz częściej na forach in-
ternetowych Ursynowa. W dużej mierze
atmosferę podgrzewają lokalni polity-
cy i aktywiści, chcący zbić jakiś kapitał
przed jesiennymi wyborami. Ale odsu-
wając tę specyficzną grupę, warto spoj-
rzeć chłodnym okiem na najbliższą kil-
ku- i kilkunastoletnią przyszłość. Kie-
dyś zostanie oddana do eksploatacji
POW z rosnącym natężeniem ruchu.
Pełną przepustowość uzyska również
Rosnowskiego. Zmieni to całkowicie
kierunki przepływów samochodów
przez Ursynów i powiększy natężenie
ruchu. Można się zastanawiać nie nad
tym “jak będzie lepiej”, ale “co jest
mniejszym złem”. 

Jako pewnik można przyjąć, że ża-
den z decydentów nie odważy się pu-
ścić ruchu bezpośrednio pod oknami
mieszkań – na północ od Kazurki. Ob-
jazd Kazurki od południa byłby dla
mieszkańców na pewno mniej uciążli-
wy. Z drugiej strony chyba lepszy wy-
daje się taki wariant niż zapchana Stry-
jeńskich w kierunku Płaskowickiej. Ro-
snącego ruchu nie będzie w stanie
wchłonąć i przekierować al. KEN i ul.
Rosoła, tak więc w większym stopniu
niż teraz będą wykorzystywane ulice
jednopasmowe. Część osób powie –
niech ci tranzytowcy jadą sobie przez
Wilanów albo Puławską. To jednak się
nie może sprawdzić, gdyż do czasu po-
prawienia wydolności komunikacji pu-
blicznej nie ma szans na zmniejszenie
ruchu rosnącej (!!!) liczby samocho-
dów osobowych. Zresztą takie za-
mknięcie dla tranzytowego ruchu na-
szego kochanego Ursynowa – nawet
gdyby było możliwe – mogłoby spowo-
dować analogiczną reakcję np. Moko-
towa czy Czerniakowa. Co by było, gdy-
by powiedzieli nam: jedźcie sobie inny-
mi ulicami, a nie naszą aleją Niepodle-
głości, Puławską, Czerniakowską! Tam
właśnie my ursynowianie tworzymy
ruch tranzytowy w drodze do Śród-
mieścia czy innych dzielnic. Nie można
zapominać, że w Warszawie ruch funk-
cjonuje jako system naczyń połączo-
nych. Tranzyt musi przechodzić przez
nas, bo my również tworzymy  gdzieś
tam ruch tranzytowy. 

W tej chwili są to tylko wczesne spe-
kulacje, niemniej warto być przygoto-
wanym na różne warianty i nie stronić
od dyskusji i poszukiwań optymalnych
rozwiązań. A najważniejsze – nie dać
się zwieść pięknym słówkom i obietni-
com polityków w okresie przedwybor-
czym, gdyż te obietnice niekoniecznie
staną się praktycznymi działaniami,
korzystnymi dla nas. 

Ulica Belgradzka-bis ciągle budzi emocje

Czy da się zmazać grzech pierworodny?

Przez cały 2017 rok mia-
sto wraz ze służbami kon-
trolnymi prowadziło kon-
trole podmiotów wykonu-
jących transport drogowy
osób.  Wszystko po to, by
mieszkańcy Warszawy
oraz turyści mogli podró-
żować bezpiecznie i w od-
powiednich warunkach.

W minionym roku przedsię-
biorcom wydano łącznie 1503 li-
cencje i zezwolenia na wykony-
wanie transportu drogowego
osób, w tym 1462 licencje na wy-
konywanie transportu drogowego
taksówką. Na dzień 31 grudnia
2017 liczba licencjonowanych tak-
sówek, poruszających się po war-
szawskich ulicach wynosiła 11647.
Oznacza to, że taksówek było o
618 więcej niż w 2016 roku.

Stosownie do przepisów
uchwały nr LXXI/1843/2013 Ra-
dy m.st. Warszawy z dnia 21 li-

stopada 2013 roku, osoby chcą-
ce wykonywać zawód taksów-
karza, zobowiązane są do ukoń-
czenia szkolenia, zakończonego
egzaminem. Przed Komisją Eg-
zaminacyjną należy potwierdzić
znajomość topografii stolicy oraz
przepisów prawa miejscowego
(w tym dotyczących cen urzę-
dowych oraz przepisów porząd-
kowych). Pozwala to na podno-
szenie jakości usług przewozo-
wych, świadczonych przez war-
szawskich taksówkarzy. W 2017
roku przeprowadzono 100 eg-
zaminów, podczas których prze-
egzaminowano 1798 osób. Wy-
nik pozytywny uzyskało 881
(49%) zdających, a 303 z nich
wystąpiło z wnioskiem o wyda-
nie licencji taxi.  

W sumie w 2017 roku współ-
działaniami kontrolnymi objęto
2060 przewoźników. W  612
przypadkach stwierdzono niepra-

widłowości. Najczęściej występu-
jącymi uchybieniami były: kiero-
wanie pojazdem przez kierow-
ców, którzy nie zdali egzaminu z
przepisów i topografii miasta
(380 przypadków), wykonywa-
nie transportu drogowego osób
bez licencji (220 przypadków),
brak kasy fiskalnej (128 przypad-
ków), brak uprawnień do kiero-
wania pojazdami (15 przypad-
ków). Ponadto dwóch kierowców
pojazdów oznakowanych jak
warszawska taksówka posługi-
wało się podrobionym identyfika-
torem, dwóch kierowców było
poszukiwanych przez organy ści-
gania, jeden z kontrolowanych
kierowców posługiwał się podro-
bionym prawem jazdy.

Wystawiono 498 mandatów
karnych na kwotę 129 525 zł za
naruszenia ustawy prawo o ru-
chu drogowym, przepisów kar-
no-skarbowych i przepisów pra-

wa miejscowego. Skierowano 91
wniosków do sądu o ukaranie.
W toku działań kontrolnych
stwierdzono naruszenia przepi-
sów ustawy o transporcie dro-
gowym. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami postępowania
administracyjne w sprawie
stwierdzonych naruszeń prowa-
dzi właściwy dla miejsca kontro-
li Wojewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego.

Do chwili obecnej służby kon-
trolne przekazały 1796 protoko-
łów i materiałów pokontrolnych.

Naruszenia zostały stwierdzone
w 1201 przypadkach. Dotyczyły
w szczególności przepisów prawa
miejscowego. Po otrzymaniu do-
kumentacji pokontrolnej organ
licencyjny dokonuje analizy ma-
teriału i zgodnie z przepisami
ustawy o transporcie drogowym
podejmuje określone działania
wobec przedsiębiorcy – od udzie-
lenia ostrzeżenia po wszczęcie
postępowania administracyjne-
go o cofnięcie licencji włącznie.
Organ licencyjny realizuje rów-
nież działania określone w prze-

pisach ustawy o transporcie dro-
gowym. W 2017 roku sprawdzo-
no w trybie nadzorczym oraz
kontrolnym 733 przedsiębiorców.
Wygaszono 174 licencje, cofnięto
419 licencji, udzielono 589 ostrze-
żeń i wydano 330 decyzji o nało-
żeniu kary. 

Dodatkowym instrumentem
prawnym stosowanym przez or-
gan licencyjny było tzw. żąda-
nie ścigania kierowane do Policji
na podstawie art. 27 ust. 1 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,
poz. 1503 z. zm.) w zw. z art. 6
§ 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia (j.t. Dz.
U. z 2013 r., poz. 395) w przy-
padku ujawnienia nieuprawnio-
nego stosowania herbu i barw
m.st. Warszawy przez osoby
podszywające się pod licencjo-
nowanych warszawskich tak-
sówkarzy. W 2017 r. wystosowa-
no 134 „żądań ścigania” za bez-
prawne używanie barw i herbu
m.st. Warszawy.

Taksówki pod kontrolą
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Zbliża się weekend, a co za
tym idzie warto skorzy-
stać z pięknej pogody i zaj-
rzeć do Dzielnicy Filmo-
wej, znajdującej się w
kompleksie Planeta Zale-
sie (dawniej ośrodek Wi-
sła). To jedynie 20 minut
drogi samochodem, aby
dotrzeć do Zalesia Górne-
go i dzień po brzegi wypeł-
ni się atrakcjami.

Gości przy bramie wejściowej
powita postać wielkiego ryczące-
go niedźwiedzia. To przedsmak
dalszych niespodzianek.

Aż 3 hektary to nie tylko pięk-
ny teren leżący na obszarze Nad-
leśnictwa Chojnów. Największa
w Europie kolekcja samochodów
filmowych to dla fanatyków mo-
toryzacji niezapomniane chwile,
można tutaj spotkać prawdziwe
perełki, takie jak batmobil, delo-
rean, złomek, latający ford an-
glia Harry’ego Pottera, auta z
Wyścigu Śmierci,  statek Star

Trek, pojazdy z bajek dla dzieci
– Bob Budowniczy. Co ważne –
wszystkiego można dotykać, a
do pojazdów wsiadać.

Kolejna kolekcja to mające po-
nad 2,5 m roboty filmowe. Ra-
dość na twarzach dzieci nie ma
tutaj granic.

Dla zwolenników natury zo-
stała przygotowana ścieżka di-
scovery z gigantycznymi grzy-
bami, dinozaurami oraz ludzi-
kami z żołędzi nawiązującymi
do Titanica czy Romeo i Julii.

Najmłodsi wolny czas chętnie
spędzają w sali zabaw, gdzie
„małpi gaj”, gry XXL, place za-
baw, mini golf, dmuchańce.

Nie wiem, czy jest inne miej-
sce w okolicy, gdzie można zoba-
czyć i wejść do oryginalnego sa-
molotu „Antek” czy helikoptera.

Niewidoczna harfa to kolejna
atrakcja, która przyciąga swoją
obecnością każdego, a dla dzie-
ci to prawdziwy raj, powiększo-
ny o ogromne pianino, po kla-

wiszach którego biegające dzie-
ci wystukują rytm. „Dom muzy-
ki” z kolei – to przywieziona z
Wielkiej Brytanii wystawa 30 in-
teraktywny skrzyń. 

Jest to miejsce szczególne bo
łączy ze sobą zabawę, edukację
oraz rekreację.

W pięknym otoczeniu lasu
przygotowana została strefa  ga-
stronomiczna z miejscem na
rozpalenie ogniska, upieczenie
kiełbasek.

Bilet wstępu dla osoby doro-
słej jest w cenie 22 PLN, ulgowy
17 PLN, a dla dzieci do 3 lat kosz-
tuje jedynie 1 PLN.  Dla rodziny
2+2 przygotowany jest bilet w
cenie 66 PLN. Adres: Zalesie
Górne, Wczasowa 1. Obecnie
Dzielnica Filmowa otwiera się
w soboty i niedziele (11.00 –
19.00), a od 20 czerwca do koń-
ca wakacji będzie czynna w tych
godzinach codziennie. 

SSttrroonnaa wwwwww..ddzziieellnniiccaaffiillmmoo-
wwaa..ppll..

Weekend w Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym
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Piórem Derkacza

Piotr Zalewski
zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

Miał powody do satysfakcji wiceburmistrz Ursynowa Piotr Zalewski, kiedy podczas uroczy-
stej gali w Teatrze Roma, dzielnica została wymieniona jako miejsce tworzenia dobra. Laure-
atem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii „Ósemeczki
grupy” został Szkolny Klub Wolontariuszy przy Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olim-
pijczyków. Choć dobro tworzone jest w ciszy, warto głośno mówić o tych,  którzy swój wolny
czas poświęcają  potrzebującym. Zło nie staje się dobrem, bo tego ostatniego jest zdecydowa-
nie więcej. J e r z y  D e r k a c z

M inęło ćwierć wieku od dnia, w którym Włochy stały się zgoła innym
państwem. Skończyło się wtedy panowanie mafijnego ugrupowania
Cosa Nostra, najpotężniejszej organizacji przestępczej, z jaką kiedy-

kolwiek świat miał do czynienia. W sobotę 23 maja 1993 r. wczesnym popołudniem
autostradą prowadzącą z lotniska Punta Raisi do Palermo, stolicy Sycylii, wstrzą-
snął potężny wybuch. Na wysokości Capaci mafia zaminowała prawie 100-metrowy jej odcinek, zu-
żywając do tego celu 500 kg materiałów wybuchowych. W wyniku gigantycznej eksplozji życie stra-
cili sędzia śledczy Giovanni Falcone, jego żona Francesca Morvillo oraz czterech policjantów z
pierwszego auta kolumny, pod którym wybuchł ładunek. 

Kim był sędzia Falcone i dlaczego właśnie on stał się narodowym bohaterem Republiki, o którym
pamięć będzie trwała wiecznie? “Tchórz umiera kilka razy dziennie, człowiek odważny tylko raz
w życiu” – zwykł mawiać sędzia, który wydał wojnę na śmierć i życie potężnej i wszechmocnej, wy-
dawałoby się, organizacji przestępczej. Od niepamiętnych czasów trwała bezowocna walka włoskie-
go państwa z sycylijską mafią Cosa Nostra. Dwóch niezłomnych i nieprzekupnych sędziów śledczych
z Palermo zdołało przerwać zaklęty krąg, złamać omertę – mafijną zmowę milczenia – i zdemolo-
wać mafijne struktury. Obaj polegli na tej wojnie. Jednym z nich był sędzia Giovanni Falcone. Dzi-
siaj, kiedy mafie stanowią wielką siłę w każdym państwie, warto poświęcić trochę miejsca w gaze-
cie ludziom, którzy wiedzieli z góry, że prędzej czy później zostaną zgładzeni, a mimo to nie zrezy-
gnowali z walki z oplatającą państwo i obywateli przestępczą ośmiornicą. 

Giovanni Falcone powinien być wzorem dla każdego pokolenia prokuratorów, także polskich, któ-
rych działalność poddawana jest od lat coraz ostrzejszej krytyce. Sprawy zamordowanych w tajem-
niczych okolicznościach  Krzysztofa Olewnika i generała policji Marka Papały, czy niesłusznie ska-
zanego na 25 lat pozbawienia wolności Tomasza Komendy są najbardziej jaskrawymi przykłada-
mi nieudolności naszych stróżów prawa. Przypomnienie zawodowego życiorysu sędziego z Paler-
mo jest więc jak najbardziej na czasie. To także okazja do postawienia tezy, że jeśli ma się w sobie
odpowiednio duży ładunek woli, odwagi i determinacji, można skutecznie walczyć z groźnymi prze-
stępcami nawet wtedy, kiedy ma się dysponuje bardzo skromnym zestawem narzędzi.  

P ierwsze ofiary na polu otwartej walki z mafią padły w 1974 r., kiedy kilku odważnych po-
licjantów z Palermo zaczęło na serio prowadzić śledztwa przeciwko członkom zorganizo-
wanej przestępczości. Latem 1980 r. komisarz kierujący dochodzeniem w sprawie przemy-

tu narkotyków z wyspy do USA zginął w samo południe na głównej ulicy miasta od postrzału w gło-
wę. Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadził sędzia śledczy Paolo Borsellino, natomiast dochodze-
nie w sprawie przemytu narkotyków przekazano w ręce młodego sędziego Giovanniego Falcone.
Przez następne 12 lat ci dwaj prawnicy, działając wspólnie, doprowadzili do największego w dzie-
jach Republiki Włoch procesu mafijnych bossów, w którym zapadły surowe wyroki. 

Giovanni Falcone urodził się na Sycylii w 1939 r. Po ukończeniu studiów prawniczych był szere-
gowym sędzią w prowincji Siracusa, skąd w 1974 r. został przeniesiony do Palermo do wydziału sę-

dziów śledczych. Od 1980 r. brał udział
w dochodzeniach i przygotowaniu pro-
cesów czołowych mafiosów. W 1981 r.
Falcone i jego kolega z wydziału sę-
dzia Rocco Chinnici jako pierwsi poszli
tropem finansów mafii i wytypowali
110 podejrzanych o przynależność do
Cosa Nostra. Jednak główni podejrza-
ni nagle zaczęli znikać, a inni ginęli w
ulicznych zamachach, często wraz z

rodzinami. Falcone i Chinnici nie wiedzieli, że w łonie Cosa Nostra trwa krwawa wojna o władzę
pomiędzy dominującymi dotychczas rodzinami z Palermo, a niebywale brutalnymi mafiosami z ma-
łego miasteczka Corleone. 

Po latach wyszło na jaw, że klan Corleone planował zabicie Giovanniego Falcone już w 1982 r.
Jednak sędzia był szczelnie chroniony, przestrzegał procedur bezpieczeństwa i plany mafii spaliły
na panewce. W lipcu 1983 r. w prokuraturze w Palermo utworzono tzw. kartel antymafijny, który
składał się z czterech sędziów śledczych: Giovanniego Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe di Lel-
lo oraz Leonardo Guarnotty. Po aresztowaniu w Brazylii i deportowaniu do Włoch Tommaso Bu-
scetty, zwanego „Bossem dwóch światów”, Falcone zdołał nakłonić go do złożenia obszernych ze-
znań. Po raz pierwszy w historii prominentny mafioso złamał sycylijską omertę i zdecydował się mó-
wić, dzięki czemu śledczy poznali strukturę organizacyjną Cosa Nostra docierając aż do szczebla
CUPOLI, specjalnej komisji mafii sycylijskiej nadzorującej działalność  poszczególnych Rodzin. 

F alcone i Borsellino wiedzieli o istnieniu w mafii tzw. trzeciego poziomu, czyli powiązań z
wybitnymi uczestnikami życia politycznego oraz gospodarczego, którzy czerpią zyski ze
współpracy ze zorganizowaną przestępczością oraz udzielają jej pomocy. Kiedy jednak za-

pytali o to Buscettę usłyszeli: „Jeśli zacznę mówić o powiązaniach ze światem wielkiej polityki, od
razu możemy ustalać, kto zginie pierwszy – ja czy panowie”. Buscetta zeznawał przez kilka miesię-
cy podając nazwiska najważniejszych mafiosów, ujawniając ich interesy, popełnione zbrodnie oraz
źródła finansowania organizacji, jak również opisując strukturę organizacyjną Cosa Nostra. Kartel
antymafijny przygotował akt oskarżenia składający się z ponad 8 tysięcy stron. O świcie 29 wrze-
śnia 1984 r. 344 mafiosów zostało aresztowanych. Tak doszło do największego w historii państwa
włoskiego procesu wymierzonego w zorganizowaną przestępczość. 

W lutym 1986 r. rozpoczął się przewód sądowy. W klatkach na ławach oskarżonych zasiadło 475
podsądnych. Półtora roku później sąd wydał wyroki. Ponad 300 oskarżonych zostało uznanych win-
nymi i skazano ich łącznie na 2665 lat pozbawienia wolności, a 19 najważniejszych bossów otrzy-
mało wyroki dożywocia. Członkowie antymafijnego kartelu wiedzieli, co to dla nich oznacza. Cze-
kała ich vendetta, bo jak wiadomo, mafia nigdy nie przebacza. Wtedy to Borsellino powiedział do
Falcone: „Daj mi klucze do twojego sejfu, bo jak cię zabiją, to w jaki sposób go otworzymy?”. W so-
botę 23 maja 1993 r. sędzia Falcone wylądował na lotnisku w Palermo i w asyście trzech samocho-
dów z obstawą pojechał do tamtejszej prokuratury. Nigdy tam nie dotarł. Paolo Borsellino wiedział,
że będzie następny. Miał stuprocentową pewność, że długo nie pożyje. Mimo to nie zrezygnował z
kontynuowania śledztwa przeciwko mafiosom, choć proponowano mu stanowisko sędziego śled-
czego na północy kraju, który jest wolny od mafii. Zaledwie dwa miesiące po śmierci swojego przy-
jaciela Borsellino zginął w zamachu bombowym. Siła wybuchu zniszczyła pół ulicy i zmasakrowa-
ła ciała sędziego oraz członków jego osobistej ochrony. 

Tego było już za wiele mieszkańcom Palermo. Podczas uroczystości pogrzebowych, na których po-
jawili się politycy i sam prezydent Republiki, skandowano: „Mafia precz z kościoła!”. Rozwścieczony,
kilkunastotysięczny tłum przełamał policyjny kordon. Popychano prezydenta i lżono polityków, kil-
ku z nich odniosło obrażenia. Nazajutrz w centrum miasta zebrało się ponad 100 tysięcy mieszkań-
ców Palermo, którzy zażądali od władz definitywnej rozprawy z mafią. Przestraszony nie na żarty rząd
w ciągu zaledwie miesiąca złożył w parlamencie projekt ustawy o świadku koronnym. Falcone i Bor-
sellino domagali się tego od 10 lat. Pojawiło się ponad 1000 nowych „skruszonych”, a aresztowanie
ukrywającego się od ponad 10 lat Salvatore „Toto” Riiny, zwanego “Bestią”, głównego bossa mafii z
Corleone, który zlecił m. in. zabójstwa Falcone i Borsellino, było równoznaczne z ucięciem hydrze łba. 

C osa Nostra nadal jednak istnieje, ponieważ, jak wiadomo, łby ucięte hydrze zaraz odrasta-
ją. Organizacja zmieniła tylko sposób działania – wyrzekła się wykonywania wyroków na
ulicach i zeszła do finansowego podziemia. Najmocniejsza nadal jest na Sycylii, około 80

proc. tamtejszych przedsiębiorców regularnie płaci mafii za tzw. ochronę. Cosa Nostra stała się or-
ganiczną częścią włoskiego systemu politycznego. Nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, trzyma tyl-
ko z tymi, którzy sprawują władzę. Postacie Giovanniego Falcone oraz Paolo Borsellino stały się sym-
bolem bezkompromisowej walki z mafią. Dla uczczenia ich pamięci lotnisku w Palermo nadano na-
zwę „Falcone – Borsellino”. Wybitna włoska fotografka Letizia Battaglia sfotografowała w jednej z
ubogich dzielnic Palermo napis na murze: „Falcone, grazie”. Ten skromny napis wykonany przez
anonimowego Sycylijczyka, mógłby być wspaniałym epitafium na grobie niezłomnego włoskiego
prokuratora. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Człowiek odważny umiera tylko raz

„Cosa Nostra nadal jednak
istnieje, ponieważ, jak 
wiadomo, łby ucięte hydrze
zaraz odrastają. Organizacja
zmieniła tylko sposób 
działania”Przed laty słyszeliśmy o płonących górach i lasach, dziś z przerażeniem

dowiadujemy się, że płoną też śmieci. O ile o tych pierwszych dowie-
dzieliśmy się za sprawą piosenki Czerwonych Gitar (1971) z muzyką Se-

weryna Krajewskiego i tekstem Janusza Kondratowicza, a pożary były w niej je-
dynie metaforą poetycką, o tyle dziś góry płoną naprawdę. Chodzi o góry śmie-
ci, a to już z poezją nie ma nic wspólnego. Zupełnie nic. Bliższa temu jest proza, zwłaszcza ko-
deks karny. To on bowiem powinien znaleźć tu zastosowanie. Wszystko wskazuje na to, że po-
żary, z którymi mamy do czynienia, wywoływane są celowo. Stanowią część śmieciowego bizne-
su, polegającego na przyjmowaniu śmieci (co jest źródłem dochodu) i pozbyciu się ich, kiedy za
ich składowanie trzeba płacić. A to już jest mniej opłacalne, bo wiąże się z koniecznością pono-
szenia kosztów i przedłużaniem koncesji na „śmieciową” działalność. Puszczenie kosztów „z dy-
mem” jest więc dla niektórych przedsiębiorców zajmujących się śmieciowym interesem najtań-
szym rozwiązaniem. 

Wprawdzie lasy płoną nie tylko w piosence Czerwonych Gitar, ale i w sensie dosłownym, z róż-
nych przyczyn, m. in. naturalnych (np. za sprawą pioruna) i będą atakowane przez pożary dopó-
ki będą istniały, to jednak płonące góry śmieci nigdy nie były tak częstym zjawiskiem jak ostatnio.
Warto więc zastanowić się nad przyczynami istnej fali pożarów wysypisk. Jest to problem nie tyl-
ko samorządów lokalnych, które pozwoliły na składowanie śmieci, ale nas wszystkich, bo to my
wdychamy powietrze zanieczyszczone w wyniku palenia śmietnisk. Nawiasem mówiąc, obecnie
określenie „powietrze” jest nie do końca prawdziwe. Bowiem, w dotychczasowym rozumieniu te-

go słowa jest to mieszanina tlenu, azo-
tu tlenu, argonu, dwutlenku węgla,
neonu, helu, metanu, kryptonu, wo-
doru, i wodoru i ksenonu. Do tego na-
leży jeszcze dodać tlenek diazotu,
ozon, dwutlenek siarki (zależnie od
zanieczyszczeń przemysłowych), za-
wiesiny mineralne jak: pył, sadza i
składniki organiczne m.in.: drobno-
ustroje, zarodniki roślin. Tymczasem,
wg. naukowców palenie śmieci i odpa-
dów na wysypiskach powoduje, że do

atmosfery przedostaje się niemal cała tablica Mendelejewa. To, czym oddychamy nie jest zdrowe
ani dla nas, ani dla całego środowiska. W interesie każdego z nas leży więc, aby proceder pozby-
wania się śmieci przez podpalanie wysypisk ukrócić. Może włączą się do tego organizacje proeko-
logiczne, bo z pewnością problem jest bardziej palący (i to dosłownie) niż desperacka „ochrona”
kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. 

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że w tym roku doszło do ponad sześćdziesięciu po-
żarów wysypisk i składowisk śmieci. Jest to niemal dwukrotnie więcej niż w całym roku ubiegłym,
a jesteśmy dopiero w połowie roku. Do najgroźniejszych należą pożary odpadów chemicznych, pla-
stików, mebli tapicerowanych tworzywami sztucznymi etc. W wyniku tych pożarów uwalniają się
i trafiają do atmosfery niebezpieczne związki jak: chlorowodór, cyjanowodór, fluorowodór, meta-
le ciężkie; a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne dioksyny i furany o działaniu ra-
kotwórczym. Jeśli do tego dodamy to, co trafia do atmosfery w wyniku spalania węgla i produktów
pochodnych oraz śmieci w gospodarstwach domowych, to stopień zanieczyszczeń okaże się prze-
rażający. Powinien być sygnałem ostrzegawczym dla nas wszystkich. Zmierzamy bowiem w bardzo
niebezpiecznym kierunku. Jeśli natychmiast nie zostaną podjęte radykalne i skuteczne działania ma-
jące na celu zatrzymanie zgubnego procederu, czekają nas dalsze kłopoty, nie wspominając o
kosztach gaszenia pożarów, które w skali kraju są ogromne. 

Czekamy zatem na zdecydowane decyzje władz i instytucji odpowiedzialnych za ochronę środo-
wiska. Co do procederu, to wydaje się, że dopóki nie zapadną wyroki skazujące wobec osób odpo-
wiedzialnych za trucie nas wszystkich, śmieciowy biznes i podpalanie wysypisk będzie trwało.
Tam, gdzie są do zarobienia łatwe pieniądze zawsze znajdzie się ktoś chętny aby po nie sięgnąć. Na-
wet, jeśli będzie to kosztem innych. 

Śmieci to nie lada zagrożenie dla otoczenia. Niewłaściwie składowane przenikają do wód
gruntowych. Są źródłem wielu toksycznych związków, które trafiają do środowiska. Na szczęście,
istniejące dziś technologie pozwalają to zagrożenie minimalizować, jednak trzeba chcieć z nich
korzystać. Podpalenie wysypiska jest dla niektórych łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem. Koniecz-
ne jest więc ustalenie winnych zaniedbań oraz osób, które dopuściły do szkodliwego zjawiska.
Śmieci nie spadły z przysłowiowego nieba, a za zaistniałą sytuację odpowiedzialność ponoszą kon-
kretne osoby.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Jak rozwiązać palący problem?

„Z danych Ministerstwa Śro-
dowiska wynika, że w tym 
roku doszło do ponad sześć-
dziesięciu pożarów wysypisk
i składowisk śmieci. Jest to
niemal dwukrotnie więcej 
niż w całym roku ubiegłym”
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K omentując publicznie zakoń-
czony niedawno protest rodzi-
ców kalekich dzieci, Pięta po-

radził władzy, by nakazała Straży Mar-
szałkowskiej wyprowadzenie siłą pro-
testujących i przekazanie ich w ręce po-
licji. Wpis wywołał prawdziwą burzę.
„Super Express” pytał, czy poseł przy-
padkiem nie oszalał. Taki to stosunek
do protestu rodziców kalek ma ten świę-
toszek głoszący wszem i wobec, że kie-
ruje się naukami Kościoła. Po tak bul-
wersującej wypowiedzi określiłem Pię-
tę w swojej publikacji jako idiotę. Po-
wołałem się na wyrok Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasbur-
gu. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
Trybunał przyznał rację Peterowi Obe-
rschlickowi, wydawcy austriackiego ty-
godnika „Profil”, którego dziennikarz
nazwał Jörga Haidera, lidera nacjonali-
stycznej Partii Wolności właśnie idiotą.

W Strasburgu sędziowie orze-
kli, że określenie “idiota”
jest polemiczne i może być

obraźliwe, ale dopuszczalne granice
krytyki są szersze wobec polityka wystę-
pującego jako osoba publiczna niż w
przypadku osoby prywatnej. Stanowi-
sko Trybunału jest jasne: w przypadku
dziennikarza “Profilu” słowa “idiota”
nie można traktować jako osobistego
ataku, gdyż dziennikarz wskazał obiek-

tywne racje posłużenia się nim w odpo-
wiedzi na prowokacyjne wystąpienie
Haidera. Ponadto użyte ono zostało w
toku publicznej dyskusji rozpoczętej
przez nacjonalistycznego polityka. Pu-
bliczne, karygodne i obraźliwe wystą-
pienie Pięty uznałem za prowokacyj-
ne, dlatego po jego wygłoszeniu polityk
ten stał się dla mnie po prostu idiotą.

K ilka dni temu okazało się, że
Pięta jest także najwyższej kla-
sy obłudnikiem. Kierujący się

rzekomo naukami Kościoła katolickie-
go świętoszek wdał się bowiem w poza-
małżeński romans. Mało tego, miał
obiecywać kochance ślub i założenie
licznej rodziny, jak również lukratywną
posadę w państwowej spółce Orlen. Ale
to nie wszystko. Z licznych esemesów
słanych do swojej lubej, wynika, że Pię-
ta przedstawił jej własną koncepcję zli-
kwidowania światowego terroryzmu.
W jednym z esemesów Pięta pyta ko-
chankę, gdzie widzi słabości jego au-
torskiego planu “likwidacji terroryzmu
w Europie”. Jaki jest dziesięciopunkto-
wy plan likwidacji terroryzmu opraco-
wany przez wybitnego antyterrorystę
Piętę? Europa ma podpisać stosowne
umowy z Namibią, RPA i Angolą bądź
Mozambikiem, na mocy których pań-
stwa te wybudują specjalne miasteczka
dla przesiedlonych. Europa ma depor-

tować tam osoby podejrzane o terro-
ryzm na podstawie wyroków wydawa-
nych przez wojskowe sądy doraźne.

T ego rodzaju elaborat mogła
upichcić osoba całkowicie ode-
rwana od realiów politycz-

nych obowiązujących na naszym konty-
nencie, nawiedzona i ociężała umysło-
wo. Prawdopodobnie jest to efekt kom-
pleksów nękających posła PiS. Chciał
zaimponować kochance swoją głębo-

ką wiedzą, jak również odwagą i de-
terminacją na typowo męskim obsza-
rze, jakim jest walka z terroryzmem.
“Jestem bardzo ważną osobą” – zda-
wał się przekonywać kochankę – “wal-
kę z terroryzmem mam w małym pal-
cu, więc wkrótce dopnę swego i dopro-
wadzę do realizacji mojego pomysłu”.
Prawdopodobnie tego rodzaju rojenia

spowodowały, że romansująca z Piętą
pani Izabela Pek wystraszyła się i pobie-
gła do  mediów. Wybitny antyterrorysta
i znacznie wybitniejszy polityk został
decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego wycofany z prac komisji śledczej
ds. Amber Gold i komisji ds. służb spe-
cjalnych. A tak nawiasem mówiąc, jak
ktoś taki jak Pięta mógł zasiadać w ko-
misji sejmowej zajmującej się najtajniej-
szymi zagadnieniami w państwie? Co
jeszcze pan poseł wygadywał kochance
podczas miłosnych schadzek? Sprawą
Piety powinna zająć się ABW.

W iele wypowiedzi posła Sta-
nisława Pięty można na-
zwać skandalicznymi.

Przed laty nazwał nauczycieli, którzy
kiedyś należeli do PZPR, “lumpeninte-
ligencją” i zaapelował, by pozbawić ich
prawa do wykonywania zawodu. Na-
stępnie podpisał się publicznie pod
twierdzeniem historyka Pawła Zyzaka,
autora lustracyjnej biografii Wałęsy, że
historyk ma rację pisząc w bielskiej ga-
zetce “W Prawo Zwrot!”, iż “homosek-
sualiści to zwierzęta i wysłannicy dia-
bła”. “Niby dzicy ludzie, a wiedzą, że nie
należy obrażać praw natury. Byle tylko
skazanych nie trzymali w celach wielo-
osobowych” – napisał Pięta na Twitterze
przed Bożym Narodzeniem 2013 r., kie-
dy dowiedział się, że w Ugandzie wpro-
wadzono dożywotnie więzienie dla
osób przyłapanych na kontaktach ho-
moseksualnych.

T en wybitny znawca problema-
tyki międzynarodowej zabrał
głos po wyborze Baracka Oba-

my na prezydenta USA: “To nadcho-
dząca katastrofa, to koniec cywilizacji
białego człowieka”. W 2015 r. bezpardo-
nowo zaatakował Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. “Jeżeli funkcjo-
nariusz publiczny zaangażuje się w he-
cę WOŚP, niech nazajutrz składa raport
o zwolnienie ze służby” – napisał na
Twitterze. Dla mieszkańców Bielska-
-Białej, rodzinnego miasta Pięty, był to
szok. Internet wrzał, ludzie pisali o ogól-
nopolskiej kompromitacji. “Głosowa-
łem na tego pana, ale przysięgam, że już
nie pójdę do wyborów. Wstyd i hań-
ba”, “Jak tu się teraz przyznać, że jest się
z Bielska-Białej?”, “Smutno mi, że to
poseł z naszego miasta”. To tylko kilka
wpisów. 

N ależy czerwienić się ze wsty-
du, że w polskim Sejmie za-
siadają ludzie pokroju Stani-

sława Pięty  – rasisty, homofoba i obłud-
nika. W ostatnich wyborach parlamen-
tarnych uzyskał prawie 19 tys. głosów.
Czy w kolejnych zostanie rozliczony
przez elektorat? Nie liczyłbym na to.
W Sejmie aż huczy, że pisowskie odpa-
dy w osobach Antoniego Macierewicza
i Bartłomieja Misiewicza pracują nad
powołaniem do życia nowej formacji
politycznej. Ponoć chcą przygarnąć Sta-
nisława Piętę, którego Macierewicz bar-
dzo ceni i stawia za wzór prawdziwego
Polaka. Jeśli nieoficjalne doniesienia
się potwierdzą, powstanie na polskiej
scenie politycznej mieszanka już nie
wybuchowa, a termojądrowa.

Ta d e u s z  P o r ę b s k i
F o t o  w i k i p e d i a

Oto kim jest naprawdę wybraniec 19 tysięcy Polaków...

Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą
Stanisław Pięta, wybitny polityk Zjednoczonej Prawicy, został za-
wieszony w prawach członka partii i klubu parlamentarnego PiS.
Pisaliśmy o nim nie tak dawno w „Passie” po wpisie pana posła na
Twitterze, dezawuującym protestujących w Sejmie rodziców kale-
kich dzieci. Dziś Pięta znów jest “bohaterem” mediów.  

Skarżył się pacjent w klinice rządowej:
- Panie Ministrze, upadłem na głowę.

Klęczałem (przy mnie Prezydent i Premier),
Lecz, wstając z kolan, wyrżnąłem się w ciemię.

Stąd bóle w skroniach, migrena co rano,
Bolą mnie stawy i prawe kolano,

Ostatnio nowy się problem przypętał,
Mam kłopot z członkiem, doskwiera mi pięta.

Na to minister mu tak odpowiada:
Ależ, Prezesie, to świetnie się składa.

Mój resort, zgodnie z klauzulą sumienia,
Wprowadza nowe metody leczenia.

Zamiast terapii – modlitwa. Nic więcej!
Zawierzam chorych Najświętszej Panience!

A w sprawie bólu, pomyślne mam wieści:
Jestem lekarzem od siedmiu boleści.

W KLINICE RZĄDOWEJ

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Trzy dekady stuknęły Studiu
Filmowemu Kalejdoskop w
Warszawie. Z tej okazji w Ki-
nie Dokumentu w Domu
Sztuki SMB „Jary” odbył się
pokaz jubileuszowy.

Obyło się bez rocznicowej
„pompy”. Trzej z czterech założy-
cieli Kalejdoskopu: Zbigniew Do-
magalski, Janusz Skałkowski i
Piotr Śliwiński odebrali z rąk dy-
rektora Domu Sztuki pamiątko-
we dyplomy. Otrzymali je rów-
nież: Bożena, Aneta i Konrad
Szczudłowie, najbliżsi członko-

wie rodziny czwartego założy-
ciela Studia – zmarłego przed
trzema laty Wojciecha Szczudło,
którego w serdecznych słowach
wspominał Piotr Śliwiński. Na
dyplomach, oprócz gratulacji,
znalazły się podziękowania dla
Kalejdoskopu za współpracę z
ursynowskim Domem Sztuki
przy seansach Kina Dokumen-
tu, która trwa już piętnaście lat.

Po krótkiej części oficjalnej
rozpoczęła się projekcja dwóch
filmów Studia –„Reality Shock”
Stanisława Muchy i nominowa-

nych do Oscara „89 minut od
Europy” Marcela Łozińskiego.

Po projekcji Zbigniew Doma-
galski, Janusz Skałkowski i Piotr
Śliwiński dzielili się z publiczno-
ścią wspomnieniami z czasów
tworzenia oraz pierwszych mie-
sięcy działalności Kalejdoskopu.
A były to przecież czasy, w któ-
rych gospodarka rynkowa w Pol-
sce znajdowała się jeszcze w po-
wijakach, przez co uruchomienie
prywatnej produkcji filmowej
wymagało sporej determinacji.
W przypadku Kalejdoskopu, jak
widać, powiodło się i dziś Studio
może pochwalić się dorobkiem,
na który składa się ponad 250
filmów dokumentalnych, kilka
fabularnych, a także więcej niż
150 prestiżowych nagród zdo-
bytych w kraju i za granicą.

Wypada więc życzyć tej zasłu-
żonej dla kinematografii polskiej
instytucji dalszych sukcesów.
Partnerem jubileuszu Kalejdo-
skopu było Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. A B U

Z ogromną przyjemnością pragnę Pań-
stwa zaprosić na wyjątkowy koncert
Janka Traczyka, który poprowadzę w
najbliższy wtorek, 12 czerwca o godz.
19.30 w kawiarni Nowy Świat Muzyki
przy ul. Nowy Świat 63 (powtórzenie w
czwartek 28 czerwca).

Janek to jeden z najbardziej utalentowanych
kompozytorów i wokalistów młodego pokolenia,
ma zaledwie 33 lata, ale sukcesów na swoim kon-
cie bez liku. Wielką popularność zdobył w ostat-
niej edycji telewizyjnego programu „Twoja twarz
brzmi znajomo”, w którym wywalczył II miejsce),
a poprzednio 5-krotnie wystąpił w telewizyjnych
programach „Szansa na sukces” (II miejsce w fina-
łowym plebiscycie publiczności, 2010) i w pro-
gramie „The Voice of Poland”.

Aktualnie występuje w Teatrze Roma (główna
rola Jana w musicalu Piloci) i w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni (musical Notre Dame de Paris). Po-
przednio przez 4 lata występował w teatrze Buf-
fo (rola Jana w słynnym musicalu Metro).

Warto przypomnieć, że przed laty rozpoczął
karierę na Ursynowie! Był dwukrotnie finalistą
konkursu wokalnego Mufka (2008, 2009), skąd
trafił do finału VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki Retro im. Mieczysława Fogga, gdzie zdobył
Grand Prix (2009). Miałem wówczas przyjem-
ność towarzyszyć mu w jego występach w Paryżu.

Ukończył Uniwersytet Muzyczny im. Frydery-
ka Chopina (wydział kompozycji) i Szkołę Mu-
zyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina w War-
szawie (sekcja piosenki). Interesuje się muzyką
współczesną, filmową i komponowaniem piose-
nek. W śpiewie preferuje musical i piosenkę po-
etycką. Komponowanie i śpiewanie są jego naj-
większą pasją, z którą wiąże swą przyszłość.

Występował z własnym zespołem The Daydre-
am oraz zespołem Muzzle, wykonującym piosen-
kę francuską w nowych aranżacjach, współpraco-
wał z zespołem Katarzyny Gaertner, przygotowu-
jąc nagranie płyty dla dzieci. Był członkiem Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego, zajął II i III
miejsce na festiwalach Pieśni bez Paszportu (2008,
2009), był laureatem konkursu Pamiętajmy o
Osieckiej (2007), zdobył I miejsce na festiwalu
Złota Ósemka, wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim we Włocławku (2008).

Jest autorem musicalu Byłem w Ameryce (li-
bretto i teksty piosenek: Piotr Orych), organizuje
autorskie Koncerty nastrojowe. Latem 2015 roku
teledysk Janka Traczyka Piękny dzień znalazł się
wśród 10 polskich wakacyjnych hitów muzycz-
nych! W najbliższym czasie ukaże się jego płyta.

W o j c i e c h  D ą b r o w s k i

Studio trzydziestoletnie

Wyjątkowa okazja: Koncert Janka Traczyka

Morysin – spacery przyrodnicze dla dzieci 
W widłach kanału Sobieskiego i rzeki Wilanówki znajduje się rezerwat przyrody Morysin. Był

to kiedyś park romantyczny i królewski zwierzyniec, do którego król jeździł na polowania. Dzisiaj
jest miejscem tętniącym życiem dzikiej natury. Są też zabytkowe ruiny. Pełno w nim starych drzew
z dziuplami, zwalonych pni, wykrotów. Można je zwiedzić podczas spacerów organizowanych przez
wilanowskich znawców przyrody. 

NNaajjbblliiżżsszzee tteerrmmiinnyy::
- 10 czerwca: Różnorodność świata roślin i zwierząt. Dlaczego Rezerwat Przyrody Morysin jest

tak niezwykle cenny?
- 8 lipca: Martwe drewno pełne życia. Najcenniejszy skarb Rezerwatu Przyrody Morysin
Wycieczki są organizowane dla rodzin z dziećmi w wieku 8–12 lat. Czas trwania: godz. 10–13

(podany czas obejmuje również dojście i powrót z rezerwatu).
Uczestnictwo po wykupieniu jednorazowego biletu edukacyjnego w cenie 10 zł od osoby. Bile-

ty dostępne w kasie muzeum lub online. Liczba miejsc ograniczona. Początek trasy: przy budyn-
ku kasy muzealnej na przedpolu. Należy pamiętać o ubiorze i obuwiu dostosowanym do pogody.
W przypadku porywistego wiatru bądź silnych opadów spacery będą odwołane.

Więcej informacji: Biuro Rezerwacji, tel.: (+48) 22 54 42 850 (pon.–pt. w godz. 9–16) e-mail:
bilety@muzeum-wilanow.pl. M i r o s ł a w  M i r o ń s k i
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PPOOŻŻYYCCZZKKII W 24 H (TAKŻE Z
KOMORNIKIEM), 790 564 948

FFUUTTRROO długie Elki grzbiety
rozm. 44 - okazyjnie, 796 777 175

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

ŁŁÓÓŻŻEECCZZKKOO turystyczne dla
dziecka do 2 lat, nieużywane, plus
stoliczek z krzesełkiem do
karmienia okazyjnie sprzedam,
796 777 175

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

PPOOSSZZUUKKUUJJĘĘ do wynajęcia
kawalerki lub małego mieszkania
na Ursynowie, 506 063 818

SSKKUUPP AAUUTT 
II MMOOTTOOCCYYKKLLII
KAŻDY STAN
791 373 004

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

22 649 40 27, 691 502 327
RROOSSYYJJSSKKII, 504 213 003

DDZZIIAAŁŁKKII budowlane 1000 m2,
Prażmów, 602 770 361

DDZZIIAAŁŁKKII rekreacyjno-
budowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ii ookkaazzyyjjnniiee 
sspprrzzeeddaa tteemmaattyy::..

PPeełłnnąą ooffeerrttęę wwrraazz zzee zzddjjęęcciiaammii
oottrrzzyymmaasszz ddrrooggąą mmaaiilloowwąą..

TTeell..:: 660011 772200 884400

MMiieesszzkkaanniiaa::
! 6600 mm22, Nowe Miasto, super

standard, cisza, spokój, 601 720 840
!BBeemmoowwoo, 2 pokoje 66 m2,

piękne mieszkanie, c. 540 tys. zł,
601 720 840 

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

!KKaabbaattyy, 155 m2, piękne
mieszkanie z trzema balkonami,
dwoma garażami i dwoma
miejscami garażowymi. Winda.
Niedaleko metro, c. 1.500 tys. zł,
601 720 840

!KKaabbaattyy, niedaleko metra, 
3 pokoje 67 m2. ładne i ciche
mieszkanie, 601 720 840

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

!MMookkoottóóww, 58 m2, 
2 pokoje,wysoki standard, blisko
metra, ochrona, garaż, 
601 720 840

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

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

!MMookkoottóóww GGóórrnnyy, 70 m2

okolice Madalińskiego, 2 pokoje,
winda, kamienica z lat 30-tych, do
wejścia, c. 725 tys.zł

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

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

!UUrrssyynnóóww, 2 pok.,56 m2, ładne
mieszkanie dwustronne, obok
metra, do wejścia, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 48 m2, 2 pokoje po
remoncie, I piętro, okolice
onkologii, c. 420 tys. zł, 
601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 3 pok.,65 m2, dobry
standard, do wejścia, ul. Lanciego,
620 tys.zł, 601 720 840

!UUrrssyynnóóww, 53 m2, do wejścia,
390 tys.zł, 601 720 840

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

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

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

DDoommyy::
!DDoomm 300 m2, Służewiec,

okolice Puławskiej, świetna
lokalizacja, 601 720 840

!DDoomm Las Kabacki, 400 m2, 
ok. ul. Jagielskiej, działka 1500 m2,
do wejścia, 601 720 840

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

!DDoomm Mokotów, ok.Puławskiej
!DDoomm Sadyba, 220 m2, ładne

pół bliźniaka, świetne
wykończenie, piękny ogród, do
wejścia, 601 720 840

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

!KKoonnssttaanncciinn, strefa A,
380/1000 m2 działki, piękny
ogród, OKAZJA c. tylko 1.490 tys.
zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, ok.Puławskiej, dom
wolno stojący 260 m2. 
Cena 2.300 tys. zł, 601 720 840

!MMookkoottóóww, pół bliźniaka
220/280 m 2 działki, blisko metra.
Cisza, spokój, dobra cena 1.290
tys. zł, 601 720 840,, 

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

! PPoowwssiinn, 240m2, ładne pół
bliźniaka, dobry standard, piękny
ogród, tanio 1.250 tys. zł, do neg.,
601 720 840,, 

!UUrrssyynnóóww, 280m2, segment
narożny, świetny standard, do
wejścia, 2.500 tys. zł, 601 720 840

!WWiillaannóóww, piękny dom 420 m2

w najwyższym standardzie i dobrej
cenie, 601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa Konstancin-

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

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

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

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

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

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

DDoo wwyynnaajjęęcciiaa::
!MMookkoottóóww 125 m2, Pod

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

LLookkaallee hhaannddlloowwee::
!MMookkoottóóww DDoollnnyy lokal

handlowy 90 m2 z witryną, stan
deweloperski, 601 720 840

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

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 
ppiillnniiee sszzuukkaa 

ddllaa sswwooiicchh kklliieennttóóww:: mmiieesszzkkaańń,,
aappaarrttaammeennttóóww,, ddoommóóww,,

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

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

TTeell..:: 660011 772200 884400 

AAGGEENNCCJJAA NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII
““VVaann DDeerr ZZaall”” 

ppiillnniiee ppoosszzuukkuujjee mmiieesszzkkaańń
ddwwuuppookkoojjoowwyycchh,, ttrrzzyyppookkoojjoowwyycchh 

ii cczztteerrooppookkoojjoowwyycchh 
ddoo kkuuppnnaa bbeezzppoośśrreeddnniioo,, 

tteell.. :: 660011 772200 884400

DDOO OOCCHHRROONNYY na noce, praca
Janki, 664 417 724

FFRRYYZZJJEERRKKĘĘ na dobrych
warunkach zatrudnię ul. Puławska
534, tel. 501 143 827

PPOOMMOOCC kuchenna do pracowni
garmażeryjnej Mysiadło, 
603 68 65 61

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLEE nnrr 441122
poszukuje do pracy na nowy rok
szkolny 2018/2019 nauczyciela
wychowania przedszkolnego,
nauczyciela wspomagającego.
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt tel. 22 544 06 53 lub
wysłanie CV na adres:
przedszkole412zoi@gmail.com

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kierowcę kat. B i C,
praca Janki, Warszawa, 
533 311 533

ZZAATTRRUUDDNNIIĘĘ kucharza, pomoce
kuchenne, osobę na obierak i
kierowcę, 600 250 437

SSPPRRZZEEDDAAMM firmę )Dom
Opieki) dobrze prosperującą,
budynek 780 m2 pow. użytkowej,
działka 2500 m2, Serock, 
501 092 950

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

BBAALLKKOONNÓÓWW ZZAABBUUDDOOWWYY,,
drzwi antywłamaniowe, 

okna, rolety, 
meble na zamówienie, 

602 27 17 18

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

DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA,, skutecznie, 
22 642 96 16

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

DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków
szybko, tanio, solidnie, 
502 053 214 

HHYYDDRRAAUULLIIKKAA, remonty, 
602 651 211

KKOOMMPPUUTTEERRYY 
pogotowie, 

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

696 37 37 75

KKOOMMPPUUTTEERRYY
serwis, sprzedaż, 

FLYCOM, 
Pasaż Ursynowski 9, 

tel. 22 644 26 05, 601 737 777

MMAAIILL BBOOXXEESS EEttcc 22991100 ul.
Surowieckiego 8, 
02-785 Warszawa

MMAALLOOWWAANNIIEE, 698 431 913
MMAALLOOWWAANNIIEE, 722 920 650

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

PPRRZZEEPPRROOWWAADDZZKKII
tanio, solidnie, 

501 535 889

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSTTOOLLAARRSSTTWWOO,, 505 935 627
SSZZKKLLAARRSSKKIIEE, 

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

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

TTAAPPIICCEERRSSTTWWOO, 22 618 18 26,
22 842 94 02

TTEELLEEWWIIZZOORRYY, 501 829 771
TTRRAANNSSPPOORRTT BBUUSSEEMM, TANIO,

SOLIDNIE, 604 555 942

WWIIEERRCCEENNIIEE,, 
KARNISZE, itp. 

608 303 530

WWYYLLEEWWKKII agregatem,
styrobeton, 668 327 588 

AALLKKOOHHOOLLOOWWEE odtrucia,
Esperal, tanio, 22 613 98 37; 
22 671 15 79
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Dla wDla w szyszy sstkichtkich
Nagrodę za rozwiązanie otrzymuje RRyysszzaarrdd MMaajjeewwsskkii
Odpowiedzi proszę zgłaszać telefonicznie 648-44-32 
wwee wwttoorreekk między godz. 12.00 a 12.30 .
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Ursynów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
aall.. KKoommiissjjii EEdduukkaaccjjii NNaarrooddoowweejj 6611

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

Informacja Wydziału Obsługi
Mieszkańców

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

Mokotów
UUrrzząądd DDzziieellnniiccyy
uull.. RRaakkoowwiieecckkaa 2255//2277

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

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

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

5 3 5  9 1  9 3
Policja 9 9 7

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

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

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

Konstancin-Jeziorna
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. WWaarrsszzaawwsskkaa 3322

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

Czy Fundacja „Noga w Łapę –
Razem Idziemy przez Świat” zli-
kwiduje sprzedaż świątecznych
żywych ryb  w ursynowskim  hi-
permarkecie E.Leclerc? – oto jest
pytanie. Odpowie na nie osta-
tecznie dopiero sąd w procesie z
ponownego oskarżenia. A oto
procesowe strony:

Oskarżyciel – Fundacja „No-
ga w Łapę – razem idziemy przez
świat” (FNwŁ).

Oskarżeni – dwaj sezonowo
zatrudnieni pracownicy fizyczni
Hieronim S. i Czesław H. z go-
spodarstwa rybackiego z Pod-
karpacia oraz kierownik działu
rybnego E.Leclerc Andrzej R.

FNwŁ w 2011 skierowała do
Prokuratury Rejonowej Warsza-
wa –Mokotów oskarżenie trzech
ww.  pracowników hipermarke-
tu  o  znęcanie się  nad żywymi
karpiami podczas świątecznej
sprzedaży  w grudniu 2010 roku
– to jest o czyn  z art. 35 ust.1
ustawy z 21 sierpnia 1997 r o
ochronie zwierząt.

W 2011 r. Prokuratura Rejo-
nowa dwukrotnie  umorzyła zło-
żone przez FNwŁ doniesienie o
przstępstwie  „znecania się nad
karpiami podczas ich  świątecz-
nej sprzedaży.”

W 2012 r FNwŁ wniosła spra-
wę karną do Sądu Rejonowego
W-wa Mokotów   przeciwko
trzem pracownikom firmy E.Lec-
lerc. Sąd  Rejonowy trzech oskar-
żonych uniewinnił. Sąd Okręgo-
wy w W-wie – zaskarżony przez
FNwŁ wyrok utrzymal w mocy.
Pełnomocnik FNwŁ, pomimo
przegrania w dwu instancjach są-
dowych, złożył kasację od wyro-
ku do Sądu Najwyższego (sygn.
akt IIKK 281/16), który zarzut ra-
żącego naruszenia prawa – art.
35 ust.1a w zw. z art. 6 ust 2 o
ochronie zwierząt , podniesiony
w kasacji oskarżyciela – uznał  za
zasadny i przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia

W ten sposób po 8 latach Sąd
Rejonowy W-wa Mokotów
wznawia proces (7 czerwca
2018 r.), ponownie z oskarżenia
FNwŁ  o znęcanie się nad karpia-

mi!! W uzasadnieniu SN mija się
moim zdaniem z prawdą. Zabra-
kło rzetelnej oceny zaistniałego
przebiegu sprzedaży ryb przez
firmę E.Leclerc w 2010 r. 

W ww. sprawie fundacji zabra-
kło dowodów na to, że dwaj  fi-
zyczni(sezonowo zatrudnieni)
pracownicy obsługi podczas  czyn-
ności ważenia karpi zadawali ry-
bom  „ból i cierpienie”. FNwŁ sta-
wia  oskarżonym zarzut ” niehu-
manitarnego traktowania zwie-
rząt bez uwzględnienia ich ( kar-
pi) potrzeb”. Jednak  stan  fak-

tyczny był  zupełnie inny. W Lec-
lercu  zapewniono zgodnie z usta-
wą  karpiom podstawowe najważ-
niejsze  potrzeby życiowe tj. odpo-
wiednie specjalistyczne  baseny
(pojemności kilkunastu ton!) dla
potrzeb ryb żywych, ciągłość  do-
stawy  wody,  z właściwą zawarto-
ścią tlenu  pH i temperaturą.

Niestety, kontrolerzy FNwŁ ja-
ko  znawcy – amatorzy ichtiolo-
gii i fizjologii ryb  nie dostrzegli
najważniejszych stresogennych
czynników. Ich dowód z aparatu
fotograficznego nie  był  w stanie
odpowiedzieć wiarygodnie dla
sądu, czy spełnione zostały w ten
sposób „warunki humanitrne”. 

Ten zasadniczy brak (ze strony
FNwL) wiarygodnego dowodu
znęcaniem się nad karpiami  oraz
zeznanie merytorycznego biegłe-
go sadowego z IRŚ w Olsztynie
oraz świadków – był podstawą
uniewinnienia przez dwie instan-
cje sądowe trzech oskarżonych. 

W oskarżeniu FNwŁ zabrakło
nie tylko merytorycznego udzia-
łu IW, ale nawet udziału policji. 

Skrzynki ażurowe (celowo
ustawione   obok wagi) jako
urządzenie pomocnicze  świet-
nie spełniały  funkcję do spraw-
nego (szybkiego)ważenia kar-
pi Głównym i jedynym miejscem
przetrzymywania żywych kar-
pi podczas sprzedaży  świątecz-
nej w Leclerku były odpowied-
nio przystosowane i wyposażo-
ne w specjalistyczną instalację
natleniającą  baseny  dla prze-
trzymywania ryb żywych. Pod
tym względem należy jedynie
pochwalić E.Leclerc za wręcz
doskonałe  wyposażenie zorga-
nizowanego punktu sprzedaży
ryb żywych w Warszawie.
Stwierdzam ten fakt jako stały
klient, a dodatkowo jako dyplo-
mowany inżynier ichtiolog z
wieloletnim stażem, a w 2010
r, członek Zarządu Krajowego
Związku Producentów Ryb w
Poznaniu.

Sprzedaż karpi miała miej-
sce  nie przy ważeniu, ale 20 m
dalej na końcu (sklepu), gdzie
ulokowano punkt kasowy (wła-
ściwa sprzedaż). Pakowanie
karpi w torby z wodą (?) to ab-
surd. Nie ma w Polsce ( i żad-
nym innym kraju) prawnego
obowiązku, aby klient musiał
nieść karpia do domu w worku
z wodą!?

Bardzo przydatna dla toczą-
cej się  ursynowskiej sprawy są-
dowej może  być  praca zbiorowa
naukowców z Państwowego In-
stytutu Weterynaryjnego w Pu-
ławach (PIW). pt. „ Stres i streso-
zależne zaburzenia zdrowotne
występujące u ryb” (2017).  

Refleksja końcowa: czy Fun-
dacja Noga w Łapę – idziemy
przez świat” spełniła swoją role
właściwie ? Według mnie, to
właściwie nie wiadomo o co cho-
dzi, a złośliwi mówią, że jak nie
wiadomo , o co chodzi, to na
pewno chodzi o pieniądze.

Czy rzeczywiście zasadne jest
więc zangażowanie tak wielkich
sił i środków  w sytuacji dwu-
krotnego  sądowego  wyroku
uniewinniającego oskarżonych?

S ł a w o m i r  L i t w i n

List � List � List � List � List � List � List

Karpie znowu przed sądem...
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