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N ajwiększy przyrodniczy za-
bytek Ursynowa, oceniany
na 600, a może nawet

1000 lat dąb Mieszko w strefie La-
su Natolińskiego znalazł się w sta-
nie zapalnym. Wiadomo było
wprawdzie już od dość dawna, że
drzewo to coraz szybciej obumiera,
ale tak naprawdę nikt nie mógł się
spodziewać, że nagle buchnie z nie-
go ogień. Być może, stało się tak
za sprawą podpalacza (podpala-
czy) i że ma to niejako potwier-
dzać sugestie niektórych polity-
ków, iż w tych  dniach ktoś próbu-
je podpalić Polskę, trudno jednak w
tak poważnej, powiedziałbym na-
wet – historycznej kwestii, pozwa-
lać sobie na żarty. Bo niby co? My
tu sobie gadu, gadu, a Polska gore?

U sychającego od lat Mieszka
dobrzy ludzie ratowali na
wszelkie możliwe sposoby,

między innymi poprzez specjalną
konstrukcję, podtrzymującą kona-
ry. Tyle że nie da się ratować żywe-
go organizmu w nieskończoność.
Na pewno nie przysłużyły się ostat-
nio Mieszkowi utrzymujące się ty-
godniami wprost tropikalne tempe-
ratury. Drzewny dinozaur przy-
wykł jakby do całkiem innego kli-
matu, pamiętając czasy, gdy rok w
rok rzeki zamarzały zimą na kość,
podczas gdy dzisiaj wysychają. 

D endrolodzy mogą toczyć
spór o to, czy najstarszym
z drzew rosnących w Polsce

jest właśnie Mieszko, czy o wiele
bardziej znany dąb Bartek, pielę-
gnowany jako pomnik przyrody
w nadleśnictwie Zagnańsk (woje-
wództwo świętokrzyskie). Bart-
kowi dawano ponoć przed wojną
nawet 1200 lat, ale to taka sama
legenda jak to, że wieki temu w
środku Europy spotkali się Lech,
Czech i Rus, kombinując już wte-
dy jak założyć Trójkąt Weimarski
i zabrać się do budowy ważnego
szlaku – Via Carpatia. A w każ-
dym razie – jak storpedować ro-
dzącą się właśnie wokół Rzymu –
Unię Europejską. Skończyło się na
tym, że siły słowiańskie tylko w
jednym miejscu dały łomot Krzy-
żakom, by potem żreć się już tylko
we własnym gronie i ten stan trwa
do tej pory. 

D ąb Mieszko napatrzył się
na wiele historycznych
epok w Polsce. Dziś rośnie

dosłownie o krok od przeprowa-
dzanej przez skarpę ursynowską
Południowej Obwodnicy Warsza-
wy, pamiętając wszakże, że obecna
ulica Nowoursynowska była kiedyś
po prostu szlakiem na Czersk, gdy
trakcja konna w niczym nie szko-
dziła miejscowej przyrodzie – w
przeciwieństwie do dominującej te-
raz trakcji samochodowej, a tak po
prawdzie – spalinowej. Mieszko sta-
je się niejako symbolem postępują-
cej degradacji środowiska natural-
nego, które  w tym wypadku wiąże
się z coraz szybszą urbanizacją
obrzeży Warszawy. 

G dy w 1977 roku zamiesz-
kałem na Ursynowie, często
wyprawialiśmy się z mał-

żonką do Powsina na rowerach,
jadąc spod Kopy Cwila – Dolinką
Służewską, pustawą i cichą aleją
Wilanowską i potem równie cichą
Przyczółkową, gdzie już wtedy wy-
znaczona była szeroka, bezpieczna

ścieżka dla cyklistów, prowadzą-
ca dalszym ciągiem (Łukasza
Drewny) do Przekornej, a
następnie – do Parku Kultury i Wy-
poczynku, gdzie przed wojną było
jedyne w stolicy pole golfowe. W
1977 taka przejażdżka stanowiła
niczym nieskrępowany relaks, bo
ruch samochodowy był niewielki.
Teraz ta tonąca niegdyś wyłącznie
w zieleni okolica zamienia  się krok
po kroku w zabetonowane miasto
z jakimiś magazynami, stacjami
benzynowymi, no i oczywiście z za-
budową mieszkaniową.

J eszcze w latach dziewięćdzie-
siątych podskarpie ursynow-
sko-wilanowskie było ulubio-

nym miejscem spotkań paralotnia-

rzy. Fruwał tam między innymi
ówczesny mieszkaniec Konstanci-
na, podwójny mistrz olimpijski w
pięcioboju nowoczesnym (Barce-
lona 1992) Arkadiusz Skrzypa-
szek. Paralotniarze już stamtąd
zniknęli, a Południowa Obwodni-
ca Warszawy przeczołguje się wła-
śnie przez Przyczółkową, strasząc
trochę milionerów z luksusowego
Miasteczka Wilanów, zwanych
przez złośliwych zazdrośników le-
mingami. Wielkie miasto zbliża się
w coraz szybszym tempie do Kon-
stancina, gdzie z kolei siedzą ukry-
ci w kameralnych, spowitych ziele-
nią uliczkach miliarderzy i inne
grube ryby. I tylko najwytrawniej-
si znawcy tej miejscowości wiedzą,

że nim nadszedł czas miliarderów,
zdominowany kiedyś przez zamoż-
nych mieszczan Konstancin za-
właszczyli komunistyczni aparat-
czycy, między innymi marszałek
Konstanty Rokossowski i słynny
ubek Józef Światło. 

P ierwszy z nich był wprost
modelową personifikacją
losów Rzeczypospolitej. Wy-

wodząc się ze szlacheckiego rodu
wielkopolskiego (dziadek brał
udział w Powstaniu Stycznio-
wym!), został w pewnym momen-
cie wcielony do armii carskiej, by
walczyć w pierwszej wojnie świato-
wej i przejść w końcu ze strony bia-
łych na stronę czerwonych, zrobić
karierę wojskową po Rewolucji

Październikowej, stracić zdrowie
(wybite zęby i oko) podczas wiel-
kiej czystki poczynionej przez Sta-
lina w latach trzydziestych i wresz-
cie po 1945 roku otrzymać tytuły
marszałka Polski i marszałka
ZSRR jednocześnie. 

R ]okossowski, niczym dąb
Mieszko, przeżył zatem kilka
politycznych epok, przy

czym nadstawiał łba w wielu bi-
twach w skali całej Eurazji, a za-
czynał jeszcze jako kawalerzysta od
walki na szable. Cokolwiek o nim
myśleć, to nie ulega wątpliwości, że
był postacią ciekawą, a jego życiorys
nadaje się zapewne na film fabu-
larny, który mógłby pokazać, że w
Polsce rodzili się nie tylko sami świę-
ci. Ale czy dziś w takiej sprawie by-
łaby możliwa kooperacja jakiegoś
współczesnego Mosfilmu z Polskim
Instytutem Sztuki Filmowej? 

J ak wykazuje praktyka połu-
dniowej strony Warszawy,
najłatwiej dziś skrzyknąć się

na niwie sportowej. Mieliśmy tego
kolejny dowód w postaci Biegu Ur-
synowa. Nawet straszliwy upał nie
powstrzymał blisko dwóch tysięcy
amatorów długodystansowego
człapania, mających świadomość,
że ruch to zdrowie. Wielu z nich
wystartuje też pewnie 23 czerwca
w Konstancińskim Biegu im. Piotra
Nurowskiego, dawnego ursyno-
wianina, prezesa Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego. Nurowski zgi-
nął w kwietniu 2010 w katastrofie
rządowego samolotu, lądującego
pod Smoleńskiem. Niechże ten bieg
– ze startem i metą w Parku Zdro-
jowym – będzie uczczeniem pamię-
ci również 95 pozostałych ofiar nie-
odpowiedzialnych działań dygnita-
rzy państwa polskiego.

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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W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 17 na 18 czerwca)
miał miejsce pożar dębu MIESZKO – najstarszego dębu
na Mazowszu i wyjątkowego pomnika przyrody. Do
zdarzenia zostali wezwani strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 PSP w Warszawie, którzy
ugasili ogień. 

Stan drzewa po pożarze jest nieznany – trwają już pierwsze
badania, których celem jest ustalenie szkód wyrządzonych przez
płomienie. Wyniki badań będą podstawą dalszych działań. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa, ulica przy której znajduje się drzewo
jest zamknięta dla jakiegokolwiek ruchu. Biuro Ochrony Środowiska
dla m. st. Warszawy, które opiekuje się pomnikami przyrody w
mieście, złożyło zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. 

– Jako dzielnica czuła na punkcie swojej historii, a zarazem
dbająca o jakość zieleni w przestrzeni publicznej zostaliśmy porażeni
wiadomością o pożarze dębu. Mieszko to najstarszy obiekt na
Ursynowie, wyjątkowy pomnik przyrody i charakterystyczny symbol
Ursynowa. Dla nas jego pożar to, zachowując proporcje, niczym
pożar Notre Dame dla Paryża - mówi Bartosz Dominiak, zastępca
Burmistrza Dzielnicy Ursynów. – Nie wierzę, że ogień wybuchł
samoistnie. Dlatego proszę mieszkańców, którzy mogli coś widzieć
lub słyszeć w nocy z niedzieli na poniedziałek w południowej części
ul. Nowoursynowskiej, o zgłaszanie się do komisariatu policji przy
ul. Janowskiego. Doprowadźmy sprawcę podpalenia do ukarania,
choć w tym wypadku każda przewidziana prawem za taki czyn kara,
jest niewątpliwie za niska – dodaje.

Zgodnie z informacją
przekazaną przez Urząd
Dzielnicy Ursynów jesz-
cze w tym roku w 4 loka-
lizacjach należących do
Dzielnicy Ursynów zosta-
nie posadzonych 168
drzew i 700 krzewów
oraz dodatkowo 50
drzew na terenie Parku
Kultury w Powsinie. 

Na własny koszt wykona to
spółka Yuniversal Development
sp. z o.o. jako nasadzenia zastęp-
cze w związku ze zgodą na wy-
cinkę 127 drzew i 2 grup krze-
wów na terenie, na którym po-
wstanie nowy blok mieszkalny. 

Wydając zgody na wycinkę
drzew lub krzewów, Urząd Dziel-
nicy Ursynów dąży do tego, aby
zawsze była ona rekompensowa-
na nasadzeniami zastępczymi.
Problem powstaje, gdy wniosko-
dawca nie posiada innego tere-
nu, na którym mógłby wykonać
nasadzenia zastępcze. Wówczas
zwyczajowo wyznaczana była
tylko opłata za wycinkę drzew i
krzewów, która trafiała do bu-
dżetu miasta. Ponieważ w intere-
sie Ursynowa i jego mieszkań-
ców jest jak najwięcej nasadzeń
nowych drzew, Urząd Dzielnicy
podjął próbę przekonywania de-
weloperów do prowadzenia na-
sadzeń zastępczych na terenach
dzielnicowych i miejskich. 

– Drzewa w mieście budzą
wiele emocji. Dlatego Dzielnica
Ursynów zaproponowała inwe-
storom budowlanym model
współpracy, który ma zwiększyć
liczbę nasadzeń zastępczych
oraz przyczynić się do rozwoju
ogólnodostępnych terenów zie-
leni. Dziś ogłaszamy sukces,
gdyż zawarliśmy pierwsze tego
typu porozumienie ze spółką
Yuniversal Development, w ra-
mach którego na terenach dziel-

nicy i miasta na koszt dewelo-
pera przybędzie 218 drzew i 700
krzewów – mówi Bartosz Domi-
niak, zastępca burmistrza Dziel-
nicy Ursynów m. st. Warszawy –
Wydając zgodę na wycinkę
drzew, gdy inwestor nie ma wol-
nych terenów, Urząd Dzielnicy
nalicza zazwyczaj opłaty. Posta-
nowiliśmy to zmienić i w takiej
sytuacji zachęcić deweloperów
do wykonywania nasadzeń za-
stępczych na naszych działkach.
Liczę, że śladem Yuniversal De-
velopment pójdą inni dewelope-
rzy działający na Ursynowie. To
jest działalność pożyteczna dla
dzielnicy, a zarazem wpisująca
się w nurt społecznej odpowie-
dzialności biznesu – dodaje. 

W czerwcu br. pierwsze tego
typu porozumienie zostało pod-

pisane między Dzielnicą Ursy-
nów a spółką Yuniversal Deve-
lopment, która będzie wkrótce
budować nowe bloki mieszkalne
przy ul. Sotta „Sokoła”. Zgoda
na wycinkę drzew, będąca na-
stępstwem wydanego pozwole-
nia na budowę, zezwala inwe-
storowi na usunięcie 127 sztuk
drzew. W zamian za to spółka
posadzi 218 drzew i 700 krze-
wów różnych gatunków w pięciu
lokalizacjach na Ursynowie (zie-
leniec przy ul. Cybisa, zieleniec
Olkówek, ul. Nowursynowska,
zieleniec przy ul. Kazury – oko-
lice miasteczka rowerowego,
Park Kultury w Powsinie).

Urząd Dzielnicy Ursynów de-
klaruje, że podobne zasady współ-
pracy będzie proponował wszyst-
kim podmiotom występującym z

uzasadnionymi wnioskami o zgo-
dę na wycięcie drzew lub krze-
wów, jeśli te podmioty nie posia-
dają działek do przeprowadzenia
własnych nasadzeń zastępczych. 

– Drzewo rośnie długo, a ścina
się je bardzo szybko. Tymcza-
sem zieleń to życie. Dlatego uwa-
żam, że odpowiedzialność i tro-
ska o środowisko naturalne są
integralną częścią udanej inwe-
stycji. Cieszę się, że bierzemy
udział w modelowym rozwiąza-
niu, którego beneficjentem będą
mieszkańcy Ursynowa . Tereny
publiczne zyskają ponad 200 no-
wych drzew, przez 3 lata będzie-
my także odpowiedzialni za
utrzymanie roślin – wskazał w
czasie spotkania z mediami An-
toni Piekut – prezes Yuniversal
Development sp. z o.o.

Prestiżowe wyróżnienie
dla działających na rzecz
mieszkańców Warszawy
organizacji pozarządo-
wych powędrowało w tym
roku do Stowarzyszenia
Społeczników „Ariadna”.
Kierowana przez prezeskę
Romę Łojewską organiza-
cja od 16 lat prowadzi na
Ursynowie działalność po-
legającą na wspieraniu
potrzebujących darami
rzeczowymi. 

Po żywność i odzież z magazy-
nów zlokalizowanych przy uli-
cy Dereniowej 4 i Warchałow-
skiego 2 zgłaszają się podopiecz-
ni, którzy potrzebują wsparcia
„Ariadny”, by odnaleźć w „labi-
ryncie ludzkich spraw” wyjście
do wolności i samodzielności.

– Ariadna podaje rękę, daje
nić, dzięki której potrzebujący
mogą i potrafią z tego labiryntu
wyjść lub chociaż czuć się lepiej.
To organizacja, która tworzy sieć
wsparcia i prowadzi bardzo kon-
kretne działania. Gromadzi żyw-
ność i rzeczy, by przekazać je  po-
trzebującym. Organizuje kore-
petycje dla dzieci oraz wypoczy-
nek dla osób niepełnosprawnych
i chorych. Tworzy w ten sposób
nić nadziei oraz sieć prawdziwej
pomocy, która łączy nie tylko lu-
dzi dobrej woli, ale także miesz-
kańców Ursynowa – mówił pod-
czas ogłoszenia wyników plebi-
scytu zastępca prezydenta m. st.
Warszawy Paweł Rabiej.

Nagrodę Grand S3KTOR za ca-
łokształt działalności – z rąk wice-
prezydenta odebrała weteranka
lokalnej dobroczynności i preze-
ska stowarzyszenia. – Ta nagroda
to ukoronowanie naszej wielolet-
niej działalności. Jest sukcesem

wielu ludzi: członków stowarzy-
szenia, wolontariuszy, sąsiadów,
pracowników różnych firm i in-
stytucji, darczyńców, współpracu-
jących z nami organizacji i innych
osób, z którymi na co dzień współ-
pracujemy. Czujemy satysfakcję,
że nas zauważono i doceniono –
podkreśla Roma Łojewska. 

Stowarzyszenie Społeczni-
ków „Ariadna” od wielu lat
współpracuje z Urzędem Dziel-
nicy Ursynów. Wspólnie z lo-
kalnymi władzami realizuje licz-
ne przedsięwzięcia podejmo-
wane z myślą o mieszkańcach.
Współpraca obejmuje między
innymi organizację spotkania
wigilijnego dla potrzebujących,
świąteczną zbiórkę żywności
oraz zaangażowanie społeczni-
ków z Imielina w zaopatrywa-

nie zlokalizowanej przy urzę-
dzie jadłodzielni.

– Prezeska stowarzyszenia,
Pani Roma Łojewska to osoba
niezwykła. Niespożyta energia,
temperament i wrażliwość na
potrzeby osób, które znalazły
się na życiowym zakręcie czy-
nią z niej jedną z czołowych po-
staci ursynowskiej dobroczyn-
ności. Bardzo się cieszę, że kapi-
tuła nagrody Grand S3KTOR
doceniła jej wieloletnie zaanga-
żowanie i ogrom pracy wkłada-
nej każdego dnia w budowanie
naszej lokalnej wspólnoty – mó-
wi Jakub Berent, zastępca bur-
mistrza Ursynowa.

Organizowany przez Urząd
m. st. Warszawy konkurs
S3KTOR to okazja do pokaza-
nia i wypromowania najlepszych

inicjatyw podjętych przez orga-
nizacje pozarządowe. Przedsię-
wzięcie cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród organiza-
cji. Do tej pory w konkursie wzię-
ło udział blisko 1000 inicjatyw.
W tegorocznej, dziewiątej edycji
zgłaszano inicjatywy w trzech
kategoriach: Aktywizujący, No-
watorski oraz Programowy.

Nagroda Grand S3KTOR za
całokształt to najwyższe przewi-
dziane w plebiscycie wyróżnie-
nie. Wraz z uznaniem jury oraz
charakterystyczną statuetką do
zwycięzcy trafia nagroda pie-
niężna w wysokości 20 tysięcy
złotych. Prezeska „Ariadny” za-
powiada, że pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup samo-
chodu dostawczego, który po-
służy do transportu darów.

Pożar dębu Mieszko

Więcej nowych nasadzeń

Nagroda Grand S3KTOR trafiła na Ursynów
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Wakacje za pasem, a to oznacza, że już za chwilę ruszy
na Ursynowie program  “Lato w Mieście”.  Zostając na
wakacje na Ursynowie, dzieci wcale nie będą się musia-
ły nudzić. Każdy, choć trochę zainteresowany aktywno-
ścią ruchową, znajdzie coś dla siebie – w plenerze lub
pod dachem. 

Jak co roku, Ursynów przygotował ciekawą i zróżnicowaną
ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także kulturalno-artystycz-
nych. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku i dostęp-
ne zarówno dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnych
uczestników.

W ramach „Lata w Mieście”  przez całe wakacje dostępne  będą
obiekty Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji – choć nie
wszystkie przez cały czas, należy wziąć pod uwagę przerwy tech-
nologiczne.  Dzieci będą mogły spędzić czas na pływalniach, brać
udział w grach zespołowych i zabawach w halach sportowych czy
pograć w tenisa stołowego. 

Nie lada gratka czeka na dzieci i młodzież w Parku Kultury w Po-
wsinie – od początku lipca będzie można spędzać tam czas na
świeżo unowocześnionym, robiącym naprawdę spore wrażenie,
otwartym basenie. Dostępne będą także ogólnodostępne boiska do
gier zespołowych, a także wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Jak co roku, przez całe wakacje (od poniedziałku do piątku, od
9.00 do 15.00), do dyspozycji dzieci będą zajęcia z piłki nożnej,
prowadzone przez dwóch trenerów na ursynowskim Orliku (ul.
Przy Bażantarni 3). Są one przeznaczone dla dzieci w wieku od
6 do 13 lat. 

Oferta kulturalno-artystyczna obejmuje zajęcia plastyczne, rzeź-
biarskie, teatralne oraz warsztaty muzyczne (rockowe), odbywa-
jące się w spółdzielczych placówkach kulturalnych. W „Multiki-
nie” przewidziano cztery seanse filmowe dla dzieci”.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.

W niedzielę, 23 czerwca w godzinach 15.00 – 18.00, z
okazji 1-szych urodzin Miejsca Aktywności Lokalnej
odbędzie się piknik połączony ze świętem Sąsiada na
Zielonym Ursynowie. 

Podczas imprezy plenerowej przed Dzielnicowym Ośrodkiem
Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12 b odbędą się występy mu-
zyczne dzieci, warsztaty stolarskie dla dzieci z Warsztatem na Ma-
xa, sąsiedzkie gry podwórkowe, darmowa wata cukrowa, malowa-
nie buziek, magiczne tatuaże, pokazy baniek mydlanych. Mali pił-
karze będą mogli potrenować piłkę nożną pod okiem prawdzi-
wych trenerów. Dla wszystkich chętnych odbędzie się wspólne
ćwiczenie jogi na trawie z Joga Milano.

Naszą imprezę urodzinową odwiedzą znani TikTokerzy, którzy
opowiedzą o swojej pasji.

W trakcie sąsiedzkiego urodzinowego spotkania, odbędzie się
również wykład znanego fizjologa, Pana Ryszrda Szula, który opo-
wie nam o niezwykle ważnej ,,Aktywności Dzieci”.

W świat magii przeniesie nas młody iluzjonista z Zielonego
Ursynowa Franek Jodłowski. Podczas imprezy zapraszamy rów-
nież na przedstawienie dla dzieci w ramach ursynowskich ,, Ba-
jek na trawie”.

Po wspólnym świętowaniu będzie można odbyć sentymentalną
podróż z warszawskimi piosenkami popularnymi w okresie między-
wojennym i zaraz po wojnie Zespołu Wokalnego Ars Chori z towa-
rzyszeniem zespołu instrumentalnego Con Passione z Gośćmi. 

Ponad 200 projektów 
z Budżetu Obywatelskiego
Zakończył się etap składania projektów do VI. edycji budżetu

obywatelskiego. W tym roku ponownie najwięcej pomysłów
wśród wszystkich warszawskich dzielnic zgłoszono na Ursyno-
wie – 204 projekty. Nie jest to ostateczna liczba, ponieważ trwa
ocena formalna i merytoryczna, w wyniku której zmieniane są
poziomy projektów na dzielnicowe lub ogólnomiejskie. Weryfi-
kacja projektów zakończy się 8 sierpnia 2019 roku zamieszcze-
niem w systemie elektronicznym i na stronie Urzędu informacji
o wyniku oceny.

Rusza „Lato w Mieście”
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PPAASSSSAA:: NNaa ppoocczząątteekk zzaarrzzuutt,,
aallee zz pprrzzyymmrruużżeenniieemm ookkaa.. JJeecchhaa-
łłeemm zz WWaarrsszzaawwyy ddoo lleesszznnoowwooll-
sskkiieeggoo uurrzzęędduu ookkoołłoo 5500 mmiinnuutt,, aa
zzwwyycczzaajjoowwoo ppooddrróóżż zzaajjmmoowwaałłaa
mmii nniiee wwiięęcceejj nniiżż ddwwaa kkwwaaddrraann-
ssee.. WWookkóółł uurrzzęędduu wwsszzyyssttkkoo rroozz-
kkooppaannee,, mmnnóóssttwwoo oobbjjaazzddóóww,, ppoo
pprroossttuu kkoommuunniikkaaccyyjjnnaa rroozzppaacczz..
CCoo ssiięę ddzziieejjee,, ppaannii wwóójjtt?? 

MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk::
Jesteśmy w końcowej fazie bu-
dowy ulicy Gminnej w Leszno-
woli. To prawda, że obecnie  wo-
kół  urzędu trudno się poruszać,
ale jeszcze trochę cierpliwości i
nasi mieszkańcy oraz goście bę-
dą mieli do dyspozycji bezkoli-
zyjne rondo na skrzyżowaniu z
ulicą Szkolną, piękną ulicę z
chodnikami i nowym oświetle-
niem, wygodne parkingi oraz
nową pętlę autobusową. 

WWiieeśśćć ggmmiinnnnaa nniieessiiee,, żżee ww
uubbiieeggłłyymm ttyyggooddnniiuu ooddeebbrraałłaa ppaa-
nnii,, bbooddaajj ppoo rraazz ddzziieewwiiąąttyy,, nnaa-
ggrrooddęę ww rraannkkiinngguu ““MMiiaassttaa AAttrraakk-
ccyyjjnnee ddllaa BBiizznneessuu”” ooppuubblliikkoowwaa-
nnyymm pprrzzeezz cciieesszząąccyy ssiięę dduużżyymm
pprreessttiiżżeemm nnaa śśwwiieecciiee mmaaggaazzyynn
eekkoonnoommiicczznnyy FFoorrbbeess.. PPrroosszzęę oo
wwiięęcceejj sszzcczzeeggóółłóóww.. 

Nasza Gmina jest wielokrot-
nym laureatem tego prestiżowe-
go wyróżnienia. Pierwsze miej-
sce w rankingu Forbesa zdobyli-
śmy także w 2018, 2017, 2016,
2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i
2009 roku, a więc w tym roku to
już dziesiąta nasza statuetka z
charakterystyczną jaskółką. Auto-
rzy rankingu badają, które miasta
są najbardziej przyjazne do pro-
wadzenia biznesu, analizując m.
in. liczbę nowo otwieranych i za-
mykanych firm oraz przyrost licz-
by spółek w przeliczeniu na 1000
mieszkańców. Lesznowola osiąga
bardzo dobre wyniki, ponieważ
jest znakomicie zlokalizowana, a
lesznowolski samorząd doskona-
le ten atut wykorzystał, podejmu-
jąc m. in. trafne decyzje z zakre-

su polityki przestrzennej i przyja-
znego nastawienia do przedsię-
biorców, jak również stabilnej po-
lityki podatkowej. Warto jeszcze
podkreślić, że dobra marka Gmi-
ny Lesznowola, jako solidnego
partnera, przekazywana jest
pocztą pantoflową wśród samych
przedsiębiorców. 

JJaakk pprrzzeebbiieeggaa pprroocceess kkaannaalliizzaa-
ccjjii ggmmiinnyy LLeesszznnoowwoollaa?? TToo bbaarr-
ddzzoo wwaażżnnaa kkwweessttiiaa ddllaa mmiieesszz-
kkaańńccóóww kkrraajjuu bbęęddąącceeggoo cczzłłoonn-
kkiieemm UUEE.. 

Inwestycje z zakresu gospo-
darki wodno - kanalizacyjnej są
traktowane priorytetowo. Gmi-
na jest już w 100 procentach ob-
jęta wodociągiem, zaś  proces
kanalizacji zostanie wkrótce za-
kończony. W najbliższych tygo-
dniach zakończona też zostanie
budowa trzeciego, ostatniego
etapu kanalizacji w Łoziskach i
Jazgarzewszczyźnie.  Dobiega
końca budowa pierwszego etapu
kanalizacji w Stefanowie, Kolo-
nii Warszawskiej  oraz części
wschodniej Marysina i Wólki Ko-
sowskiej. Po jego zakończeniu
niezwłocznie planujemy rozpo-
cząć  budowę kolejnego etapu. 

Realizowana jest budowa ka-
nalizacji w Janczewicach i Lesz-
nowola część zachodnia. To za-
danie  wykonywane jest przez
Lesznowolskie Przedsiębiorstwo
Komunalne.  

Jako że nasza Gmina  cały czas
dynamicznie się urbanizuje, ko-
nieczne jest  ciągłe rozbudowy-
wanie sieci kanalizacyjnej w no-
wo powstałych ulicach. Dlatego
oprócz dużych inwestycji kana-
lizacyjnych, realizujemy także
szereg mniejszych zadań. W ro-
ku ubiegłym gminna sieć kana-
lizacji sanitarnej powiększyła się
o 19,54 km i obecnie jej długość
wynosi 333,32 km.

EEkkoollooggiiaa,, tteemmaatt rróówwnniiee wwaażżnnyy
ww ddoobbiiee gglloobbaallnneeggoo zzaattrruuwwaanniiaa

śśrrooddoowwiisskkaa nnaattuurraallnneeggoo.. ZZaakkoońń-
cczzyylliiśścciiee ppaańńssttwwoo pprroocceess uussuuwwaa-
nniiaa zz tteerreennuu ggmmiinnyy sszzkkooddlliiwweeggoo
ddllaa oottoocczzeenniiaa aazzbbeessttuu?? 

Od 2007 roku do 2018 roku z
terenu gminy Lesznowola zosta-
ło odebranych i przekazanych na
składowisko odpadów niebez-
piecznych 2020 ton materiałów
zawierających azbest. Stanowi to
około 88 proc. szacowanej ilości
azbestu z terenu Gminy Leszno-
wola, który został usunięty i
unieszkodliwiony. W roku bieżą-
cym również planujemy zlecenie
specjalistycznej firmie wykona-
nie zadania polegającego na bez-
piecznym usuwaniu i unieszkodli-
wianiu materiałów zawierających
azbest pochodzący z rozbiórki da-
chów budynków mieszkalnych i
gospodarczych, należących do
osób fizycznych oraz z budynków
komunalnych na terenie gminy.
Należy wspomnieć, że zadanie to
jest realizowane w oparciu o środ-
ki pochodzące z gminnego bu-
dżetu. W latach 2007-2018 gmi-
na wydatkowała z budżetu  na
ten cel  621.000 złotych.

WW jjaakkiiee iinnnnee ddzziiaałłaanniiaa pprrooeekkoo-
llooggiicczznnee zzaaaannggaażżoowwaannaa jjeesstt ggmmii-
nnaa LLeesszznnoowwoollaa??

Podejmujemy szereg takich
działań. Na przykład, Lesznowo-
la jako jedna z pierwszych gmin
na Mazowszu zainstalowała na
swoim terenie kilkanaście sen-
sorów monitorujących stan po-
wietrza. Gmina pozyskała tak-
że dotację na wymianę w gospo-
darstwach domowych kotłów
węglowych na nowoczesne ga-
zowe piece kondensacyjne. Or-
ganizowane  są również akcje
edukacyjne wśród dzieci i mło-
dzieży, jak np. tegoroczny cykl
spotkań z uczniami i przedszko-
lakami na temat czystego powie-
trza i walki ze smogiem.

WW oossttaattnniicchh ddnniiaacchh 22001177 rrookkuu
zzaappoowwiiaaddaałłaa ppaannii bbuuddoowwęę bbuu-

ddyynnkkuu kkoommuunnaallnnoo-ssooccjjaallnneeggoo ww
LLeesszznnoowwoollii.. MMiiaałłyy ww nniimm ssiięę zznnaa-
lleeźźćć 2244 llookkaallee mmiieesszzkkaallnnee.. CCzzyy iinn-
wweessttyyccjjaa zzoossttaałłaa zzrreeaalliizzoowwaannaa??  

Inwestycja została zakończo-
na w terminie. Nowy budynek
komunalno-socjalny przy ulicy
Bankowej w Lesznowoli jest już
oddany do użytku, a lokatorzy
mogą cieszyć się z funkcjonal-
nych i  ładnych  mieszkań.  Jest
to budynek trzykondygnacyjny o
powierzchni użytkowej 892,3
mkw. Swoje piękne miejsce do
życia znalazło tam 18 rodzin.

KKttóórree iinnwweessttyyccjjee zzaappllaannoowwaa-
nnee ww kkaattaalloogguu iinnwweessttyyccyyjjnnyymm
nnaa rrookk bbiieeżżąąccyy ssąą oobbeeccnniiee rreeaallii-
zzoowwaannee,, bbąąddźź zzoossttaałłyy jjuużż zzrreeaallii-
zzoowwaannee??

Jesteśmy w trakcie realizowa-
nia trzech bardzo dużych inwe-
stycji oświatowych. Są to budo-
wa szkoły podstawowej w Za-
mieniu, rozbudowa szkoły pod-
stawowej w Nowej Iwicznej oraz
budowa gminnego przedszkola
w Wólce Kosowskiej. 

W nowo budowanej szkole w
Zamieniu znajdą się 23 sale dy-
daktyczne dla klas 1-8, oraz 6
klas dla dzieci najmłodszych. Za-
danie obejmuje  budowę całego
budynku  szkolnego trzykondy-
gnacyjnego (segmenty A, B, C)
wraz z częścią sportową (seg-
ment A hala na kondygnacji 2 i
3), gdzie oprócz sali gimnastycz-
nej z pełnym zapleczem socjalno-
-sanitarnym znajdzie się także si-
łownia i salka do gimnastyki ko-
rekcyjnej. Budynek zaprojekto-
wany został w technologii trady-
cyjnej – murowany  z użyciem
stropów prefabrykowanych z ele-
mentami akcentów typu płyty
fasadowe i cegła klinkierowa. Bę-
dzie wyposażony w jedną win-
dę, kotłownię oraz kuchnię. Znaj-
dzie się tam również  aula z an-
tresolą, biblioteka oraz dwie
świetlice dla uczniów. W ramach
zadania zostanie wykonane peł-

ne zagospodarowanie terenu z
parkingami, ogrodzeniem dział-
ki oraz zielenią. Nowa szkoła zo-
stanie oddana do użytkowania
w pierwszej połowie 2020 roku.

Inwestycja w Nowej Iwicznej
polega na rozbudowie budynku
istniejącej szkoły podstawowej o
segment dydaktyczno - sportowy.
Nowa część szkoły skomunikowa-
na zostanie przez łącznik przebie-
gający nad  ul. Szkolną i stanowić
będzie odrębną strefę funkcjonal-
ną z niezależnym wejściem i
wszystkimi niezbędnymi do sa-
modzielnego funkcjonowania
mediami (tj. energia elektryczna,
instalacje niskoprądowe i teleko-
munikacyjne, instalacje sanitar-
ne, w tym niezależna kotłownia
gazowa, instalacja wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej). Rozbu-
dowa połączona będzie z budową
funkcji dla sołectwa Nowa Iwicz-
na, która zapewni miejsce do inte-
gracji społecznej. Z uwagi na
zwiększenie liczby uczniów plano-
wana jest także modernizacja
funkcjonującej obecnie części
szkoły, która obejmie blok żywie-
niowy – kuchnię i stołówkę. W ist-
niejącej szkole zaprojektowano
również przebudowę zaplecza ad-
ministracyjnego oraz przebudo-
wę zaplecza szatniowego. Obiekt
zostanie oddany do użytku w
sierpniu 2020 roku.

Natomiast w Wólce Kosowskiej
powstaje 8-oddziałowe przed-
szkole wraz z pełnym uzbroje-
niem technicznym. W budynku
zaprojektowano kuchnię  przy-
stosowaną do wydawania 200
posiłków oraz salę świetlicy wiej-
skiej wraz z zapleczem. Będzie to
budynek dwukondygnacyjny,
wyposażony w kotłownię  oraz
wentylatorownię. W ramach za-
dania zostanie wykonane pełne
zagospodarowanie terenu z par-
kingami, ogrodzeniem działki
oraz zielenią. Przedszkole zosta-
nie oddane do  użytkowania w
pierwszej połowie 2020 roku.

KKiillkkaa kkoolleejjnnyycchh ttyyttuułłóóww „„SSaa-
mmoorrzząąddoowweeggoo LLiiddeerraa EEdduukkaaccjjii””,,
oottrrzzyymmaannyycchh ww ppoopprrzzeeddnniicchh llaa-
ttaacchh ww OOggóóllnnooppoollsskkiimm PPrrooggrraa-
mmiiee CCeerrttyyffiikkaaccjjii GGmmiinn,, PPoowwiiaa-
ttóóww ii SSaammoorrzząąddoowwyycchh WWoojjee-
wwóóddzzttww,, uucczzyynniiłłoo zz LLeesszznnoowwoollii
eedduukkaaccyyjjnneeggoo lliiddeerraa nnaa MMaazzooww-
sszzuu.. NNaaddaall pprrzzoodduujjeecciiee ww ttyymm
rraannkkiinngguu??

Gmina Lesznowola od wielu
już lat przykłada ogromną wagę
do jakości kształcenia i wycho-
wania w szkołach oraz placów-
kach oświatowych, dla których
jest organem prowadzącym.
Wymiernym tego efektem są nie
tylko wyniki zewnętrznych eg-
zaminów, które lokują nasze
szkoły w czołówce najlepszych
szkół w kraju, ale i ogromne za-
interesowanie rodziców, którzy
podejmując decyzję o zamiesz-
kaniu w naszej gminie, kierują
się jakością edukacji. Potwier-
dzeniem tych starań są także
certyfikaty, o których pan wspo-
mniał. W 2018 roku już po raz
siódmy zostaliśmy uhonorowa-
ni przez Fundację Rozwoju Edu-
kacji i Szkolnictwa Wyższego
otrzymując tytuł „Samorządo-
wego Lidera Edukacji”. Ze-
wnętrzni eksperci, oceniając
lesznowolską oświatę, wskaza-
li przede wszystkim na konse-
kwencję, wytrwałość i systema-
tyczność w realizowaniu dzia-
łań oświatowych. Stwierdzili
również, że oświata w Gminie
Lesznowola zarządzana jest mo-
delowo, z uwzględnieniem lo-
kalnych potrzeb, w duchu dialo-
gu społecznego, z wykorzysta-
niem innowacyjnych narzędzi i
rozwiązań programowych i or-
ganizacyjnych. 

Warto w tym miejscu również
przypomnieć, że Gmina Leszno-
wola otrzymała I miejsca w
„Rankingu samorządów sprzy-
jających edukacji” w kategorii
gmin od 20 tys. do 100 tys.
mieszkańców.

MMaarriiaa JJoollaannttaa BBaattyycckkaa-WWąąssiikk

Od 1998 roku wójt pod-
warszawskiej gminy Lesz-
nowola. Wybrana w konkur-
sie organizowanym przez
TVP SA „„WWóójjtteemm RRookkuu””,
„„NNaajjlleeppsszzyymm SSaammoorrzząąddooww-
cceemm RRookkuu”” oraz ““EEuurrooppeejj-
cczzyykkiieemm RRookkuu 22001111””. Wy-
różniona wieloma prestiżo-
wymi nagrodami za osią-
gnięcia w zarządzaniu jed-
nostką samorządu gminne-
go, m. in. I nagrodą w kate-
gorii „„ZZaassłłuużżoonnee OOssoobbyy”” w
konkursie organizowanym

od ponad 20 lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Maria Jolanta Batycka-Wąsik została odznaczona m. in. ZZłłoo-

ttyymm KKrrzzyyżżeemm ZZaassłłuuggii oraz KKrrzzyyżżeemm KKaawwaalleerrsskkiimm OOrrddeerruu OOddrroo-
ddzzeenniiaa PPoollsskkii przez Prezydenta RP. W 2018 roku Maria Jolanta
Batycka-Wąsik otrzymała nagrodę specjalną. W plebiscycie ““OOrr-
łłyy PPoollsskkiieeggoo SSaammoorrzząądduu”” przyznano jej tytuł NNAAJJLLEEPPSSZZEEGGOO
WWÓÓJJTTAA 1100-LLEECCIIAA.. W roku bieżącym Maria Jolanta Batycka-
-Wąsik również została laureatką nagrody specjalnej – OOSSOOBBOO-
WWOOŚŚCCII  3300-LLEECCIIAA RRPP ww kkaatteeggoorriiii ““PPoolliittyykk SSaammoorrzząąddoowwyy””.

W takiej gminie chce się rozwijać biznes!

BBuuddoowwaa uull.. GGmmiinnnneejj ww LLeesszznnoowwoollii

Rozmawiamy z Marią Jolantą Batycką-Wąsik, wójtem Lesznowoli

PPrraaccee nnaadd kkoonnssttrruukkccjjąą ddaacchhuu 
–– rroozzbbuuddoowwaa sszzkkoołłyy ww NNoowweejj
IIwwiicczznneejj

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa SSzzkkoołłyy 
PPooddssttaawwoowweejj ww ZZaammiieenniiuu
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Są takie miejsca, do których zawsze chce się wracać.
Szukając jednego z takich miejsc, wystarczy odnaleźć
zabytkowy dukt (dziś to Nowoursynowska 92/100
niemal u zbiegu z Belgradzką), który prowadzi do
Parku Natolińskiego.Tuż przed nim znajdują się jed-
ne z najładniej usytuowanych  kortów tenisowych w
Warszawie.

Ten obiekt SGGW, otulony zielenią parku tuż przy samej Skar-
pie Ursynowskiej, jest spowity ciszą z dodatkiem niesamowite-
go zapachu liściastego lasu.

Wszystkie te zalety, jak również świetny dojazd, sprawiają,
że urokliwie położone korty stały się miejscem nie tylko dobrych
warunków gry w tenisa, ale też doskonałego relaksu.Do dyspo-
zycji są korty z naturalnym podłożem czyli mączką, szatnie, ka-

wiarenka oraz ścianka, która spełnia funkcję rozgrzewkową lub
miejsca do gry dla najmłodszych adeptów tenisa.

Dla milusińskich, których nie interesuje tenis, przygotowane
jest mini-boisko do gry w piłkę nożną i inne atrakcje.

Warto więc wpisać ten obiekt na mapę nie tylko weekendo-
wych, ale znacznie częstszych wycieczek w poszukiwaniu miejsc
do sportowania w warunkach relaksowych.

Mając dwa promile, 
prowadził skuter

Ursynowscy wywiadowcy
zatrzymali 30-letniego Ar-
kadiusza W. kierującego
skuterem. 

Początkowo kierujący nie za-
trzymał się do kontroli drogo-
wej, a następnie podjął ucieczkę,
dwukrotnie taranując oznako-
wany radiowóz, w którym je-
chali próbujący go zatrzymać
policjanci.

Tuż przed godziną 22 ursy-
nowscy policjanci otrzymali in-
formację, że aleją Komisji Edu-
kacji Narodowej porusza się sku-
ter, którego kierujący może być
pod wpływem alkoholu. Kiedy
udali się na miejsce, zauważyli
jadący w kierunku Mokotowa
pojazd odpowiadający rysopi-
sem szukanemu skuterowi. Przy
użyciu sygnałów świetlnych i
dźwiękowych swojego oznako-
wanego radiowozu dali kieru-
jącemu znak do zatrzymania się,
który kierujący jednośladem zi-
gnorował, a do tego przyspie-
szył chcąc uniknąć kontroli. Kie-
dy policjanci zrównali się ze sku-
terem, chcąc dać mu kolejny sy-
gnał do zatrzymania się, ten
dwukrotnie staranował bok ra-
diowozu, uszkadzając drzwi,
błotnik i lusterko pojazdu, a na-
stępnie skręcił w osiedle, gdzie
stracił panowanie nad skuterem

i przewrócił się, odnosząc nie-
groźne otarcia. Został natych-
miast zatrzymany, a na miejsce
wezwano karetkę.

Ustalono, że zatrzymanym
jest 30-letni mieszkaniec War-
szawy Arkadiusz W., który po-
czątkowo nie chciał się poddać
badaniu na zawartość alkoho-
lu. Robił tak nie bez powodu,
gdyż kiedy go w końcu przeba-
dano, okazało się że ma prawie
2 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Za taki czyn ko-
deks przewiduję karę pozbawie-
nia wolności do dwóch lat.

Nowy szef ursynowskich
policjantów

Od 8 czerwca na czele Ko-
misariatu Policji Warsza-
wa Ursynów stanął nadko-
misarz Paweł Konopiński.
Poprzednio, od około
dwóch lat, zajmował on
stanowisko zastępcy ko-
mendanta Komisariatu Po-
licji Warszawa Wilanów. 

Po odejściu poprzedniego
kierownika ursynowskiej jed-
nostki, przez ostatnie siedem
miesięcy, obowiązki komendan-
ta pełnił jego zastępca podin-
spektor Dariusz Zęgota, który
powrócił na swoje poprzednie
stanowisko.

Wprowadzenie nowego sze-
fa ursynowskiego komisariatu
Policji nastąpiło w obecności
naczelników wydziałów i kie-
rowników komórek organiza-
cyjnych. Rozkaz o powołaniu
na stanowisko komendanta,
podpisany przez Komendanta
Rejonowego Policji Warszawa
II mł. insp. Mariusza Kaszowi-
cza, wręczył nadkom. Pawłowi
Konopińskiemu I Zastępca Ko-
mendanta Rejonowego Policji
Warszawa II podinsp. Mariusz
Idźkowski. Zastępca powie-

dział, iż jest przekonany, że
człowiek z 17-letnim stażem
służby, który przeszedł wszyst-
kie szczeble kariery w Policji,
poczynając od szeregowego po-
licjanta do stanowisk kierowni-
czych, świetnie sobie poradzi z
tym zadaniem. Komendant Idź-
kowski podkreślił, że kierow-
nictwo KRP Warszawa II jest
bardzo zadowolone z dotych-
czasowej współpracy z Komen-
dantem Konopińskim. Rzetel-
nością i profesjonalnym wyko-
nywaniem obowiązków służbo-
wych zdobył sobie zaufanie
przełożonych i współpracowni-
ków. Dzięki cechom, które po-
siada i zaangażowaniu z pew-
nością sprosta obecnym zada-
niom. Zastępca Komendanta
Rejonowego podziękował rów-
nież podinsp. Dariuszowi Zę-
gocie, który przez ostatnich kil-
ka miesięcy pełnił obowiązki
Komendanta Komisariatu na
Ursynowie.

Komendant Konopiński po-
dziękował za zaufanie, jakim zo-
stał obdarowany przez przełożo-
nych i powiedział, że jego zda-
niem podstawą dobrej współ-
pracy jest właściwa komunika-
cja między nim a kierownic-
twem i policjantami. Dodał, że
drzwi do jego gabinetu będą za-
wsze otwarte. „Dołożę wszel-
kich starań, aby sprostać zada-
niom, jakie zostały mi postawio-
ne przez Komendanta Rejono-
wego Policji Warszawa II” - po-
wiedział.

Nowy szef ursynowskiej jed-
nostki Policji wyraził nadzieję
na dobrą współpracę ze wszyst-
kimi przedstawicielami komó-
rek organizacyjnych komisaria-
tu oraz jednostkami samorzą-
du terytorialnego po to, aby
mieszkańcom Ursynowa żyło się
bezpieczniej.

Kupił narkotyki, żeby uczcić
koniec edukacji

Ursynowscy policjanci za-
trzymali 20-latka, który
posiadał przy sobie po-
nad 100 gramów nielegal-
nego suszu. 

Mężczyzna swoim nerwo-
wym zachowaniem i próbą
ukrycia się przed przejeżdżają-

cym radiowozem zwrócił na sie-
bie uwagę mundurowych. Pod-
czas kontroli okazało się, że po-
siada przy sobie marihuanę.

Około godziny 20:00 poli-
cjanci przejeżdżający aleją KEN
zauważyli młodego mężczyznę,
który robił co mógł, aby unik-
nąć konfrontacji z funkcjonariu-
szami i niezdarnie próbował się
ukryć na widok oznakowanego
radiowozu. To dało munduro-
wym podstawę żeby sprawdzić
dziwne zachowanie mężczyzny.
Szybko okazało się, że powo-
dem były narkotyki. Mężczyzna
posiadał w swoim plecaku fo-
liowy worek pokaźnych rozmia-
rów, a w nim około 100 gramów
marihuany. Nielegalny susz tra-
fił do depozytu. Natomiast 20-
latek do policyjnego aresztu.

Zatrzymany tłumaczył się, że
kupił go od nieznanego mężczy-
zny na własny użytek. 20-latek
przyznał policjantom, że po raz
pierwszy zakupił narkotyki, a zro-
bił to ponieważ chciał je wypalić
z kolegami. W ten sposób chcieli
uczcić koniec edukacji i zaliczenie
egzaminów maturalnych.

Teraz po odbiorze świadec-
twa dojrzałości będzie musiał

się również zmierzyć z odpo-
wiedzialnością za przestępstwo
narkotykowe. Grozi mu kara do
3 lat więzienia.

Złodzieje wpadli jeszcze 
tego samego dnia

Policjanci z wydziału zaj-
mującego się ściganiem
przestępstw przeciwko
mieniu w ciągu kilkuna-
stu godzin ustalili podej-
rzanych i odzyskali skra-
dziony motocykl. 

Do policyjnego aresztu trafił
26-latek i jego o 4 lata młodszy
brat. Obaj mężczyźni pochodzą-
cy z Ukrainy przyznali się do
kradzieży motocykla.

O kradzieży motocykla 27-la-
tek dowiedział się od swojej
dziewczyny, która rano szła do

pracy i zauważyła brak marko-
wego jednośladu. Kiedy mężczy-
zna stwierdził, że jego maszyna
warta 20 000 zł zniknęła, powia-
domił mokotowskich funkcjona-
riuszy. Po zgłoszeniu wiadomo
już było, że GPS został zdemonto-
wany z pojazdu, brak było moni-
toringu w miejscu przestępstwa.
Mimo to, jeszcze w dniu zgłosze-
nia policjanci ustalili miejsce ukry-
cia motocykla i zatrzymali dwóch
podejrzanych Ukraińców.

Jak ustalili operacyjni, 22-la-
tek od jakiegoś czasu przebywał
w Polsce. Posiadając samochód
dostawczy, zarabiał przewożąc
różne rzeczy. Kiedy chodził na
zakupy wieczorami, widział za-
parkowany przy sklepie bardzo
ładny motocykl, zawsze zwra-
cał na niego uwagę. Blisko trzy
tygodnie przed kradzieżą przy-
jechał do niego starszy brat w
celach biznesowych. Młodszy
zwierzył mu się, że jest zafascy-
nowany jednośladem i zapro-
ponował kradzież. Nocą, około
godziny 1:00, wsiedli do renault
master, podjechali w miejsce
parkowania motocykla i zapa-
kowali go do auta, a następnie
przewieźli do dzień wczesnej
wynajętego garażu. Zdemonto-
wali GPS i mieli zamiar odcze-
kać trochę, aż sprawa ucichnie,
a następnie zawieźć maszynę
do swojego kraju. Plany jednak
pokrzyżowali im policjanci.

Młodszy mężczyzna został za-
trzymany za kierownicą swoje-
go auta na jednej z ulic Mokoto-
wa. Przyznał się do przestęp-
stwa. Razem pojechali do gara-
żu, w pobliżu którego zatrzy-
mano starszego z podejrzanych.
Obaj mężczyzn trafili do poli-
cyjnego aresztu. Obaj zatrzyma-
ni usłyszeli zarzuty, za które sąd
może ich skazać nawet na 5 lat
więzienia.

Kronika Stróżów Prawa
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B o g u s ł a w  L a s o c k i

Dla biegaczy nie ma złych
warunków, liczy się kon-
dycja i odpowiedni ubiór.
Tę znaną prawdę potwier-
dził 13. Bieg Ursynowa,
rozegrany na dystansie 5
kilometrów. 

Nie bacząc na ponadtrzydzie-
stostopniowy upał i żar z bez-
chmurnego nieba, blisko dwu-
tysięczna grupa fanów biegania
stawiła się pod ursynowskim ra-
tuszem. Biegł między innymi re-
kordzista Polski w maratonie
Henryk Szost. Zwycięzców de-
korował ursynowianin Jerzy Pie-
trzyk, w 1976 wicemistrz olimpij-
ski w sztafecie 4 x 400 m.

Pierwsi zawodnicy przybyli
po ósmej rano odebrać pakiety
startowe, rozejrzeć się, skoncen-
trować na atmosferze imprezy.
Takie wydarzenia to nie tylko
współzawodnictwo sportowe,
ale również okazja, żeby spo-
tkać się i porozmawiać ze znajo-

mymi, z którymi była okazja
współzawodniczyć podczas
wcześniejszych zawodach,
gdzieś w Polsce. Nic dziwnego,
że z minuty na minutę przyby-
wało coraz więcej osób. Bardzo
często z dziećmi, partnerami,
przyjaciółmi, pieskami. To prze-
cież nie tylko zawody sportowe,
ale zarazem piknik miejski, po-
łączony – owszem, jako najważ-
niejszym elementem – z biego-
wym współzawodnictwem, a
również okazja do wspólnej za-
bawy. To pary trzymając się za
ręce, czasem z maluszkami w
wózkach dziecięcych pchanych
przed sobą, czasem z jakimiś fla-
gami czy bannerami.  To sport,
lecz jednocześnie świetna zaba-
wa i rekreacja.

W miarę upływu czasu pod
ursynowskim ratuszem zaczęło
robić się tłoczno. 

– Bieg Ursynowa można zali-
czyć do czołówki biegów war-
szawskich – mówił Marek Tro-
nina, organizator tej imprezy, ale
również innych biegów miej-
skich, w tym Maratonu War-
szawskiego. – Zaletą Biegu Ursy-
nowa jest wygodna lokalizacja
trasy na alei KEN z idealnym do-
jazdem do stacji metra Imielin.
Stąd zresztą hasło tego biegu:
“YES, I KEN”. 

Zawodnicy spacerują, rozma-
wiają, niektórzy rozpoczęli już
indywidualne rozgrzewki. Mło-
dzież, osoby starsze, sporo dzie-
ci – wszystkie kategorie wiekowe,
aż do oldbojów 85+. To napraw-
dę budujący widok ludzi, którym
chciało się wyjść z domu.

– Bieg Ursynowa jest bardzo
ważny – wyjaśnia Piotr Zalewski,
zastępca burmistrza Dzielnicy
Ursynów. -–Jest jakby emanacją
tych wszystkich działań sporto-
wych, które robimy w ciągu ro-
ku, żeby zakończyć  rok szkolny
taką naprawdę wspaniałą im-
prezą. Tyle że jest gorąco, bardzo
gorąco. Wiele osób może mieć
problemy, ale na pewno kurtyny
wodne pomagają. Bardzo nam
zależało, by ten komfort biegu
był w miarę jak najlepszy, no i że-
by można było osiągnąć jak naj-
lepsze wyniki – mówi Piotr Za-
lewski.  

Pod ratuszem spora grupa
spaceruje od strony al. KEN,
gdzie postawiono kurtynę wod-
ną. Nie tylko w zasięgu rozdrob-
nionych kropelek wody, ale na-
wet kilka metrów dalej,  jest zde-
cydowanie bardziej rześko.  

– Oprócz tej jednej przy wej-
ściu, mamy jeszcze dwie kurty-
ny wodne na trasie – mówi Ze-
non Dagiel, naczelnik Wydziału

Sportu Urzędu Dzielnicy Ursy-
nów. – To jest właściwie ewene-
ment, żeby na tak krótkiej trasie
pięciokilometrowej trzy kurty-
ny obsługiwały bieg, który jest
również traktowany jako Otwar-
te Mistrzostwa Polski na 5 kilo-
metrów,  Mistrzostwa Polski Ma-
sters, a także Otwarte Młodzie-
żowe Mistrzostwa Warszawy. To
bardzo szybka trasa, jedna z naj-
szybszych w kraju, płaska – re-
kord wynosi  niewiele ponad 13
minut. Startowali tutaj nasi
przyszli olimpijczycy czy mara-
tończycy, którzy uzyskiwali wła-
śnie takie czasy. Dzisiaj startują
również zawodnicy z zagrani-
cy. Impreza posiada bardzo róż-
ne propozycje programowe, na
przykład zajęcia dla przedszko-
laków. Rodzice, którzy przycho-
dzą wziąć udział w biegu, mogą
oddać dziecko pod opiekę spe-
cjalistyczną pań z przedszkola.
Mamy również punkt sprawno-
ści fizycznej dla dzieci, które mo-
gą wziąć udział w konkuren-
cjach sportowych i rekreacyj-
nych, za co też otrzymują me-
dale. Bo to impreza dla wszyst-
kich, czyli znów Ursynów górą!
– z entuzjazmem peroruje na-
czelnik Dagiel. 

Jako pierwsi już tradycyjnie
startują zawodnicy na wózkach.

Dwie minuty po nich rusza
główna masa zawodników. Bli-
sko dwa tysiące, sklasyfikowa-
nych zostanie nieco ponad 1700
osób.  Uśmiechnięci, zadowo-
leni, przyszedł moment na któ-
ry wszyscy czekali. Wystrzał,
start, pobiegli jak burza. Po od-
daleniu się pierwszych 100 -
200 zawodników, tempo wy-
raźnie spadło. Nic dziwnego,
przecież to głównie impreza ści-
śle amatorska, dla wszystkich, a
dla wielu z nich uzyskanie cza-
su dwa razy dłuższego niż ci z
czołówki  będzie i tak rekordem
życiowym. 

Przez chwilę pod ratuszem
zrobiło się prawie pusto. W od-
dali znikał stumetrowej długo-
ści zielony wąż zawodników. Od
ratusza do ul. Bartóka, potem
zawrócenie i bieg do ul. Płasko-
wickiej, i znów w kierunku ratu-
sza – meta. Najszybszym zajęło
to nieco ponad 14 minut. Naj-
wolniejszy z kategorii 85+ po-
trzebował ponad 3 razy więcej
czasu, ale co z tego, przebiegł!!!

Jak zwykle aktywnością wy-
kazali się samorządowcy ursy-
nowscy – wiceburmistrz Piotr
Zalewski, radni Krystian Malesa,
Piotr Karczewski, Paweł Lenar-
czyk i Piotr Skubiszewski. “Go-
ścinnie” wystąpił również Rafał

Miastowski burmistrz Mokoto-
wa, będący w poprzedniej ka-
dencji radnym Ursynowa. 

W klasyfikacji Open zwycięz-
cami zostali: wśród mężczyzn
Artsiom Łochisz, halowy mistrz
Białorusi na 1500 m, przed Szy-
monem Dorożyńskim, a wśród
kobiet Izabela Trzaskalska. Do-
rożyński (KU AZS Politechniki
Opolskiej) został mistrzem Pol-
ski, a następne miejsca w tej kla-
syfikacji zajęli: rekordzista kra-
ju w maratonie Henryk Szost
(Grunwald Poznań) i Kamil Kar-
bowiak (Kotwica Brzeg). Na dal-
szych miejscach znaleźli się m.
in. znany średniodystansowiec
Mateusz Demczyszak i pocho-
dzący z Etiopii reprezentant Pol-
ski w maratonie (wicemistrz Eu-
ropy 2014!) Yared Shegumo. W
konkurencji pań mistrzynią zo-
stała oczywiście Trzaskalska
(AZS UMCS Lublin). 

Wśród zawodników na wóz-
kach inwalidzkich w grupie męż-
czyzn zwyciężył Mariusz Wło-
dawski, a  wśród kobiet Inez
Wrzesińska. 

Ale tak naprawdę zwycięzca-
mi byli wszyscy uczestnicy. Po-
konali siebie, zmęczenie, gorą-
co, chciało im się wyjść z domu.
A więc brawo dla wszystkich
zwycięzców!

Blisko 2000 wspaniałych nie dało się upałowi
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Big Book Festival 2019
To naprawdę niezwykła impreza. Big Book Festival 2019 stawia na eksperymenty sceniczne,

pokazuje literaturę na żywo i na gorąco. W programie specjalne wydarzenia z udziałem ak-
torów, tancerzy, z muzyką i multimediami, pod dachem i w plenerze.

W weekend 21-23 czerwca w Warszawie najodważniejszy festiwal czytania zaprezentuje lite-
raturę na żywo. Wystąpią m. in. Agnieszka Podsiadlik, Maria Maj, Janusz Chabior i Maria Peszek.
Zobaczymy współczesnego Fausta, komedię o czytelnikach, usłyszymy mowy wszech czasów i in-
terpretacje nowych książek.

Znakiem rozpoznawczym organizowanego po raz siódmy międzynarodowego Big Book Festi-
val są własne, niepowtarzalne produkcje teatralne, sceniczne i multimedialne. Program tegorocz-
nej edycji – odbywającej się pod hasłem SKOK W BOK! – wyraźnie eksponuje literaturę graną, czy-
taną i przeżywaną na gorąco. Odbędą się cztery wydarzenia specjalne z udziałem aktorów, tan-
cerzy, projekcjami i muzyką na żywo.

Na otwarcie w piątek, 21 czerwca, w Centrum Łowicka pokazany zostanie spektakl multime-
dialny „CZARNE CZY BIAŁE?” w reżyserii Anny Król.

Jego bohaterem jest współczesny Faust. To człowiek, który chce więcej, mocniej, bardziej i go-
tów jest zapłacić za to wysoką cenę. To polityk, hedonista, artysta. To każdy z nas. Spektakl na
troje aktorów (Agnieszka Podsiadlik, Magdalena Berus, Krzysztof Zarzecki), tancerkę (Magda-
lena Ptasznik) i dwoje muzyków (Radek Łukasiewicz i Maria Peszek) będzie opowieścią o tym,
czy ludzkie nienasycenie prowadzi w mrok, czy ku światłu.

Dla Anny Król tytułowy bohater poematu Goethego jest symbolem człowieka, który nie prze-
staje. Jego głód wyjścia poza banalność dobrze oddaje tęsknoty mieszkańców dzisiejszych metro-
polii. Reżyserka eksperymentuje z oryginałem, przywołując odniesienia ze współczesnych tekstów
i popkultury. - Rzeczywistość przypomina dziś aplikację randkową jak Tinder – uważa Król
– W poszukiwaniu idealnego partnera na jedną noc lub całe życie, wciąż oglądasz więcej i wię-
cej, bo każde kolejne przesunięcie palca na ekranie może pokazać, że czeka na ciebie ktoś jesz-
cze fajniejszy. Pytanie, kiedy powiedzieć sobie „stop”? – mówi reżyserka. W spektaklu pojawią
m. in. fragmenty powieści Jonathana Littela oraz wystąpienia polityków. Bilety w cenie 20 pln są
już dostępne w serwisach: Bilety24 oraz Going.

Na zamknięcie siódmego Big Book Festival będzie śmiesznie. Klub Komediowy przygotowuje spe-
cjalny spektakl plenerowy, którego bohater – Juliusz – chce zrobić wrażenie na rodakach z zagrani-
cy i sprawdza, jak ma się stan polskiego czytelnictwa. Zastaje jednak osiedlową bibliotekę w likwida-
cji i wyrusza w podróż śledczą, podczas której spotyka wielu nieprawdopodobnych bohaterów. Bę-
dzie okazja, by pośmiać się z literatury, ale też jej niedoborów i uprawianego powszechnie nieczyta-
nia. Autorem tekstu jest m. in. Michał Sufin. Wśród wykonawców: Katarzyna Kołeczek, Dorota Krem-
pa, Grzegorz Kwiecień, Szymon Roszak, Mateusz Lewandowski. Muzykę tworzy Paweł Szamburski.Bi-
lety na spektakl komediowy są już w dostępne w cenie 20 PLN w serwisach Bilety24 oraz Going.

Siódmy Big Book Festival składa się z 56 wydarzeń, które w czasie trzech dni odwiedzi stu au-
torów z Polski i 15 innych państw. W programie wydarzenia są m. in. rekord świata w czytaniu,
pokazy filmowe z rozmowami, spacery, warsztaty, happeningi i dyskusje tematyczne. Big Book
Festival to największy i najodważniej eksperymentujący festiwal czytania w Polsce. Tworzy go kil-
kuosobowa Fundacja „Kultura nie boli”.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
Warto wiedzieć co się dzieje w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Obecnie odbywają się tam

pokazy filmów dokumentalnych, na które zapraszamy już 22 czerwca, godz. 17:30 (wstęp wol-
ny) oraz wystawa „Plan Filmowy” i warsztaty, na które obowiązują zapisy.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych na Chełmskiej 21 to legendarna instytu-
cja na Mokotowie, w której od 70 lat powstają polskie filmy. Została założona w 1949 roku, na po-
czątku jako ośrodek produkcji filmów dokumentalnych i Polskiej Kroniki Filmowej, wkrótce sta-
jąc się ważnym ośrodkiem dla filmu fabularnego.

W Wytwórni powstały słynne polskie dokumenty i setki odcinków PKF (Polskiej Kroniki Filmo-
wej). Na Chełmskiej rodziły się i rozkwitały najważniejsze trendy w polskim kinie dokumental-
nym – od pierwszych realizacji powojennych, poprzez legendarną „czarną serię” i najsłynniejsze
filmy dokumentalne lat 60., 70., i 80., aż po dokumenty czasu przełomu. W Wytwórni swoje fil-
my realizowali tacy twórcy, jak: Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Kazimierz Ka-
rabasz i wielu innych. W halach, laboratoriach i w montażowniach Wytwórni powstały słynne dzie-
ła, m. in.: Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Hoffmana.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie jest dziś największym ośrod-
kiem produkcji filmowej w Polsce. To tu powstały takie tytuły, jak: „7 uczuć” Marka Koterskiego,
„Róża” Wojciecha Smarzowskiego, „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” i „Czarny mer-
cedes” Janusza Majewskiego, „Różyczka” Jana Kidawy-Błońskiego, „Generał Nil” Ryszarda Bu-
gajskiego czy „Karbala” Krzysztofa Łukaszewicza. Ponadto Wytwórnia jako koproducent wspie-
ra dziesiątki produkcji filmowych, odnoszących liczne sukcesy frekwencyjne i artystyczne.

Wytwórnia to także miejsce szczególnie przyjazne debiutantom. Wyprodukowane przez WFDiF
ich pierwsze filmy zdobywają serca polskich i zagranicznych widzów i obsypywane są nagrodami
na całym świecie. Wśród kilkunastu, jakie powstały w WFDiF w ostatnich latach, są: Agnieszki Smo-
czyńskiej „Córki dancingu”, Bodo Koxa „Dziewczyna z szafy”, Katarzyny Rosłaniec „Galerianki”, Mi-
chała Otłowskiego „Jeziorak”, Beaty Dzianowicz „Odnajdę cię” czy Adama Sikory „Autsajder”.

Wytwórnia stale rozwija swoje zaplecze technologiczne i infrastrukturę filmową. Nowoczesne
pracownie postprodukcji obrazu i dźwięku pozwalają realizować filmy na najwyższym światowym
poziomie, a nowoczesny sprzęt filmowy, w tym kamery ARRI Alexa LF, umożliwiają realizację naj-
bardziej zaawansowanych technologicznie produkcji filmowych.

Dziś Wytwórnia to nowoczesna instytucja kultury, otwarta dla twórców i odbiorców sztuki fil-
mowej. Jako pomysłodawca i producent realizuje autorskie formaty audiowizualne, wśród któ-
rych znajdują się:

- Cykl ekranizacji współczesnej polskiej dramaturgii „Teatroteka”, pozwalający co roku zaist-
nieć dziesiątkom młodych twórców;  

- Seria unikatowych filmów edukacyjnych „Historia w ożywionych obrazach”, ożywiająca słyn-
ne dzieła malarstwa historycznego.

Wytwórnia jest także rozpoznawalnym ośrodkiem nowoczesnej edukacji filmowej. Przestrzeń
autorskich projektów WFDiF wypełniają co roku tysiące uczestników z całej Polski, przybywają-
cych do Wytwórni na wyjątkowe zajęcia, oprowadzania i warsztaty filmowe. Flagowe projekty
edukacyjne WFDIF to: Plan Filmowy – pierwsza w Polsce, autentyczna przestrzeń pracy filmow-
ców, udostępniona do celów edukacyjnych; Wytwórnia Scenariuszy — studium scenariopisarstwa,
w ramach którego Wytwórnia kształci przyszłych autorów scenariuszy.

Jasnowidze – wystawa pokonkursowa
Wydawnictwo Dwie Siostry oraz Multimedialna Biblioteka zapraszają na wystawę prezentu-

jącą prace laureatów oraz 40 najciekawszych projektów nadesłanych na trzecią edycję między-
narodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2018/2019!

Udział w konkursie wzięli zarówno debiutanci, jak doświadczeni twórcy z Polski i z zagranicy,
występujący indywidualnie lub zespołowo. Przedmiotem konkursu był projekt ilustrowanej książ-
ki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Ocenie podlegała: jakość artystyczna projektu, ory-
ginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość.

Ze strony wydawnictwa Dwie Siostry prace ocenili: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas oraz Ma-
ciej Byliniak. W jury międzynarodowym zasiedli natomiast: Rotraut Susanne Berner, Bernar-
do P. Carvalho,  Anna Maria Czernow oraz Piotr Karski.

Wystawa dostępna jest w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI od 10
czerwca do 1 lipca 2019 r.

#Kulturalnie
Dzielnica Mokotów zaprasza na...
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To “my”, mieszkańcy, mamy największy
wpływ na to, czy coś stanie się śmieciem
czy surowcem. Surowcem, czyli materia-
łem, który można jeszcze wykorzystać. 

Mokotowskie przedszkolaki świetnie o tym wie-
dzą i pokazały to wykonując rzeźby kota w ra-
mach zgłoszeń do zorganizowanego przez burmi-
strza Dzielnicy Mokotów konkursu plastycznego
pod nazwą „Na MoKOTowie kot siedzi w słowie”.

Dzięki dziecięcej wyobraźni i kreatywności pla-
stikowe butelki, kapsle, nakrętki, rolki od papie-
ru toaletowego, folia bąbelkowa, stare gazety, a na-
wet opona zamieniły się w małe i duże, sympatycz-
ne, wdzięczne i kolorowe rzeźby kota.

Najlepsze prace zostały nagrodzone zabawka-
mi – śmieciarkami, będącymi miniaturowym mo-
delem śmieciarki Scania, które sprezentowało
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Nagrodzone przedszkola:
KKaatteeggoorriiaa 55-llaattkkii::
I miejsce: Przedszkole nr 170
II miejsce: Przedszkole nr 189
III miejsce: Przedszkole nr 305

KKaatteeggoorriiaa 66-llaattkkii::
I miejsce: Przedszkole nr 190
II miejsce: Przedszkole nr 170
III miejsce: Przedszkole nr 139
Partnerem dzielnicy w konkursie były Miejskie

Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Zakłady
Autobusowe oraz Biblioteka Publiczna im. Zyg-
munta Łazarskiego w Dzielnicy. 

Wystawa dostępna jest od 1 czerwca do 1 lip-
ca 2019 r. w Multimedialnej Bibliotece Dla Dzie-
ci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a w
Warszawie. Zapraszamy!

Szkoła Podstawowa nr 107 przy ul. No-
woursynowskiej 210/212 nawiązała
kontakt z powstańcem warszawskim,
panią Ireną Paśnik – pseudonim Irka. 

Ta cenna i ważna znajomość zaczęła się w roku
2017, kiedy uczniowie ówczesnej klasy szóstej za-
prosili panią Paśnik na lekcję historii przy okazji
omawiania tematyki Powstania Warszawskiego.
Spotkanie zaowocowało przyjaźnią z panią Ireną,
która bardzo sobie ceni kontakt z młodzieżą i chęt-
nie dzieli się wspomnieniami z 1944 roku, uważa
bowiem, że jest to ważna lekcja patriotyzmu.

Uczniowie odwzajemniają się pani Paśnik sym-
patią, o czym świadczy fakt, iż przy okazji świąt
oraz imienin Ireny przekazują jej własnoręcznie
wykonane okolicznościowe kartki z życzeniami,
przesyłają pozdrowienia z wakacji.

We wrześniu 2018 r., kiedy szkoła organizowa-
ła środowiskowy piknik integracyjny z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości, pani Paśnik
była na nim gościem honorowym. Z tej okazji na
dziedzińcu szkolnym został posadzony dąb wła-
śnie przez panią Irenę.

W tym roku szkolnym pani Paśnik zaprosiła
uczniów klasy siódmej na spotkanie w Domu
Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy uli-
cy Nowolipie 22. W ten sposób siódmoklasiści do-
wiedzieli się o istnieniu takiego miejsca i możliwo-
ści odwiedzania go. Dzięki temu kilkoro z nich

zaangażowało się w wolontariat. Systematycznie
uczestniczą oni w spotkaniach z powstańcami,
słuchając ich opowieści, które są rejestrowane dla
potomnych w cyklu „Moja Warszawa”. Pomagają
przy organizacji tych spotkań, przygotowując sa-
le spotkań, obsługując szatnie itp.

Jest to z ich strony bezinteresowne i dobrowol-
ne działanie, z którego czerpią satysfakcję i pod-
czas gdy większość nastolatków siedzi przed kom-
puterem, oni – siódmoklasiści – co dwa tygodnie
przemierzają drogę z Mokotowa na Nowolipie,
by wspomóc organizatorów spotkań z powstańca-
mi i jednocześnie uczyć się uczestnictwa w życiu
społeczeństwa obywatelskiego.

Na MoKOTowie kot siedzi w słowie

Matsuri - Piknik z Kulturą Japońską

Uczniowie pomagają powstańcom
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W czerwcu gorąco było w
ursynowskim Domu Sztuki
SMB „Jary”! Nie tylko
przez niemiłosierne upały.
W pierwszych  dwóch tygo-
dniach miesiąca niemal
dzień w dzień odbywały się
– i cieszyły powodzeniem –
prezentacje osiągnięć
uczestników bezpłatnych
warsztatów artystycznych
dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, w tym seniorów. 

Mowa o warsztatach organi-
zowanych tu w Roku Kultural-
nym 2018/2019 – bezpłatnych,
gdyż finansowanych ze środków
Dzielnicy Ursynów m. st. Warsza-
wy, podobnie zresztą jak same
prezentacje. Za nami dziesięć pre-
zentacji – chyba jeszcze nigdy nie
było tylu w tak krótkim czasie!

Wszystko zaczęło się 3 czerw-
ca efektownym, międzypokole-
niowym pokazem tańca flamen-
co. Niemniej atrakcyjnie wypa-
dły kilku- i kilkunastoletnie
dziewczęta w tańcu irlandzkim.
Wcześniej kilka z nich zajęło wy-
sokie miejsca w międzynarodo-
wych konkursach tańca irlandz-
kiego w Mediolanie i Pradze!

Skoro o sukcesach mowa: w
ramach dziecięcych warsztatów
wokalnych w Domu Sztuki, któ-
re zakończyły się urokliwym
koncertem piosenek ludowych,
działa dziewczęcy zespół „Ósem-
ki i Szesnastki”. Otóż na niedaw-
nym Wojewódzkim Przeglądzie
Artystycznym „Kulturomaniak
2019” zespół zdobył Nagrodę
Specjalną za najlepszy występ z
akompaniamentem na żywo w
kategorii „śpiew”. To duży suk-
ces, zważywszy, że w dwueta-
powym konkursie wzięło udział
kilkuset wykonawców! Jedna z

członkiń „Ósemek i Szesnastek”,
Marysia Czerska, zajęła trzecie
miejsce w kategorii „uczniowie
klas I-III szkół podstawowych”, a
instruktor prowadzący warszta-
ty, Marcin Zadronecki, odebrał
Nagrodę Główną – tytuł „Kultu-
romaniak” – za „opiekę arty-
styczną oraz rozwijanie pasji mu-
zycznych u dzieci i młodzieży”. 

Jeśli – wracając do prezentacji
– wspomnimy jeszcze oszałamia-
jący seniorski koncert bębniar-
ski, cztery arcyciekawe premiery
teatralne („Bujanie w obłokach”
Teatru Seniora, „Wizytę” Teatru
Młodzieżowego „Klucz z Wioli-
nowej”, „Zabawy z Wierszykarni”
Dziecięcego Teatru Muzycznego
„Wiolinki” i „Dziób w dziób” Mło-
dzieżowego Teatru Muzycznego
„Zgraja z Wiolinowej”), a także
dwa wernisaże – osobne dla dzie-
ci i dla dorosłych – wystawy prac
powstałych na warsztatach pla-
stycznych, to chyba nie będziemy
mieć wątpliwości, że Dom Sztu-
ki SMB „Jary” aktywnie działa
na polu edukacji kulturalnej.

Duża w tym zasługa instrukto-
rów prowadzących zajęcia: Jo-
lanty Frieze i Małgorzaty Sołty-
siak (plastyka), Aniki Kamińskiej
(bębny), Ewy Kłujszo (teatry
muzyczne), Karoliny Łucznik
(flamenco), Marty Matczuk (ta-
niec irlandzki), Wojciecha Sa-
nejko (Teatr „Klucz z Wiolino-
wej” i Teatr Seniora) oraz wy-

mienionego już Marcina Zadro-
neckiego.

Podziękowania należą się
również rodzicom i opieku-
nom, którzy przyprowadzali
swoje pociechy na warsztaty
dziecięce.

Na koniec najważniejsza wia-
domość: w pierwszej części nad-
chodzącego Roku Kulturalnego,
czyli od połowy września do po-
łowy grudnia bieżącego roku ka-
lendarzowego, bezpłatne warsz-
taty artystyczne dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, w tym senio-
rów – finansowane ze środków
Dzielnicy Ursynów m. st. War-
szawy – będą w Domu Sztuki
kontynuowane! A B U

Ponad 23 000 dzieci z Ur-
synowa wzięło udział w
czwartej już warszawskiej
odsłonie kampanii Zarzą-
du Dróg Miejskich „Rowe-
rowy Maj”. Akcja polega
na przybyciu do szkoły lub
przedszkola na rowerze
lub podobnym środku lo-
komocji np. hulajnodze,
deskorolce lub rolkach. 

W zamian za aktywny sposób
dotarcia na zajęcia uczniowie i
przedszkolaki otrzymywali na-

lepki dla siebie oraz dla swojej
klasy. Dla najaktywniejszych
uczestników, klas i placówek
ZDM przygotował nagrody, któ-
re zostały wręczone w dniu 16
czerwca w czasie Wielkiego War-
szawskiego Pikniku Rowerowe-
go na Plaży Wilanów.

W tegorocznej akcji wzięła
udział rekordowa ilość szkół i
przedszkoli z Ursynowa. Jak poin-
formował Urząd Dzielnicy Ursy-
nów „Reprezentowały nas 33 pla-
cówki – wszystkie szkoły publicz-

ne, 3 niepubliczne szkoły podsta-
wowe oraz 11 przedszkoli, a naj-
większą aktywnością wykazała
się Szkoła Podstawowa nr 336 im.
Janka Bytnara „Rudego”. Ucznio-
wie SP nr 318 okazali się bezkon-
kurencyjni w kategorii małych
szkół zdobywając główną nagro-
dę, a podopieczni ze szkoły pod-
stawowej nr 310 zdobyli nagrodę
specjalną Ambasady Danii”.

ZDM przygotował mnóstwo
nagród dla ursynowskich szkół i
klas, a dodatkowo Zarząd Dziel-
nicy postanowił ufundować na
początku nowego roku szkolne-
go nagrody w postaci vouche-
rów do kina dla: klasy IV C ze
szkoły podstawowej nr 318 – naj-
lepszej klasy na Ursynowie któ-
ra osiągnęła frekwencję na po-
ziomie 95 %; klasy II D ze szko-
ły podstawowej nr 336 - najbar-
dziej aktywnej klasy z najbar-
dziej aktywnej ursynowskiej
szkoły oraz zestawów gadżetów
dla grupy V z przedszkola nr 400
– najlepszej grupy z najlepsze-
go przedszkola na Ursynowie.

Głównym zadaniem akcji jest
popularyzacja roweru jako co-
dziennego środka transportu do
i ze szkoły. Zabawa jest oparta
na zdrowej rywalizacji, umożli-
wia nabycie dobrych nawyków,
zwiększenie sprawności i odpor-
ności dziecka a rozpoczęcie dnia
od aktywności fizycznej przekła-
da się na podniesienie jego moż-
liwości intelektualnych. Dążenie
do jak najlepszych rezultatów bu-
duje trwałe relacje między dzieć-
mi, uczy odpowiedzialności za
osiągnięcie wspólnego wyniku.

„Jesteśmy niezmiernie dumni z
naszych uczniów oraz przedszko-
laków. Gratulujemy wszystkim,
którzy wytrwali, szczególnie, że
majowa pogoda nie rozpieszcza-
ła pasjonatów jazdy na rowerze”
– czytamy na stronach urzędu. 

W dniu 14 czerwca przy-
pada Narodowy Dzień Pa-
mięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych. Święto
powyższe zostało uchwa-
lone 8 czerwca 2006 r.
przez Sejm RP w 66. rocz-
nicę przybycia pierwszego
transportu 728 więźniów
z Tarnowa do Konzentra-
tionslager Auschwitz. 

Uroczystości zostały zorgani-
zowane wspólnie przez: Polski
Związek Byłych Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień i
Obozów Koncentracyjnych, Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Muzeum
Niepodległości w Warszawie.

Tegoroczne obchody odbyły
się w dwóch miejscach. Pierwsza
część – na Placu Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, następnie
uczestnicy zostali przewiezieni
autokarami do Muzeum Więzie-
nia Pawiak, gdzie miała miejsce
druga część obchodów o charak-
terze państwowym. Nieprzypad-
kowo wybrano teren dawnego
więzienia, które jest miejscem
symbolicznym, trwale zapisa-
nym w pamięci wielu pokoleń,

gdzie w czasie wojny Niemcy
więzili tysiące Polaków – bestial-
sko katowanych i torturowanych
podczas przesłuchań w siedzi-
bie gestapo w Al. Szucha. Wiele
osób rozstrzelano w tzw. war-
szawskim pierścieniu śmierci
(Palmiry, Magdalenka, Lasy Ka-
backie, Wólka Węglowa, Wydmy
Łuże, Rembertów, Wawer, oko-
lice Jabłonny), później w ruinach
getta. Tysiące wywieziono na
pewną śmierć do obozów kon-
centracyjnych, co upamiętniają
poszczególne tablice znajdują-

ce się przed Muzeum. Dla
uczczenia pamięci ofiar pod ta-
blicami zostały złożone kwiaty i
zapalono znicze. 

Obchody były wyrazem hoł-
du dla nielicznych już ostatnich
Świadków Historii, którym prze-
znaczenie pozwoliło przeżyć ten
złowrogi czas, kiedy to – przy-
wołując motto ze zbioru opowia-
dań „Medaliony” Zofii Nałkow-
skiej – „Ludzie ludziom zgoto-
wali ten los”.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i  
F o t o  P a w e ł  B e z a k

Amatorów Jazzu z pewno-
ścią ucieszy wiadomość,
że będą mogli posłuchać
na żywo muzyki z najwyż-
szej półki. 

W PROMmie Kultury Saska
Kępa, ul. Brukselska 23 27 czerw-
ca o godz. 19:00 w ramach cyklu
ilustrowanego muzyką wielkich
mistrzów - Mistrzowie Polskiego
Jazzu organizowane są spotka-
nia poświęcone dorobkowi wiel-
kich polskich jazzmanów. Boha-
terem wieczoru będzie Sławomir
Kulpowicz (wstęp wolny).

To pianista i kompozytor.
Współtwórca legendarnego The
Quartet. Jego inspiracje nie ogra-
niczały się wyłącznie do jazzu,
sięgał także do muzyki etnicz-
nej, głównie indyjskiej, ale nie
tylko. Tworzył muzykę do spek-
takli baletowych i teatralnych.

Spotkanie przy Brukselskiej
poprowadzi Rafał Garszczyński
– dziennikarz muzyczny, publi-
cysta i bloger. Autor audycji
„Simple Songs” w Radio-
JAZZ.FM, a także stałych cykli
(Płyta Tygodnia oraz Kanon Jaz-
zu i Kanon Polskiego Jazzu).

Publiczność będzie mogła spo-
tkać się z Pawłem Kaczmarczy-
kiem – pianistą jazzowym i kompo-
zytorem o wielkim dorobku i jesz-
cze większych planach, koncertu-
jącym na całym świecie. Nagrał
sześć świetnie przyjętych albumów
i wiele w roli sidemana, a dotych-
czasowe wydawnictwa przyniosły
mu liczne nagrody i wyróżnienia,
w tym nominację do Fryderyka,
sześć zwycięstw w plebiscycie Jazz

Top magazynu „Jazz Forum”, pięć
„Oskarów Jazzowych” – Grand
Prix Jazz Melomani, Mateusza
Trójki Polskiego Radia, Kulturalny
Odlot Gazety Wyborczej.

Gościem spotkania będzie To-
masz Tłuczkiewicz – dziennikarz
muzyczny, propagator jazzu, pu-
blicysta, długoletni dyrektor festi-
walu Jazz Jamboree i prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Jazzowe-
go (w latach 80-tych). Doprowa-
dził on do dwóch wizyt Milesa
Davisa w Polsce. Konferansjer,
publicysta, krytyk, tłumacz
(przełożył m. in. pierwszą auto-
biografię Milesa Davisa „Ja, Mi-
les”). Jest uznawany za guru pol-
skiego środowiska jazzowego.

W ramach cyklu Mistrzowie
Polskiego Jazzu od 2018 r. boha-
terami dotychczasowych spo-
tkań byli Krzysztof Komeda, To-
masz Stańko, Andrzej Trzaskow-
ski, Andrzej Kurylewicz, Zbi-
gniew Seifert, Jarosław Śmieta-
na, Jerzy Milian, Tomasz Szu-
kalski, Janusz Skowron,

W planach są oczywiście kolej-
ne spotkania.

M i r o s ł a w  M i r o ń s k i

Zachowajmy pamięć o ofiarach!

Czerwiec pod znakiem prezentacji

Ursynów znów wśród najlepszych!

Mistrzowie polskiego jazzu
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Rozbudowa II linii metra,
budowa szkół, przedszkoli
i żłobków oraz moderni-
zacje dróg, to najbardziej
strategiczne inwestycje w
2018 r. Stołeczni radni
zdecydują o zatwierdzeniu
sprawozdania i udziele-
niu  prezydentowi stolicy
absolutorium z wykona-
nia budżetu m. st. Warsza-
wy za 2018 rok.

– W ubiegłym roku stolica
zrealizowała wiele istotnych in-
westycji rozwijających infra-
strukturę miejską, w tym dal-
szą rozbudowę drugiej linii me-
tra w kierunku wschodnim i za-
chodnim. Korzystaliśmy ze
środków europejskich, aby
zwiększyć nasz potencjał inwe-
stycyjny. Warszawa od lat jest li-
derem w pozyskiwaniu środ-
ków rozwojowych. Tylko w ze-
szłym roku pozyskaliśmy 614
mln zł na realizację projektów w
ramach programów UE – mó-
wi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent stolicy – Koncentrujemy
się na poprawie jakości życia
warszawskich rodzin. W 2018
roku finansowaliśmy z miejskiej
kasy m. in. komunikację miej-
ską dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów oraz opie-
kę w warszawskich przedszko-
lach, dzięki czemu korzystali
oni z nich bezpłatnie. 

Inwestycje Warszawy
W 2018 roku miasto przezna-

czyło na inwestycje 2 mld 189
mln złotych. To blisko 250 mln
zł więcej niż w roku poprzed-
nim. Na inwestycje ogólnomiej-
skie wydaliśmy w zeszłym roku
1,561 mld zł, a wydatki na inwe-
stycje dzielnicowe wyniosły 628
mln zł. Największy wkład w re-
alizację polityki modernizacji
infrastruktury lokalnej w War-
szawie wniosły dzielnice: Bia-
łołęka, Bielany, Mokotów, Wila-
nów i Wola.

Najwięcej środków wydaliśmy
na inwestycje w sferze transpor-
tu i komunikacji – było to – 1,159
mld zł, w tym na inwestycje w
komunikację zbiorową 652 mln
zł, a na drogi i mosty – 507 mln
zł. Drugim ważnym wydatkiem
majątkowym była edukacja, na
którą przeznaczyliśmy 295 mln
zł. Ważne były dla nas również
inwestycje w ochronę zdrowia i
pomoc społeczną – 267 mln zł, w
tym na podmioty lecznicze – 214
mln zł, a na pomoc społeczną –
53 mln zł. Na inwestycje w za-
kresie ładu przestrzennego i go-
spodarki nieruchomościami 156
mln zł, na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska – 119
mln zł, a na kulturę i ochronę
dziedzictwa kulturowego – 80
mln zł.

W 2018 roku miasto przezna-
czyło prawie trzykrotnie więcej
środków na inwestycje w rekre-
ację, sport i turystykę niż w roku
poprzednim (2017), czyli 67 mln
zł, a na bezpieczeństwo i porzą-

dek publiczny sześciokrotnie
więcej w porównaniu z rokiem
2017 – 25 mln zł.

Najwięcej środków przezna-
czono na budowę II linii metra,
rozwój sieci tras rowerowych,
modernizację ciągu ulic Marsa –
Żołnierska, budowę ul. Czernia-
kowskiej – bis, rozbudowę ul.
Łodygowej, przebudowę ul. Ma-
rynarskiej, budowę Szpitala Po-
łudniowego, zagospodarowanie
nadbrzeży Wisły i modernizację
obszarów śródmiejskich. Finan-
sowaliśmy  również rozwój in-
frastruktury lokalnej. Trwały bu-
dowy lub modernizacje szkół  i
przedszkoli w dzielnicach: Biało-
łęka, Bielany, Ochota, Praga-Pó-
łnoc, Wilanów. W Ursusie i na
Targówku budowano mieszka-
nia komunalne. Poza tym w
Wawrze przebudowywano tar-
gowisko, a w dzielnicy Ursynów
trwała budowa Dzielnicowego
Centrum Kultury.

W 2018 r. zakończono wiele
inwestycji. Oddano do ruchu
ul. Gandhi na odcinku ul. Pilec-
kiego - ul. Płaskowickiej, zbu-
dowano parking strategiczny
„Parkuj i Jedź”  (P+R)  „Metro
Młociny III” i przebudowano i
rozbudowano ul. Encyklope-
dyczną. Zmodernizowano bu-
dynek Zespołu Szkolno-Przeds-
zkolnego nr 10 przy ul. Tarcho-
mińskiej wraz z dobudową pa-
wilonu przedszkolnego, zakoń-
czyły się budowy trzech przed-
szkoli na Białołęce, przy ul.  My-
śliborskiej, Ceramicznej i Głę-
bockiej oraz jednego na Biela-
nach przy ul. Kochanowskiego
9A, zbudowano zespół szkolny
przy ul. Dzieci Warszawy oraz
rozbudowano Szkołę Podsta-
wową nr 318 przy ul. Teligi 3
(Ursynów). W ubiegłym roku
zmodernizowano żłobki przy
ulicy Wejherowskiej 1 (Targó-
wek) i Szymanowskiego 3A
(Praga-Północ), powstały żłob-
ki przy ul. Spartańskiej (Moko-
tów) i na terenie Zespołu Szkół
nr 49  przy ul. Tołstoja 2 (Biela-
ny) oraz zbudowano żłobek i
przedszkole przy ul. Trakt Lu-
belski (Wawer). 

Ponadto zmodernizowano
przychodnie przy ulicach: Wro-
cławska 19, Kochanowskiego
19, Szajnochy 8, Klaudyny 26B,
ul. Skarżyńskiego 1, ul. Ostrołęc-
kiej 4, ul. Elekcyjnej 54 oraz za-
adaptowano lokal przy ul. Kło-
buckiej 14 dla potrzeb przychod-
ni lekarskiej. W Miejskim Ogro-
dzie Zoologicznym zmoderni-
zowano Aleję Główną oraz uru-
chomiono dodatkowe wejście
od ul. Jagiellońskiej. Moderniza-
cji poddano też sceny Teatru
Dramatycznego wraz z dosto-
sowaniem do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Zakończy-
ła się rewitalizacja Ośrodka Mo-
czydło, który już w najbliższą
sobotę, 15 czerwca, udostępni-
my mieszkańcom, a w Śródmie-
ściu zmodernizowaliśmy budy-
nek przy ul. Marszałkowskiej

104a na potrzeby Warszawskie-
go Pawilonu Architektury Zo-
diak (Śródmieście).

Wydatki budżetowe
W 2018 roku na transport i

komunikację przeznaczono 4
mld 439 mln zł, co stanowi po-
nad 26 proc. budżetu miasta. To
największa pozycja w budżecie.
W zeszłym roku z komunikacji
miejskiej skorzystało blisko 1,2
mld pasażerów, czyli ponad 39
mln więcej niż w 2017 r. Na za-
pewnienie przewozu pasażerów
wydaliśmy 2,6 mld zł. Sprzeda-
liśmy blisko 84 mln biletów i
uzyskaliśmy z tego tytułu 843
mln zł. Miasto finansuje 64,9%
kosztu przejazdu. Pozostałe
35,1% przypada na pasażera,
który płaci za bilet oraz gminy
podwarszawskie partycypujące
w koszcie komunikacji na swo-
im terenie.

Warszawa, we współpracy z
zainteresowanymi samorząda-
mi, organizuje komunikację
miejską w aglomeracji liczącej
33 podwarszawskie gminy oraz
1 powiat. Łącznie to 3,6 tys. km
tras w Warszawie oraz 1,4 tys.
km – poza Warszawą. Gminy
partycypują w wydatkach na ko-
munikację miejską. W 2018 r.
wpłaciły do budżetu m. st. War-
szawy środki w wysokości 72,1
mln zł.

Od 1 września 2018 r. wpro-
wadzono korzystne dla pasaże-
rów zmiany w taryfie biletowej:
Bilet Metropolitarny tj. oferta dla
gmin podwarszawskich oraz Bi-
let Warszawiaka ważny w 1+2
strefie w cenie dotychczasowego
biletu na 1 strefę. Oprócz tego
trzy kolejne gminy tj. Łomianki,
Konstancin-Jeziorna oraz Izabe-
lin zostały włączone do 1 strefy
biletowej.

Ponadto do dyspozycji miesz-
kańców metropolii warszawskiej
było 16 parkingów P+R z 4 655
miejscami dla samochodów i
808 miejscami dla rowerów.

Veturilo jest jednym z najwięk-
szych i najpopularniejszych sys-
temów wypożyczalni rowerów
miejskich w Europie – obecnie
liczy ponad 380 stacji i 5,5 tys.
rowerów, w tym 60 rowerków
dziecięcych, 45 tandemów oraz
110 rowerów elektrycznych. W
2018 roku Warszawski Rower
Publiczny wypożyczano ponad
6,4 mln razy. Miasto systema-
tycznie rozbudowuje sieć dróg
rowerowych, która liczy już bli-
sko 600 km.

W 2018 roku na edukację
przeznaczyliśmy 4 mld 228 mln
zł, to ponad 25 proc. budżetu
miasta.W Warszawie mamy 1
754 placówki oświatowe, a do
warszawskich szkół i przedszko-
li uczęszcza blisko 317 tysięcy
uczniów. Na wynagrodzenia dla
27 309 etatów pedagogicznych
oraz 12 880 etatów niepedago-
gicznych w warszawskiej oświa-
cie przeznaczyliśmy 2,6 mld zł.
Wydatki na dotacje dla placó-
wek niepublicznych wyniosły
prawie 615 mln zł.

Dla uczniów i studentów zor-
ganizowaliśmy w zeszłym roku
pomoc materialną w postaci sty-
pendiów: ponad 3 mln zł na sty-
pendia za wyniki w nauce, blisko
2,5 mln zł na stypendia Jana Paw-
ła II i ponad 0,5 mln zł na stypen-
dia edukacyjne Prezydenta m. st.
Warszawy. Ponadto blisko 10 mln
zł przeznaczono na stypendia so-
cjalne, ponad 6 mln zł na doży-
wianie uczniów oraz blisko 0,5
mln zł na wyprawkę szkolną.

Tradycyjnie już organizowa-
liśmy wypoczynek dzieci i mło-
dzieży szkolnej – akcja „Lato w
mieście” i „Zima w mieście”.

Subwencja oświatowa nie po-
krywa nawet podstawowych
kosztów funkcjonowania szkół,
a w większości samorządów nie
wystarcza na wynagrodzenia dla
pracowników oświaty. Do każdej
złotówki z MEN, Warszawa do-
kłada własną.

Na pomoc społeczną w 2018
roku miasto przeznaczyło bli-
sko 2 mld zł (1 mld 999 mln zł.
W stolicy systematycznie przy-
bywa miejsc dla najmłodszych
warszawiaków. W ubiegłym ro-
ku przygotowaliśmy 7 389
miejsc w żłobkach publicznych,
469 miejsc w żłobkach niepu-
blicznych (dotowanych przez
miasto) oraz 135 miejsc u
dziennego opiekuna. Świadcze-
nia z tytułu warszawskiego bo-
nu żłobkowego kosztowały 3
mln zł.

Miasto prowadzi również
opiekę nad dziećmi pozbawio-
nymi opieki rodziców. W 2018
r. w Warszawie funkcjonowały
1 303 rodziny zastępcze, 15 ro-
dzinnych domów dziecka i 7 do-
mów dziecka. Dodatkowo 5 pla-
cówek rodzinnych i 6 placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Warszawa dysponuje również
14 domami pomocy społecznej.

Na dożywianie osób z naj-
uboższych rodzin przeznaczono
27,6 mln zł. Pomagaliśmy repa-
triantom i uchodźcom. Na ten
cel wydaliśmy 8 mln zł. Najwięk-
szą pozycję w wydatkach na po-
moc społeczną stanowi wypła-
ta świadczeń, zasiłków oraz po-
moc w naturze – 1 188 mln zł, w
tym świadczenia wychowawcze
(Program Rodzina 500+) - 796
mln zł.

W ubiegłym roku ruszył rów-
nież projekt „Warszawska Zło-
ta Rączka dla seniorów”, skie-
rowany  do osób w wieku 75+,
szczególnie tych mieszkają-
cych samotnie, ze szczególnym
uwzględnieniem kombatan-
tów, dysponujących niskimi do-
chodami oraz nieposiadają-
cych możliwości wykonania
prostych domowych napraw
samodzielnie.

Na sfinansowanie gospodar-
ki mieszkaniowej w 2018 r.
Warszawa przeznaczyła 839
mln zł. Koszt dopłaty na lokato-
ra zasobu komunalnego to
2262 zł rocznie.

Na kulturę i ochronę dziedzic-
twa kulturowego Warszawa
przeznaczyła w 2018 r. 613 mln
zł. Finansujemy działalność 17
teatrów miejskich, 18 bibliotek
dzielnicowych z filiami i 1 biblio-
tekę powiatową, 7 miejskich mu-
zeów, 1 orkiestrę (Orkiestra Sin-
fonia Varsovia) oraz domy i

ośrodki kultury funkcjonujące w
dzielnicach. Ponadto udzielamy
z budżetu dotacji na działalność
Domu Spotkań z Historią, Cen-
trum Myśli Jana Pawła II, Cen-
trum Nauki Kopernik, Biennale
Warszawa. W 2018 r. miejskie
teatry przygotowały 87 premier.

5 lipca 2018 r. uchwałą Rady
m. st. Warszawy utworzono no-
wą samorządową instytucję
kultury – Centrum Kultury Fil-
mowej im. Andrzeja Wajdy.
CKF zajmuje się szerzeniem
kultury filmowej i kształtowa-
niem świadomego widza. Dzia-
łania obejmują promocję kina
artystycznego, prezentację pol-
skiej i światowej klasyki filmo-
wej, edukację filmową. Od
sierpnia 2018 roku miasto ra-
zem z Polskim Towarzystwem
Chemicznym współprowadzi
Muzeum im. Marii Skłodow-
skiej–Curie. Instytucja inwestu-
je w program edukacyjny, w
którego tle jest prezentacja do-
konań noblistki.

Na ochronę i konserwację za-
bytków wydaliśmy 31,4 mln zł.

Na zadania w zakresie ochro-
ny zdrowia miasto przeznaczyło
w 2018 r. 302 mln zł. W 2018 r.
na programy zdrowotne dla
mieszkańców poszło blisko 84
mln zł. Wybrane miejskie pro-
gramy promocji zdrowia i profi-
laktyki to: szczepienia przeciw-
ko pneumokokom dla dzieci w
wieku od 24 do 36 miesiąca ży-
cia, szczepienia przeciwko gry-
pie dla seniorów powyżej 65 ro-
ku życia, badania przesiewowe
słuchu dla uczniów klas I i VI
szkół podstawowych, opieka
zdrowotna nad kombatantami,
program „Aktywny senior” oraz
wspieranie osób dotkniętych nie-
płodnością z wykorzystaniem
metod zapłodnienia pozaustro-
jowego – czyli warszawski pro-
gram in vitro. Dzięki dofinanso-
wanym przez miasto procedu-
rom w 2018 roku urodziło się
154 dzieci.

Na sport i turystykę przezna-
czyliśmy w 2018 r. 230 mln zł. Za
te pieniądze miasto przygotowa-
ło dla mieszkańców bogatą ofer-
tę zajęć sportowych i rekreacyj-
nych. Wisła już na stałe wpisała
się w mapę atrakcji stolicy, a ze-
szłoroczne upalne lato przycią-
gnęło setki tysięcy osób nad war-
szawskie bulwary i plaże.

Na zadania związane z bez-
pieczeństwem i porządkiem pu-
blicznym w 2018 r. Warszawa
przeznaczyła 322 mln zł. Nasze
wydatki skierowane są na po-
prawę bezpieczeństwa. Z tych
pieniędzy dofinansowujemy m.
in. działania realizowane przez

policję oraz Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej. W
2018 roku sfinansowaliśmy 20
tys. dodatkowych służb policyj-
nych. Zapewniliśmy utrzymanie
19 koni policyjnych. Bezpieczeń-
stwa w mieście pilnowało 1 407
strażników miejskich. Spokoju
mieszkańców strzegło również
413 kamer systemu monitoringu
miejskiego.

Budżet 2018 w liczbach
W 2018 roku zrealizowano

dochody budżetowe w kwocie
17 mld 5 mln zł. Podstawowym
źródłem dochodu stolicy jest po-
datek dochodowy od osób fi-
zycznych (PIT) – 5 mld 752 mln
zł, który stanowi blisko 1/3 bu-
dżetu, a średnio od każdego po-
datnika trafia ponad 3,8 tys. zł.

Wydatki budżetowe, jakie po-
niesiono w 2018 r., to 16 mld
622 mln zł, w tym wydatki bie-
żące – 14,4 mld zł i majątkowe –
2,2 mld zł.

Rok 2018 był kolejnym rokiem
sukcesywnego obniżania pozio-
mu zadłużenia. Obniżono zadłu-
żenie miasta o 557 mln zł w sto-
sunku do 2017 r.  Wskaźnik za-
dłużenia obniżono o 6,2 punk-
tów procentowych do poziomu
26,9% w relacji do dochodów.

Ubiegły rok dla Warszawy pod
względem finansowym był do-
bry. Wypracowaliśmy dodatni
wynik budżetu w kwocie 382
mln zł.

Dużym ubytkiem z naszego
budżetu jest tzw. janosikowe. W
2018 r. Warszawa przekazała
936 mln zł na mniej zamożne
gminy, przy czym udział stolicy
stanowił 50% ogółu wpłat. Łącz-
nie w latach 2003-2018 przeka-
zaliśmy do budżetu państwa na
rzecz innych samorządów 11
mld 581 mln zł.

Po raz z pierwszy w historii
prezydent Warszawy przedsta-
wił również „Raport o stanie
miasta”, a radni stolicy zdecy-
dują o udzieleniu mu wotum za-
ufania. Dokument opisuje, jak
miasto stołeczne Warszawa reali-
zowało w 2018 r. swoje zobo-
wiązania wobec warszawianek i
warszawiaków. Raport jest do-
stępny tutaj.

„Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta stołecznego
Warszawy za 2018 rok” jest do-
stępne na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl w zakład-
ce „Finanse Warszawy” oraz na
stronie www.bip.warszawa.pl w
zakładce „Budżet i polityka fi-
nansowa m. st. Warszawy” lub w
siedzibie Urzędu m. st. Warsza-
wy przy ul. Kredytowej 3.

E w a  R o g a l a

Realizacja budżetu Warszawy w 2018 roku

A gdyby nie „janosikowe”...
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No i stało się. Polska wyrasta na militarnego żandarma tej części Europy.
Sen o potędze będzie kosztował polskiego podatnika około 185 mld zł.
To o 45 mld zł więcej niż zakładał poprzedni Plan Modernizacji Tech-

nicznej na lata 2013-2022. Z próżnego i Salomon nie naleje, jak mawiał kiedyś
towarzysz “Wiesław”, onego czasu I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. A my teraz mamy podnieść wydatki na obronność z 2 proc. PKB
do 2,5. Jak wynika z najnowszego raportu Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI),
wzrost wydatków na obronność aż  o 8,9 proc. ustawił nas na 19. miejscu w szwedzkim raporcie,
co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2017 awansowaliśmy o pięć pozycji. W ubiegłym roku
świat wydał na zbrojenia w sumie 1 bilion 822 miliardów dolarów. 

Licząc na głowę każdego mieszkańca naszej planety, jest to 239 dolarów. Kupa kasy, jak przeli-
czy się to na kilka miliardów głów azjatyckiej, afrykańskiej i południowoamerykańskiej biedoty, któ-
ra nie ma co włożyć do garnka i pracuje za kilka dolarów dniówki. 

Czy musimy tak aktywnie uczestniczyć w wyjątkowo kosztownym wyścigu zbrojeń? Może zano-
si się na III wojnę światową? A może chce na nas zdradziecko napaść jeden z sąsiadów? Nic na to
nie wskazuje. Czemu więc kupujemy w USA 32 samoloty bojowe 5. generacji typu F-35 Lightning
II, których cena jednostkowa (bez uzbrojenia i pomocy technicznej) to prawie 90 mln USD? Zwo-
lennicy teorii spiskowej spekulują, że zmuszają nas do tego aksamitnym szantażem wraże siły, czy-
li finansowo - przemysłowe  lobby żydowskie w USA trzymające tam wszystkie sznurki. Niekwestio-
nowanym liderem w produkowaniu wszelkiego rodzaju broni są Stany Zjednoczone. Amerykań-
skie firmy wyprodukowały w 2017 roku uzbrojenie warte 226 miliardów USD. Gdzieś trzeba to sprze-
dać, bo inaczej bilionowy biznes runąłby niczym domek z kart. 

I dlatego wywołuje się na świecie coraz więcej konfliktów zbrojnych, potęgując w ten sposób w
społeczeństwie poczucie zagrożenia. To z kolei stanowi uzasadnienie do zakupu coraz to nowszych
rodzajów broni. Jeśli gdzieś się nie biją, to należy tak pokierować, by zaczęli się bić. Jeśli nie ma au-
tentycznego zagrożenia należy stworzyć sztuczne. Tak zrobiono w 2003 r., kiedy pod pozorem znisz-
czenia produkowanej rzekomo przez Irak broni masowego rażenia napadnięto na ten kraj. Do dzi-
siaj nie znaleziono tam nawet śladu takiej broni, ale wojnę wywołano. A że zagrożenie było dęte, a
interwencja nieuzasadniona? Kogo to dzisiaj obchodzi. Dzisiaj podsyca się kolejny konflikt, tym ra-
zem bezpardonowo atakując Iran i oskarżając państwo Persów dokładnie o to samo, o co kiedyś bez-
zasadnie oskarżano Irak. Jednak tym razem może to być apokalipsa dla całego regionu i poważne
zagrożenie dla światowej gospodarki. 

Omilitarnej i technologicznej potędze Persów nie wszyscy wiedzą. Świetnie wyposażona ma-
rynarka wojenna Iranu jest w stanie błyskawicznie zablokować Cieśninę Ormuz na tak dłu-
gi okres, by wyrządzić spustoszenie w światowej gospodarce. Skutkowałoby to m. in. gi-

gantycznym skokiem cen ropy naftowej. Irańskie służby wywiadowcze uznawane są za jedne z naj-
lepszych i najskuteczniejszych na świecie. Popierane przez Iran ugrupowania Hezbollah i Hamas ma-
ją dużo większe zdolności przeprowadzania ataków terrorystycznych niż Al–Kaida miała kiedykol-
wiek. A co do zdolności irańskich informatyków komputerowych, to są one imponujące i doceniane
przez cały świat. Ewentualny cyberatak Iranu mógłby spowodować w cyberprzestrzeni wielki cha-
os, wyłączenie systemów oraz zniszczenie krytycznych danych. Dążenie więc do konfrontacji z Ira-
nem na obojętnie jakim polu niesie ze sobą naprawdę wielkie niebezpieczeństwo dla świata.

W tym nie ma nic osobistego i niewiele jest tu z polityki. Chodzi wyłącznie o interesy. Sprzedaż
uzbrojenia to w tym przypadku jedynie tło awantury, którą chcą wspólnie wywołać USA i Izrael.  Iran

jest trzecim największym ekspor-
terem ropy naftowej w OPEC. La-
tem ubiegłego roku irański mini-
ster ropy naftowej Bijan Namdar
Zanganeh Amir zaznaczył w
udzielonym prasie wywiadzie, że
“odpowiednią ceną ropy jest prze-
dział 60–65 USD za baryłkę” i za-
powiedział działania mające na
celu utrzymanie ceny czarnego
złota. I tu leży kolejna część po-
grzebanego psa, czyli ropa nafto-
wa oraz jej cena. W tym czasie ce-

na ropy Brent oscylowała w granicach 75 USD za baryłkę (159 litrów). Był to efekt spodziewanych
sankcji, które miały być nałożone przez USA na Iran. 

Arabia Saudyjska, wierny sojusznik Amerykanów w tej części świata, uporczywie dąży do osią-
gnięcia ceny minimum 80 USD za baryłkę. Należy to traktować jako wsparcie dla saudyjskiego gi-
ganta energetycznego Saudi Aramco. Wyeliminowanie z paliwowego rynku tak potężnego ekspor-
tera ropy, jakim jest Iran, to znakomity interes dla saudyjskich i amerykańskich koncernów płacą-
cych w swoich krajach miliardowe podatki, a dla Izraela znaczne osłabienie gospodarcze śmiertel-
nego wroga. Większość świata, w tym kraje Europy, na tym konflikcie traci. Sankcje nałożone na
Iran już dają o sobie znać. Ograniczenia w dostawach ropy naftowej wpłynęły na znaczny wzrost
cen tego surowca. W nieco ponad 3 miesiące ropa podrożała o blisko 40 proc. Efekty już widać na
stacjach paliw. Będzie jeszcze drożej.  

C o do tego ma Polska? Czemu na gwałt się zbroimy, choć wiadomo, że w razie wojny “Pa-
trioty” i samoloty 5. generacji pomogą nam niczym umarłemu kadzidło. Rozmieszczone
w okolicach Kaliningradu rosyjskie rakiety Iskander i Topol z głowicami nuklearnymi

mogą w ciągu godziny obrócić Polskę w perzynę. „Polska jest najbardziej zmilitaryzowanym pań-
stwem w Europie środkowo-wschodniej” – pisze Aleksander Jermakow na łamach gazety „Izwie-
stia”. „Główne ognisko militaryzmu w Starym Świecie mieści się nieco na zachód od Moskwy, w War-
szawie” – wskazuje na portalu Life.ru rosyjski publicysta Ilja Bujajew. Być może, jest cząstka praw-
dy w spekulacjach zwolenników spiskowych teorii. Być może faktycznie pewne siły stosują wobec
Polski aksamitny szantaż na zasadzie: “Jak nie kupicie od nas broni i nie wydacie kilkudziesięciu
miliardów dolarów, macie jak w banku obniżenie ratingów oraz inflację, jak w Turcji”. Ceny deta-
liczne wzrosły tam w lutym o 19,7 proc., a inflacja przekroczyła poziom 20 proc. Agencja S&P ob-
niżyła  rating Turcji. W walucie obcej do “B+”, a lokalnej do “BB–”. Rating obniżył też Moody’s.

Turcja była do niedawna ulubienicą inwestorów. Kłopoty zbiegły się w czasie, kiedy turecka pra-
sa ujawniła plany Ankary o zakupie za 2,5 mld USD rosyjskiego systemu rakietowego S-400 Triumf
zamiast systemu amerykańskiego. W odwecie Stany zagroziły wstrzymaniem dostaw myśliwców
F-35, ale Turcy nie bardzo się tym przejęli. „Urzędnicy ds. bezpieczeństwa rozważają pozyskanie
chińskich myśliwców J-31 oraz rosyjskich Su-57” - poinformował ostatnio dziennik “Yeni Şafak”, pod-
kreślając jednocześnie, że są to maszyny znacznie tańsze od F-35 i w niczym im nie ustępujące. Dzien-
nik argumentuje, że „pozyskanie F-35 wystawiałoby na szwank bezpieczeństwo Turcji ze względu
na dalsze uzależnienie od aktualizacji oprogramowania, dostawy części i obsługę”. Ciekawa teza,
co na to polscy politycy? 

A co do osiągów, to faktycznie rosyjskie myśliwce w niczym nie ustępują F-35. Prędkość maksy-
malna SU-57 to 2.0 ma, pułap 20 km, a zasięg od 1500 do 3500 km, podczas gdy parametry F-35
to odpowiednio 1,8 ma, 15 km, 2222 km. Równie dobrze prezentuje się rosyjski SU-35S (prędkość
maks. 2390 km/h, pułap praktyczny 17.700 m, zasięg 3600 km (4500 km z podwieszanymi zbior-
nikami). Może więc Turcy wiedzą co robią, odmawiając zakupu F-35, co tak bardzo irytuje Biały Dom.   

Polska w ciągu najbliższych lat będzie liderem w dziedzinie zbrojeń, pozostawiając daleko w
tyle inne kraje Europy. W przypadku zakupu F-35 staniemy się pierwszym wschodnioeuro-
pejskim państwem, dysponującym takimi samolotami. Czy rzeczywiście są one aż tak nie-

zbędne naszej armii, by wydawać na ich zakup krocie? Słowacy, Węgrzy, Czesi i pozostali nasi sąsie-
dzi, jak tylko mogą, uchylają się od zwiększenia PKB na cele obronne do 2,5 proc. Siły powietrzne
Czechów wyposażone są w szwedzkie “Gripeny”. Zgodnie z ostatnimi obliczeniami tzw. Program
Współpracy Przemysłowej “Gripen” wykroczył poza zobowiązania zapisane w umowach i zapewnił
Czechom około 31,6 miliarda koron czeskich (1,33 miliarda dolarów). W ten sposób zakończyła się
dziesięcioletnia współpraca przemysłowa zawarta w 2004 r. między rządami Szwecji i Czech, po wzię-
ciu w leasing przez Czechów 14 samolotów wielozadaniowych “Gripen”. Może weźmy wreszcie do-
bry przykład z sąsiadów i przestańmy wychodzić przed szereg, zwyczajnie trwoniąc kasę. 

Gadka Tadka Tadeusz Porębski

Polska żandarmem Europy?

„W przypadku zakupu F-35 
staniemy się pierwszym 
wschodnioeuropejskim 
państwem, dysponującym 
takimi samolotami. Czy 
rzeczywiście są one aż 
tak niezbędne naszej armii, by
wydawać na ich zakup krocie?”Niedawno mój dwuipółletni wnuczek zapytał mnie: co to jest widmo? Hm

– pomyślałem. Jak tu maluchowi odpowiedzieć, tak żeby zrozumiał, nie
strasząc go przy tym niczym przerażającym, jak np. duchy, demony, zja-

wy etc. Przyznaję, że nie od razu wpadłem na wyjaśnienie odpowiednie dla cie-
kawskiego malca. Ostatecznie wymyśliłem, że to coś, co pojawia się lub znika. Tak
naprawdę nie wiadomo czy istnieje. Sam nie wiem, czy była to wystarczająca odpowiedź… Na szczę-
ście wnuczek słyszał już o statku widmo, choć pewnie nie za bardzo wie, o co w tym chodzi. Pomo-
gło mi to znaleźć inne przykłady, m. in. UFO. Jakiś statek pozaziemski pojawia się w filmach dla dzie-
ci, po czym znika, więc to łatwiej trafia do wyobraźni malucha. Niedługo po tym zdarzeniu dotar-
ły do mnie płynące zza oceanu informacje o pomyśle zbudowania w naszym kraju elektrowni ato-
mowej. Temat ten pojawił się podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. O moż-
liwej współpracy przy jej budowie usłyszeliśmy expressis verbis z ust nie byle kogo, bo samego pre-
zydenta USA – Donalda Trumpa, bądź co bądź niemal powszechnie uznawanego za najpotężniej-
szego człowieka na naszym globie. 

No właśnie, przypomniała mi się niedawna rozmowa z wnuczkiem. Kwestia budowy elektrow-
ni w Polsce pojawiała się już nieraz. Pojawiała się i znikała. I tak w kółko. Nawet, kiedy już przybie-
rała postać konkretu, z jakiegoś powodu wyhamowywano ją skutecznie na lata. Dlaczego? Odpo-
wiedź jest złożona. Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać po stronie naszych polityków, ale
nie tylko. Decyzja o przejściu na własną energię jądrową wymaga wielkiej odwagi, a następnie de-

terminacji w jej realizowaniu. Rozwijanie
technologii atomowej wiąże się z dołącze-
niem do grona wybrańców, którzy już
nią dysponują. Konieczne jest stworzenie
wpływowego lobby, które będzie dzia-
łało na jej rzecz na arenie międzynarodo-
wej. Deklaracja Donalda Trumpa ozna-
cza, że została otwarta furtka do elitarne-
go klubu uprzywilejowanych posiadaczy

elektrowni jądrowych. Tym samym nasz akces do grupy mocarstw atomowych staje się realny. Oczy-
wiście, chodzi o wykorzystywanie energii nuklearnej jedynie do celów pokojowych. Efektem wizy-
ty polskiego prezydenta za oceanem jest m. in. podpisanie polsko-amerykańskiego memorandum
o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. 

Paradoksalnie, zapowiedź współpracy z potężnym partnerem nie wyjaśnia jeszcze, co dalej z ist-
niejącymi już projektami budowy polskiej elektrowni atomowej. Szukając odpowiedzi na to pyta-
nie, należy przyjrzeć się PGE EJ1, będącej spółką Grupy Kapitałowej PGE. To ona odpowiada za przy-
gotowanie procesu inwestycyjnego, za wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej, za jej lo-
kalizację oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W
przyszłości, to ona pełniłaby rolę jej operatora. Niestety, wymiernych efektów jej działalności do-
tąd nie widać, a sama spółka pochłania znaczne pieniądze. Czy po deklaracji Donalda Trampa i ewen-
tualnej współpracy z Amerykanami coś się zmieni? Zobaczymy, miejmy nadzieję, że wreszcie w tej
materii nastąpi jakieś przyśpieszenie. 

Uwarunkowania międzynarodowe to nie jedyna bariera, z którą przy takiej inwestycji muszą się
uporać decydenci. Równie ważne jest przekonanie do tego pomysłu własnego społeczeństwa. A to,
wcale nie jest proste. Przeciętny obywatel niewiele wie o energetyce jądrowej. Wiele słyszymy o ko-
rzyściach, a jednocześnie budzi ona strach. Jej niewątpliwym plusem jest możliwość otrzymania czy-
stej energii, jednak towarzyszy temu obawa o bezpieczeństwo, o to gdzie i jak składować niebez-
pieczne odpady. Niebagatelny jest też koszt jej budowy. Wielu z nas pamięta skutki wybuchu elek-
trowni w Czarnobylu. Nawet jeśli w tym przypadku błędy leżały po stronie ludzi, w innych miejscach
naszego globu, w Japonii, w kraju rozwiniętych technologii nie udało się uniknąć katastrofy spo-
wodowanej trzęsieniem ziemi, czego tragicznym przykładem stała się Fukushima.

W prawo czyli w lewo Mirosław Miroński

Atomowa wizja przyszłości

„Przeciętny obywatel 
niewiele wie o energetyce
jądrowej. Wiele słyszymy o
korzyściach, a jednocześnie
budzi ona strach”

DŻENTELMENI SĄ NA ŚWIECIE
Dżentelmenów ponoć nie ma, jak stwierdzono.

To nieprawda! Sam widuję takich co dzień.
Gość parasol zawsze trzyma nad swą żoną,

Gdy mu w deszczu zmienia koło w samochodzie.

MĘSKA SOLIDARNOŚĆ
- Gdzieś ty był? – spytałam męża, gdy wrócił nad ranem.

- Nocowałem u kolegi.
Chyba ze mnie kpi!

Zadzwoniłam do najbliższych.
- Spał u ciebie Janek?

Trzech kolegów potwierdziło. U dwóch jeszcze śpi.

SUCHARY Z INTERNETU 

W o j t e k  D ą b r o w s k i

Wilanowski mikrokosmos

W upalne lato nie ma jak
woda. Tym razem nie cho-
dzi o kąpiel, ale o to co w
niej żyje. W Jeziorze Wila-
nowskim i otaczającym je
parku żyje wiele interesu-
jących stworzeń. Pływają,
pełzają, latają, biegają… 

Można je spotkać, zobaczyć
lub usłyszeć 22 czerwca pod-
czas wyprawy nad wodę przygo-
towanej przez pracowników
Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie. Uczestnicy dowie-
dzą się m.in. co żyje na dnie je-
ziora? Co lata nad jego po-

wierzchnią? Przekonajcie się sa-
mi! Uzbrojeni w siatki, kasarki,
kuwety, lupy i szalki możecie
zagłębić się w świat niezwykłych
mieszkańców dna, toni, pod-
wodnych łąk i nadwodnych szu-
warów.

Program przeznaczony jest
dla rodzin z dziećmi w wieku
8–12 lat.

Terminy: 22 czerwca, 27 lipca,
24 sierpnia, 21 września, 26 paź-
dziernika. Godz.: 11.00–12.30.

Wstęp: bilet 10 zł od każde-
go uczestnika spotkania. Bile-
ty dostępne są w kasie mu-
zeum lub online. Zbiórka: przy
budynku kasy muzealnej na
przedpolu, liczba miejsc ogra-
niczona.

Więcej informacji: Biuro Re-
zerwacji: (+48) 22 54 42 850
(pon.–pt., godz. 9–16), bile-
ty@muzeum-wilanow.pl.
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Dwie najważniejsze próby selek-
cyjne przed lipcową gonitwą
Derby na dystansach 2200 m ro-
zegrane zostały w znakomitych
czasach. W sobotę Nemezis bez
wysiłku ograła pięć rywalek w
nagrodzie Soliny w czasie
2`16,6 sek. Dzień później klacz
Pride of Nelson rozprawiła się z
dziesięcioma mocnymi ogiera-
mi w Nagrodzie Iwna bijąc re-
kord toru (2`13,4).   

Andrzej Walicki, trener klaczy Ne-
mezis, obchodzi w tym roku 50-lecie
pracy na Służewcu. Zdaniem większo-
ści bywalców toru jest on najlepszym
trenerem w 80-letniej historii stołeczne-
go hipodromu. Jego podopieczni aż 12
razy wygrywali prestiżową gonitwę
Derby. Po raz pierwszy Błękitna Wstę-
ga zawisła na dachu jego stajni w 1971
r., kiedy w Derby nieoczekiwanie zwy-
ciężyła klacz Daglezja bijąc o kilkanaście
długości ogiera Durango. Ostatni raz
trenowany przez Andrzeja Walickiego
koń wywalczył Błękitną Wstęgę w 2013
r, był nim ogier Patronus. Nestor służe-
wieckiego toru ujawnił swego czasu, że
przedłuża o rok swoją trenerską karie-
rę tylko dla jednego konia. Spekulowa-
no, że może to być bardzo utalentowa-
na Plantea, ale po ostatnim weeken-
dzie wychodzi na to, że koniem tym
jest Nemezis. Styl, w jakim zwyciężyła
w nagrodzie Soliny, jak i uzyskany czas,
stawiają tę bardzo dobrą rodowodowo
klacz w pierwszym rzędzie pretenden-
tów do tegorocznej Błękitnej Wstęgi. 

Tuż obok Nemezis należy postawić
Pride of Nelson, triumfatorkę gonitwy
o nagrodę Iwna i od niedzieli rekor-

dzistkę toru na dystansie 2200 m. Klacz
jest własnością bośniacko - chorwac-
kiego małżeństwa Salihów, a trenuje ją
Piotr Piątkowski. Sabina i Salih Plavaco-
wie mieszkają w Polsce od lat i są pasjo-
natami wyścigów konnych. W przeszło-
ści nie mieli szczęścia ani do koni, ani do
trenerów. Obecnie ich stajnia zalicza
się do najlepszych na torze, notując od
początku sezonu nieprzerwane pasmo
sukcesów. Piotr Piątkowski był znakomi-
tym dżokejem, wygrał ponad tysiąc go-
nitw. Po zakończeniu kariery jeździec-
kiej okazało się, że jest nie mniej utalen-
towanym trenerem. Jego podopieczni
są zawsze dobrze przygotowani do wy-
ścigów, on sam zaś, w odróżnieniu od
wielu kolegów i koleżanek po fachu,
udziela w Internecie rzetelnych infor-
macji o formie swoich koni, czym za-
skarbił sobie szacunek graczy. Tym bar-
dziej oburzające jest to, że w sobotę pan
Piątkowski został publicznie znieważo-
ny na padoku przez jednego z właścicie-
li koni. Chamskie zachowanie tego czło-
wieka, który uroił sobie, że jego mocno
przeciętna klacz jest gigantem toru, po-
winno zostać surowo ukarane przez
stewardów z Komisji Technicznej. Nie
potrzeba nam na Służewcu rynsztoka.   

W nagrodzie Iwna dosiadana przez
niezawodnego Tomáša Lukáška gniada
Pride Of Nelson potwierdziła wielką
klasę, ale zwycięstwo nie przyszło jej
łatwo. Opór stawił wskazywany przez
“Passę” w poprzednim wydaniu gazety,
ale nieliczony przez graczy, ogier Noble
Eagle pod Vaclavem Janačkiem. Kolej-
ne trzy miejsca zajęły ogiery ze stajni
trenera Adama Wyrzyka – Interview,
mocno faworyzowany Salasaman oraz

Alex Dream. Po minionej dwudniówce
powoli rysuje się obraz tegorocznych
Derby. Pierwszymi faworytkami będą
zapewne Nemezis i Pride of Nelson, na-
tomiast wysokie dotychczas notowania
Salasamana powinny spaść. Znaki na
niebie i ziemi wskazują, że dosiadająca
tego ogiera na stałe córka trenera Joan-
na Wyrzyk może sobie nie poradzić w
tak prestiżowym wyścigu, jakim są Der-
by. Tam potrzebne jest nie tylko szczę-
ście i dobry koń, ale także wysokie
umiejętności techniczne oraz zmysł tak-
tyczny, a tego mocno uzdolnionej ama-
zonce jeszcze trochę  brakuje. Jest to
jednak wyłącznie sprawa właściciela

konia oraz po trosze trenera i nikomu
nic do tego, kto 7 lipca usiądzie na
grzbiecie Salasamana. 

Na marginesie kolejny kamyk do
ogródka pana Tomasza Cekały, szefa
spółki “Traf”, która ma monopol na or-
ganizowanie końskiego totalizatora. Od
lat powtarzamy, że jednostkowa staw-
ka w zakładzie “czwórka” jest zbyt wy-
soka i dlatego pule z roku na rok się
kurczą. Niestety, jest to przysłowiowe
rzucanie grochem o ścianę – pan prezes
Cekała ma własną teorię, z którą upo-
rczywie nie chce się rozstać. Według
niego, im wyższa stawka podstawowa
w zakładzie, tym wyższy obrót, co jest

oczywistą bzdurą. Jak świat długi i sze-
roki, organizatorzy końskiego totaliza-
tora minimalizują stawki, nakręcając
w ten sposób obrót. W USA można za-
grać nawet za jedną czwartą dolara.
Może wreszcie przemówi do pana pre-
zesa fakt, który niniejszym przytaczamy.
Ponoć z faktami nikt rozumny nie dys-
kutuje, ale w tym przypadku... Otóż w
gonitwie drugiej w niedzielę, w której
ścigało się aż 10 koni, co powinno być
zachętą do gry – pula w “czwórce wy-
niosła 444,42 zł (słownie: czterysta
czterdzieści cztery złote i czterdzieści
dwa grosze). Pozostawiamy to bez ko-
mentarza. Ta d e u s z  P o r ę b s k i  

Nemezis i Pride of Nelson w rolach głównych na Służewcu

Klaczom i ogiery niestraszne

PPrrooppoonnoowwaannyy pprrooggrraamm nnaapprraa-
wwyy ppoollsskkiicchh wwyyśścciiggóóww kkoonnnnyycchh.. 

1. Sprawa obsługi maszyny i
toru. Obecnie jest to kwota
1.200.000 zł na sezon, a można to
zrobić maksymalnie za 150 tysię-
cy (8 osób po 300, pomnożone
przez 50 dni). Byłoby to możliwe,
gdyby Totalizator Sportowy za-
trudnił te osoby na stałe, a nie da-
wał zarabiać innym.

2.Wejście na wyścigi powinno
być bezpłatne na Trybunę II, nato-
miast bilety na Trybunę Honoro-
wą mogłyby być droższe (zrekom-
pensowałoby to w znacznym stop-
niu bezpłatne wejście na  Trybunę
II). Na marginesie: dress code nie
jest przestrzegany, mamy więc do
czynienia z przepisem martwym.  

3. Obsługa kasjerek plus zbyt
liczna ochrona przewyższa zysk
ze sprzedaży biletów. W dni du-
żych i ważnych wyścigów tworzą
się ogromne kolejki przed wej-
ściem, które zniechęcają do kolej-
nych odwiedzin. Przy wejściu na
Trybunę II już dawno powinny zo-
stać zamontowane biletomaty.
Ochroniarzy jest zdecydowanie za
dużo, przez całe lata przychodzi-
ło na tor nawet kilkadziesiąt tysię-
cy widzów i wystarczał jeden po-
sterunek z trzema milicjantami.
Dzisiejszy Służewiec opleciony jest
siecią monitoringu, można więc
błyskawicznie zlikwidować każ-
de zagrożenie.  Zatrudnianie za
grube tysiące chmary ochronia-

rzy to marnotrawstwo. Liczę, że
marnotrawiony jest przynajmniej
jeden  milion złotych rocznie. 

4. Zlikwidowano hotel pracow-
niczy, dlatego brakuje na torze pra-
cowników. Dla chętnych spoza
Warszawy propozycja pracy w sto-
licy dużego państwa wraz z zakwa-
terowaniem była bardzo kusząca.
Tak pozyskaliśmy na Służewiec
najsłynniejszych dżokejów w histo-
rii. Hotel świetnie funkcjonował,
miał własną kuchnię i zarabiał na
siebie. Dzisiaj mamy tam pusty te-
ren, w ogóle niewykorzystany. Wy-
budowano co prawda, nowy obiekt
z siedmioma pięknymi mieszka-
niami, ale stoi przez cały rok pusty
i nie zarabia na siebie. Lekką rącz-
ką traci się ponad 100 000 złotych
rocznie z braku wynajmu, a jest
mnóstwo chętnych.

5. Stajnie to kolejny temat. TS
niewiele robi w kwestii remontów,
a pobiera czynsz nieadekwatny
do stanu technicznego stajni. Aż
prosi się, by zezwolić trenerom na
wykonywanie remontów we wła-
snym zakresie i rozliczanie się w
czynszu. Jest okazja, by przypo-
mnieć, że dachy stajni pokryte są
trującym azbestem. Czemu nie
wystąpiono o środki na utyliza-
cję tej trucizny? One są dostępne w
programie Rewitalizacji Fundu-
szy Europejskich z Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO).
Karuzele dla koni są nieremonto-
wane od ponad 30 lat, a kogo stać

na nowy zestaw za 150 tysięcy?
Lokalne drogi dziurawe, kratki
ściekowe niedrożne.

6. Sprawa ochrony zabytku. Na
terenie znajduje się wieża ciśnień
zniszczona podczas II wojny świa-
towej, jedyna na świecie tego ro-
dzaju perełka architektoniczna z
bogatą historią. To symbol polskiej
myśli technicznej. Wieża już daw-
no powinna zostać odbudowana,
bo można na ten cel pozyskać fun-
dusze z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa  Narodowego i jesz-
cze na tym zabytku zarabiać. Moż-
na na przykład urządzić tam taras
widokowy, muzeum z pamiątka-
mi, restaurację, ścianę wspinacz-
kową, a w otoczeniu piękny park
linowy i, co najlepsze, pozyskiwać
za darmo wodę z gleby. 

7. W pobliżu znajduje się
ogromny basen z fontanną, nieste-
ty w tragicznym stanie.   Powinno
się go wyremontować  i zrobić z te-
go miejsca atrakcję dla okolicz-
nych mieszkańców, natomiast dla
jeźdźców byłaby to super forma
treningu.

8. Ogromny potencjał tkwi w
możliwości umieszczenia reklam
dużych firm w alei wyścigowej
oraz w strefie wyścigowej, w za-
mian, na przykład, za sponsoro-
wanie gonitw. Można by podnieść
w ten sposób wysokość nagród.
Bomba na celowniku to super
miejsce na reklamę za grube pie-
niądze. Kiedyś widniało tam foto
wielkiej puszki coca-coli. Czemu
dzisiaj nic tam nie ma?

9. Catering na torze to wstyd
nie tylko na całą Polskę. Wiele w
życiu widziałem, ale od kiedy prze-
goniono z torów restaurację “Pod
Podkową”, nie ma gdzie smacz-
nie i niedrogo zjeść. Mnie brakuje
także tej niepowtarzalnej rodzin-
nej atmosfery, jaka panowała
“Pod Podkową”. Jedzenie podają
teraz odgrzewane, a ceny z ko-
smosu. Za poprzedników posiłki
były przygotowywane na bieżą-

co. Obecnie trzeba odstać w ko-
lejce ponad godzinę, zaś standar-
dy podawania jak w podłej knaj-
pie. Byłem z kilkoma posłami na
Trybunie Honorowej i jak nam
podano piwo z puszki w plastiko-
wych kubeczkach, a potem w stre-
fie VIP herbatę w szklankach do
kawy, omal nie spaliłem się ze
wstydu. Niechaj sobie pozostanie
catering na II piętrze za te marne
200 zł, ale w innych miejscach
prosiłbym o pozyskanie podmiotu,
który dawałby smacznie zjeść w
umiarkowanej cenie. Podpowiem,
że np. we Francji czy Anglii właści-
ciel terenu rozlicza się z wynaj-
mującym na podstawie prowizji
od obrotu. Berliński Hoppegarten
to również tor zabytkowy i można
skorzystać z ich doświadczeń (od-
tworzono tam dawny klimat i sta-
re tablice, jest mnóstwo ogródków
piwnych z grillem, są drewniane
dekoracje związane z wyścigami,
nie brakuje stolików i ławek, a 4
bądź 5 browarów poza sprzedażą
piwa na terenie sponsoruje nagro-
dy w gonitwach.

10. Latem wyścigi na Służewcu
zaczynają się za wcześnie.

11. Brak bankomatu.
12. W okolicy kas biletowych

powinna zostać zamontowana
sieć stojaków rowerowych, coraz
więcej osób korzysta bowiem z tej
formy dojazdu na tor. 

13. Brakuje boksów dla koni,
jest dużo więcej chętnych. Trenerzy
trzymają konie w kilku miejscach,
co utrudnia pracę treningową.

14. Na roboczym torze brakuje
porządnego pawilonu dla trene-
rów i właścicieli. Stoi stara buda li-
cząca sobie na pewno ponad pół
wieku. Wstyd. 

15. Służewiec to chyba jedyny
tor na świecie, zlokalizowany w
stolicy dużego państwa, który nie
posiada mechanicznego konia do
nauki jazdy. Tor Służewiec nie
współpracuje też ze szkołami o
profilu rolniczym. 

16. Wydanie 70 tys. złotych na
sprowadzenie jeźdźców z krajów
UE na jedną gonitwę z okazji 80-
lecia Toru Służewiec to pieniądze
wydane bez przemyślenia. Nie by-
ły to bowiem gwiazdy z najwyższej
półki, których nazwiska mogłyby
zwabić na tor tysiące widzów. Za
te pieniądze można by ufundo-
wać kilka znaczących nagród w
gonitwach uczniowskich. 

17. Lotto posiada ponad 20 ty-
sięcy punktów w całym kraju, w
tym 1000 w centrach handlo-
wych. Czemu nie prowadzi się,
choć w części z nich, końskiego to-
talizatora?  

18. Dlaczego Lotto nie zajmuje się
obsługą końskiego totalizatora, lecz
powierzyła to zadanie spółce Traf ?

19. Jak długo jeszcze będziemy
czekać na możliwość zawierania
zakładów wzajemnych przez In-
ternet i połączenie gry z torami
zagranicznymi? Stawka na każdy
zakład powinna wynosić 1 zł. Cze-
mu w gonitwach wielokonnych
(na przykład od 10 koni) nie po-
wrócić do cieszącego się kiedyś du-
żą popularnością i zlikwidowa-
nego zakładu pojedynczego “po
francusku”, czyli “z dołu”?  

20. Duża część Trybuny II,
obiektu z ogromną tradycją, nadal
jest zamknięta. Gracze i widzowie,
szczególnie podczas jesiennych
chłodów, nie mają gdzie się ogrzać,
zjeść i wypić coś gorącego. Po pro-
stu żenada. Przy kasach tłok. 

21. Postuluję wyremontowanie
na tej trybunie starej zabytkowej
tablicy  z nazwiskami jeźdźców, któ-
rzy już nie żyją, bądź zakończyli
karierę jeździecką. Można urządzić
w tym miejscu Muzeum Historii
Polskich Wyścigów Konnych. 

22. Konieczne jest natychmiasto-
we wprowadzenie zwrotu kosztów
transportu koni trenowanych na
Służewcu do i z Wrocławia oraz So-
potu, w zależności od kilometrów.

23. Postuluję otwieranie wejścia
na tor przy restauracji “Pod Podko-

wą”. Można by było podziwiać z
bliska konie na starcie i pospacero-
wać wśród cudownej zieleni.

24. Czas skończyć z dopisywa-
niem na siłę koni do gonitw i za-
cząć dyskwalifikować te (poza de-
biutami), które przybiegają na ce-
lownik w dużym odstępie. 

25. Nagłośnienie. Fatalne,
zwłaszcza przy akwarium od pa-
doku – zero słyszalności. Raz słu-
żewieccy dźwiękowcy częstują wi-
dzów tak głośną muzyką, że uszy
puchną, innym razem komplet-
nie nie słychać relacji komentato-
ra z przebiegu gonitwy. 

26. Odczuwalny jest brak go-
nitw płotowo - przeszkodowych.

27. Czemu usunięto tablicę po-
święconą pamięci zmarłego tra-
gicznie wybitnego  dżokeja Toma-
sza Dula? Wstyd. 

28. Ogromne ilości zalegające-
go i niepotrzebnego piasku przy
karuzelach roboczych  powinny
zostać zebrane i wykorzystane na
torze roboczym.

29. W odniesieniu do kwestii
pozyskiwania darmowej energii,
można starać się o fundusze z UE
na te cele i zamontować na terenie
Służewca panele fotowoltaiczne, a
nawet wiatrak.

30. Na terenie torów znajduje
się Szkolny Klub Jeździecki Po-
land Park. Nie widzę żadnej
współpracy ze stajniami wyścigo-
wymi w celu pozyskiwania przy-
szłej kadry jeździeckiej.

31. Gonitwy z innych torów nie po-
winny czasowo nakładać się na siebie.

32. Postuluję wprowadzenie za-
sady zezwalającej trenerom koni
nerwowych na doprowadzenie ich
bezpośrednio do startu i wprowa-
dzanie do maszyny startowej po-
za kolejnością.

D a r i u s z  Z w i e r z c h o w s k i
OOpprraaccoowwaanniiee nnaa ppooddssttaawwiiee

wwiieelloolleettnniicchh oobbsseerrwwaaccjjii wwłłaa-
ssnnyycchh oorraazz rroozzmmóóww zz oossoobbaammii
zzee śśrrooddoowwiisskkaa wwyyśścciiggoowweeggoo..

PPoorręębbsskkii:: Krytyczne artykuły prasowe, które ukazały się w tym
roku w “Passie”, wywołały gniew decydentów z Totalizatora Spor-
towego, a dwa z nich wręcz histeryczną reakcję wynajętej przez pań-
stwową spółkę prawniczki oraz ostre wystąpienie rzeczniczki pra-
sowej TS. Usiłowano straszyć nas sądem, co na mnie akurat nie ro-
bi żadnego wrażenia. Nadal stoję na stanowisku, że państwowa spół-
ka Totalizator Sportowy, której powierzono na 30 lat zarządzanie
zabytkowym służewieckim hipodromem, wykorzystała przez 10 lat
dzierżawy tego fantastycznie zlokalizowanego 137-hektarowego
obiektu może 10 proc. tkwiącego w nim potencjału. Okazuje się jed-
nak, że nie tylko my patrzymy krytycznym okiem na zarządzanie
zabytkowymi torami. Poniżej list pana Dariusza Zwierzchowskie-
go, od wielu lat związanego ze Służewcem. 

Co można poprawić i naprawić na Służewcu?
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KKRREEDDYYTTYY - POŻYCZKI -
CHWILÓWKI bez BIK. 
Tel. 577 668 566

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

KKUUPPIIĘĘ PŁYTY
GRAMOFONOWE, 609 155 327

KKUUPPIIĘĘ przedmioty z
likwidowanych mieszkań oraz
znaczki, monety, 601 235 118

KKUUPPIIĘĘ za gotówkę antyki i
przedmioty z likwidacji mieszkań,

502 85 40 90; 22 646 32 67, 
ul. Narbutta 23

SSKKUUPP książek, dojazd, 
509 548 582

AANNGGIIEELLSSKKII, 601 333 707
HHIISSZZPPAAŃŃSSKKII, 507 087 609
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, 22 641 82 83
MMAATTEEMMAATTYYKKAA, FIZYKA, 

691 502 327

AATTRRAAKKCCYYJJNNEE 2-pokojowe,
centrum - Mokotów do wynajęcia,
509 761 263

KKRRĘĘPPAA, do sprzedania działka
rekreacyjna 3100 m2, częściowo
zalesiona - starodrzew, domek
drewniany 53 m2, 
tel. 695 24 92 29

MMOOKKOOTTÓÓWW Dolny - Gagarina,
50 m2, cegła, widne, duża kuchnia,
c. 460 tys. zł, 505 147 559

SSPPRRZZEEDDAAMM pawilon - Bazar
Bytnara, 20 m2, wędliny, z pełnym
wyposażeniem, c. 5000 zł, 
505 147 558

WWYYNNAAJJMMĘĘ 100 m2 na biuro,
zajęcia dla dzieci lub dorosłych,
Piaseczno - Józefosław, 
601 231 501, lokale@gromar.pl

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,  45 m2, ul.

Senatorska, 3 pok., 601 720 840 
!CCeennttrruumm,  120 m2, Hoża,

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

!CCeennttrruumm,  Starówka, 37 m2, 
2 pokoje, 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 

! 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

!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 240 m2, Józefosław,

dobry standard, do wprowadzenia,
tylko 765 tys. zł, 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 wolnostojący 180 m2,
ok. Piaseczna na działce 1000 m2.,
c. 890 tys. zł do neg.,cisza, spokój,
601 720 840

! JJóózzeeffoossłłaaww, dom 114 m2

c. tylko 595 tys.zł, 601 720 840
!KKaammiieenniiccaa, Żoliborz, świetna

pod inwestycje, c. 2 mln 800 tys. zł
do neg., 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,, 

! PPrruusszzkkóóww,, kamienica, świetny
punkt, w parterze lokale
handlowe. Okazja tylko 1 mln 200
tys. zł, 601 720 840 

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

!WWiillaannóóww, piękny dom
420m2/1000 m2 działki w
najwyższym standardzie i dobrej
cenie tylko 2 mln.500 tys zł, 
601 720 840

DDzziiaałłkkii::
!DDzziiaałłkkaa MMsszzcczzoonnóóww 4700 m2,

okazja dla inwestora, tuż przy
budowanym Aqua Parku, tylko 
1 mln. zł., 601 720 840

!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

! PPyyrryy,, 1900 m2, tuż przy ul.
Puławskiej, c. 2 mln.200 tys.zł,,
superpunkt , 601 720 840 

!WWiillaannóóww,  tuż przy
Wiertniczej, 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 ::
! 440000 mm22, lokal na każdą

działalność: sklep, dom weselny,
budynek wolnostojący z parkingiem
przy dużej arterii komunikacujnej,
Warszawa, 601 720 840 

!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

!CCeennttrruumm, do sprzedania 
75 m2, lokal handlowy okolice
Nowego Światu, c. 1 mln.500 tys.
zł, 601 720 840 

!CCeennttrruumm,, na kawiarnię 8000
zł/m-c, 601 720 840

! LLookkaall 102 m2 z b. dobrym
najemcą sieciowym na 10 lat,
świetny punkt. c. 2 mln zł z VAT,
601 720 840 

! LLookkaall 160 m2, Centrum do
wynajęcia na kawiarnię, 13 000
zł/m-c, 601 720 840 

! LLookkaall  handlowy 129 m2, z
wieloletnim najemcą - bank, do
sprzedania, c. 1 mln 900 tys. zł,
601 720 840 

! LLookkaall z najemcą, Wola, 
420 tys.zł, 601 720 840 

! LLookkaall z wieloletnim najemcą,
stopa zwrotu 9%, Górny Mokotów,
601 720 840

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

!UUrrssyynnóóww, 400 m2, lokal z
super sieciowym najemcą na 
10 lat, 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

KKIIEERROOWWCCĘĘ kkaatt..BB - jazda autem
dostawczym, nie kurierka, 
535 170 170

UURRSSYYNNOOWWSSKKIIEE Centrum
Sportu i Rekreacji poszukuje
pracownika sprzątajacego. 
Tel. 785 501 318

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

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

CCYYKKLLIINNOOWWAANNIIEE,, 696 269 184
DDEEZZYYNNSSEEKKCCJJAA, skutecznie, 

22 642 96 16
DDOOCCIIEEPPLLAANNIIEE budynków,

poddaszy, malowanie elewacji -
kilkunastoletnie doświadczenie,
501 624 562 

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, 787 726 963

NNAAPPRRAAWWAA lodówki, pralki, 
502 562 444

NNAAPPRRAAWWAA pralek 
BOSCH, SIEMENS, 
WHIRPOOL, itp., 

22 644 52 59, 501 122 888

RREEMMOONNTTYY, budowlane,
ogrodzenia, 513 137 581 

RREEMMOONNTTYY, 
ELEKTRYCZNE, 

HYDRAULICZNE, itp. 
608 303 530

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

SSCCHHOODDYY, 696 269 184

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

DDOO DDOOMMUU:: Lekarskie wizyty, 
EKG. USG. HOLTER, 

badania krwi, 
tel. 22/831 86 69; 

609 373 790

MMAASSAAŻŻ klasyczny oraz poprawa
sprawności ruchowej, 602 775 339
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Co i kto

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

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

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.. PPiiaasseecczzyyńńsskkaa 7777

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

Lesznowola 
UUrrzząądd GGmmiinnyy 
uull.. 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

WW ddnniiuu 1177..0066..11992299 uurrooddzziiłł ssiięę ZZbbiiggnniieeww SSttrrzzeellcczzyykkoowwsskkii.. WWee wwttoorreekk 1188..0066..22001199 rr oobbcchhooddzzoonnoo  ww
NNOOKK 9900-lleecciiee jjeeggoo uurrooddzziinn.. OOpprróócczz rrooddzziinnyy ii cczzłłoonnkkóóww SSeekkccjjii BBrryyddżżaa SSppoorrttoowweeggoo ww uurroocczzyyssttoośśccii uucczzeesstt-
nniicczzyyllii:: zzaassttęęppccaa bbuurrmmiissttrrzzaa UUrrssyynnoowwaa –– PPiioottrr ZZaalleewwsskkii;; nnaacczzeellnniikk WWyyddzziiaałłuu SSppoorrttuu ii RReekkrreeaaccjjii UUrrzzęę-
dduu DDzziieellnniiccyy –– ZZeennoonn DDaaggiieell,, RRoommaann KKoowwaalleewwiicczz -pprreezzeess WWZZBBSS –– RRoommaann KKoowwaalleewwiicczz,, pprreezzeessaa SSMM ““WWyy-
żżyynnyy”” PPiioottrr MMaakkoohhiinn.. JJuubbiillaatt oottrrzzyymmaałł sszzeerreegg uuppoommiinnkkóóww ii zzoossttaałł wwyyrróóżżnniioonnyy ddyypplloommeemm.. PPrrzzyy llaammpp-
ccee sszzaammppaannaa ooddśśppiieewwaannoo cchhóórraallnnee 110000 llaatt .. DDzziieewwiięęććddzziieessiięęcciioollaatteekk nniiee mmóówwii PPAASS,, nnaaddaall ggrraa ww bbrryyddżżaa
ii wwyyggrryywwaa !!!!

Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u  –   S t a n i s ł a w  W z o r e k

90-latek nie mówi – pas...

Marta Jusińska i Jan Marchewka 
uczczą pamięć Piotra Nurowskiego

Po znakomicie obsadzonym Biegu Ursyno-
wa na dystansie 5 kilometrów w bliskim
sąsiedztwie odbędzie w kolejną niedzielę
(23 czerwca) V Bieg Konstanciński im. Pio-
tra Nurowskiego, poświęcony pamięci byłe-
go prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Piotr Nurowski zginął 10 kwietnia 2010 roku
wraz z 95 innymi osobami w katastrofie rządowe-
go tupolewa pod Smoleńskiem. Pamięć tego daw-
nego mieszkańca Ursynowa, a potem Konstancina
uczci w niedzielę ponad 500 biegaczek i biegaczy,
w tym były mistrz Polski na 10 000 m Jan Mar-
chewka z warszawskiej Legii oraz znana biegaczka
ursynowska Marta Jusińska. 

W Konstancinie zaplanowano 10 kilometrów bie-
gu ulicznego ze startem (godz. 10.00) i metą w Par-
ku Zdrojowym. Organizatorami imprezy są DEM’a
PROMOTION POLAND oraz Stowarzyszenie Sport
Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym ambasadorem
biegu jest wiceprezes PZLA, dwukrotny mistrz olim-
pijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. 

m p

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

tteell..//ffaakkss 2222 664433 7799 3355 

PPiiąątteekk,, 2211 cczzeerrwwccaa;; ssoobboottaa,, 2222
cczzeerrwwccaa;; nniieeddzziieellaa,, 2233 cczzeerrwwccaa,,
ccooddzziieennnniiee ggooddzz.. 1188..0000:: „Z Kra-
kowa na Ursynów” – przegląd
filmów nagrodzonych na 59.
Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym. Wstęp wolny.*

PPiiąątteekk::
„Była sobie Aurora” (Norwe-

gia 2019, 72 min.), reż. Stian Se-
rvoss, Beniamin Langeland

„Portret Suzanne” (Pol-
ska/Niemcy/Francja 2019, anima-
cja, 15 min.), reż. Izabela Plucińska

SSoobboottaa::
„Połączeni” (Polska 2018, 18

min.), reż. Aleksandra Maciejczyk
„Summa” (Polska 2018, 50

min.), reż. Andrei Kutsila
„Mój kraj taki piękny” (Polska

2019, 29 min.), reż. Grzegorz
Paprzycki. Po projekcji – spotka-
nie z realizatorami.

NNiieeddzziieellaa::
„Adwokatka” (Izrael/Kana-

da/Szwajcaria 2019, 110 min.),
reż. Rachel Leah Johnes, Philip-
pe Bellaiche

Przegląd zorganizowany
wspólnie ze Studiem Filmowym
Kalejdoskop.

Partner pokazu: Stowarzysze-
nie Filmowców Polskich.

*Sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ursynów.
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